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Wstęp 

 

Niniejsze Sprawozdanie sporządzono w dniu 29 marca 2018 roku w celu przedstawienia 

akcjonariuszom Aztec International S.A. (dalej: Aztec, Spółka) działalności Spółki w roku 

obrotowym 2017, zgodnie z wymogiem określonym w art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek 

handlowych (tekst jednolity Dz .U. 2017 poz. 1577, z późniejszymi zmianami).  

Sprawozdanie z działalności jednostki obejmuje zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości 

z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 395, z późniejszymi zmianami) 

istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych 

efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności następujące 

części: 

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 

obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego. 

2. Przewidywany rozwój jednostki. 

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. 

5. Akcje własne.  

6. Posiadane przez jednostkę oddziały. 

7. Instrumenty finansowe. 

8. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego. 

 
Ogólna charakterystyka Spółki 

Spółka powstała w dniu 4 sierpnia 2008 roku w wyniku przekształcenia Aztec International  

Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas 

nieokreślony. 

Na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia 2017 roku, kapitał zakładowy Spółki wynosił 3 414 667 zł 

i dzielił się na 3 414 667 akcji po 1 zł każda.  
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Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Aztec International S.A. na dzień 31.12.2017 r.: 

 

Zarząd: Rada Nadzorcza: 

1. Marek Ciulis – Prezes Zarządu 

2. Rafał Cędrowski – Wiceprezes Zarządu, 

Dyrektor Finansowy 

 
 
 

1. Henry de Graan – Przewodniczący 

2. Aneta Grząbka – Sekretarz 

3. Matthew de Graan 

4. Maciej Gramala 

5. Tomasz Nieborak  

6. David Welk 
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1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku 
obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego 

 

I kwartał 2017 roku 

 

Kwalifikacja do II etapu X edycji konkursu Złota Strona Emitenta 

Spółka Aztec International S.A. została po raz kolejny zakwalifikowana przez Stowarzyszenie 

Emitentów Giełdowych do II etapu konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej 

– Złota Strona Emitenta. W I etapie konkursu zostało objętych oceną 889 stron internetowych 

spółek krajowych oraz zagranicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie w dniu 31 sierpnia 2016 roku. Kwalifikację do II etapu konkursu uzyskało 

57 spółek, których witryny internetowe wyróżniały się pod względem następujących 

kryteriów: komunikacja z inwestorem, innowacyjność komunikacji oraz poprawność 

zastosowanych technologii. 

 

II kwartał 2017 roku 

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 9 maja 2017 roku 

9 maja 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Aztec 

International S.A., podczas którego podjęto między innymi następujące uchwały: 

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 

Kapitałowej Aztec International S.A. w roku obrotowym 2016.  

2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Aztec 

International S.A. za rok obrotowy 2016.  

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Aztec 

International S.A. za rok obrotowy 2016.  

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Aztec 

International S.A. za rok obrotowy 2016. 

5. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 

obrotowy 2016.  
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6. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2016.  

7. Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.  

 

III kwartał 2017 roku 

 

Zawarcie znaczącej umowy handlowej 

Zarząd spółki Aztec International S.A. zawarł w dniu 25 lipca 2017 roku kolejną umowę 

z międzynarodowym holdingiem Würth Oy i Ferrometal Oy z siedzibą w Finlandii. Okres 

obowiązywania kontraktu obejmuje jeden rok. Wartość kontraktu wynosi 1 000 000 euro.  

 

Badanie wytrzymałości antykorozyjnej łączników w obojętnej mgle solnej 

W III kwartale 2017 roku Spółka otrzymała wyniki badań łączników w atmosferach sztucznych 

w obojętnej mgle solnej wg ISO 9227. W ramach badań została oceniona wytrzymałość 

korozyjna wkrętów zabezpieczonych różnymi powłokami ochronnymi w dwóch wariantach: 

z farbą proszkową oraz bez niej. Wyniki badań potwierdziły wytrzymałość antykorozyjną 

łączników we wskazanych konfiguracjach, zaświadczając o wysokiej jakości stosowanej przez 

Spółkę technologii malowania proszkowego. 

 

Otrzymanie oznakowania CE na wkręty 

Aztec International S.A. otrzymał oznakowanie CE na wkręty typu TRESPA, Spengler oraz 

wkręty z łbem płaskim do drewna. Otrzymane oznakowanie potwierdziło spełnianie przez 

wymienione produkty Spółki określonych dyrektyw technicznych Unii Europejskiej. 

 

Publikacja strony internetowej Master Flash 

Spółka zrealizowała projekt strony internetowej dotyczącej kołnierzy uszczelniających Master 

Flash: www.master-flash.eu. Opracowana strona internetowa oprócz szczegółowych 

informacji na temat produktów zawiera koszyk zamówień będący specjalnym narzędziem 

ułatwiającym i przyspieszającym kontakt klientów z działem sprzedaży Aztec International S.A. 

Witryna internetowa jest prowadzona w pięciu językach: polskim, angielskim, niemieckim, 

hiszpańskim i francuskim. 
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IV kwartał 2017 roku 

 

Pozyskanie finansowania w formie kredytu celowego 

Spółka zawarła nową umowę kredytową z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, 

z siedzibą w Warszawie, na mocy której otrzymała kredyt celowy na łączną kwotę 

800 tys. euro. Przeznaczenie środków finansowych z kredytu obejmuje wydatki bieżące oraz 

realizację kontraktu zawartego z Würth International AG. 

 

Wnioskowanie o kolejne oznakowania CE 

Aztec International ubiega się o uzyskanie oznakowania CE dla kolejnej części produktów, dla 

których nie posiada jeszcze aprobaty. Oznakowanie CE potwierdza spełnienie przez produkty 

dyrektyw technicznych Unii Europejskiej. Spółka oczekuje, że pozyskanie istotnego w branży 

znaku dla wytwarzanych produktów pozwoli z sukcesem funkcjonować nawet na najbardziej 

wymagających rynkach. 

 

I kwartał 2018 roku 

 

Awans do II etapu XI edycji konkursu Złota Strona Emitenta 

Spółka Aztec International S.A. zakwalifikowała się do II etapu XI edycji konkursu Złota Strona 

Emitenta organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Celem konkursu jest 

wyłonienie najlepszych stron internetowych spółek giełdowych. W I etapie zostały ocenione 

164 strony internetowe spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie, w tym na rynku NewConnect. W tym roku spółki po raz pierwszy walczyły 

w dwóch kategoriach: „Najlepszy serwis IR” oraz „Lider komunikacji online”. Aztec 

International S.A. uzyskał awans do kolejnego etapu w kategorii spółek małych rywalizujących 

o tytuł „Najlepszy serwis IR”. Do II etapu w tej kategorii zakwalifikowano 11 spółek. Strony 

internetowe emitentów były oceniane pod względem zawartości merytorycznej, 

funkcjonalności zamieszczanych informacji oraz użyteczności serwisu. W II etapie w grupie, 

w której znalazła się Spółka, zostaną przyjęte następujące kryteria oceny: poprawność 
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zastosowanych technologii i bezpieczeństwo serwisu, nawigacja i mobilność serwisu, wygląd 

serwisu oraz pogłębiona analiza jego zawartości. 

 

Katalog produktów 

Na początku 2018 roku zostały zakończone prace nad katalogiem produktów, które były 

prowadzone w 2017 roku. Spółka wydała katalog zawierający szczegółowe informacje na 

temat oferowanych produktów adresowany do odbiorców anglojęzycznych. Katalog jest 

elementem działań marketingowych prowadzonych przez Aztec. W kolejnym etapie Spółka 

planuje przygotowanie katalogu produktów w innych wersjach językowych.  

 

Zainteresowanie zakupem akcji Aztec International S.A. 

Członkowie Rady Nadzorczej, Henry de Graan oraz Matthew de Graan, otrzymali zapytanie od 

zagranicznego inwestora dotyczące możliwości nabycia akcji Aztec International S.A. 

znajdujących się w ich posiadaniu. Zapytanie zostało złożone przez holenderskich inwestorów: 

Gerard de Jong i Robert Hooijkaas. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie były 

jeszcze znane efekty negocjacji.  

 

Planowana sprzedaż nieruchomości 

W I kwartale 2018 roku zostały podjęte rozmowy w sprawie sprzedaży działki ze znajdującym 

się na niej budynkiem będącej własnością Spółki zlokalizowanej przy ul. Bułgarskiej 63/65 

w Poznaniu. W dniu 8 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której wyraziła 

zgodę na sprzedaż działki. 

 

Nabycie akcji spółki zależnej Bimecom S.A. 

Aztec International S.A. nabył 14 lutego 2018 roku 45 000 akcji spółki zależnej Bimecom S.A. 

od akcjonariuszy będących osobami fizycznymi za cenę równą ich wartości nominalnej, 

tj. 1,00 zł za akcję. W wyniku tej transakcji Spółka, będąca jednostką dominującą w grupie 

kapitałowej Aztec International S.A., uzyskała 100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej 

liczbie głosów w Bimecom S.A. 

 



Sprawozdanie Zarządu z działalności Aztec International S.A. w roku obrotowym 2017 

 

  

9 

2. Przewidywany rozwój jednostki 

 

I. Inwestycje w park maszynowy 

Aztec International zaprojektował i buduje własną linię produkcyjną do wytwarzania kalot, 

czyli podkładek siodłowych. Prace nad projektem trwały już w ostatnim kwartale 2017 roku. 

Zakończenie inwestycji nastąpi w pierwszej połowie 2018 roku. 

 

II. Europejskie oceny techniczne (ETA) 

Spółka uczestniczy w procesie uzyskiwania nowych europejskich ocen technicznych ETA 

(ang. European Technical Assessment) dla swoich produktów. Jedna z ocen będzie dotyczyć 

wkrętów do drewna oraz wkrętów ostrych. Dodatkowo Aztec International wnioskuje 

o udzielenie nowego oświadczenia dla kolejnego rodzaju produktów Spółki – wkrętów 

konstrukcyjnych. Celem pozyskania oznakowań jest formalne zaświadczenie o jakości 

oferowanych produktów, a dzięki temu zwiększenie pozycji konkurencyjnej Spółki również na 

najbardziej wymagających rynkach. 

 

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju  
 

W roku 2017 roku Spółka prowadziła działania w dziedzinie badań i rozwoju opisane powyżej. 

 

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
 

I. Działalność operacyjna i finansowa 
 

a) Przychody ze sprzedaży i koszty działalności operacyjnej 

 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Aztec International S.A. 

osiągnięte w 2017 roku wyniosły 17,8 mln zł, tzn. były wyższe o 20% od uzyskanych 

w poprzednim roku. Szczególnie znaczący wzrost przychodów działalności operacyjnej 

dotyczył przychodów ze sprzedaży towarów. Uzyskanie tak wysokiego wzrostu przychodów ze 
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sprzedaży było możliwe dzięki realizacji rentownych zleceń, o których Spółka informowała 

w raporcie okresowym za IV kwartał 2017 roku. 

W 2017 roku koszty działalności operacyjnej wyniosły 17,7 mln zł, co oznacza wzrost 

w wysokości 16% w porównaniu do roku ubiegłego (Tabela 1). Wyższe koszty były 

spowodowane między innymi wzrostem cen surowców zużywanych w procesach 

produkcyjnych. Dodatkowo wzrosły koszty wynagrodzeń i związane z tym bezpośrednio koszty 

ubezpieczeń społecznych. W 2017 roku występowało bowiem zwiększone zapotrzebowanie 

na pracowników. Kolejną przyczyną były zmiany w otoczeniu prawnym skutkujące 

zwiększeniem kosztów związanych z pracą zasobów ludzkich. W prezentowanym roku 

obrotowym prowadzono również intensywne działania marketingowe. 

Wzrost rentowności sprzedaży wynika z realizacji dochodowych kontraktów. W ostatnim 

kwartale 2017 roku Spółka zrealizowała korzystne zlecenia sprzedaży technologii do nowych 

odbiorców z Rumunii i Ukrainy. 

 

Wykres 1. Przychody i koszty działalności operacyjnej Aztec International S.A. za okres  

01.01–31.12.2016 r. oraz 01.01–31.12.2017 r. (w mln PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 1. Dynamika kosztów rodzajowych Aztec International S.A. za okres 01.01–31.12.2016 r. oraz 

01.01–31.12.2017 r. (w PLN) 

Rodzaj kosztu 2016 2017 Dynamika 

Koszty działalności operacyjnej 15 172 700,69 17 653 686,12  16,35% 

Amortyzacja      549 843,20      519 911,46  –5,44% 

Zużycie materiałów i energii   8 492 846,18   9 603 239,96  13,07% 

Usługi obce   1 195 012,08   1 152 540,75  –3,55% 

Podatki i opłaty      168 134,48      166 725,48  –0,84% 

Wynagrodzenia   2 806 633,71   3 031 603,64   8,02% 

Ubezpieczenia społeczne i inne 

świadczenia 
     399 958,70       475 546,71  18,90% 

Pozostałe koszty rodzajowe      278 212,85      211 853,27 –23,85% 

Wartość sprzedanych towarów  

i materiałów 
  1 282 059,49   2 492 264,85  94,40% 

Źródło: Opracowanie własne 

b) Wyniki finansowe 

 

Spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży w wysokości 471 tys. zł. Wynik ten jest zdecydowanie 

lepszy od osiągniętego w 2016 roku, kiedy Spółka poniosła stratę z działalności podstawowej. 

W roku obrotowym 2017 Spółka Aztec International osiągnęła zysk netto w wysokości 

304 tys. zł. Wynik finansowy wygenerowany w analizowanym okresie jest wyższy o 40% od 

wyniku 2016 roku (Wykres 2). Na wzrost zysku netto miała wpływ głównie omówiona już 

działalność operacyjna. 
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Wykres 2. Zysk netto Aztec International S.A. za okres 01.01–31.12.2016 r. oraz 01.01–31.12.2017 r. 

(w tys. PLN) 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2. Wybrane wskaźniki rentowności Aztec International S.A. za okres 01.01–31.12.2016 r. oraz 

01.01–31.12.2017 r. (w %) 

Wskaźniki rentowności 2016 2017 

Rentowność sprzedaży1 –0,5% 2,6% 

Rentowność działalności operacyjnej2  2,0% 2,6% 

Rentowność brutto3  1,6% 2,3% 

Rentowność netto4  1,4% 1,7% 

Rentowność kapitału własnego (ROE)5  1,9% 2,6% 

Rentowność aktywów (ROA)6  1,5% 2,0% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

c) Stanowisko Zarządu dotyczące realizacji publikowanych prognoz w latach 

ubiegłych w stosunku do osiągniętych wyników 

 

Spółka dotychczas nie podawała do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych. 

 

II. Pozycje bilansowe 

 

a) Aktywa 

 

Struktura aktywów Aztec International na dzień 31 grudnia 2017 roku była zbliżona do 

struktury aktywów z końca 2016 roku (Wykres 3). Nastąpił nieznaczny, ok. 4-procentowy, 

wzrost udziału aktywów obrotowych w ogólnej wartości aktywów, przy jednoznacznym 

spadku udziału aktywów trwałych. 

 

 

 

                                                           
1 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku ze sprzedaży oraz przychodów netto ze sprzedaży 

2 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku z działalności operacyjnej oraz przychodów netto ze sprzedaży 

3 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku przed opodatkowaniem oraz przychodów netto ze sprzedaży 

4 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku netto oraz przychodów netto ze sprzedaży 

5 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku netto i kapitału własnego 

6 wskaźnik obliczony jako iloraz zysku netto i aktywów razem 
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Wykres 3. Struktura aktywów Aztec International S.A. na dzień 31.12.2016 r. oraz 31.12.2017 r. (w %) 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W 2017 roku nastąpił znaczący wzrost środków trwałych w budowie. We wskazanym roku 

obrotowym była bowiem prowadzona m. in. budowa linii do produkcji kalot. Na koniec 2017 

roku stan aktywów obrotowych był wyższy niż na koniec 2016 roku o 13%. Sytuacja ta jest 

wynikiem przede wszystkim zwiększenia zapasów o 31%, w tym głównie materiałów (o 35%). 

Jedną z przyczyn zwiększenia wartości magazynu był wzrost cen surowców. 

Wskaźniki płynności finansowej (Tabela 3) wskazują, że Spółka posiada stabilną sytuację 

finansową i  jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,59%

40,41%

31.12.2016 r.

Aktywa obrotowe Aktywa trwałe

63,73%

36,27%

31.12.2017 r.

Aktywa obrotowe Aktywa trwałe
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Tabela 3. Wybrane wskaźniki płynności finansowej Aztec International S.A. za okres  

01.01–31.12.2016 r. oraz 01.01–31.12.2017 r. 

Wskaźniki płynności finansowej 2016 2017 

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej7  3,23 3,21 

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej8 1,60 1,33 

Wskaźnik wypłacalności gotówkowej9 0,84 0,70 

Źródło: Opracowanie własne 

 

b) Pasywa 

 

Aztec International S.A. kontynuuje politykę utrzymywania stabilnej struktury pasywów 

opartej na finansowaniu w przeważającej części kapitałem własnym. Na dzień 31 grudnia 

2017 roku kapitał własny stanowił 78%, a kapitał obcy 22% sumy pasywów (Wykres 4).  

 

Wykres 4. Struktura pasywów w Aztec International S.A. na dzień 31.12.2016 r. oraz 31.12.2017 r.  

(w %) 

 

 Źródło: Opracowanie własne 

                                                           
7 wskaźnik obliczony jako iloraz aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych 

8 wskaźnik obliczony jako iloraz aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy, krótkoterminowe rozliczenia 

międzyokresowe oraz zobowiązań krótkoterminowych 

9 wskaźnik obliczony jako iloraz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych oraz zobowiązań 

krótkoterminowych 

80,47%

19,53%

31.12.2016 r.

Kapitał własny Kapitał obcy

78,35%

21,65%

31.12.2017 r.

Kapitał własny Kapitał obcy
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Nastąpiła nieznaczna zmiana w porównaniu do końca poprzedniego roku w wysokości ok. 2% 

na korzyść kapitału obcego. Finansowanie oparte na kapitale własnym pozwala na 

zapewnienie Spółce bezpieczeństwa finansowego. 

 
5. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń 

 

Najistotniejsze ryzyko działalności operacyjnej i finansowej Aztec International S.A. 

przedstawia się następująco: 

 

 Ryzyko kursowe  

 

Aztec International współpracuje głównie z zagranicznymi dostawcami i odbiorcami. 

W związku z tym prowadzi rozliczenia handlowe w przeważającej części w walutach obcych. 

Ryzyko kursowe jest zatem istotnym ryzkiem dla działalności prowadzonej przez Spółkę. 

Zarząd Aztec International podejmował i nadal kontynuuje działania pozwalające na 

zniwelowanie ewentualnych niekorzystnych różnic kursowych. Spółka ustala marże handlowe, 

uwzględniając występowanie ryzyka kursowego. Jednym ze sposobów ograniczania ryzyka 

kursowego jest dokładanie starań, aby realizowane zamówienia zakupowe i sprzedażowe 

w miarę możliwości były wyrażane w tych samych walutach. Spółka będąc klientem hurtowym 

banku, rozlicza transakcje walutowe po kursach korzystniejszych niż kursy dostępne dla 

klientów detalicznych. W 2017 roku Aztec korzystał z instrumentów finansowych, będących 

jedną z form zabezpieczania przed ryzykiem kursowym. 

 

 Ryzyko konkurencji 

 

W branży budowlanej, w której działa Spółka, funkcjonują podmioty konkurencyjne oferujące 

podobne produkty. Spółka podejmuje działania mające na celu zwiększenie pozycji 

konkurencyjnej. Wyroby dostarczane przez Aztec International posiadają patenty i znaki 

towarowe zaświadczające o spełnianiu przez nie określonych wymogów i norm oraz ich 

wysokiej jakości. Spółka pozyskuje kolejne zaświadczenia, wpływając na zwiększenie  

atrakcyjności i konkurencyjności oferowanych produktów. Mimo podejmowanych czynności  
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w ramach zarządzania ryzykiem, ryzyko konkurencji jest istotne dla prowadzonej przez Spółkę 

działalności. Istnieje obawa, że konkurenci posiadający problemy z popytem na produkty 

niższej jakości będą konkurować za pomocą znacznego obniżania poziomu cen sprzedaży. 

Jednym ze sposobów reakcji na występujące ryzyko konkurencji jest zawieranie kontraktów 

długoterminowych z odbiorcami, z którymi Spółka współpracuje od dłuższego czasu. 

 

 Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży 

 

Spółka prowadzi działalność w branży budowlanej, która charakteryzuje się sezonowością. 

Produkty wytwarzane przez Aztec International są wykorzystywane na potrzeby 

budownictwa, dla którego sezon przypada na miesiące wiosenno-letnie. Sezonowość prac 

budowlanych przekłada się na sezonowość sprzedaży wyrobów gotowych i towarów przez 

Spółkę. Aztec International dąży do ograniczenia tego ryzyka poprzez poszukiwanie rynków 

zbytu obarczonych mniejszym ryzykiem sezonowości. Dodatkowo Spółka zawiera 

długoterminowe kontrakty z odbiorcami z możliwością realizacji również w okresie zimowym.  

 

 Ryzyko płynności finansowej 

 

Ryzyko płynności finansowej jest nieodłącznym elementem działalności gospodarczej. Zostało 

zidentyfikowane również w Aztec International. Spółka w pierwszych miesiącach roku 

przeznacza znaczne środki finansowe na zakup surowców do produkcji oraz towarów 

handlowych. Ze względu na występowanie sezonowości w branży, w której działa Spółka, duża 

część wpływów środków pieniężnych z tytułu sprzedaży jest uzyskiwana dopiero w miesiącach 

wiosennych i letnich. Wskazana różnica w okresach zwiększonych wydatków i wpływów 

generuje istnienie ryzyka płynności. Spółka w celu ograniczenia tego ryzyka podejmuje 

działania w zakresie ustalanie terminów płatności. Dodatkowo wykorzystuje przedpłaty na 

sprzedawane produkty. Kolejnym sposobem zarządzania ryzykiem płynności jest pozyskiwanie 

finansowania zakupu surowców ze źródeł bankowych. 
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 Ryzyko związane ze zmianą cen surowców 

 

Rentowność produkcji Spółki jest w dużej mierze uzależniona od wahań cen surowców. Wzrost 

cen surowców może w znaczący sposób podwyższyć koszty produkcyjne. Ze względu na fakt, 

że głównym materiałem wykorzystywanym w procesach produkcyjnych są surowce wykonane 

ze stali, szczególne znaczenie dla Spółki mają ceny na rynku stali. Istnieje zatem ryzyko, 

że w wyniku wzrostu cen surowców niezbędne będzie podwyższenie cen produkowanych 

przez jednostkę wyrobów gotowych, co może doprowadzić do powstania trudności z ich 

sprzedażą. Spółka zabezpiecza się przed tym ryzykiem, na bieżąco analizując zapotrzebowanie 

na surowce, negocjując ceny z dostawcami, a w konsekwencji składając długoterminowe 

zamówienia opiewające na wysokie kwoty. 

 

6. Sytuacja kadrowa 

 

W 2017 roku przeciętne zatrudnienie w Aztec International S.A. wynosiło 38 etatów i uległo 

zwiększeniu w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy znajdowało się na poziomie 

34 etatów. 

Struktura organizacyjna Spółki na koniec okresu obejmowała 19 stanowisk (również 19 w roku 

poprzednim) w działach sprzedaży, zaopatrzenia, finansów, administracji i magazynu oraz 

17 etatów (18 w roku poprzednim) dla pracowników produkcyjnych. Zatrudnieni pracownicy 

posiadają wymagane wykształcenie oraz doświadczenie niezbędne do pracy na określonych 

stanowiskach. 

Aztec International S.A. zatrudniał w 2017 roku przedstawicieli handlowych w kraju i za 

granicą. Spółka współpracowała również ze zleceniobiorcami oraz w zależności od potrzeb 

korzystała z usług agencji pracy tymczasowej. Takie rozwiązanie umożliwiało elastyczne 

pozyskiwanie zasobów ludzkich w sytuacjach zwiększonego zapotrzebowania na pracę. 

Struktura i wielkość zatrudnienia w 2017 roku w spółce Aztec International znajdowała się na 

właściwym poziomie z punktu widzenia zdolności produkcyjnych, stosowanej technologii 

i wielkości sprzedaży. 
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Spółka w najbliższym czasie nie przewiduje istotnych zmian w poziomie i strukturze 

zatrudnienia. 

 

7. Akcje własne 
 

W okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Aztec nie 

nabywał akcji własnych. 

 

8. Posiadane przez jednostkę oddziały 
 

Spółka nie posiada oddziałów.  

 

9. Instrumenty finansowe 
 

 

Aztec International w 2017 roku skorzystał z następujących instrumentów finansowych: 

forwardów na sprzedaż waluty obcej, opcji sprzedaży waluty obcej oraz swapów walutowych. 

 

10. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego 
 

 

Spółka nie jest jednostką, której papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym. Akcje Spółki są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

W związku z tym Spółka przyjęła do stosowania obowiązujący na tym rynku zbiór zasad ładu 

korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect" zawarte w Załączniku 

Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

z dnia 31 października 2008 roku, zmienione Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku.  

Szczegółowe stanowisko Spółki w przedmiocie stosowania „Dobrych Praktyk Spółek 

notowanych na NewConnect” stanowi załącznik nr 8 do Jednostkowego Raportu Rocznego za 

2017 rok, którego elementem jest niniejsze sprawozdanie z działalności. 
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11. Podsumowanie 
 

W 2017 roku Aztec International osiągnął zysk netto w wysokości 304 tys. zł, a więc 

zdecydowanie wyższy niż w poprzednim roku. W omawianym okresie Spółka realizowała 

korzystne zlecenia. Działania przedsiębiorstwa skupiały się nie tylko na działalności 

operacyjnej, która w ubiegłym roku pozwoliła osiągnąć tak dobre wyniki. Dodatkowo Spółka 

prowadziła badania wytwarzanych produktów oraz uzyskiwała uznawane certyfikaty. Aztec 

rozpoczął rozbudowywanie parku maszynowego, które jest kontynuowane w 2018 roku. 

Zarząd Spółki dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów, 

rozpoznawalności marki oraz jak najlepszej współpracy z kontrahentami. Zarząd dąży do 

nieustannego rozwoju Aztec International. Zakończony rok obrotowy, z którego Zarząd 

przedstawia niniejsze sprawozdanie, zaświadcza o efektach funkcjonowania Spółki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 29 marca 2018 roku 


