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1. Informacje ogólne 

 

1.1 Podstawowe informacje 

Pełna nazwa Partex Spółka Akcyjna 

Siedziba ul. Grochowska 261 lok. 12, 03-844 Warszawa 

Podstawowa działalność 
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) –sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych 

(PKD 51.53.B) 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy na dzień 30.09.2012 r. wynosił 1.122.431,30 zł i dzielił się na: 

1/ 8.736.240 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

2/ 2.488.073 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. 

Czas trwania Nieoznaczony 

Sąd Rejestrowy 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego -  

numer KRS 0000360533 

 

1.2 Historia działalności Emitenta 

Geneza działalności Partex Sp. z o.o. sięga roku 2002, kiedy to założyciele i osoby kierujące Emitentem postanowili wykorzystać swoje 

doświadczenie zawodowe w branży budowlanej i założyli firmę zajmującą się produkcją profili mosiężnych i aluminiowych. Dynamiczny 

rozwój prowadzonej działalności oraz plany poszerzenia produkcji własnych wyrobów skłoniły udziałowców do zmiany formy prawnej  i 

upublicznienia Spółki. W roku 2010 Partex Sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną, a 6 października 2010 r. zadebiutowała w 

alternatywnym systemie obrotu, na rynku NewConnect. 

 

1.3 Przedmiot działalności Emitenta 

Partex S.A. jest dystrybutorem hurtowym materiałów wykończeniowych, takich jak listwy przypodłogowe, boazeria ścienna, parapety, deski 

i panele podłogowe, podkłady pod panele oraz wielu innych akcesoriów budowlanych. Spółka ma w swojej ofercie produkty wielu 

międzynarodowych i polskich marek, m.in.: VOX INDUSTRIES S.A - PROFILE (producent listew przypodłogowych oraz okładzin 

ściennych PCV), DOELLKEN (producent najbardziej popularnych listew przypodłogowych z paskiem), MULTI-FORM (największy dealer 

firmy KRONOPOL, dystrybutor firm CLASSEN, KRONOORIGINAL, EGGER i VOX INDUSTRIES S.A – PROFILE), EGGER (producent 

paneli laminowanych klasy Premium), MARKOS (producent krzyżyków do glazury z PCV, maskownic i drzwiczek rewizyjnych), CLASSEN 

(producent paneli laminowanych oraz stolarki drzwiowej) oraz NOVART (producent boazerii ściennej PCV). 

 

Partex S.A. zajmuje się również produkcją profili aluminiowych i mosiężnych do glazury, gresu, wykładzin i progów. Produkcja własna 

profili do glazury i gresu oraz profili schodowych obejmuje ponad 20 wzorów, natomiast w przypadku profili progowych, schodowych 

i do wykładzin anodowanych na złoto i srebro. Spółka jest właścicielem 30 matryc. Przychody generowane ze sprzedaży produktów 

własnych stanowią ok. 20 proc. łącznych przychodów ze sprzedaży. 

 

Spółka dysponuje parkiem maszynowym umożliwiającym produkowanie wysokiej jakości profili aluminiowych anodowanych i mosiężnych 

w ilościach do 200 tys. mb. rocznie. Zawarte z hutami porozumienia umożliwiają przy niewielkich inwestycjach zwiększenie produkcji  

do 400 tys. mb rocznie. Dzięki prowadzonemu systematycznie monitoringowi rynku i konkurencji jest w stanie zaspokoić wszelkie 
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pojawiające się potrzeby klientów. Spółka co roku rozszerza asortyment sprzedawany pod własną marką, aktualnie posiadając w ofercie 

około 108 wzorów. 

 

 

Partex S.A. współpracuje z hurtowniami materiałów budowlanych i sklepami detalicznymi prowadzącymi sprzedaż glazury oraz produktów 

do wyposażenia wnętrz. Biorąc pod uwagę zasięg terytorialny działa na obszarze Polski centralnej i wschodniej (województwa: warmińsko-

mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie, mazowieckie oraz częściowo kujawsko-pomorskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie), 

co obrazuje poniższa mapa. 

 

 

1.4 Skład osobowy organów Emitenta 

Na dzień 30 września 2012 roku w skład organów wchodziły następujące osoby: 

 

a/ Skład Zarządu Partex S.A.: 

Artur Woźniak Prezes Zarządu   

 

Skład Zarządu nie uległ zmianie w okresie III kwartału 2012r., pozostaje także bez zmian na dzień publikacji niniejszego raportu tj. 

09.11.2012r.  

 

b/ Rada Nadzorcza Partex S.A.: 

 

Skład Rady Nadzorczej uległ  zmianie w III kwartale.  W dniu 27 września 2012r., wpłynęły do Spółki rezygnacje z funkcji członków Rady 

Nadzorczej: Jacka Matusiaka, Andrzeja Arendarskiego i Jarosława Podolskiego. Członkowie  Rady złożyli rezygnacje ze skutkiem na 

dzień ich złożenia.  Natomiast w dniu 26 czerwca 2012 r, Pan Michał Maszczak złożył rezygnację ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2012r. 

Skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 
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1.5 Status spółki publicznej 

W dniu 6 października 2010 r., Partex S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect. W okresie od 06.10.10 r. do 05.11.10 r. 

na rynku NewConnect notowane były prawa do akcji zwykłych serii B Partex S.A. Od dnia 08.11.10 r. w obrocie znajdują się akcje                 

serii A i B. 

 

1.6 Struktura akcjonariatu Emitenta 

Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu Partex S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. 09.11.2012 r. 

 

Lp. Dane akcjonariusza 
Liczba akcji 

(w szt.) 

Udział w kapitale zakładowym 

(w proc.) 

Udział w głosach  

(w proc.) 

2. Jakub Szymczak 1 358 187   12,10 12,10 

3. Pola Pajka 800 986 7,14 7,14 

4. Artur Woźniak  903 724 8,05 8,05 

5. Amelia Pajka 800 986 7,14 7,14 

7. pozostali 7 360 430 65,57 65,57 

 Razem 11.224.313 100 100 

 

 

 

 

2. Dane finansowe za okres od 1 lipca do 30 września  2012 r. wraz z danymi porównywalnymi 

2.1  Opis przyjętych zasad rachunkowości 

Niniejsze Sprawozdanie Finansowe Partex S.A. zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 

września 1994 r., przy istnieniu przesłanek zagrażających kontynuacji działalności gospodarczej. 

 Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Emitent rozpocznie proces upadłościowy 

oraz zaniecha lub istotnie zmniejszy zakres prowadzonej działalności gospodarczej w najbliższym czasie. W związku z faktem 

realizowania planu naprawczego, jak również emisją praw poboru zakończonych niepowodzeniem, Zarząd Spółki nie sporządził 

szczegółowych zewnętrznych wycen składników majątku. Niemniej jednak uważa, iż wartość aktywów wykazanych w 

przygotowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 30 września 2012 roku nie odbiega w sposób istotny od 

cen sprzedaży netto  możliwych do uzyskania. Ponadto na dzień wydania niniejszego raportu brak jest wiarygodnych 

szacunków, co do ewentualnej rezerwy na dodatkowe koszty związane z zaniechaniem lub utratą zdolności Spółki do 

kontynuowania działania. 

Przyjęte zasady i metody rachunkowości z uwzględnieniem stosownych nowelizacji są takie same jak opisane w Dokumencie 

Informacyjnym opublikowanym w dniu 4 września  2010 r. W okresie objętym niniejszym raportem nie dokonano zmian w 

zakresie polityki rachunkowości. 
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Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego raportu okresowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w złotych 

polskich (o ile nie wskazano inaczej). 

 

2.2 Wybrane dane finansowe 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 
III kwartał 2012 III kwartał 2011 

III kwartał 2012 III kwartał 2011 

narastająco narastająco 

01.07.2012  - 30.09.2012 01.07.2011 - 30.09.2011 01.01.2012  - 30.09.2012 01.01.2011 - 30.09.2011 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,  
   towarów i materiałów 

               388 862,86             1 520 191,12              2 178 561,19             4 536 537,23  

II. Zysk (strata) ze sprzedaży               (709 437,05)              (187 466,06)               (915 772,33)              (781 141,45) 

III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej               (681 236,10)              (130 466,06)               (887 571,39)              (869 465,80) 

IV. Zysk (strata) brutto               (689 060,38)              (130 331,88)               (914 314,50)              (900 000,90) 

V. Zysk (strata) netto               (724 097,38)              (130 331,88)               (914 314,50)              (900 000,90) 

VI. Amortyzacja                  17 011,23                  29 999,66                   47 866,23                  81 069,83  

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE 30.09.2012 30.09.2011 

I. Kapitał własny 409 412,47 1 682 540,01 

II. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

III. Należności krótkoterminowe 593 446,51 2 916 686,45 

IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 56,01 16 324,69 

V. Zobowiązania długoterminowe 551 415,12 54 166,65 

VI. Zobowiązania krótkoterminowe 996 378,64 3 732 627,77 

 

2.3 Dynamika przychodów Emitenta 

 

III kwartał 2012 III kwartał 2011 

01.07.2012 - 30.09.2012 01.07.2011 - 30.09.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 388 862,86 1 520 191,12 

Dynamika (74,42%) - 

 

 

 

Przedsiębiorstwo Partex S.A. za trzeci kwartał 2012 roku osiągnęło przychody netto w kwocie 388 862,86 zł, co w porównaniu do 

równorzędnego okresu roku poprzedniego stanowi wartość niższą o 1 113 328,26 zł. W konsekwencji, dynamika przychodów netto ze 

sprzedaży w okresie 01.01.-30.09.2012 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku odnotowała wartość ujemną i ukształtowała 

się na poziomie - 74,42%. Tak duża zmiana spowodowana jest w głównej mierze prowadzonymi działaniami naprawczymi mającymi na 

celu zastąpienie udziału w przychodzie towarów o niskiej marży na towary wysokomarżowe. 
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Źródło: opracowanie własne. 

 

Spółka Akcyjna Partex w trzecim kwartale 2012 roku poniosła stratę netto równą wartości 724 097,38 zł. W dużej mierze jest to rezultat 

silnej korelacji wyniku finansowego z wartością uzyskanych przychodów netto ze sprzedaży. Ponadto wpływ na osiągniętą stratę miały 

również dodatkowe koszty związane z wypłatą odpraw dla zwalnianych pracowników, jak również koniecznością udzielania dodatkowych 

upustów na sprzedaż nierotujących towarów. Powyższe działania miały na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania oraz zmniejszenie 

majątku obrotowego utrzymywanego przez Spółkę. 

 

Konkludując, przeprowadzona restrukturyzacja Partex S.A. oraz działanie podjęte przez Zarząd Spółki w celu pozyskania środków 

finansowych przez podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych 

akcjonariuszy), niezbędne do wdrożenia planu naprawczego kondycji ekonomicznej Partex S.A. nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Ze 

względu na ograniczony majątek obrotowy występujący w Spółce, kierownictwo podmiotu w najbliższym czasie podejmie decyzję o 

dalszych działaniach w zakresie funkcjonowania Spółki. Jego forma uzależniona jest od wyników prowadzonych rozmów, jak również 

profesjonalnym osądzie, co do dalszych możliwości i wariantów w jakich może funkcjonować Spółka.  

3. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej Emitentem na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe 

 

3.1 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w III kwartale w 2012 r. 

 

W związku z podjętą w czerwcu 2012r., przez  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. uchwałą w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), Zarząd podejmował 

działania związane z emisją akcji emisji serii C, w tym:  

Zarząd Partex S.A. w raporcie bieżącym nr 21/2012 poinformował o złożeniu wniosku o rejestrację jednostkowych praw poboru akcji 

zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 

Cena emisyjna akcji serii C została ustalona w wysokości 10 gr za poszczególną akcję. 

Dzień otwarcia subskrypcji akcji serii C został oznaczony na 16 lipca 2012 r. 

Dzień zamknięcia subskrypcji akcji serii C został oznaczony na 6 września 2012 r.  

Informacja o przydziale akcji serii C zostanie podana przez Spółkę nie później niż do dnia 17 września 2012 roku. 
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W dniu 5 lipca 2012 roku został złożony wniosek o publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w związku z ofertą 

publiczną akcji serii C. 

 

W dniu 09 lipca 2012 roku Zarząd KDPW Uchwałą Nr 514/12 postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów 

Wartościowych 11 224 313 (jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzynaście) jednostkowych praw poboru 

akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Partex S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych na podstawie 

Uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r., i nadał im kod PLPARTX00036. 

W razie nie nastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji jednostkowych praw poboru, o których mowa powyżej, w dniu 12 l ipca 

2012 roku Krajowy Depozyt dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw 

pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Partex S.A., przysługujących akcjonariuszom Spółki. 

 

Zapisy na akcje serii C rozpoczęły się w dniu 16 lipca 2012 roku i będą trwały do dnia 6 września 2012 roku. W terminie tym 

przyjmowane będą zarówno zapisy na podstawie praw poboru jak i zapisy dodatkowe.  

 

W dniu 27 lipca 2012 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) został złożony wniosek o wprowadzenie do 

Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez GPW: 

-nie więcej niż 11.224.313 (jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzynaście) akcji na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 

-nie więcej niż 11.224.313 (jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzynaście) praw do akcji na okaziciela serii 

C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, 

-11.224.313 (jedenaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące trzysta trzynaście) praw poboru akcji na okaziciela serii C o 

wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 

Zarząd Emitenta we wrześniu poinformował o złożeniu aneksu listu księgowego do KDPW w sprawie przedłużenia terminów zapisu na 

akcje serii C do 5 października 2012 roku,, w związku  z czym dzień przydziału akcji serii C nastąpi najwcześniej w dniu 16 października 

2012 roku.  

 

 

 

3.2 Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym 

Zarząd Emitenta, poinformował rynek  o przebiegu emisji akcji serii C z prawem poboru przeprowadzanej na podstawie podjętej 

przez Walne Zgromadzenie Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z 

prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu. W związku z nieosiągnięciem spodziewanego 

poziomu wpływu, Zarząd podjął decyzję o niedojściu emisji akcji serii C do skutku. 

 

Zarząd Emitenta uznał, iż ostateczne zakończenie emisji akcji serii C z prawem poboru i opłacenie ich w kwocie 4.425,50 zł nie dało 

Emitentowi możliwości pozyskania niezbędnego finansowania na zrealizowanie planu przejścia z działalności na rynku detalicznym 

do działalności na rynku hurtowym, Ponadto, do dnia podjęcia przez Zarząd decyzji o niedojściu emisji do skutku, w wyniku 

prowadzanych przez Zarząd Emitenta negocjacji z potencjalnymi inwestorami, nie została podjęta przez nich żadna ostateczna 

decyzja o objęciu i opłaceniu jakiejkolwiek liczby akcji serii C. 

 

 

 



 
 

Raport kwartalny – III kw. 2012 r. 

2012-11-09  Strona | 8 z 10  

3.3 Opis czynników mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe  

 

3.3.1. Otoczenie rynkowe 

W związku z faktem, iż Spółka prowadzi działalność na terenie Polski i jest to jednocześnie jej główny rynek zbytu, działalność Partex S.A. 

uzależniona jest bezpośrednio od sytuacji makroekonomicznej w kraju. Na wyniki działalności wpływa wiele czynników m.in. tempo 

wzrostu gospodarczego, poziom inwestycji przedsiębiorstw, poziom inflacji oraz poziom bezrobocia.  

 

Do czynników, które pośrednio  wpływają na wyniki osiągane przez Spółkę należą m.in.: 

 

Koniunktura gospodarcza w Polsce 

Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (przedstawionych w raporcie pt. „Stan i prognoza koniunktury 

gospodarczej 2 sierpnia 2012 r.”), w 2012 roku tempo wzrostu popytu krajowego wyniesie 2,8 proc., co oznacza spowolnienie w stosunku 

do 2011 roku. Koniunktura gospodarcza w drugiej połowie roku będzie gorsza niż była w pierwszych sześciu miesiącach – w trzecim 

kwartale wzrost PKB wyniesie 2,5 proc., natomiast w czwartym 2,3 proc. W ujęciu sektorowym najszybciej rozwijającą się w drugim 

kwartale częścią gospodarki były usługi. Tempo wzrostu wartości dodanej w usługach rynkowych wyniosło 3,1 proc. W poprzednich 

kwartałach w związku z pracami związanymi z  EURO 2012  najszybciej rozwijało się budownictwo. Obecnie tempo wzrostu tego sektora 

znacznie osłabiło się.  

 

Inwestycje przedsiębiorstw 

Z uwagi na koniunkturę gospodarczą trudno jest przewidzieć,  jaki poziom przybiorą inwestycje przedsiębiorstw, według szacunków 

Instytutu Badań nad Gospodarką  popyt inwestycyjny może w 2012 r. wynieść niespełna 8,1 proc.  

 

Poziom Inflacji 

W ocenie Instytutu Badań nad Gospodarką inflacja w drugiej połowie roku spodziewać się należy zmniejszania presji cenowej w 

gospodarce i spadku inflacji. Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w trzecim kwartale wyniesie średnio 3,8 proc., a w czwartym 3,3 

proc. W efekcie średnioroczny poziom inflacji w tym roku wyniesie ok. 3,8 proc.  

 

Poziom bezrobocia 

Według Instytutu stopa bezrobocia na koniec grudnia 2012 roku wyniesie 13,3 proc. W 2013 r. sytuacja na rynku pracy się pogorszy, 

bezrobocie wzrośnie do 13,6 proc. Najważniejszym czynnikiem, na który zwrócili uwagę eksperci, determinującym sytuację na rynku 

pracy, będzie wolniejszy wzrost gospodarczy i związany z nim niewielki wzrost nakładów inwestycyjnych, w tym nakładów na tworzenie 

nowych miejsc pracy. 

 

3.3.2. Informacja na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej 

działalności 

 

W okresie III kwartału 2012 roku w Spółce prowadzona była nadal restrukturyzacja mająca na celu obniżenie kosztów działalności. 

Restrukturyzacja prowadzona była także w związku ze znacznym  pogorszeniem koniunktury, obserwowanym na rynku materiałów 

budowlanych. Równocześnie z restrukturyzacją Zarząd Emitenta podejmował  działania związane ze zmianą strategii sprzedażowej 

(działania te opisane zostały w raporcie okresowym za II kwartał roku 2012r. Ponadto  Zarząd Emitenta obserwował  pogarszającą się 

sytuację na rynku materiałów budowlanych. W ocenie Zarządu Spółki jest to związane ze niekorzystną sytuacją na rynku budownictwa 

mieszkaniowego oraz następującymi w ostatnim okresie upadłościami dużych firm budowlanych, co przekłada się na istotną niepewność 

na całym rynku budowlanym. Przejawem tej niepewności są pojawiające się zatory płatnicze. Sytuacja ta dotyczy również Emitenta, który 

notuje wysoki poziom zarówno należności jak i zobowiązań krótkoterminowych. Zarząd Emitenta dostrzega ryzyko wystąpienia problemów 
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z płynnością Emitenta w sytuacji nieuregulowania zobowiązań płatniczych przez kontrahentów Emitenta. Zarząd Spółki podjął szereg 

działań zmierzających do windykacji należności, jednak nie można mieć obecnie pewności co do skuteczności tych działań. Zarząd Partex 

S.A. wskazuje, iż w razie niepozyskania w najbliższym czasie znaczącego inwestora, zmuszony będzie do złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości.   

 

 

3.4 Realizacja planów rozwojowych 

W okresie III kwartału Zarząd Emitenta koncentrował się na  działaniach związanych  z restrukturyzacją Spółki, mających na celu 

obniżenie kosztów działalności Spółki. Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w związku ze stale pogarszającą się sytuację na rynku 

materiałów budowlanych i obserwowanymi na tym rynku nasilającymi się zatorami płatniczymi na chwilę obecną nie jest możliwe 

podejmowanie znaczących działań rozwojowych. 

 

4. Prognoza wyników finansowych 

Z uwagi na zmienne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem czynników 

zewnętrznych wpływających na osiągane przez Spółkę wyniki, a niezależnych do Partex S.A., m.in. sytuacja makroekonomiczna, 

nastroje konsumenckie, nie jest możliwe rzetelne przedstawienie prognoz na ten rok.  

 

 

 


