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1. Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie 

podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa 

 

a) Organizacja i przedmiot działalności  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Mexpol spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością została założona w 1997 roku przejmując działalność gospodarczą 

prowadzoną wcześniej przez jej wspólników w formie spółki cywilnej od roku 1991. Od 

początku działalności Dłużnik koncentrował się na dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań 

obejmujących usługi handlowe i serwisowe w zakresie spawalnictwa i procesów pokrewnych 

oraz maszyn do obróbki blach. Ponadto Dłużnik prowadzi działalność produkcyjną w zakresie 

maszyn do cięcia plazmowego i/lub gazowego ATBlu CNC oraz innych wyrobów między 

innymi stołów spawalniczych, do ręcznego cięcia plazmowego oraz do szlifowania.  

Oferta Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Mexpol sp. z o.o. dotyczy 

sektora spawalnictwa i procesów pokrewnych obejmując następujące grupy wyrobów: 

urządzenia i sprzęt do spawania łukowego i gazowego, materiały spawalnicze, sprzęt i 

materiały do lutowania, akcesoria spawalnicze, wyposażenie stanowisk spawalniczych. W 

zakresie maszyn do obróbki blach Mexpol oferuje również swoim klientom maszyny do cięcia 

plazmowego i/lub gazowego typu ATBlu CNC, systemy cięcia laserowego, prasy krawędziowe, 

wykrawarki hydrauliczne, nożyce gilotynowe, ukosowarki mechaniczne. Mexpol oferuje 

również kompletne stanowiska zrobotyzowane i zmechanizowane z aplikacjami do spawania 

lub procesów pokrewnych. Ponadto w ofercie Mexpol znajdują się wyroby z zakresu środków 

ochrony indywidualnej i BHP, chemii przemysłowej, narzędzi i elektronarzędzi, materiałów 

ściernych i zgrzewarek rezystencyjnych, w zakresie których Mexpol opracowała własną nową 

linię zgrzewarek modułowych.  

W ramach działalności gospodarczej PPUH Mexpol sp. z o.o. mieści się dostawa maszyn, 

urządzeń, akcesoriów i materiałów spawalniczych (drutów, elektrod itp.), a także sprzętu i 

wyposażenia ochrony spawacza (w tym kompletnych stanowisk spawalniczych)  oraz BHP 

wraz z ubraniami ochronnymi i roboczymi, wentylacji i filtrowentylacji stanowisk 

spawalniczych, jak również doradztwo, montaż oraz szkolenia w zakresie ich użytkowania i 

stosowania. Spółka prowadzi również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzeń 

spawalniczych. 

Ważny asortyment handlowy PPUH Mexpol sp. z o.o. stanowią wszelkie materiały 

przeznaczone do cięcia i szlifowania: tarcze, kamienie, ściernice itp. 
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Osobną gałęzią aktywności gospodarczej PPUH Mexpol sp. z o.o. jest działalność produkcyjna 

w zakresie maszyn do cięcia plazmowego i/lub gazowego sprzedawanych pod własnym 

znakiem towarowym ATBlu CNC, oraz innych wyrobów, między innymi stołów spawalniczych, 

do ręcznego cięcia plazmowego, do szlifowania, cięcia i pozostałych prac warsztatowych. 

PPUH Mexpol sp. z o.o. oferuje również rozwiązania gotowe i projektowane wg wymagań 

klientów w zakresie wentylacji i urządzeń odciągowych (zarówno indywidualnych stanowisk 

spawalniczych jak i całych spawalni). 

PPUH Mexpol sp. z o.o. współpracuje z wiodącymi producentami urządzeń w zakresie 

robotyzacji, co pozwala jej kompletne stanowiska zrobotyzowane i zmechanizowane z 

aplikacjami do spawania lub procesów pokrewnych. Dostawcami Spółki są wiodący 

producenci polscy i z krajów UE oraz z Indii i Chin. 

Podstawowym miejscem działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego 

Mexpol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Opole, spółka prowadzi jednak również 

przedstawicielstwa handlowe w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Tarnobrzegu.  

PPUH Mexpol sp. z o.o. zatrudnia aktualnie 23 osoby, z czego 14 osób w oparciu o umowy o 

pracę oraz dalszych 6 osób w oparciu o umowy cywilnoprawne. Ponadto Dłużnik 

współpracuje z kolejnymi osobami (aktualnie w liczbie 8) w ramach sieci sprzedaży 

zewnętrznej tworzonej przez spółkę ADAMUS sp. j., będącą spółką powiązaną osobowo z 

Wnioskodawcą, wspólnikami której są Aldona Świeczka i Tomasz Adamus, a której 

przedmiotem działalności jest pośrednictwo w działalności agentów działających na rzecz 

Dłużnika, a także obsługa logistyczna, informatyczna, handlowa, marketingowa i reklamowa 

jego działalności.  

 

b) Wnioski z analizy rachunku wyników 

Ostatnie lata działalności Dłużnika pod względem obrotów jego przedsiębiorstwa opisują 

przychody ze sprzedaży realizowane systematycznie na poziomie około 23,5 – 24 mln zł netto 

rocznie. W latach 2016 – 2018 ujemny wynik finansowy kompensowany był jednak 

amortyzacją, w związku z czym wskaźnik EBITDA pozostawał regularnie dodatni. Przyczyny 

trudnej sytuacji ekonomicznej opisane w punkcie 2. w roku 2019 spowodowały spadek 

przychodów ze sprzedaży, które w pierwszym półroczu 2019 wyniosły już nieznacznie ponad 

10 mln zł netto, narastająco zaś po trzech kwartałach bieżącego roku osiągnęły poziom 

nieznacznie przekraczający 14 mln zł netto. W rezultacie w całym roku 2019 Dłużnik osiągnął 
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wynik finansowy na poziomie poniżej prognozowanego 19,5 mln zł netto, co w związku z 

dość stałym jednak przychodem kosztów generuje ujemny wynik finansowy 

niekompensowany kosztami niefinansowymi, a w rezultacie w opisywanym poniżej stanie 

kapitałów własnych Dłużnika prowadzi do narastających opóźnień w regulowaniu bieżących 

zobowiązań. Analiza rachunku prowadzi do wniosku o wdrożeniu przez Dłużnika stosownych 

działań restrukturyzacyjnych na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o otwarcie 

przyspieszonego postępowania układowego 

Rachunek zysków i strat Dłużnika w wariancie porównawczym dot. lat 2016 - 2019 i 

zaopatrzony we wskaźniki dynamiki poszczególnych pozycji zawiera Tabela 1.  
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Tabela 1. Analityczny rachunek zysków i strat Dłużnika 2016 – 2019 

 

 

Struktura przychodów Dłużnika pozostaje na dość stałym poziomie, w którym dominujące są 

przychody z tytułu sprzedaży towarów i materiałów, przychody zaś ze sprzedaży produktów 

stanowią wielkości marginalne. Strukturę przychodów Dłużnika opisuje tabela 2.  

  

2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-06-30 2019-09-30

24 549 488,19 zł 22 671 785,54 zł 23 154 753,25 zł 10 353 783,62 zł 14 138 001,06 zł

0,00% -7,65% 2,13% -55,28% 36,55%

1 386 755,48 zł 582 870,54 zł 1 084 317,73 zł 174 487,91 zł 257 486,13 zł

0,00% -57,97% 86,03% -83,91% 48%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23 162 732,71 zł 22 088 915,00 zł 22 070 435,52 zł 10 179 295,71 zł 13 880 514,93 zł

0,00% -4,64% -0,08% -53,88% 36,36%

25 009 662,99 zł 22 682 530,10 zł 23 653 601,06 zł 10 336 129,93 zł 14 430 541,01 zł

0,00% -9,30% 4,28% -56,30% 39,61%

675 809,31 zł 629 456,18 zł 597 780,27 zł 303 161,74 zł 432 600,75 zł

0,00% -6,86% -5,03% -49,29% 42,70%

968 612,04 zł 536 690,64 zł 910 585,07 zł 123 631,99 zł 173 396,41 zł

0,00% -44,59% 69,67% -86,42% 0,40 zł

2 229 206,46 zł 1 639 419,58 zł 2 015 687,07 zł 862 623,38 zł 1 380 992,51 zł

0,00% -26,46% 22,95% -57,20% 60,09%

118 818,98 zł 83 932,58 zł 79 853,52 zł 32 872,49 zł 57 958,37 zł

0,00% -29,36% -4,86% -58,83% 76,31%

1 288 946,64 zł 1 332 618,18 zł 1 474 387,88 zł 640 177,21 zł 941 110,75 zł

0,00% 3,39% 10,64% -56,58% 47,01%

323 660,12 zł 295 155,60 zł 317 067,86 zł 145 726,78 zł 208 083,99 zł

0,00% -8,81% 7,42% -54,04% 42,79%

249 035,84 zł 240 744,29 zł 253 613,86 zł 108 499,46 zł 164 034,15 zł

0,00% -3,33% 5,35% -57,22% 51,18%

19 155 573,60 zł 17 924 513,05 zł 18 004 625,53 zł 8 119 436,88 zł 11 072 364,08 zł

0,00% -6,43% 0,45% -54,90% 36,37%

-460 174,80 zł -10 744,56 zł -498 847,81 zł 17 653,69 zł -292 539,95 zł

0,00% -97,67% 4542,79% -103,54% -1757,10%

399 910,20 zł 229 656,09 zł 615 327,57 zł 66 703,63 zł 100 015,23 zł

0,00% -42,57% 167,93% -89,16% 49,94%

87 346,83 zł 198 692,69 zł 90 274,17 zł 24 209,57 zł 39 188,07 zł

0,00% 127,48% -54,57% -73,18% 61,87%

-147 611,43 zł 20 218,84 zł 26 205,59 zł 60 147,75 zł -231 712,79 zł

0,00% -113,70% 29,61% 129,52% -485,24%

881,35 zł 5 959,44 zł 743,54 zł 2,79 zł 2,79 zł

0,00% 576,17% -87,52% -99,62% 0,00%

459 387,15 zł 347 289,53 zł 471 718,59 zł 152 956,69 zł 226 580,35 zł

0,00% -24,40% 35,83% -67,57% 48,13%

378 412,88 zł 342 355,31 zł 336 448,34 zł 136 892,80 zł 206 031,30 zł

0,00% -9,53% -1,73% -59,31% 50,51%

-606 117,23 zł -321 111,25 zł -444 769,46 zł -92 806,15 zł -458 290,35 zł

0,00% -47,02% 38,51% -79,13% 393,81%

24 403,00 zł 3 398,00 zł 5 581,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% -86,08% 64,24% -100,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-630 520,23 zł -324 509,25 zł -450 350,46 zł -92 806,15 zł -458 290,35 zł

0,00% -48,53% 38,78% -79,39% 393,81%

VIII.

I. w tym odsetki

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty)

Zysk (strata) brutto (F+G-H)

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

I.

Koszty finansowe

C.

B. Koszty działalności operacyjnej

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

H.

G.

WynagrodzeniaV.

Podatki i opłaty

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

D.

E. Pozostałe koszty operacyjne

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

DANE NA DZIEŃ

Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj.)II.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.III.

ANALITYCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi

Przychody netto ze sprzedaży produktówI.

I. Amortyzacja

II.

Pozostałe koszty rodzajoweVII.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczeniaVI.

Zużycie materiałów i energii

Usługi obceIII.

IV.
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Tabela 2. Struktura przychodów Dłużnika 2016 – 2019 

 

 

W strukturze kosztów Dłużnika największymi pozycjami rodzajowymi pozostają 

wynagrodzenia i inne usługi obce. Strukturę kosztów Dłużnika opisuje Tabela 3.  

Tabela 3. Struktura kosztów Dłużnika 2016 - 2019 

 

 

Analiza realizowanych przez Dłużnika marż prowadzi do wniosku, że tzw. pierwsza marża 

handlowa (różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a kosztami nabycia zbywanych 

towarów) pozostaje regularnie na stosunkowo wysokim poziomie 17-20%, przy czym w roku 

bieżącym widoczne jest zwiększenie pierwszej marży handlowej. Wyszczególnienie marż 

handlowych osiąganych przez przedsiębiorstwo Dłużnika opisuje Tabela 4.  

Tabela 4. Wyszczególnienie marż Dłużnika 

 

 

Pomimo znacznego zwiększenia w ostatnich miesiącach wskaźnika pierwszej marży 

handlowej widoczne jest istotne pogorszenie w zakresie wskaźnika rentowności sprzedaży 

brutto, tj. uwzględniającego wszystkie uzyskiwane przez Dłużnika przychody i ponoszone 

koszty. Ilustrację tendencji w zakresie wskaźnika rentowności sprzedaży opisuje Grafika 1.  

 

 

Struktura przychodów ze sprzedaży
Wyniki na 

31.12.2016

Wyniki na 

31.12.2017

Wyniki na 

31.12.2018

Wstępna prognoza 

na koniec 2019 

roku

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 549 488,19 zł 22 671 785,54 zł 23 154 753,25 zł 19 500 000,00 zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 386 755,48 zł 582 870,54 zł 1 084 317,73 zł 500 000,00 zł

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 162 732,71 zł 22 088 915,00 zł 22 070 435,52 zł 19 000 000,00 zł

Struktura kosztów rodzajowych
Wyniki na 

31.12.2016

Wyniki na 

31.12.2017

Wyniki na 

31.12.2018

Wyniki na 

30.06.2019

Wyniki na 

30.09.2019

Amortyzacja 675 809,31 zł 629 456,18 zł 597 780,27 zł 303 161,74 zł 432 600,75 zł

Zużycie materiałów i energii 968 612,04 zł 536 690,64 zł 910 585,07 zł 123 631,99 zł 173 396,41 zł

Usługi obce 2 229 206,46 zł 1 639 419,58 zł 2 015 687,07 zł 862 623,38 zł 1 380 992,51 zł

Podatki i opłaty 118 818,98 zł 83 932,58 zł 79 853,52 zł 32 872,49 zł 57 958,37 zł

Wynagrodzenia 1 288 946,64 zł 1 332 618,18 zł 1 474 387,88 zł 640 177,21 zł 941 110,75 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 323 660,12 zł 295 155,60 zł 317 067,86 zł 145 726,78 zł 208 083,99 zł

Pozostałe koszty rodzajowe 249 035,84 zł 240 744,29 zł 253 613,86 zł 108 499,46 zł 164 034,15 zł

Koszty działalności operacyjnej 5 854 089,39 zł 4 758 017,05 zł 5 648 975,53 zł 2 216 693,05 zł 3 358 176,93 zł

Marża
Wyniki na 

31.12.2016

Wyniki na 

31.12.2017

Wyniki na 

31.12.2018

Wyniki na 

30.09.2019

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23 162 732,71 zł 22 088 915,00 zł 22 070 435,52 zł 13 880 514,93 zł

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 155 573,60 zł 17 924 513,05 zł 18 004 625,53 zł 11 072 364,08 zł

Marża kwotowo 4 007 159,11 zł 4 164 401,95 zł 4 065 809,99 zł 2 808 150,85 zł

Marża % 17,30% 18,85% 18,42% 20,23%
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Grafika 1. Rentowność sprzedaży Dłużnika 2016 – 2019 

 

 

c) Wnioski z analizy bilansu Dłużnika 

Analiza struktury bilansu Dłużnika w okresie 2016 – 2018 oraz na dzień 30.09.2019 r. 

prowadzi przede wszystkim do wniosku o systematycznie zmniejszających się kapitałach 

własnych, z jednoczesnym jednak zmniejszaniem się sumy zobowiązań Dłużnika, w tym 

zobowiązań krótkoterminowych. Jednocześnie w analizowanym okresie zmniejszają się 

aktywa Dłużnika, w tym w szczególności aktywa obrotowe, na które w przeważających 

częściach składają się należności od odbiorców Dłużnika.  

Bilans Dłużnika na dzień 31.12.2016 r., 31.12.2017 r., 31.12.2018 r. oraz 30.09.2019 r. 

zaopatrzony we wskaźniki dynamiki poszczególnych pozycji zawiera Tabela 5. 

  

-1,87%

-0,05%

-2,15%

0,17%

-2,07%

-3,37%

Wyniki na
31.12.2016

Wyniki na
31.12.2017

Wyniki na
31.12.2018

Wyniki na
30.06.2019

Wyniki na
30.09.2019

Wstępna prognoza
na koniec 2019

roku

Rentowność sprzedaży (wskaźnik stopy marży brutto)

Rentowność sprzedaży (wskaźnik stopy marży brutto)
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Tabela 5. Bilans Dłużnika (dołożyć dane na 30.09.2019) 

 

2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-06-30

4 859 670,99 zł 4 333 241,11 zł 3 549 876,34 zł 3 250 520,02 zł

0,00% -10,83% -18,08% -8,43%

397 983,87 zł 319 375,83 zł 240 767,79 zł 204 309,91 zł

0,00% -19,75% -24,61% -15,14%

4 230 118,12 zł 3 783 712,28 zł 3 087 434,55 zł 2 824 536,11 zł

0,00% -10,55% -18,40% -8,52%

2 851 282,40 zł 2 300 434,26 zł 3 087 434,55 zł 2 824 536,11 zł

0,00% -19,32% 34,21% -8,52%

648 698,56 zł 648 698,56 zł 648 698,56 zł 648 698,56 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

124 164,38 zł 116 522,90 zł 1 650 346,05 zł 1 576 942,17 zł

0,00% -6,15% 1316,33% -4,45%

1 266 749,12 zł 963 691,98 zł 457 018,91 zł 368 352,65 zł

0,00% -23,92% -52,58% -19,40%

807 071,49 zł 568 867,53 zł 330 663,30 zł 230 300,36 zł

0,00% -29,51% -41,87% -30,35%

4 598,85 zł 2 653,29 zł 707,73 zł 242,37 zł

0,00% -42,31% -73,33% -65,75%

1 378 835,72 zł 1 483 278,02 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 7,57% -100,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

202 000,00 zł 202 000,00 zł 202 000,00 zł 202 000,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

29 569,00 zł 28 153,00 zł 19 674,00 zł 19 674,00 zł

0,00% -4,79% -30,12% 0,00%

9 578 616,87 zł 8 187 348,99 zł 7 844 575,88 zł 7 125 973,90 zł

0,00% -14,52% -4,19% -9,16%

3 877 191,44 zł 3 847 231,72 zł 3 780 888,08 zł 3 286 803,64 zł

0,00% -0,77% -1,72% -13,07%

5 478 790,16 zł 4 108 333,91 zł 3 846 222,60 zł 3 522 629,69 zł

0,00% -25,01% -6,38% -8,41%

499 000,00 zł 499 000,00 zł 499 000,00 zł 499 246,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,05%

499 000,00 zł 499 000,00 zł 499 000,00 zł 499 246,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,05%

499 000,00 zł 499 000,00 zł 499 000,00 zł 499 246,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,05%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 979 790,16 zł 3 609 333,91 zł 3 347 222,60 zł 3 023 383,69 zł

0,00% -27,52% -7,26% -9,67%

4 701 355,94 zł 3 139 713,76 zł 2 905 111,78 zł 2 561 061,18 zł

0,00% -33,22% -7,47% -11,84%

4 661 508,52 zł 3 139 713,76 zł 2 905 111,78 zł 2 561 061,18 zł

0,00% -32,65% -7,47% -11,84%

39 847,42 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% -100,00% 0,00% 0,00%

49 869,06 zł 207 580,25 zł 195 287,57 zł 228 523,53 zł

0,00% 316,25% -5,92% 17,02%

228 565,16 zł 262 039,90 zł 246 823,25 zł 233 798,98 zł

0,00% 14,65% -5,81% -5,28%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

138 428,14 zł 89 705,56 zł 80 908,40 zł 105 797,12 zł

0,00% -35,20% -9,81% 30,76%

138 428,14 zł 89 705,56 zł 80 908,40 zł 105 797,12 zł

0,00% -35,20% -9,81% 30,76%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

138 428,14 zł 89 705,56 zł 80 908,40 zł 105 797,12 zł

0,00% -35,20% -9,81% 30,76%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

84 207,13 zł 142 077,80 zł 136 556,80 zł 210 743,45 zł

0,00% 68,72% -3,89% 54,33%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14 438 287,86 zł 12 520 590,10 zł 11 394 452,22 zł 10 376 493,92 zł

0,00% -13,28% -8,99% -8,93%
Aktywa razem

BILANS - AKTYWA

Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

w pozostałych jednostkach

do 12 miesięcy

do 12 miesięcy

c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

- powyżej 12 miesięcy

b. z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdr.

c. inne

Należności od pozostałych jednostek, w których jedn. 

posiada zaangaż. w kapitale

b. inne

3. Należności od pozostałych jednostek

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

powyżej 12 miesięcy

inne

Zapasy

II. Należności krótkoterminowe

1. Należności od jednostek powiązanych

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

a. grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)

b. budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej

c. urządzenia techniczne i maszyny

d. środki transportu

e. inne środki trwałe

A. Aktywa trwałe

I. Wartości niematerialne i prawne

D. Udziały (akcje) własne

Środki trwałe w budowie

Zaliczki na środki trwałe w budowie

C.

DANE NA DZIEŃ

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

-

-

I.

2.

3.

III.

1.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

Należności długoterminowe

IV. Inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

Środki trwałe

2.

-

- powyżej 12 miesięcy

b.

b.

d.
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2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-06-30 2019-09-30

2 206 868,64 zł 1 732 359,39 zł 1 282 008,93 zł 1 189 202,78 zł 823 718,58 zł

0,00% -21,50% -26,00% -7,24% -30,73%

177 000,00 zł 177 000,00 zł 177 000,00 zł 177 000,00 zł 177 000,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 678 664,37 zł 1 898 144,14 zł 1 573 634,89 zł 1 123 284,43 zł 1 123 284,43 zł

0,00% -29,14% -17,10% -28,62% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-18 275,50 zł -18 275,50 zł -18 275,50 zł -18 275,50 zł -18 275,50 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-630 520,23 zł -324 509,25 zł -450 350,46 zł -92 806,15 zł -458 290,35 zł

0,00% -48,53% 38,78% -79,39% 393,81%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12 231 419,22 zł 10 788 230,71 zł 10 112 443,29 zł 9 187 291,14 zł 8 739 928,02 zł

0,00% -11,80% -6,26% -9,15% -4,87%

20 116,89 zł 24 452,56 zł 19 514,89 zł 17 009,99 zł 13 432,63 zł

0,00% 21,55% -20,19% -12,84% -21,03%

4 477 253,37 zł 3 714 526,97 zł 3 491 360,96 zł 3 616 411,01 zł 3 612 033,93 zł

0,00% -17,04% -6,01% 3,58% -0,12%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4 477 253,37 zł 3 714 526,97 zł 3 491 360,96 zł 3 616 411,01 zł 3 612 033,93 zł

0,00% -17,04% -6,01% 3,58% -0,12%

3 781 456,37 zł 3 339 080,69 zł 3 280 186,76 zł 3 470 042,84 zł 3 489 237,25 zł

0,00% -11,70% -1,76% 5,79% 0,55%

695 797,00 zł 375 446,28 zł 211 174,20 zł 146 368,17 zł 122 796,68 zł

0,00% -46,04% -43,75% -30,69% -16,10%

6 959 757,33 zł 6 416 872,17 zł 6 248 047,57 zł 5 256 205,11 zł 4 844 723,85 zł

0,00% -7,80% -2,63% -15,87% -7,83%

96 724,56 zł 82 248,56 zł 66 492,56 zł 59 000,56 zł 54 185,56 zł

0,00% -14,97% -19,16% -11,27% -8,16%

96 724,56 zł 82 248,56 zł 66 492,56 zł 59 000,56 zł 54 185,56 zł

0,00% -14,97% -19,16% -11,27% -8,16%

96 724,56 zł 82 248,56 zł 66 492,56 zł 59 000,56 zł 54 185,56 zł

0,00% -14,97% -19,16% -11,27% -8,16%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 815 029,98 zł 6 321 043,19 zł 6 167 974,59 zł 5 183 624,13 zł 4 776 957,87 zł

0,00% -7,25% -2,42% -15,96% -7,85%

421 313,00 zł 561 188,00 zł 486 573,79 zł 408 504,39 zł 349 262,18 zł

0,00% 33,20% -13,30% -16,04% -14,50%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

269 437,56 zł 306 958,05 zł 153 776,78 zł 123 883,31 zł 114 443,28 zł

0,00% 13,93% -49,90% -19,44% -7,62%

5 277 213,56 zł 4 889 147,79 zł 4 880 076,98 zł 4 192 323,32 zł 4 078 898,88 zł

0,00% -7,35% -0,19% -14,09% -2,71%

5 277 213,56 zł 4 889 147,79 zł 4 880 076,98 zł 4 192 323,32 zł 4 078 898,88 zł

0,00% -7,35% -0,19% -14,09% -2,71%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

132 499,60 zł 279 302,03 zł 188 136,11 zł 96 712,78 zł 17 148,76 zł

0,00% 110,79% -32,64% -48,59% -82,27%

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

311 538,02 zł 168 812,23 zł 353 084,60 zł 276 660,91 zł 139 950,67 zł

0,00% -45,81% 109,16% -21,64% -49,41%

103 540,50 zł 115 635,09 zł 106 326,33 zł 85 539,42 zł 77 254,10 zł

0,00% 11,68% -8,05% -19,55% -9,69%

299 487,74 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

48 002,79 zł 13 580,42 zł 13 580,42 zł 13 580,42 zł 13 580,42 zł

0,00% -71,71% 0,00% 0,00% 0,00%

774 291,63 zł 632 379,01 zł 353 519,87 zł 297 665,03 zł 269 737,61 zł

0,00% -18,33% -44,10% -15,80% -9,38%

14 438 287,86 zł 12 520 590,10 zł 11 394 452,22 zł 10 376 493,92 zł 9 563 646,60 zł

0,00% -13,28% -8,99% -8,93% -7,83%

b. w tym inne zobowiązania finansowe

Pasywa razem

do 12 miesięcy

-

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

BILANS - PASYWA

g. z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń

h. z tytułu wynagrodzeń

do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e. zaliczki otrzymane na dostawy

f. zobowiązania wekslowe

kredyty i pożyczki

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c. inne zobowiązania finansowe

d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

III. Zobowiązania krótkoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

-

inne

powyżej 12 miesięcy

b. inne

3. Wobec pozostałych jednostek

powyżej 12 miesięcy

b. inne

2.
Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada 

zaangaż. w kapitale

w tym kredyty i pożyczki

Wobec jednostek powiązanych

2.
Wobec pozostałych jednostek, w których jedn. posiada 

zaangaż. w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

1.

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe

A. Kapitał (fundusz) własny

Zysk (strata) netto

Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)

III.

IV.

VII.

VI.

V.

I. Kapitał (fundusz) podstawowy

II. Kapitał (fundusz) zapasowy

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

IV. Rozliczenia międzyokresowe

4. Fundusze specjalne

i.

a.

-

a.

DANE NA DZIEŃ

-
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Spadek aktywów spółki w relacji do jej zobowiązań wyraża się pogorszeniem wskaźników 

płynnościowych. Wskaźnik płynności bieżącej wyrażany stosunkiem aktywów obrotowych 

ogółem do zobowiązań krótkoterminowych zarówno w ubiegłych latach obrotowych jak i w 

okresach bieżących oscyluje wokół liczby 1,31. Wskaźnik pozwala określić, w jakim stopniu 

przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje zobowiązania bieżące płynnymi aktywami, czyli 

aktywami obrotowymi. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym lepsza jest ocena 

płynności finansowej przedsiębiorstwa. Z kolei wskaźnik płynności szybkiej oscyluje wokół 

liczby 0,72, a wskaźnik płynności gotówkowej jest na poziomie 0,013. W szczególności zatem 

ostatni z analizowanych wskaźników sygnalizuje złą kondycję płynnościową dłużnej spółki i 

uzasadnia podjęcie działań restrukturyzacyjnych. Zestawienie wskaźników płynnościowych 

dla dłużnej spółki opisuje Tabela 6. 

Tabela 6. Zestawienie wskaźników płynnościowych 2016 -2019  

L.p. Wyszczególnienie wskaźnika 2016 2017 2018 30.06.2019 30.09.2019 

1. Wskaźnik płynności bieżącej 
klasyczny  

(płynność III stopnia) 

1,38 1,28 1,26 1,36 1,33 

0,00% -7,25% -1,56% 7,94% -2,21% 

2. Wskaźnik płynności szybkiej 
klasyczny  

(płynność II stopnia) 

0,81 0,65 0,63 0,69 0,64 

0,00% -19,75% -3,08% 9,52% -7,25% 

3. Wskaźnik płynności gotówkowej 
klasyczny  

(płynność I stopnia) 

0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 

0,00% -50,00% 0,00% 100,00% -50,00% 

 

O potrzebie pilnej i kompleksowej restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika świadczą wskaźniki 

zadłużenia i jego obsługi. Systematycznie pogarsza się wskaźnik udziału kapitału własnego 

Dłużnika w finansowaniu aktywów, który aktualnie wynosi tylko 8,61% w relacji do 15,28% w 

roku 2016. Systematycznie rośnie natomiast wskaźnik zadłużenia ogólnego, zaś wskaźnik 

 
1 Wskaźnik pozwala określić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć swoje zobowiązania bieżące płynnymi 
aktywami, czyli aktywami obrotowymi. Im wyższe wartości przyjmuje wskaźnik, tym lepsza jest ocena płynności finansowej 
przedsiębiorstwa. Wzorcowo, wartości tego wskaźnika powinny oscylować wokół 2. 
2 Wskaźnik określa, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć zobowiązania bieżące aktywami obrotowymi, 
które mogą być przekształcone na efektywny pieniądz po upływie krótkiego czasu przeznaczonego na ich spieniężenie (tzw. 
aktywa płynne). Wartość aktywów płynnych otrzymuje się przez pomniejszenie wartości aktywów obrotowych o dwa 
najmniej płynne ich składniki: zapasy i rozliczenia międzyokresowe. Z tego względu wartości wskaźnika płynności szybkiej 
zawsze będą niższe od wartości wskaźnika płynności bieżącej. Im większa będzie różnica między nimi, tym większe 
znaczenie dla zachowania płynności finansowej ma poziom utrzymywanych zapasów (i ew. rozliczeń międzyokresowych). 
Konstrukcja wskaźnika pozwala więc na ocenę zdolności przedsiębiorstwa do szybkiego regulowania zobowiązań bieżących. 
Wzorcowo, wartość wskaźnika płynności szybkiej powinna oscylować wokół 1. 
3 Wskaźnik informuje, jaka część zobowiązań krótkoterminowych (bieżących) może być uregulowana natychmiast z 
posiadanych zasobów gotówki i jej ekwiwalentów, a także innych aktywów pieniężnych, które można relatywnie szybko 
upłynnić na rynku finansowym (czyli najbardziej płynnych składników aktywów). Dla wskaźnika nie ma wartości wzorcowych 
– dlatego interpretacji poddaje się zazwyczaj kierunek zmian wartości wskaźnika. Rekomenduje się jednak utrzymywanie 
wartości wskaźnika na poziomie 10%-20% 
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zadłużenia kapitałów własnych od roku 2016 wzrósł niemal dwukrotnie i obecnie wynosi 

10,614. Zestawienie wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia Dłużnika opisuje Tabela 7.  

Tabela 7. Zestawienie wskaźników zadłużenia i obsługi zadłużenia 2016 -2019  

L.p. Wyszczególnienie wskaźnika 2016 2017 2018 30.06.2019 30.09.2019 

1. 
Wskaźnik udziału kapitału 
własnego w finansowaniu 

aktywów (samofinansowania) 

15,28% 13,84% 11,25% 11,46% 8,61% 

0,00% -9,42% -18,71% 1,87% -24,87% 

2. Wskaźnik zadłużenia ogólnego 
84,72% 86,16% 88,75% 88,54% 91,39% 

0,00% 1,70% 3,01% -0,24% 3,22% 

3. 
Wskaźnik zadłużenia kapitałów 

własnych 
- dźwignia finansowa 

5,54 6,23 7,89 7,73 10,61 

0,00% 12,36% 26,66% -2,06% 37,34% 

4. 
Wskaźnik zadłużenia 

długoterminowego 

2,03 2,14 2,72 3,04 4,39 

0,00% 5,69% 27,01% 11,66% 44,20% 

5. 
Wskaźnik zadłużenia 

krótkoterminowego 

3,15 3,70 4,87 4,42 5,88 

0,00% 17,45% 31,57% -9,31% 33,07% 

6. 
Wskaźnik pokrycia odsetek 

zyskiem 

-60,17% 6,21% -32,20% 32,21% -122,44% 

0,00% -110,32% -618,52% -200,03% -480,13% 

 

Sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa Dłużnika opisują także wskaźniki ogólnej sytuacji 

finansowej, wśród których jako niepokojący ocenić należy wskaźnik zastosowania kapitału 

własnego, którego wielkości wyrażane liczbą 0,26 świadczą o braku zachowania złotej zasady 

bilansowej i utracie stabilności finansowej5. Sytuację w znacznej mierze poprawia 

utrzymywany przez Dłużnika kredyt obrotowy (2 mln zł), dzięki któremu wskaźnik 

zastosowania kapitału stałego utrzymuje się obecnie na poziomie 1,426. Utrzymanie jednak 

ww. zewnętrznego finansowania wymaga restrukturyzacji pozostałych zobowiązań Dłużnika. 

Syntetyczny wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dla analizowanych 

okresów ulega systematycznemu obniżeniu, co świadczy o pogarszającej się ogólnej sytuacji 

finansowej Dłużnika wynikającej z pogorszenia dopasowania struktury kapitałów do struktury 

majątku. Zestawienie wskaźników ogólnej sytuacji finansowej zawiera Tabela 8.  

 

 

 

 

 
4 Wartości wskaźnika powyżej 1 świadczą o dużym obciążeniu kapitałów własnych kapitałami obcymi. 
5 Wartości wskaźnika bliskie 1 interpretuje się jako wysokie ryzyko utraty stabilności finansowej (zachwianie 
równowagi finansowej). 
6 Wartości wskaźnika powyżej 1 świadczą o spełnieniu złotej zasady finansowej i stabilności finansowej 
przedsiębiorstwa (utrzymanie równowagi finansowej). 
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Tabela 8. Zestawienie wskaźników ogólnej sytuacji finansowej 2016 -2019  

L.p. 
Wyszczególnienie 

wskaźnika 
2016 2017 2018 30.06.2019 30.09.2019 

 1. Wskaźnik struktury majątku 
0,51 0,53 0,45 0,46 0,48 

0,00% 3,92% -15,09% 2,22% 4,35% 

 2. Wskaźnik struktury kapitału 
0,18 0,16 0,13 0,13 0,09 

0,00% -11,11% -18,75% 0,00% -30,77% 

 3. 
Wskaźnik zastosowania 

kapitału własnego 

0,45 0,40 0,36 0,37 0,26 

0,00% -11,11% -10,00% 2,78% -29,73% 

 4. 
Wskaźnik zastosowania 

kapitału stałego (złota 
zasada finansowa) 

1,38 1,26 1,34 1,48 1,42 

0,00% -8,70% 6,35% 10,45% -4,05% 

 5. 
Wskaźnik zastosowania 

kapitału obcego 

1,28 1,32 1,29 1,29 1,36 

0,00% 3,13% -2,27% 0,00% 5,43% 

 6. 
Syntetyczny wskaźnik 

ogólnej sytuacji finansowej 
przedsiębiorstwa 

0,36 0,30 0,28 0,28 0,19 

0,00% -16,67% -6,67% 0,00% -32,14% 

 

d) Charakterystyka sektora rynku, na którym działa przedsiębiorstwo Dłużnika 

Sprzedaż Dłużnika charakteryzuje znaczna dywersyfikacja sektorów rynku, w jakich działają 

jego odbiorcy. Okoliczność ta stanowi znaczny atut Dłużnika pozwalając mu kompensować 

ewentualne wahania popytu w poszczególnych sektorach rynku zwiększaniem aktywności w 

pozostałych sektorach. Głównymi odbiorcami Dłużnika są następujące branże/sektory rynku: 

A) motoryzacja  - firmy z szeroko rozumianej branży automotive, producenci podzespołów do 

produkcji pojazdów 

B) maszynowa – firmy produkujące i wykonujące remonty różnego rodzaju maszyn dla 

przemysłu spożywczego, chemicznego, papierniczego; 

C) chemiczny – np. Grupa Azoty; 

D) energetyczny – firmy wykonujące podzespoły i remontujące urządzenia szeroko 

stosowane w energetyce, budujące gazociągi przemysłowe, tłocznie gazu; 

E) transport – firmy zajmujące się produkcją i remontami w kolejnictwie, żegludze 

śródlądowej, transporcie publicznym; 

F) szkolnictwo – wyposażenie dla pracowni technicznych w szkołach zawodowych i 

branżowych; 

G) stalowa – firmy działające w obszarze konstrukcji stalowych. 
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2. Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej Dłużnika 

 

Spółka PPUH Mexpol sp. z o.o. dzieli przyczyny aktualnej trudnej sytuacji ekonomicznej z 

pozostałymi podmiotami funkcjonującymi w branży urządzeń i materiałów spawalniczych, a 

także urządzeń wysokich technologii do obróbki metali, w tym produkowanych przez PPUH 

Mexpol sp. z o.o. maszyn serii ATBlu-CNC, oraz urządzeń do filtrowentylacji hal i stanowisk 

spawalniczych, jak również pozostałych maszyn i materiałów związanych z niszą rynku 

bezpośrednio związaną z przemysłem jak i innymi zakładami produkcyjno-remontowo-

usługowymi w branży metalowej, maszynowej, produkcyjnej i remontowej i innymi, gdzie 

procesy obróbki metali są jednym z podstawowych procesów technologicznych. Przyczyny te 

polegają zasadniczo na spadku zamówień pochodzących zarówno z sektora publicznego, jak i 

sektora prywatnego. Od dłuższego czasu narastają również opóźnienia w zapłacie przez 

klientów PPUH Mexpol sp. z o.o. za dokonane przez spółkę dostawy i wykonane usługi. 

Aktualnie z inicjatywy PPUH Mexpol sp. z o.o. prowadzone są postępowania sądowe oraz 

egzekucyjne dotyczące zapłaty przez klientów spółki łącznie 626.600,00 zł (nie licząc 

należności ubocznych), zaś łączna suma strat spółki z lat ubiegłych związana z 

bezskutecznością egzekucji wobec jej klientów oraz ogłoszonymi upadłościami tychże wynosi 

niemal 1,7 mln zł. Ponadto zarząd spółki zidentyfikował szereg wewnętrznych przyczyn 

trudnej sytuacji spółki, polegających w szczególności na błędnej z perspektywy czasu decyzji 

dotyczącej wykonania prototypu i produkcji maszyny do laserowego cięcia blach, błędach w 

zarządzaniu zasobami ludzkimi skutkujących utratą cennej kadry, a także funkcjonowaniem 

zbędnych oddziałów i ekspozytur oraz utrzymywania magazynów w wielu lokalizacjach.  

W wyniku wyżej opisanych przyczyn aktualną sytuację ekonomiczną spółki PPUH Mexpol sp. z 

o.o. opisuje istotny spadek obrotów przedsiębiorstwa, któremu nie towarzyszyło 

odpowiednie obniżenie kosztów, kłopoty zaś ze ściągalnością przysługujących spółce 

należności w istotny sposób zachwiały jej płynnością finansową. Zdecydowanie dodatni 

wskaźnik EBITDA spółki dla roku 2018 (624 tys. zł) w roku 2019 prognozowany jest w 

wysokości trzykrotnie niższej, zaś uwzględnienie zapłaconych i przypadających do zapłaty rat 

kapitałowych zaciągniętych kredytów prowadzi do wniosku o zagrożeniu dla regulowania 

przez spółkę jej bieżących zobowiązań i skłania zarząd do podjęcia działań 

restrukturyzacyjnych, dotyczących zarówno funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki, jak i jej 

aktualnych zobowiązań. 
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1) Przyczyny zewnętrzne 

Wg prognoz Banku Światowego, w latach 2020-2021 należy spodziewać się spowolnienia 

tempa wzrostu gospodarki, spowodowanego m.in. wzrostem wydatków socjalnych, w tym 

wzrostem płacy minimalnej i innymi programami „socjalnymi”, których koszty finansowania 

będą musieli pokryć klienci między innymi PPUH Mexpol sp. z o.o.. Należy zakładać, że 

spowoduje to dalsze zmniejszenie - i tak już ograniczonych - budżetów inwestycyjnych 

klientów. Powoduje to już  zaostrzenie walki konkurencyjnej na rynku na jakim działa PPUH 

MEXPOL sp. z o.o., co doprowadzi do zmiany tendencji na rynku zamówień poprzez  

ograniczanie przez głównych producentów materiałów i urządzeń spawalniczych sieci 

pośredników handlowych, czego dalszą konsekwencją jest eliminowanie z rynku małych i 

średnich podmiotów.  Główni dostawcy, a także największe firmy handlowe, uaktywniły się w 

walce o małe kontrakty, składając oferty na minimalnych marżach handlowych.  

Kolejną przyczyną mającą bezpośredni wpływ na utratę płynności finansowej są 

wzmiankowane powyżej opóźnienia w terminowych zapłatach przez klientów Spółki, lub ich 

całkowity brak. Na obecny stan finansów PPUH Mexpol sp. z o.o. i realizowane przez spółkę 

wyniki finansowe negatywny wpływ mają także bezpośrednie straty finansowe 

spowodowane  brakiem zapłat za towary i usługi  z lat poprzednich, zarówno te, w których 

zostały już zakończone bezskutecznie egzekucje komornicze, jak i upadłości zakończone bez 

zaspokojenia oraz nadal trwające, ale w których, ze względu na rodzaj wierzytelności,  nie 

można oczekiwać zaspokojenia z mas upadłości. 

Ogólna kwota strat poniesionych przez Spółkę od roku 1998 w wyniku zakończonych 

bezskutecznie egzekucji komorniczych wynosi ok. 728 tys. zł (kwoty główne wynikające z 

niezapłaconych faktur) oraz 122 tys. nieodzyskanych a zasądzonych dla Spółki kosztów 

sądowych), natomiast strata spowodowana upadłościami klientów Spółki od roku 1998 

zamyka się na dzień dzisiejszy kwotą ok. 968 tys. zł. 

 

2) Przyczyny wewnętrzne 

Wśród zidentyfikowanych przyczyn wewnętrznych trudnej sytuacji ekonomicznej PPUH 

Mexpol sp. z o.o. w opinii zarządu spółki wiodące są: 

− materializacja wielu rodzajów ryzyka biznesowego na przestrzeni lat ubiegłych                    

oraz szereg ocenianych w konsekwencji jako niewłaściwe decyzji zarządczych 

podjętych w minionych latach; 

− zakupy towarów handlowych bez umowy sprzedaży ich do klienta; 
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− chybiona biznesowo decyzja dotycząca wykonania prototypu i produkcji maszyny do 

laserowego cięcia blach; 

− liczne odejścia pracowników Dłużnika (w tym do konkurencji lub prowadzących 

następie  działalność konkurencyjną ) i związana z tym utrata części kompetencji oraz 

brak zwrotu z inwestycji poniesionej na szkolenia; 

− brak odpowiednio wczesnej reorganizacji modelu biznesowego Spółki, tj. rezygnacji z  

nieefektywnych ekonomicznie magazynów zewnętrznych i poniesione z tego tytułu 

koszty; 

− realizacja kontraktów niskomarżowych. 
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3. Przyszła strategia prowadzenia przedsiębiorstwa Dłużnika oraz informacja na temat 

poziomu i rodzaju ryzyka 

 

Głównym zadaniem spółki Mexpol sp. z o.o. w okresie przyspieszonego postępowania 

układowego oraz po przyjęciu układu jest generowanie obrotu oraz marży na poziomie 

zapewniającym możliwość utrzymania zakładanej struktury sprzedaży w celu osiągania 

nadwyżki przychodów bieżących nad bieżącymi kosztami, pozwalającej na pokrywanie 

kosztów działalności, kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz agregacji środków 

finansowych z przeznaczeniem na wykonanie zawartego z wierzycielami układu. Strategia ta 

realizowana będzie głównie dzięki utrzymaniu dotychczasowych relacji z dostawcami i 

odbiorcami spółki, pozyskiwanie nowych możliwości sprzedażowych (dostawców oraz 

odbiorców) oraz elastycznemu podejściu do prowadzonych buisnessów. Dłużnik zamierza 

kontynuować współpracę z kluczowymi kontrahentami, w tym między innymi z ESAB Polska 

sp. z o.o., Lincoln Electric Bester Sp. z o.o., Kjellberg Finsterwalde Plasma und Maschinen 

GmbH, Superon Schweisstechnik India LTD, Państwowym Przedsiębiorstwem Przemysłu 

Metalowego POMET. Głównymi odbiorcami produktów spółki powstających pod marką 

własną będą nadal przedsiębiorcy działający w branży spawalniczej, budowlanej i 

automotive, ale również jednostki sektora finansów publicznych (szkoły), zaś wiodącym w 

tym zakresie kanałem dystrybucji będą zamówienia publiczne. W okresie postępowania 

restrukturyzacyjnego oraz po jego zakończeniu Spółka kontynuować będzie intensywne 

działania mające na celu poprawę efektywności jej działalności operacyjnej w celu uzyskania 

maksymalnej rentowności w nowych warunkach rynkowych i prawnych. 

4. Opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych oraz związanych z nimi kosztów 

 

Działania restrukturyzacyjne, jakie Dłużnik planuje przeprowadzić w toku przyspieszonego 

postępowania układowego obejmują redukcję kosztów zatrudnienia oraz kosztów usług 

zewnętrznych, okresowe zmniejszenie obrotów spółki ukierunkowane na realizację 

kontraktów o najwyższych wskaźnikach marżowości oraz kontynuację współpracy z 

kluczowymi dostawcami spółki oraz zmianę struktury sprzedaży w celu redukcji ryzyka 

fiskalnego. W wyniku natomiast zawartego układu spółka planuje doprowadzić do redukcji 

swojego zadłużenia, przy czym główny ciężar tej redukcji ponieść mają wierzyciele, którym 

przysługują wierzytelności z tytułu dostarczonych towarów i usług oraz pożyczkodawcy, 

mniejszy zaś wierzyciele, którym przysługują wierzytelności publicznoprawne, z tytułu 

stosunków pracy oraz zabezpieczone rzeczowo na składnikach majątku Dłużnika.  
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Zmniejszone możliwości zakupowe Dłużnika zmuszają go aktualnie do ograniczenia 

oferowanego klientom asortymentu. Planowane jest wykorzystanie w toku postępowania 

restrukturyzacyjnego i po jego zakończeniu zaistniałej sytuacji i skoncentrowanie działalności 

PPHU Mexpol Sp. z o.o. wyłącznie na najbardziej rentownych grupach asortymentowych oraz 

relacjach biznesowych. Dłużnik zakłada, że w okresie postępowania restrukturyzacyjnego 

szacowanego na cały rok 2020 obroty jego przedsiębiorstwa zostaną zmniejszone do 

poziomu nieprzekraczającego 20 mln zł, co w relacji z odpowiednio zmniejszonymi do tego 

poziomu obrotów kosztami zakupu produktów, materiałów i energii oraz kosztami nabycia 

usług obcych pozwoli na realizację wyniku wyrażającego się stratą (bez uwzględniania 

kosztów z tytułu amortyzacji) na poziomie około 100 tys. zł. Niezbędne nadwyżki cash flow w 

okresie postępowania restrukturyzacyjnego powstaną w wyniku zastosowania moratorium 

na płatności z tytułu wierzytelności  objętych układem z mocy prawa w toku przyspieszonego 

postępowania układowego (art. 252 ust. 1 PrRestr). Realizacji przepływów pieniężnych na 

poziomie umożliwiającym pokrywanie bieżących kosztów służyć ma zawieszenie spłat części 

kapitałowych rat kredytów bankowych stosownie do przedłożonych propozycji układowych. 

Na wypadek braku zgody banku na objęcie układem jego wierzytelności, które w całości 

pozostają zabezpieczone rzeczowo, Dłużnik przewiduje zawarcie stosownego bilateralnego 

porozumienia z Bankiem Spółdzielczym w Leśnicy, którego warunki dotyczyły będą wyłącznie 

obsługi aktualnego zadłużenia (odsetki) oraz zawieszenia spłaty części kapitałowych rat 

kredytowych w roku 2020. Począwszy od roku 2021 Dłużnik planuje odbudowę 

dotychczasowego poziomu obrotów i stosowne zwiększanie kosztów niezbędnych do ich 

realizacji. W roku 2021 Dłużnik planuje zrealizować obroty w wysokości 23 mln zł oraz zysk na 

poziomie blisko 200 tys. zł, a także w tym właśnie roku zacząć realizację zawartego z 

wierzycielami układu. Prognozy finansowe Dłużnika w wariancie optymalnym na lata 2019 – 

2024 opisuje Tabela 9, w wariancie zaś pesymistycznym Tabela 10.  

Planowane działania restrukturyzacyjne dotyczą w zasadzie wyłącznie zmiany struktury w 

zakresie zakupów i sprzedaży oraz ograniczenia ich wolumenu w pierwszych miesiącach po 

otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Wyłączne koszty związane z 

planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi dotyczyły będą wynagrodzenia nadzorcy 

sądowego, wielkość którego uwarunkowana będzie jednak skutecznym zawarciem układu z 

wierzycielami i przypadać będzie już po jego zawarciu.  
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5. Projektowane zyski i straty przedsiębiorstwa Dłużnika 

 

Projektowane zyski i straty na okres pięciu lat w wariancie optymalnym opisuje Tabela 9.  

Tabela 9. Prognozy finansowe Mexpol Sp. z o.o. 2019 – 2024 – wariant optymalny 

  

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 19 000 000 zł 20 850 000 zł 23 000 000 zł 23 900 000 zł 25 000 000 zł 26 500 000 zł

I. Przychód ze sprzedaży produktów 18 500 000 zł 20 350 000 zł 22 500 000 zł 23 400 000 zł 24 500 000 zł 26 000 000 zł

II. Zmiana stanu produktów 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

IV Pozostała sprzedaż 500 000 zł 500 000 zł 500 000 zł 500 000 zł 500 000 zł 500 000 zł

B. Koszty działalności operacyjnej 19 640 000 zł 20 910 000 zł 22 615 000 zł 23 300 000 zł 24 320 000 zł 25 645 000 zł

I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 200 000 zł 16 700 000 zł 18 400 000 zł 19 100 000 zł 20 000 000 zł 21 200 000 zł

II. Zużycie materiałów i energii 250 000 zł 260 000 zł 270 000 zł 280 000 zł 290 000 zł 300 000 zł

III. Usługi obce 1 800 000 zł 1 700 000 zł 1 700 000 zł 1 700 000 zł 1 750 000 zł 1 800 000 zł

IV. Podatki i opłaty 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł

V. Wynagrodzenia 1 250 000 zł 1 200 000 zł 1 250 000 zł 1 250 000 zł 1 300 000 zł 1 350 000 zł

VI. Świadczenia na rzecz pracowników 300 000 zł 285 000 zł 300 000 zł 300 000 zł 305 000 zł 315 000 zł

VII. Amortyzacja 580 000 zł 525 000 zł 450 000 zł 420 000 zł 420 000 zł 420 000 zł

VIII. Pozostałe 200 000 zł 180 000 zł 185 000 zł 190 000 zł 195 000 zł 200 000 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B) -640 000 zł -60 000 zł 385 000 zł 600 000 zł 680 000 zł 855 000 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

D. Pozostałe przychody operacyjne 290 000 zł 260 000 zł 210 000 zł 70 000 zł 70 000 zł 70 000 zł

I. Zysk ze sprzedaży składników majątku trwałego 130 000 zł 100 000 zł 50 000 zł 20 000 zł 20 000 zł 20 000 zł

II. Dotacje 110 000 zł 110 000 zł 110 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

E. Pozostałe koszty operacyjne 50 000 zł 55 000 zł 60 000 zł 65 000 zł 70 000 zł 77 000 zł

I. Strata ze zbycia składników majątku trwałego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

III. Pozostałe koszty operacyjne 50 000 zł 55 000 zł 60 000 zł 65 000 zł 70 000 zł 77 000 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) -400 000 zł 145 000 zł 535 000 zł 605 000 zł 680 000 zł 848 000 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

G. Przychody finansowe 0 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i 

stowarzyszonych
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

II. Odsetki uzyskane 0 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

IV. Pozostałe 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

H. Koszty finansowe 320 000 zł 318 000 zł 300 000 zł 303 000 zł 307 000 zł 311 000 zł

I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

   oraz krótkoterminowych papierów wartościowych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i 

stowarzyszonych
290 000 zł 290 000 zł 270 000 zł 270 000 zł 270 000 zł 270 000 zł

III.Strata ze zbycia inwestycji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

IV. Pozostałe 30 000 zł 28 000 zł 30 000 zł 33 000 zł 37 000 zł 41 000 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H) -720 000 zł -168 000 zł 240 000 zł 307 000 zł 378 000 zł 542 000 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

J. Zyski nadzwyczajne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

K. Straty nadzwyczajne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

L. Zysk / Strata brutto (I+J-K) -720 000 zł -168 000 zł 240 000 zł 307 000 zł 378 000 zł 542 000 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 0 zł 0 zł 46 000 zł 58 000 zł 72 000 zł 103 000 zł

I. Podatek dochodowy od osób prawnych 0 zł 0 zł 46 000 zł 58 000 zł 72 000 zł 103 000 zł

II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

N. Zysk / Strata netto (L-M) -720 000 zł -168 000 zł 194 000 zł 249 000 zł 306 000 zł 439 000 zł
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Powyższe prognozy sporządzono w oparciu o następujące założenia: 

− w okresie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu brak będzie 

dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności Dłużnik nie planuje 

pozyskania nowych udziałowców, emisji obligacji, a także zaciągania nowych 

kredytów lub pożyczek; 

− kłopoty z płynnością finansową i wynikające z nią trudności w nabywaniu towarów 

pozwolą na realizację w roku 2019 (ustaloną na podstawie sporządzonego za ten rok 

sprawozdania finansowego) obrotów na poziomie nieprzekraczającym 19,5 mln zł; 

− w okresie postępowania restrukturyzacyjnego obejmującego większość roku 2020 

utrzymane zostanie zmniejszenie kosztów stałych z zakresie zatrudnienia, umów 

agencyjnych, wynajmu powierzchni (oddziały), utrzymania majątku ruchomego 

(samochody i wózki widłowe) i wielu innych; 

− zbyta zostanie część zbędnego majątku ruchomego Dłużnika; 

− utrzymane zostanie zmniejszenie stanu zapasów, co pozwoli na zwiększenie 

współczynnika rotacji i „odmrożenie” części kapitału; 

− następowało będzie zmniejszenie kosztów finansowych w wyniku stałej spłaty (z 

wyjątkiem roku 2020) kapitałów kredytów zgodnie z obowiązującymi umowami; 

− kontynuowane będzie skracanie okresów kredytów kupieckich dla nabywców ze 

względu na przyjęty trend rynkowy w tym zakresie (mniejsze koszty finansowe z 

tytułu faktoringu); 

− począwszy od 2020 roku będzie następował stopniowy wzrost przychodów ze 

względu na większe zaangażowanie w internetowe kanały dystrybucji i planowane 

wdrożenie zaawansowanej platformy B2B dla klientów biznesowych; 

− w całym okresie marża handlowa brutto (różnica między ceną zakupu i sprzedaży) 

będzie kształtowała się na poziomie 20%. 

  



20 | S t r o n a  
 

Projektowane zyski i straty na okres pięciu lat w wariancie pesymistycznym opisuje Tabela 10.  

Tabela 10. Prognozy finansowe Mexpol Sp. z o.o. 2019 – 2024 – wariant pesymistyczny 

 

Rachunek zysków i strat - prognoza wyników 2019 2020 2021 2022 2023 2024

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 17 200 000 zł 13 350 000 zł 14 100 000 zł 14 800 000 zł 15 500 000 zł 16 300 000 zł

I. Przychód ze sprzedaży produktów 16 850 000 zł 13 000 000 zł 14 000 000 zł 14 700 000 zł 15 400 000 zł 16 200 000 zł

II. Zmiana stanu produktów 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

III. Koszty wytworzenia świadczeń na własne 

potrzeby jednostki
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

IV Pozostała sprzedaż 350 000 zł 350 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł 100 000 zł

B. Koszty działalności operacyjnej 17 960 000 zł 13 890 000 zł 14 385 000 zł 14 965 000 zł 15 556 000 zł 16 117 000 zł

I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 500 000 zł 10 400 000 zł 11 000 000 zł 11 600 000 zł 12 100 000 zł 12 600 000 zł

II. Zużycie materiałów i energii 250 000 zł 200 000 zł 200 000 zł 205 000 zł 210 000 zł 215 000 zł

III. Usługi obce 1 850 000 zł 1 400 000 zł 1 420 000 zł 1 440 000 zł 1 460 000 zł 1 480 000 zł

IV. Podatki i opłaty 70 000 zł 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł 60 000 zł

V. Wynagrodzenia 1 250 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 1 000 000 zł 1 050 000 zł 1 100 000 zł

VI. Świadczenia na rzecz pracowników 280 000 zł 200 000 zł 225 000 zł 225 000 zł 236 000 zł 247 000 zł

VII. Amortyzacja 560 000 zł 450 000 zł 300 000 zł 250 000 zł 250 000 zł 220 000 zł

VIII. Pozostałe 200 000 zł 180 000 zł 180 000 zł 185 000 zł 190 000 zł 195 000 zł

C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B) -760 000 zł -540 000 zł -285 000 zł -165 000 zł -56 000 zł 183 000 zł

D. Pozostałe przychody operacyjne 310 000 zł 260 000 zł 210 000 zł 100 000 zł 70 000 zł 70 000 zł

I. Zysk ze sprzedaży składników majątku trwałego 130 000 zł 100 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 20 000 zł 20 000 zł

II. Dotacje 110 000 zł 110 000 zł 110 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł

III. Pozostałe przychody operacyjne 70 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł 50 000 zł

E. Pozostałe koszty operacyjne 60 000 zł 40 000 zł 40 000 zł 41 000 zł 42 000 zł 43 000 zł

I. Strata ze zbycia składników majątku trwałego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

III. Pozostałe koszty operacyjne 60 000 zł 40 000 zł 40 000 zł 41 000 zł 42 000 zł 43 000 zł

F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D-E) -510 000 zł -320 000 zł -115 000 zł -106 000 zł -28 000 zł 210 000 zł

G. Przychody finansowe 0 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

II. Odsetki uzyskane 0 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

IV. Pozostałe 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

H. Koszty finansowe 320 000 zł 318 000 zł 300 000 zł 303 000 zł 307 000 zł 311 000 zł

I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku 

trwałego
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

   oraz krótkoterminowych papierów wartościowych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek 290 000 zł 290 000 zł 270 000 zł 270 000 zł 270 000 zł 270 000 zł

III.Strata ze zbycia inwestycji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

IV. Pozostałe 30 000 zł 28 000 zł 30 000 zł 33 000 zł 37 000 zł 41 000 zł

I. Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej 

(F+G-H)
-830 000 zł -633 000 zł -410 000 zł -404 000 zł -330 000 zł -96 000 zł

J. Zyski nadzwyczajne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

K. Straty nadzwyczajne 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

L. Zysk / Strata brutto (I+J-K) -830 000 zł -633 000 zł -410 000 zł -404 000 zł -330 000 zł -96 000 zł

M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

I. Podatek dochodowy od osób prawnych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

N. Zysk / Strata netto (L-M) -830 000 zł -633 000 zł -410 000 zł -404 000 zł -330 000 zł -96 000 zł
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Powyższe prognozy sporządzone zostały w oparciu o założenie znaczącego ograniczenia możliwości 

zakupowych przedsiębiorstwa Dłużnika w związku z brakiem dostępnego kapitału i dostępności 

finansowania sprzedaży w ramach kredytów kupieckich. Prognozowane koszty działalności 

operacyjnej dostosowano do prognozowanego wolumenu sprzedaży przy zachowaniu jej aktualnej 

struktury.  

6. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych 

 

Zakładany jest następujący harmonogram działań restrukturyzacyjnych: 

a. Styczeń 2020 r. – sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności, 

kontynuacja wdrożenia zmian w zakresie struktury sprzedaży, a także w zakresie obrotów 

i rentowności; 

b. Maj 2020 r. – Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem; 

c. Styczeń 2021 r. – rozpoczęcie spłat wierzycieli objętych spisem po zatwierdzeniu układu 

przyjętego przez wierzycieli. 

7. Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa Dłużnika 

Zakładane zmniejszenie w okresie trwania postępowania wolumenu sprzedaży i koncentracja 

działalności operacyjnej spółki Dłużnika wyłącznie wokół najbardziej rentownych części jej 

dotychczasowego businessu, a także planowane oraz już obecnie przedsięwzięte czynności 

zmierzające do redukcji stałych kosztów działalności,  przy jednoczesnym memorandum na 

spłaty wierzytelności objęte z mocy prawa układem pozwolą Dłużnikowi na bieżące 

pokrywanie zobowiązań powstających po otwarciu przyspieszonego postępowania 

układowego.  

Jak wynika z prognoz finansowych zawartych w poprzedzającej części niniejszego planu 

restrukturyzacyjnego (w wariancie optymalnym), w wyniku poczynionych działań 

restrukturyzacyjnych PPUH Mexpol sp. z o.o. generuje w założonym okresie przyspieszonego 

postępowania układowego ujemny wynik na działalności operacyjnej w ujęciu rocznym, który 

kompensowany jest stosunkowo wysokimi odpisami amortyzacyjnymi, w efekcie EBITDA jest 

nieznacznie ujemna w prognozowanym okresie restrukturyzacji Spółki obejmującej znaczną 

część roku 2020. Narastający wynik ujemny za rok 2019 jest rezultatem wysokich kosztów w 
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okresie poprzedzającym złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania 

układowego.  

Prognozowane koszty przyspieszonego postępowania układowego obejmą w zasadzie 

wyłącznie wynagrodzenie nadzorcy, które w przypadku Dłużnika, mając na uwadze liczbę 

wierzycieli, sumę przysługujących im wierzytelności uprawniających do głosowania, 

zakładane średniomiesięczne obroty w okresie trwania postępowania restrukturyzacyjnego 

oraz zakładany stopień poprawy sytuacji ekonomicznej Dłużnika w wyniku podjętych działań 

restrukturyzacyjnych, jak również stopień skomplikowania działań niezbędnych do podjęcia 

przez nadzorcę, wyniosą około 100.000,00 zł netto.  

Wobec wynikającej z powyższej prognozy zdolności spółki do generowania nadwyżki środków 

pieniężnych nad ponoszonymi kosztami w założonym okresie (w wariancie optymalnym) 

należy stanowczo uznać, że Dłużnik legitymuje się zdolnościami produkcyjnymi 

prowadzącymi do możliwości bieżącego zaspokajania kosztów postępowania i zobowiązań 

powstałych po jego otwarciu, a także do wykonania zawartego z wierzycielami układu.  

Jak wykazano powyżej, już w okresie trwania przyspieszonego postępowania układowego 

Dłużnik zdolny będzie do wykonywania swoich bieżących zobowiązań oraz pokrycia kosztów 

postępowania. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest umożliwienie Dłużnikowi 

wykonania zobowiązań objętych układem zawartym z wierzycielami, wobec czego propozycje 

układowe zakładające spłatę wierzycieli z zysków osiąganych przez Dłużnika po zakończeniu 

postępowania restrukturyzacyjnego powinny uwzględniać prognozy generowanych przez 

Dłużnika zysków. Prognozy te sporządzono w oparciu o założenie, że pominąwszy koszty 

amortyzacji spółka generuje dodatni wynik finansowy umożliwiając Dłużnikowi nie tylko 

pokrywanie bieżących zobowiązań, ale również przeznaczenie części zysku na spłatę 

zobowiązań powstałych przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w stopniu 

wyższym, niż miałoby to miejsce w przypadku ogłoszenia upadłości Dłużnika.  
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8. Propozycje układowe 

 

Propozycje układowe Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Mexpol sp. z o.o. 

stosownie do przepisów art. 156 ust. 1 i 2 ustawy prawo restrukturyzacyjne obejmują 

następujące sposoby restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika w stosunku do wierzycieli 

należących do poszczególnych kategorii interesów: 

 

Nazwa grupy Sposób restrukturyzacji wierzytelności  

Grupa I 

Wierzyciele, którym przysługują 

wierzytelności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne, podatków i 

innych należności publicznoprawnych 

Rozłożenie restrukturyzowanych wierzytelności w zakresie należności 

głównej na dwanaście równych rat miesięcznych, z których pierwsza wraz 

z należnymi odsetkami płatna będzie w terminie do 10 dnia szóstego 

miesiąca przypadającego po uprawomocnieniu się postanowienia o 

zatwierdzeniu układu, kolejne zaś wraz z należnymi odsetkami do 10 dnia 

każdego kolejnego miesiąca. 

Grupa II 

Wierzyciele, którym przysługują 

wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo 

na składnikach majątku Dłużnika z tytułu 

dostaw, usług oraz udzielonych kredytów i 

pożyczek oraz pozostali wierzyciele 

nieobjęci grupami I i III 

Redukcja wierzytelności w zakresie odsetek w całości oraz następujących 

części należności głównej: 

a.        10% należności głównej w części do kwoty 10.000,00 zł; 

b.        25% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 

10.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł; 

c.        35% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 

50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł; 

d.        50% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 

100.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł; 

e.        75% należności głównej w części przypadającej ponad kwotę 

500.000,00 zł 

oraz spłata tak zrestrukturyzowanej wierzytelności w dwudziestu ośmiu 

ratach kwartalnych począwszy od czwartego miesiąca następującego po 

uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu do 10 dnia 

każdego miesiąca, w którym przypada płatność raty.   
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Grupa III 

Wierzyciele, którym przysługują 

wierzytelności zabezpieczone rzeczowo na 

składnikach majątku Dłużnika, którzy 

wyrazili zgodę na objęcie ich wierzytelności 

układem 

1) Odroczenie zapłaty w zakresie rat kapitałowych przypadających 

zgodnie z zawartymi umowami kredytów i pożyczek do zapłaty w 

roku 2020, z pozostawieniem bez zmian harmonogramów tych 

umów w zakresie części odsetkowych, a także odroczenie zapłaty 

wszelkich innych powstałych przed otwarciem przyspieszonego 

postępowania układowego i z przypadającym przed tym dniem 

terminem płatności wierzytelności z tytułu umów kredytów, 

pożyczek oraz umów o podobnym charakterze, w tym umów 

przewidujących nabywanie przez wierzyciela Dłużnika 

przysługujących Dłużnikowi wierzytelności i administrowanie nimi 

(faktoring) i spłata wierzytelności z tego tytułu obejmująca raty 

kapitałowe wraz z odsetkami od pozostającej do zwrotu należności 

głównej w wysokości określonej umową, z której wynika dane 

zobowiązanie: 

a) dla umów kredytów i pożyczek przewidujących harmonogramy 

spłat obejmujące okresy przypadające po grudniu 2020 r. – w 

równych częściach w terminach płatności spłaty pozostałych rat 

zgodnie z tymi harmonogramami począwszy od stycznia roku 

2021; 

b) dla pozostałych umów - w czterdziestu ośmiu ratach 

miesięcznych płatnych począwszy od stycznia 2021 r. 

2) Spłata zobowiązania z tytułu kredytu obrotowego Nr 75005605/RB-

15/01671/19 udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Leśnicy w 96 

ratach miesięcznych począwszy od 20 stycznia 2021 r. w 

następujących wysokościach rat, do których doliczane będą odsetki 

od pozostałego do spłaty kapitału kredytu według stopy WIBOR 3M 

+ 2,30%: 

a) 3 000 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2021 r., 

b) 4 000 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2022 r., 

c) 6 000 zł miesięcznie w okresie od stycznia do grudnia 2023 r., 

d) 11 000 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2024 r. do grudnia 

2025 r., 

e) 17 000 zł miesięcznie w okresie od stycznia 2026 r. do 

czerwca 2028 r., 

f) 31 000 zł miesięcznie w okresie od lipca do listopada 2028 r., 

g) 915 000 zł jednorazowo do dnia 20 grudnia 2028 r.. 
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9. Opis metod i źródeł finansowania wykonania zawartego układu 

 

W ramach przedłożonych w dniu 31 stycznia 2020 r.  propozycji układowych (zmienionych w 

stosunku do propozycji złożonych wraz z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego 

postępowania układowego) Dłużnik przewiduje podział wierzycieli na trzy grupy 

odpowiadające kategoriom interesów. Wyłącznym źródłem finansowania tak 

skonstruowanego układu, przewidującego redukcje powstałego zadłużenia oraz jego 

rozłożenie na raty, będą nadwyżki finansowe wypracowywane przez przedsiębiorstwo 

Dłużnika.  

Zgodnie z przedłożonymi przez Dłużnika propozycjami układowymi dla zaspokojenia 

wierzytelności objętych grupą I i II zapotrzebowanie na finansowanie wyniesie ok. 3 mln zł w 

siedmioletnim okresie wykonywania układu, zaś dla zaspokojenia wierzytelności objętych 

grupą III zapotrzebowanie na finansowanie wyniesie dalsze 3.330.584 zł. Cash flow 

wypracowany przez przedsiębiorstwo Dłużnika zgodnie z propozycjami układowymi w całym 

okresie wykonywania układu wyniesie 7,6 mln zł umożliwiając wykonanie tak zawartego 

układu.  

 

10. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu 

 

Za wykonanie układu odpowiedzialny będzie Dyrektor Zarządu Dłużnika – Tomasz Adamus.  

 

11. Data sporządzenia planu restrukturyzacyjnego 

 

Niniejszy plan sporządzono 30 stycznia 2020 r.  


