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PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE

Nazwa firmy „ MAXIMUS” Spółka akcyjna

Adres Województwo: Śląskie
Powiat : M. Bielsko-Biała
Gmina: Bielsko-Biała
Ulica: Komorowicka 98
Poczta: 43-300 Bielsko-Biała

Telefony 33 811 55 00
794 430 153

Fax 0 33 811 55 00  

E-mail biuro@maximussa.pl

Strona internetowa www.maximussa.pl    

Przeważający rodzaj
działalności wg. PKD

NIP 937-260-29-41  

REGON 241260295

Forma prawna Spółka akcyjna

Organ prowadzący
rejestr

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy

Nazwa i numer rejestru Krajowy Rejestr Sądowy

NR 0000335507

Czas trwania
działalności jednostki

Nieograniczony

Okres objęty
sprawozdaniem

01.10.2012r.-31.12.2012r.

Kapitał akcyjny 1 875 000,00 zł

Ilość akcji 5 000 000 akcji serii A,  3 750 000 akcji serii B oraz 10 000 000 akcji serii C
o wartości nominalnej 0,10 PLN

Osoba uprawniona do
reprezentowania

Grzegorz Lorek – Prezes zarządu

Rada Nadzorcza Przewodniczący Rady Nadzorczej - Izabela Stodulska
Członek Rady Nadzorczej - Małgorzata Rusin
Członek Rady Nadzorczej - Teresa Lorek
Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Lorek
Członek Rady Nadzorczej - Roman Sanecki
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CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI „MAXIMUS” S.A. 

Podstawowym obszarem działalności Spółki jest dystrybucja materiałów budowlanych, takich jak

folie budowlane, paroizolacyjne, izolacje poziome i pionowe, membrany dachowe, folie stretch;

chemia  budowlana;  wentylacja;  ogrzewanie.  Klientom  korzystającym  z  naszych  usług

zapewniamy szybkie, tanie i bezpieczne dostarczenie zamówionych towarów na terenie całego

kraju,  w tym na  plac  budowy.  Oferujemy materiały  budowlane najwyższej  jakości  w  bardzo

konkurencyjnych  cenach.  Zaopatrujemy  w oferowany  przez  Spółkę  towar  składy  budowlane,

sklepy detalicznie oraz bezpośrednich wykonawców robót. Dla kompleksowej obsługi klientów

prowadzimy platformę handlową www.sferazakupow.pl. 

Do produktów mających największy wpływ na osiągane obroty należą: 

� Folie  budowlane,  folie  paroizolacyjne,  membrany  dachowe,  folie  fundamentowe  

oraz pochodne z folii mające zastosowanie w budownictwie, 

� Chemia budowlana, 

� Materiały wykończeniowe, takie jak: taśmy, farby, narzędzia, pianki, silikony itp., 

� Systemy wentylacyjne, kratki, wentylatory itp. 

Prawie 90% przychodów spółki pochodzi ze sprzedaży hurtowej. Pozostała ich część generowana jest

przez sprzedaż detaliczną, która odbywa się za pośrednictwem portalu www.sferazakupow.pl.
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WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I
STRAT

Wybrane  informacje  finansowe  zawierają  podstawowe  dane  liczbowe  podsumowujące  sytuację

finansową Spółki Akcyjnej „MAXIMUS” za okres od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r.

Poniżej w tabelach przedstawiono wybrane jednostkowe dane finansowe za okres od 01.10.2011r.

do 31.12.2011r. oraz za okres od 01.10.2012r. do 31.12.2012 r. Spółki  Akcyjnej „MAXIMUS”. 

Tabela nr 1. Wybrane dane finansowe „MAXIMUS” S.A. za IV kwartał 2012 r. , IV kwartał 2011r. (dane

jednostkowe w zł)

Wybrane dane finansowe z
Rachunku Zysków i Strat

IV kwartał 2012
01.10.2012
-31.12.2012

I -IV kwartał 2012
01.10.2012–
31.12.2012

IV kwartał 2011
01.10.2011
-31.12.2011

I -IV kwartał 2011
01.10.2011–
31.12.2011

Amortyzacja 13 873,38 47 098,12 10 268,36 24 195,93

Przychody ze sprzedaży

towarów i usług 
153 968,09 773 814,89 176 633,79 820 828,72

Zysk (strata) na sprzedaży - 23 442,06 - 80 879,37 -12 010,59 -122 281,49

Zysk (strata) na

działalności

operacyjnej

- 22 742,37 - 75 933,18 - 4 308,57 -121 497,59

Zysk (strata) brutto 12 752,89 28 947,19 16 624,61 -39 062,42

Zysk (strata) netto 12 752,89 28 947,19 16 624,61 -39 062,42

źródło: Dane spółki

Tabela nr 2. Wybrane dane finansowe „MAXIMUS” S.A. na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz na dzień 31

grudnia 2011 r. (dane jednostkowe w zł)

Wybrane dane finansowe z bilansu Stan na dzień

31.12.2012

Stan na dzień

31.12.2011

Należności długoterminowe 419 045,06 0,00

Należności krótkoterminowe 125 238,59 98 624,15

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 447 506,55 1 848 071,36

Kapitał własny 2 505 377,20 2 474 508,14

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

Zobowiązania krótkoterminowe 96 611,61 85 679,33
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KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ,
KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

Spółka w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. osiągnęła dodatni wynik finansowy na poziomie 

12 752,89zł (dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złotych 89/100).

Wynik na sprzedaży w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. wyniósł – 23 442,06 zł ( dwadzieścia

trzy tysiące czterysta czterdzieści dwa złotych 06/100).

Strata z działalności operacyjnej była na poziomie –  22 742,37 zł ( dwadzieścia dwa tysiące siedemset

czterdzieści dwa złotych 37/100). 

Stan należności długoterminowych Spółki na dzień 31.12.2012 r. wynosił 419 045,06 zł. , a należności

krótkoterminowych na dzień 31.12.2012 r. wynosił 125 238,59 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Spółki na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 0,00 zł,  natomiast stan

zobowiązań krótkoterminowych wyniósł  96 611,61 zł.

Na wyniki osiągane przez Spółkę  bardzo duży wpływ  ma pogłębiający się w dalszym ciągu

kryzys w branży budowlanej. W tej sytuacji  potwierdziły się w przewidywania z III  kwartału 2012

roku, iż  rok 2013 i  2014 będzie bardzo trudny pod kątem sprzedaży i  utrzymanie planów będzie

niemożliwe bez podjęcia dodatkowych działań sprzedażowych, nad czym Zarząd spółki intensywnie

pracuje.  Nieco  optymistycznie  nastraja  informacja  o  pozyskaniu  przez  Polskę  nowych  środków

unijnych na lata 2014-2020, co rodzi nadzieję na ożywienie rynku.

W  IV  kwartale  2012  roku  Spółka  osiągnęła  153  968,09 zł.  przychodów  ze  sprzedaży,  co

oznacza, że sprzedaż była o 12,8% mniejsza niż w analogicznym okresie 2011 roku.  Okres zamknął się

zyskiem na poziomie 12 752,89 zł.  Obrót w IV kwartale 2012 roku jest  gorszym wynikiem niż w

analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie, co warto zauważyć, przychody za cały rok są

mniejsze niż w roku 2011, ale wygenerowały mniejszą stratę na sprzedaży.  Czwarty kwartał w branży

budowlanej  charakteryzuje  się  niską  sprzedażą,  ze  względu  na  to,  iż  w  produkcji  budowlano-

montażowej  występuje  znaczny  spadek  aktywności  w  ostatnim  kwartale  każdego  roku.  Ogólnie

branża budowlana jest branżą wysoce sezonową,  w związku z tym mają miejsce znaczne wahania w

natężeniu i  rozwoju robót w poszczególnych okresach, co ujemnie rzutuje na stabilność obrotów na

przestrzeni całego roku. 
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INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE
OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU

PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

W okresie objętym raportem miały miejsce następujące, istotne z punktu widzenia działalności Spółki

wydarzenia: 

1. Emitent  nabył  wierzytelności  długoterminowe  poniżej  wartości  nominalnej,  które  w

przyszłości mogą wygenerować pozostałe przychody.

2. Kontynuowane są prace przy kapitalnym remoncie zakupionej w ubiegłym roku kamienicy, o

czym Spółka informowała w poprzednich raportach kwartalnych. Po zakończeniu pierwszego

etapu  prac  na  parterze  budynku  do  użytku  oddana  zostanie  powierzchnia  handlowa  o

powierzchni 150 m².  W miejscu tym planowane jest otwarcie pierwszego sklepu firmowego,

co pozwoli dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców zarówno detalicznych, jak i hurtowych.  

3. W  dniu  30  października  2012  Rada  Nadzorcza  Emitenta  dokonała  wyboru  podmiotu

uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od

dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku i powierzyła jego zbadanie spółce

Rewit Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (adres:

ul.  Wilsona  7/3,  43-300  Bielsko-Biała),  wpisanej  do  rejestru  Krajowej  Rady  Biegłych

Rewidentów jako podmiot audytorski  nr 3389. Spółka Rewit Południe Sp. z o.o. pełniła u

Emitenta funkcję biegłego rewidenta i badała sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2011.

4. W dniu  28  listopada  2012  r.  Zarząd  otrzymał  od  Pana  Grzegorza  Lorek  Prezesa  Zarządu

Maximus S.A., zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o

ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz.

1439 z późniejszymi zmianami), iż w wyniku zakupu:

− w dniu 26.11.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 900.000

sztuk akcji  (słownie: dziewięćset tysięcy sztuk akcji)  MAXIMUS S.A.,  jego udział  w ogólnej

liczbie głosów zwiększył się o 4,80%,

−  w dniu 27.11.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 763.500

sztuk akcji (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sztuk akcji) MAXIMUS S.A.,

jego udział w ogólnej liczby głosów zwiększył się o 4,072%.
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Przed  wyżej  wymienionymi  transakcjami  Pan  Grzegorz  Lorek  posiadał  11.935.654  (słownie:

jedenaście  milionów  dziewięćset  trzydzieści  pięć  tysięcy  sześćset  pięćdziesiąt  cztery  sztuk  akcji)

stanowiących  63,65682%  kapitału  zakładowego  Spółki,  co  stanowiło  63,65682%  ogólnej  liczby

głosów. Wyniku zawarcia  transakcji  zakupu w dniach 26.11.2012 i  27.11.2012 roku Pan Grzegorz

Lorek posiada 13.599.154 (słownie: trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto

pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) akcji spółki Maximus S.A., stanowiących 72,528% kapitału zakładowego

Spółki oraz uprawniających do 13.599.154 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 72.528%

ogólnej liczby głosów. 

5. W  dniu  28  listopada  2012  r.,  Zarząd  otrzymał  od  Pana  Wacława  Sołczykiewicza,

zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami), iż w

wyniku sprzedaży:

− w dniu 27.11.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 763.500

sztuk akcji (słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sztuk akcji) MAXIMUS S.A.,

jego udział w ogólnej liczbie głosów zmniejszył się o 4,07%.

Przed  wyżej  wymienioną  transakcją   Pan  Wacław  Sołczykiewicz  posiadał  1.263.500  sztuk  akcji

(słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sztuk akcji) Spółki MAXIMUS S.A.. W

wyniku  dokonania  sprzedaży  w  transakcji  pakietowej  poza  sesją  na  rynku  NewConnect  w  dniu

27.11.2012, roku Pan Wacław Sołczykiewicz posiada 500.000 (słownie: pięćset tysięcy sztuk akcji)

MAXIMUS S.A., stanowiących 2,67% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 500.000

głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,67% ogólnej liczby głosów. 

6. W dniu 29 listopada 2012 r. Zarząd otrzymał zawiadamianie od Pana Grzegorza Lorek Prezesa

Zarządu Maximus S.A., zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca

2005  r.  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz.

1439 z późniejszymi zmianami), iż w wyniku zakupu:

− w dniu 29.11.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 500.000

sztuk akcji (słownie: pięćset tysięcy sztuk akcji) MAXIMUS S.A., jego udział w ogólnej liczby

głosów zwiększył się o 2,67%.

− w dniu 29.11.2012 roku na sesji zwykłej na rynku NewConnect 5.000 sztuk akcji (słownie:

pięć tysięcy sztuk akcji) MAXIMUS S.A., udział ogólnej liczby głosów zwiększył się o 0,03%.

STR 8



Przed wyżej wymienionymi transakcjami Pan Grzegorz Lorek posiadał 13.599.154 (słownie: trzynaście

milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) stanowiących

72,53% kapitału zakładowego Spółki, co stanowiło 72,53% ogólnej liczby głosów. Wyniku zawarcia

transakcji  zakupu  w  dniu  29.11.2012  roku  Pan  Grzegorz  Lorek  posiada  14.104.154  (słownie:

czternaście milionów sto cztery tysiące sto pięćdziesiąt cztery sztuk akcji) Maximus S.A. Stanowiących

75,22%  kapitału  zakładowego  Spółki  oraz  uprawniających  do  14.104.154  głosów  na  Walnym

Zgromadzeniu, co stanowi 75.22% ogólnej liczby głosów. 

7. W  dniu  29  listopada  2012  r.,  Zarząd  otrzymał  od  Pana  Wacława  Sołczykiewicza,

zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami), iż w

wyniku sprzedaży:

− w dniu 29.11.2012 roku w transakcji pakietowej poza sesją na rynku NewConnect 500.000

sztuk akcji (słownie: pięćset tysięcy sztuk akcji) MAXIMUS S.A., udział ogólnej liczby głosów

zmniejszył się o 2,67%.

Przed wyżej wymienioną transakcją Pan Wacław Sołczykiewicz posiadał 500.000 sztuk akcji (słownie:

pięćset  tysięcy  sztuk  akcji)  Spółki  MAXIMUS  S.A..  Wyniku  dokonania  sprzedaży  w  transakcji

pakietowej poza sesją na rynku NewConnect w dniu 29.11.2012, roku Pan Wacław Sołczykiewicz nie

posiada żadnych akcji Maximus S.A. 

STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA

WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW.

Zarząd Maximus S.A. nie publikowała prognozy wyników finansowych Emitenta na rok 2012.
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STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA I PRZYCZYNY

ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI.

Spółka Maximus S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE

WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM

ZGROMADZENIU.

Według  informacji  posiadanych  przez  Emitenta  struktura  akcjonariatu  Maximus  S.A.  na  dzień

sporządzenia raportu  przedstawia się następująco:

Na dzień 31.12.2012r.

 Nazwa Akcjonariusza:  Liczba akcji:  Udział:

 Grzegorz Lorek 14 104 154 75,22%

Pozostali Akcjonariusze 4 645 846 24,78%

 Suma:  18 750 000  100%

Na dzień 19.02.2013r.

 Nazwa Akcjonariusza:  Liczba akcji:  Udział:

 Grzegorz Lorek 13 358 948 71,25%

Pozostali Akcjonariusze 5 391 052 28,75%

 Suma:  18 750 000  100%
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Bielsko-Biała, 19.02.2013 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za IV kwartał 2012 roku.

Zarząd Spółki Akcyjnej  „MAXIMUS” z siedzibą w Bielsku-Białej  (dalej Spółka) oświadcza, iż wedle

jego  najlepszej  wiedzy,  wybrane  informacje  finansowe  i  dane  porównywalne  za  

IV  kwartał  2012  roku,  sporządzone  zostały  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  Spółkę,  oraz

że kwartalne  sprawozdanie  z  działalności  Spółki  zawiera  prawdziwy  obraz  rozwoju  

i osiągnięć  Spółki Akcyjnej  „MAXIMUS” .

Grzegorz Lorek

Prezes zarządu
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Graficzna interpretacja danych liczbowych za czwarty kwartał 2012
roku.

Rys. 1 Zestawienie przychodów ze sprzedaży oraz wyniku na sprzedaży za 

            IV kwartał 2012r. i IV kwartał 2011r. (PLN).
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Rys. 2 Zestawienie wyniku na działalności operacyjnej oraz wyniku netto za IV kwartał

           2012r.  i  IV kwartał 2011 (PLN).

STR 13


