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Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na EURO  

Wyszczególnienie w tys. PLN w tys. EURO 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 304 22 807 6 409 5 188 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 772 231 169 53 

Zysk przed opodatkowaniem 94 135 21 31 

Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 74 208 16 47 

Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w  tys. szt.)* 2 700 2 700 2 700 2 700 

Zysk (strata) akcjonariuszy  Jedn. dominującej na jedną 
średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 

0,03 0,08 0,01 0,03 

     
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -17 462 -3 824 -3 819 -870 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -351 -383 -77 -87 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 742 -1 586 2 787 -361 

Przepływy pieniężne netto, razem -5 071 -5 793 -1 109 -1 318 

 
    

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 

Aktywa trwałe 7 081 6 398 1 519 1 386 

Aktywa obrotowe 97 038 84 639 20 822 18 341 

Zobowiązania długoterminowe 4 340 4 361 931 945 

Zobowiązania krótkoterminowe 33 813 20 753 7 256 4 497 

Kapitał własny ogółem 65 966 65 923 14 155 14 285 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej  64 989 64 898 13 945 14 063 

Kapitał zakładowy 135 135 29 29 

 

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący sposób:  

1.  Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną 

średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,  

− kurs średni w okresie 01.01.2021–  31.03.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5721PLN  

− kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,3963PLN 

2.  Pozycje bilansowe  zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy,  

− kurs na 31.03.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,6603 PLN 

− kurs na 31.12.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN  
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

za okres zakończony dnia 31 marca 2021 roku    

Działalność kontynuowana Nota 
od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.03.2021 do 31.03.2020 

Przychody operacyjne ogółem, w tym:   29 482 22 903 

Przychody ze sprzedaży 2.13 29 304 22 807 

Pozostałe przychody operacyjne  178 96 

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji 
niezakończonej 

 

 

 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby  
 

 

Koszty operacyjne ogółem, w tym:   28 710 22 672 

Amortyzacja  257 286 

Materiały i energia  724 532 

Usługi obce  4 394 3 439 

Podatki i opłaty  199 75 

Koszty świadczeń pracowniczych  1 962 1 618 

Pozostałe koszty rodzajowe  619 461 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  20 103 16 174 

Pozostałe koszty operacyjne  452 87 

Zysk z działalności operacyjnej   772 231 

Przychody finansowe  0 237 

Koszty finansowe  668 316 

Udział w zyskach/ (stratach) jednostek stowarzyszonych  
-10 -17 

Zysk przed opodatkowaniem   94 135 

Podatek dochodowy  68 46 

Zysk netto z działalności kontynuowanej   26 89 

Działalność zaniechana  
 

 

Zysk netto z działalności zaniechanej  
 

 

Zysk / strata netto   26 89 

    

Inne całkowite dochody, które mogą podlegać przekwalifikowaniu 
do zysku lub straty  

      

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  17 13 

Inne całkowite dochody, który nie zostaną przekwalifikowane do zysku 
lub straty 

   

Inne całkowite dochody   17 13 

Całkowity dochód    43 102 
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  od 01.01.2021 od 01.01.2020 

Zysk netto przypadający    do 31.03.2021 do 31.03.2020 

Akcjonariuszom jednostki dominującej 
 74 208 

Akcjonariuszom niekontrolującym  -48 -119 

Zysk netto za okres sprawozdawczy  26 89 
 

   

Całkowite dochody ogółem przypadające na :       

Akcjonariuszy jednostki dominującej  91 221 

Akcjonariuszy niekontrolującym 
 -48 -119 

Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy  43 102 
 

   
Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)  2 700 2 700 

Zysk (strata) akcjonariuszy  jedn. dominującej na jedną średnioważoną 
akcję zwykłą (w zł)       

podstawowy  0,03 0,08 

rozwodniony  0,03 0,08 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

na dzień 31 marca 2021 roku      

  Nota 31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Aktywa trwałe   7 081 6 398 6 465 

Rzeczowe aktywa trwałe 2.17 4 378 3 862 3 596 

Wartość firmy     

Wartości niematerialne  640 651 932 

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 2.20 1 141 1 151 1 132 

Należności długoterminowe 2.21 472 472 472 

Rozliczenia międzyokresowe    83 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  450 262 250 

Aktywa obrotowe  97 038 84 639 75 840 

Zapasy 2.22 78 441 54 769 51 170 

Należności handlowe oraz pozostałe należności 2.23 13 533 20 105 16 506 

Należności z tytułu podatku dochodowego  31 22 1 451 

Rozliczenia międzyokresowe 2.24 1 073 920 820 

Pozostałe aktywa finansowe 2.25 807 599 741 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2.26 3 153 8 224 5 152 

Aktywa razem  104 119 91 037 82 305 
     

Kapitał własny ogółem  65 966 65 923 68 096 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 
jednostki dominującej  

 64 989 64 898 67 570 

Kapitał podstawowy 2.27 135 135 135 

Pozostałe kapitały rezerwowe  62 371 62 371 64 757 

Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań 
finansowych jednostek zagranicznych 

 6 -11 13 

Zyski zatrzymane  2.28 2 477 2 403 2 665 

Kapitał akcjonariuszy niekontrolujących  977 1025 526 

Zobowiązania Długoterminowe  4 340 4 361 1 057 

Oprocentowane kredyty i pożyczki  2 856 3 293  

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

2.16 231 174 181 

Rezerwy 2.30 385 480 367 

Pozostałe zobowiązania finansowe 2.18 867 407 502 

Pozostałe zobowiązania  1 7 7 

Zobowiązania krótkoterminowe  33 813 20 753 13 152 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne 
zobowiązania 

 7 292 8 167 8 859 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 2.31 25 753 12 129 3 863 

Pozostałe zobowiązania finansowe 2.18 613 313 300 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego  3 3 0 

Rozliczenia międzyokresowe  2 21 10 

Rezerwy  2.30 150 120 120 

Pasywa razem   104 119 91 037 82 305 
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

za okres  zakończony dnia 31 marca 2021 roku  
  

  nota 31 marca 2021 31 marca 2020 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej       

Zysk/strata brutto  94 135 

Korekty o pozycje  -17 556 -3 959 

Amortyzacja  257 286 

Odsetki i dywidendy, netto  156 116 

(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej  -149 -3 

(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych  88 12 

Udział w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych  10 17 

Zmiany w pozycjach bilansowych       

Zmiana stanu należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych 
 6 572 2 035 

Zmiana stanu zapasów  -23 672 -7 469 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek  -373 1 845 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -172 -224 

Zmiana stanu rezerw  -65 30 

Podatek dochodowy zapłacony  -208 -604 

Pozostałe       

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   -17 462 -3 824 

Sprzedaż aktywów trwałych i wartości niematerialnych   339 3 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości   niematerialnych   -524 -54 

Odsetki otrzymane  0 0 

Spłata udzielonych pożyczek  16 0 

Udzielenie pożyczek   -182 -332 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   -351 -383 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   -176 -152 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek  14 015  

Nabycie aktywów finansowych    

Spłata kredytów  -899 -1 468 

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki zależnej    

Wpływy pieniężne z emisji akcji lub innych instrumentów 
kapitałowych 

 
 

 

Odsetki zapłacone  -156  

Nabycie udziałów niekontrolujących   150 
Pozostałe  -42 -116 

Dotacje otrzymane   0   

Środki pieniężne netto z działalności finansowej   12 742 -1 586 

Zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych   -5 071 -5 793 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych    

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   -5 071 -5 793 

Środki pieniężne na początek okresu 2.26 8 224 10 945 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:  3 153 5 152 

 - o ograniczonej możliwości dysponowania   1 648 123 
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Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych  

za okres zakończony dnia 31 marca 2021 roku        

          

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Kapitał 

akcjonariuszy 
niekontrolujących 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Pozycje kapitału 
własnego: 
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Na dzień 1 stycznia 
2021 

135 60 674 1 589 108 -11 2 403 64 898 1 025 65 923 

Emisja akcji       0   0 

Emisja akcji powyżej 
wartości nominalnej 

            0   0 

Zysk za okres      74 74 -48 26 

Inne całkowite dochody 
za okres 

        17   17   17 

Dywidenda       0   0 

Podział zysku za 2020 
rok 

            0   0 

Wypłata z zysku roku 
bieżącego 

          0 

Objęcie jednostki 
zależnej  

            0   0 

Zmiany niepodzielonego 
wyniku lat ubiegłych 
jednostki zależnej 

            0   0 

Na dzień 31 marca 
2021 

135 60 674 1 589 108 6 2 477 64 989 977 65 966 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

za okres zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku        

          

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Kapitał 

akcjonariuszy 
niekontrolujących 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Pozycje kapitału 
własnego: 
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Na dzień 1 stycznia 2020 135 63 060 1 589 108 1 2 457 67 350 495 67 845 

Emisja akcji       0   0 

Emisja akcji powyżej 
wartości nominalnej 

            0   0 

Zysk za okres      2 960 2 960 510 3 470 

Inne całkowite dochody za 
okres 

        -12   -12   -12 

Dywidenda  -2 386    -3 014 -5 400   -5 400 

Podział zysku za 2019 rok             0 -3 -3 

Wypłata z zysku roku 
bieżącego 

        -325 -325 

Objęcie jednostki zależnej              0 350 350 

Zmiany niepodzielonego 
wyniku lat ubiegłych 
jednostki zależnej 

            0 -2 -2 

Na dzień 31 grudnia 
2020 

135 60 674 1 589 108 -11 2 403 64 898 1 025 65 923 

 

 

 

  



 

12 

 

Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

za okres zakończony dnia 31 marca 2020 roku        

          

  Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 
Kapitał 

akcjonariuszy 
niekontrolujących 

Kapitał 
własny 
ogółem 

Pozycje kapitału 
własnego: 

K
a

p
it

a
ł 

p
o

d
st

a
w

o
w

y
 

K
a

p
it

a
ł 

za
p

a
so

w
y

 

P
o

zo
st

a
łe

 k
a

p
it

a
ły

 
re

ze
rw

o
w

e
 

K
a

p
it

a
ł 

z 
a

k
tu

a
li

za
cj

i 
w

y
ce

n
y

 

R
ó

żn
ic

e
 k

u
rs

o
w

e
 z

 
k

o
n

so
li

d
a

cj
i 

Z
y

sk
i 

za
tr

zy
m

a
n

e
 

R
a

ze
m

 

    

Na dzień 1 stycznia 
2020 

135 63 060 1 589 108 1 2 457 67 350 495 67 845 

Emisja akcji       0   0 

Emisja akcji powyżej 
wartości nominalnej 

            0   0 

Zysk za okres      208 208 -119 89 

Inne całkowite dochody 
za okres 

        12   12   12 

Dywidenda       0   0 

Podział zysku za 2019 
rok 

            0   0 

Wypłata z zysku roku 
bieżącego 

          0 

Objęcie jednostki 
zależnej  

            0 150 150 

Zmiany niepodzielonego 
wyniku lat ubiegłych 
jednostki zależnej 

            0   0 

Na dzień 31 marca 
2020 

135 63 060 1 589 108 13 2 665 67 570 526 68 096 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

 

- Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej MAXCOM została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 19 grudnia 2011 

roku podpisanym przed notariuszem Bożeną Górską-Wolnik. 

- Poprzednikiem prawnym Spółki była „Maxcom” Sp. z o.o. 

- Dnia 3 lutego 2012 roku zostało zarejestrowane przekształcenie Maxcom Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. 

- Siedziba jednostki dominującej mieści się w Tychach przy ul. Towarowej 23a.  

- Jednostka dominująca jest  wpisana  do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego 

przez  VIII Wydział Krajowego Rejestru Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach  

w dniu 3 lutego 2012, pod numerem KRS 0000410197. 

- Jednostka dominująca posługuje się numerem identyfikacji podatkowej NIP 646-25-37-364. 

- Jednostka dominująca posiada  numer statystyczny REGON: 277703221. 

 

W skład Zarządu jednostki i dominującej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Wilusz 
Prezes Zarządu 

Andrzej Wilusz 
Wiceprezes Zarządu 

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianom. 

 

Podstawowym przedmiotem działania Grupy Kapitałowej  jest: 

- produkcja oraz dystrybucja własnej marki produktów telekomunikacyjnych, 

- produkcja elementów elektronicznych, 

- dystrybucja akcesoriów do telefonów komórkowych, 

- dystrybucja pozostałej elektroniki użytkowej i sprzętu AGD, 

- sprzedaż produktów fotowoltaicznych oraz instalacji fotowoltaicznych 

- serwis telefonów, 

- wynajem powierzchni biurowych i magazynowych. 

 

Niniejsze skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe  za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 roku 

zostało zatwierdzone przez Zarząd do publikacji dnia 28 maja 2021 roku. 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

Na dzień 31 marca 2021 roku w skład Grupy Kapitałowej MAXCOM wchodziła jednostka dominująca MAXCOM S.A. 

oraz następujące spółki: 

Nazwa jednostki Siedziba 
Charakterystyka 

powiązania 
kapitałowego 

% własności 
i osiadanych 
praw  głosu 

cena 
nabycia 

odpis 
aktualizujący 

wartość 
udziałów 

Teledoktor24 Sp.z o.o. Tychy, Polska Jednostka zależna 82% 4  4 

COMTEL Group Sp. z o.o.  Brzesko, Polska Jednostka zależna 48% 2   2 

COMTEL Group Sp. z o.o. 
Spółka komandytowa   

Brzesko, Polska Jednostka zależna 38% 2 400  2 400 

Maxcom International 
Co Limited 

Hongkong Jednostka zależna 100% 4   4 

UAB „Rubbee” Kaunas, Litwa 
Jednostka 

stowarzyszona 
20,15% 1 202  1 202 

Wisko International Sp. 
z o.o. 

Tychy, Polska Jednostka zależna 75% 1 050   1 050 

Maxcom Eco Energy Sp. 
Z o.o. 

Tychy, Polska Jednostka zależna 90,00% 900  900 

Razem       5 562   5 562 

*Maxcom SA sprawuje  kontrolę nad spółkami COMTEL Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz 

COMTEL Sp. z o.o.  na mocy regulacji prawnych wynikających z umowy zawartej 14 maja 2018 roku  pomiędzy 

wspólnikami. 

 

 

 

Czas trwania jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieograniczony. 

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co 

sprawozdanie jednostki dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. 

Rokiem obrotowym Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest rok kalendarzowy. 

W okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie, MAXCOM S.A. nie połączyła się z żadną inną jednostką.  

 

SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku oraz do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie nastąpiły 

zmiany w składzie Grupy Kapitałowej Maxcom. 

 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta 

Dnia 3.02.2021 roku, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego dokonał  rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta – WISKO 

INTERNATIONAL Sp. z o.o. 

 

Kapitał zakładowy WISKO INTERNATIONAL Sp. z o.o. został podniesiony z kwoty 1.000 tys. PLN zł do kwoty 1.400 

tys. PLN zł, to jest o kwotę 400.000 zł, poprzez utworzenie 4.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł 

każdy, które zostały objęte przez dotychczasowych wspólników. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WISKO 

INTERNATIONAL Sp. z o.o. podjęło uchwałę  w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w dniu 1.10.2020 

roku 

Na skutek dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego, Maxcom SA posiada 10.500 udziałów w WISKO 

INTERNATIONAL Sp. z o.o., o wartości nominalnej 100 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.050 tys. PLN 

zł, stanowiących 75% kapitału zakładowego i uprawniających do 75% w ogólnej liczbie głosów. 

 

 

4AUDYT sp. z o.o. 

ul. Kochanowskiego 24/ 1 

60-846 Poznań  

 

 

Walutą pomiaru Grupy i walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest  

złoty polski. 

 

 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 

„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 

wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze 

skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy na dzień i za rok obrotowy  zakończony 31 grudnia 2020 

roku. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem 

pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. 

Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe przyjęte przy sporządzaniu niniejszego raportu śródrocznego są 

zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 rok, za wyjątkiem przyjętych nowych  i zmienionych standardów, opisanych  

poniżej. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy, zakończony w dniu 31 

marca 2021 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy, zakończony w dniu 31 marca 2020 roku oraz 

na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 marca 2020 roku. 

 

 

- Zmiany do MSSF 16 Leasing Ulgi w czynszach związane z Covid-19  

Zmiany pozwalają leasingobiorcom aby nie dokonywać oceny czy ulgi w czynszach związane z Covid-19 stanowią 

modyfikację umów leasingu. Zatem, przy spełnieniu odpowiednich warunków, leasingobiorcy którzy zastosują 

praktyczne rozwiązanie, ujmą otrzymane do dnia 30 czerwca 2021 r. ulgi w czynszach w zysku lub stracie w okresie 

kiedy ulga została przyznana. Przy braku praktycznego rozwiązania ujęcie ulgi nastąpiłoby w zysku i stracie w okresie 

obowiązywania umowy leasingowej.  

Powyższe zmiany nie miały znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ponieważ Grupa 

nie otrzymała ulg w czynszach związanych z Covid-19  

- Zmiany do MSSF 9 Instrumenty Finansowe, MSR 39 Instrumenty Finansowe oraz MSSF 7 Instrumenty Finansowe: 

Ujawnienie Informacji MSSF 4 Umowy Ubezpieczeniowe oraz MSSF 16 Leasing: Reforma wskaźnika referencyjnego 

stopy procentowej  

Celem zmian jest ułatwienie jednostkom dostarczenia użytkownikom sprawozdań finansowych oraz pomoc 

jednostkom przygotowującym sprawozdania finansowe zgodne z MSSF użytecznych informacji w sytuacji gdy w 

związku ze zmianą wskaźnika stopy referencyjnej następuje zmiana umownych przepływów pieniężnych lub 

powiązań zabezpieczających. Zmiany przewidują praktyczne rozwiązanie dla niektórych zmian umownych 

przepływów pieniężnych oraz zwolnienie dla pewnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń.  

Powyższa zmiana nie miała znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

 

 

W 2021 roku, po dacie opublikowania rocznego sprawozdania finansowego, nie zostały opublikowane żadne 

zmiany, nowe standardy lub interpretacje. 

W niniejszym skróconym skonsolidowanych sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała o wcześniejszym 

zastosowaniu żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas 

w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej. 

 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów. 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Jednostki Grupy w  niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 

kończącego okres sprawozdawczy. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się 

istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki wchodzące w skład 

Grupy. 

Grupa w niewielkim stopniu odczuła skutki epidemii COVID-19. W 2021 roku Spółki wchodzące w skład Grupy 

realizowały w sposób ciągły działalność gospodarczą w nieznacznie ograniczonym zakresie,  na co wpływ miały 

ograniczenia w handlu związane z epidemią covid.  

Zarząd jednostki dominujące, w związku z trwającą epidemią covid,  dokonał dodatkowych analiz w szczególności 

wrażliwości płynności finansowej na możliwe zmiany w otoczeniu rynkowym oraz w bieżącej działalności operacyjnej 

Grupy spowodowane epidemią.  W  ocenie Zarządu,  na  dzień  zatwierdzenia  niniejszego  sprawozdania  

finansowego,  spełnione są  wszelkie przesłanki do założenia kontynuacji działalności gospodarczej Grupy MAXCOM 

SA w dającej się przewidzieć przyszłości. 

Grupa nie może jednak wykluczyć, że przedłużający się okres ograniczeń działalności gospodarczej, rozszerzanie się 

i przedłużanie dotkliwych dla gospodarki Polski działań ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii, będą miały 

w średnim i długim terminie negatywny wpływ na sytuację finansową i wyniki operacyjne jednostek wchodzących 

w skład Grupy. Zarząd jednostki dominującej  na bieżąco monitoruje sytuację gospodarzą  i będzie odpowiednio 

reagowała, aby złagodzić wpływ tych zdarzeń na działalność. 

 

 

Sprzedaż telefonów komórkowych oraz elektroniki użytkowej podlega wahaniom sezonowym. Wyższe przychody i 

zyski operacyjne są zazwyczaj osiągane w drugiej połowie roku. Szczyt sprzedaży przypada na miesiące czwartego 

kwartału. 

 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miały miejsce istotne zdarzenia, o których mowa  

w niniejszym punkcie. 

 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły istotne zmiany sytuacji gospodarczej i warunków 

prowadzenia działalności, które miałyby istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań  

finansowych Grupy, poza związanymi z epidemią COVID-19. 

Więcej informacji na temat wpływu pandemii koronawirusa zawarto w pkt. 2.43 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji 

zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub 

strata na działalności operacyjnej. Finansowanie Grupy (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek 

dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.  

Grupa nie realizuje sprzedaży pomiędzy segmentami. 

W 2020 roku Zarząd dokonał zmiany z zakresie  modelu podejmowania decyzji w oparciu segmenty działalności, w 

wyniku czego nastąpiło połączenie segmentów „telefonów” i „sprzętu AGD” w jeden segment ”elektroniki 

użytkowej” oraz segmentów „inne produkty” oraz  „usługi” w jedne segment „inne produkty  i usługi”  . 

Zagregowanie informacji finansowych w oparciu o te dwa segmenty uzasadnione jest : 

− podobieństwem długoterminowych średnich marż brutto,  

− podobnym charakter towarów  

− podobnym sposób dystrybucji towarów,  

− podobnymi kategoriami odbiorców  

−  

Grupa dzieli obszary przychodów na segmenty sprzedaży (będące segmentami sprawozdawczymi): 

- elektronika użytkowa  (obejmujący telefony, krótkofalówki, nawigacje satelitarne, urządzenia do monitoringu dzieci 

i  pomieszczeń oraz akcesoria do telefonów komórkowych, zegarki i opaski sportowe, głośniki bezprzewodowe BT , 

hulajnogi, drobny sprzęt AGD) 

- inne produkty i usługi ( panele fotowoltaiczne, usługi transportu, najmu), 

 

W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków poszczególnych segmentów 

operacyjnych Grupy za okres zakończony dnia 31 marca 2021 roku oraz 31 marca 2020 roku. 

 

Za okres 1.01-31.03.2021 
elektronika 

użytkowa  
inne produkty i 

usługi 
RAZEM 

Przychody ze sprzedaży  28 345 959 29 304 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 19 570 589 20 159 

Koszty własny sprzedaży usług  256 256 

Wynik brutto segmentu: 8 775 703 8 889 

Koszty rodzajowe    7 843 

Pozostałe przychody operacyjne     178 

Pozostałe koszty  operacyjne    452 

Zysk na działalności operacyjnej     772 

Przychody finansowe    0 

Koszty finansowe     668 

Udział w zyskach/ (stratach) jednostek 
stowarzyszonych 

   -10 

Zysk przed opodatkowaniem     94 

Podatek dochodowy    68 

Zysk netto za rok obrotowy     26 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

Za okres 1.01-31.03.2020 
Elektronika 

użytkowa  
inne produkty i 

usługi 
RAZEM 

Przychody ze sprzedaży  22 759 48 22 807 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 16 174   16 174 

Koszty własny sprzedaży usług  48 48 

Wynik brutto segmentu: 6 585 0 6 585 

Koszty rodzajowe    6 363 

Pozostałe przychody operacyjne     96 

Pozostałe koszty  operacyjne    87 

Zysk na działalności operacyjnej     231 

Przychody finansowe    237 

Koszty finansowe     316 

Udział w zyskach/ (stratach) jednostek 
stowarzyszonych 

   -17 

Zysk przed opodatkowaniem     135 

Podatek dochodowy    46 

Zysk netto za rok obrotowy     89 

 

 

 

Poniżej przedstawiono przekształcenia odpowiednich pozycji segmentów dla danych wykazanych za okres 01.01.-

31.03.2020 wg starej podstawy podziału oraz wg nowych zasad.  

 
prezentacja w skonsolidowanym sprawozdaniu za okres  

01.01.-31.03.2020 
  

Za okres 1.01-31.03.2020 Telefony komórkowe Sprzęt RTV i AGD Inne produkty 

Elektronika użytkowa 
(suma segmentów 

telefony komórkowe, , 
Sprzęt RTV i AGD, inne 

produkty 

Przychody ze sprzedaży  19 033 774 2 952 22 759 

Wartość sprzedanych towarów 
i materiałów 

13 285 434 2 455 16 174 

Koszty własny sprzedaży usług 
  

   

Wynik brutto segmentu: 5 748 340 497 6 585 

 

W  pierwszym kwartale 2020 roku oprócz segmentów zaprezentowanych w powyższej tabeli prezentowany był 

również segment ‘usługi’ o wartości 48 tys. zł, który w związku ze zmianą rodzajów segmentów, w 2021 roku 

zaliczony został do segmentu ‘Inne produkty i usługi’. 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

Przychody od klientów zewnętrznych: 

 

  01.01-31.03.2021 01.01-31.03.2020 

Krajowy 17 648 14 528 

Europa środkowo-wschodnia 6 745 3 504 

Europa zachodnia i kraje skandynawskie 4 904 4 746 

Rynek pozaeuropejski 7 29 

Razem 29 304 22 807 

 

 

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.  

Odpisy aktualizujące należności zostały utworzone  w wysokości uwzględniającej stopień ryzyka w zakresie braku 

otrzymania płatności od odbiorców. wysokość odpisów nie uległa zmianie w  pierwszym kwartale 2021 roku. 

Analizie poddano również zapasy, wysokość odpisów nie uległa zmianie w  pierwszym kwartale 2021 roku. 

Rezerwy na świadczenia emerytalne rentowe zostały zaprezentowane w oparciu o wyliczenia aktuarialne. Wysokość 

rezerw nie uległa zmianie w  pierwszym kwartale 2021 roku. 

Rezerwy na naprawy gwarancyjne zostały utworzone na podstawie analiz finansowych w oparciu o szacunki z 

przeszłości, analizy bieżące i założenia dotyczące przyszłości. W okresie 01.01-31.03.2021 roku Grupa zmniejszyła 

rezerwę na naprawy gwarancyjne o kwotę 28 tys. zł. 

Grupa Kapitałowa oraz spółki z Grupy w 2021 oraz 2020 roku nie tworzyła rezerw na koszty restrukturyzacji. 

Składniki aktywów z tytułu podatków odroczonych zostały rozpoznane przy założeniu, że w przyszłości zostanie 

osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na ich wykorzystanie. Zamiany aktywów i rezerw z tytułu podatku 

odroczonego zostały zaprezentowane w nocie 2.16. 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

Zasady tworzenia i odwracania odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych,  

z tytułu aktualizacji wartości zapasów oraz z tytułu aktualizacji wartości należności w Grupie nie uległy zmianie  

w stosunku do zasad przyjętych w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym. 

 

31 marca 2021 Zapasy towarów 
Aktywa 

finansowe i 
należności 

Aktywa 
finansowe - 

udziały 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

Wartości 
niematerialne 

Wartość  na dzień 1 
stycznia 2021 roku 

430 452 0 0 137 

Zwiększenia     0 

Zmniejszenia     0 

Wartość na dzień 31 
marca 2021 roku 

430 452 0 0 137 

 

 

31  grudnia  2020 
Zapasy 

towarów 
Aktywa finansowe i 

należności 

Aktywa 
finansowe - 

udziały 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

Wartości 
niematerialne 

Wartość  na dzień 1 
stycznia 2020 roku 

300 283 0 0 137 

Zwiększenia 130 169   0 

Zmniejszenia     0 

Wartość na dzień 31 
grudnia 2020 roku 

430 452 0 0 137 

 

 

31 marca 2020 
Zapasy 

towarów 
Aktywa finansowe  i 

należności 

Aktywa 
finansowe - 

udziały 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

Wartości 
niematerialne 

Wartość  na dzień 1 
stycznia 2020 roku 

300 283 0 0 137 

Zwiększenia     0 

Zmniejszenia     0 

Wartość na dzień 31 
marca 2020 roku 

300 283 0 0 137 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego 

31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Stan na dzień 1 stycznia  262 216 216 

Zwiększenie 247 117 50 

Zmniejszenie 59 71 16 

Stan na koniec okresu 450 262 250 

 

 

Rezerwa z tytułu podatku 
odroczonego 

31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Stan na dzień 1 stycznia  174 156 156 

Zwiększenie 129 72 87 

Zmniejszenie 72 54 62 

Stan na koniec okresu 231 174 181 

 

  

  31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Grunty i budynki 2 416 2 443 2 011 

Maszyny i urządzenia 113 174 73 

Środki transportu 1666 1 109 1 242 

Inne środki trwałe 82 36 93 

Zaliczki na środki trwałe 26   

Środki trwałe w budowie 75 100 177 

Razem 4 378 3 862 3 596 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku wartość brutto rzeczowych aktywów trwałych przyjętych do 

użytkowania zwiększyła się o 259 tys. PLN.  Miały na to wpływ głównie zakupy sprzętu komputerowego oraz 

środków transportu. 

W okresie zakończonym dnia 31 marca 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku  oraz 1 marca 2020 roku Grupa nie poniosła 

kosztów finansowych, które zostałyby skapitalizowane w wartości środków trwałych.  

Na dzień 31 marca 2021 roku wartość bilansowa prawa do użytkowania aktywów ( środków transportu, maszyny 

biurowej, budynku ) użytkowanych na mocy umów leasingu finansowego wynosiła 1 611 tys. PLN, na dzień 31 

grudnia 2020 roku 830 tys. PLN a na dzień 31 marca  2020 roku 1 042 tys. PLN.  

Grunty i budynki objęte są hipoteką ustanowioną w celu zabezpieczenia kredytów bankowych udzielonych spółce 

zależnej do wysokości 4 350 tys. PLN. 

Na dzień 31 marca 2021 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała zawartych umów zobowiązujących ją do zakupu 

środków trwałych. 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

Grupa jako leasingodawca 

Standardowe umowy najmu i dzierżawy których stroną jest Grupa zawierane są na czas nieokreślony i przewidują 

kilkumiesięczny okres ich wypowiedzenia. Przychody Grupy z tytułu umów najmu wyniosły w 2021 roku 33 tys. PLN.  

W latach 2021 i 2020 Grupa nie zawarła umów, w których była stroną jako leasingodawca. 

 

Grupa jako leasingobiorca 

Grupa jako leasingobiorca jest strona umów leasingu finansowego. 

 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania zostały zaprezentowane w sprawozdaniu w odpowiednich pozycjach w 

ramach poszczególnych składników aktywów ( rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych), tak jakby 

Grupa  była ich właścicielem. 

 

Wartość aktywów z tytułu prawa do użytkowania: 

  31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Grunty i budynki 120 137 204 

Maszyny i urządzenia 57 61 77 

Środki transportu 1 434 632 761 

Wartości niematerialne i prawne 48 59 92 

Razem 1 659 889 1 134 

Ponadto Grupa wynajmuje budynek biurowo-magazynowy w Tychach przy ulicy Towarowej 23a. Koszty z tytułu 

czynszu najmu budynku w latach  pierwszym kwartale 2021 roku wynosiły 192 tys. PLN a w całym 2020 roku 691 

tys. PLN rocznie.  Zawarta umowa najmu nie spełnia definicji leasingu zgodnie z MSSF16, umowa została zawarta 

na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia krótszym niż rok. 

 

  31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 0 

Wartość firmy   0   

Inne wartości niematerialne  81 142 499 

Wartości niematerialne i prawne w toku wytwarzania       

Zaliczki na wartości niematerialne  559 509 433 

Razem 640 651 932 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku wartość brutto wartości niematerialnych przyjętych do użytkowania 

nie uległa zwiększeniu.  

Wartość zaliczek na wartości niematerialne w wysokości 559 tys. PLN dotyczy zintegrowanego oprogramowanie, 

które do dnia 31 marca 2021 roku nie zostało przekazane do użytkowania.  
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

Na dzień 31 marca 2021 roku wartość netto oprogramowania jednostki zależnej użytkowanego na mocy umów 

leasingu finansowego wynosiła 48 tys. PLN, na dzień 31 grudnia 2020 roku 59 tys. PLN a na dzień 31 marca 2020  

roku 92 tys. PLN.  

 

Grupa posiada udziały w następujących jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności: 

 

Nazwa jednostki Kraj siedziby Zakres działalności 
procentowa wielkość udziałów i 

praw do głosów 
Wartość 31 marca 

2021 

UAB „Rubbee”  Litwa 
Produkcja elektrycznych 
napędów do rowerów  

20,15% 1 141 

 

W dniu 23.05.2019 MAXCOM SA zawarł umowę dotyczącą procesu inwestycyjnego, polegającego na nabyciu 80 

(osiemdziesiąt) nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki UAB „Rubbee” z siedzibą w Kownie 

zarejestrowanej w litewskim rejestrze osób prawnych pod nr 304113856 („Rubbee”). 

Wartość nominalna objętych udziałów wyniosła 800 EUR (osiemset) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 280 

000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) EUR, co stanowi 20,15%  kapitału zakładowego  Rubbee. 

Zgodnie z ustaleniami Umowy Inwestycyjnej wkład pieniężny wniesiony przez MAXCOM zostanie przeznaczony na 

badania, rozwój, montaż i produkcję elektrycznego napędu do rowerów. 

Wpis do litewskiego rejestru osób prawnych Spółki MAXCOM SA jako udziałowca UAB „Rubbee” nastąpił 25 czerwca 

2019 roku. 

W wyniku nabycia udziałów została rozpoznana wartość firmy w wysokości 1 009 tys. PLN. 

Wartość firmy ujęta została w  wartości bilansowej inwestycji w jednostkę stowarzyszoną. 

 

  31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Wartość  na dzień 1 stycznia  1 151 1 141 1 141 

Zwiększenia - zakup udziałów    

Udział w wynikach  jednostki stowarzyszonej -10 10 -9 

Utrata wartości    

Stan na koniec okresu 1 141 1 151 1 132 

 

Poniżej przedstawiono podstawowe dane jednostki stowarzyszonej 

UAB „Rubbee” 31 marca 2021  31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Aktywa trwałe 9 10 21 

Aktyw obrotowe 1 900 1 952 1 630 

Zobowiązania długoterminowe    

Zobowiązania krótkoterminowe 1 253 1 257 1 038 

Przychody ze sprzedaży 423 1 501  

Zysk/ strata netto  -56 -6 -87 

Inne całkowite dochody    

Całkowite dochody ogółem -56 -6 -87 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

Na dzień 31 marca 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku oraz 31 marca  2020 roku należności długoterminowe w 

wysokości 472 tys. PLN obejmowały kaucje wpłacone w związku z umową najmu budynku. 

 

 

Zapasy 31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Towary i materiały (według cen nabycia)  65 872 39 027 40 364 

Odpis aktualizujący wartość towarów 430 430 300 

Zaliczki na dostawy 13 199 16 372 11 106 

Odpis aktualizujący wartość zaliczek 200 200   

Razem 78 441 54 769 51 170 

 

Na dzień 31 marca 2021 roku odpis aktualizujący wartość towarów do wartości netto możliwej do uzyskania 

wynosi 430 tys. PLN., odpis aktualizujący wartość zaliczek 200 tys. PLN. W pierwszym kwartale 2021 roku wartość 

odpisów nie uległa zmianie. 

Na dzień 31 marca 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku, oraz 31 marca 2020 roku wartość zapasów towarów 

handlowych w wysokości 24 mln PLN stanowiła zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na rzecz banków 

tytułem zabezpieczenia kredytów na otwieranie akredytyw.  

 

 

Należności  31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Należności z tytułu dostaw i usług od jednostek 
pozostałych 

11 632 18 546 14 232 

Należności od jednostek powiązanych     0 

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych  

31 86 1 451 

Należności z tytułu podatku vat 1 164 1 278 318 

Inne 706 195 505 

Należności ogółem (netto) 13 533 20 105 16 506 

Odpis aktualizujący należności 452 452 283 

Należności brutto 13 985 20 557 16 789 

 

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają terminy płatności od 14 do 120 dni.  

Grupa posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom, wszystkie 

należności Grupy są ubezpieczone. Dzięki temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, 

ponad poziom określony odpisem aktualizującym nieściągalne należności właściwym dla należności handlowych.  

Na dzień 31 marca 2021 roku Grupa zastosowała uproszczone podejście i wyceniła odpis na oczekiwane straty 

kredytowe w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia przy użyciu macierzy rezerw. 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

W 2020 roku Grupa utworzyła dodatkowy odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla należności od 

odbiorców, których charakterystyka ryzyka kredytowego odbiega od ogólnej charakterystyki odbiorców w 

wysokości 155 tys. PLN.  

Suma odpisów aktualizujących należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności wynosi 452 tys. PLN. 

W pierwszym kwartale 2021 roku wartość odpisów aktualizujących należności nie uległa zmianie. 

 

Grupa jest stroną umów faktoringowych.  

Należności  z tytułu dostaw i usług sfinansowane w ramach faktoringu pełnego (bez regresu) nie są wykazywane w 

sprawozdaniu finansowym. 

Zobowiązania z tytułu faktoringu z regresem są wykazywane w pozycji kredyty krótkoterminowe. 

 

Poniższe tabele przedstawiają charakterystykę umów faktoringu pełnego (bez regresu)  na koniec okresów 

sprawozdawczych: 

Stan na 31 marca 2021 roku waluta 
Przyznany 

limit 
Saldo w PLN Stopa procentowa Data spłaty 

faktoring z przejęciem ryzyka  - 
Santander Faktoring  z możliwością 
wykorzystania w PLN, USD, EURO 

PLN 17 100 5 459 
WIBOR 1M+marża, 
EURIBOR1M+marża, 
LIBOR1M+marża 

15.02.2022 

faktoring z przejęciem ryzyka  - ING 
Commercial Finance z możliwością 
wykorzystania w PLN, EURO, USD 

PLN 3 000 2 239 
WIBOR 1M+marża, 
EURIBOR1M+marża, 
LIBOR1M+marża 

22.11.2021 

Razem    20 100 7 698     

Łączna wysokość dostępnych środków w ramach zawartych umów faktoringu bez regresu na dzień 31 marca 2021 

roku wyniosła 20 100 tys. PLN,  z czego wykorzystane środki na kwotę 7 698 tys. PLN 

 

Stan na 31 grudnia 2020 roku waluta 
Przyznany 

limit 
Saldo w PLN Stopa procentowa Data spłaty 

faktoring z przejęciem ryzyka  - 
Santander Faktoring  z możliwością 
wykorzystania w PLN, USD, EURO 

PLN 21 000 5 553 
WIBOR 1M+marża, 
EURIBOR1M+marża, 
LIBOR1M+marża 

15.02.2021 

faktoring z przejęciem ryzyka  - ING 
Commercial Finance z możliwością 
wykorzystania w PLN, EURO, USD 

PLN 5 000 1 009 
WIBOR 1M+marża, 
EURIBOR1M+marża, 
LIBOR1M+marża 

22.11.2021 

Razem    26 000 6 562     

Łączna wysokość dostępnych środków w ramach zawartych umów faktoringu bez regresu na dzień 31 grudnia  2020 

roku wyniosła 26 000 tys. PLN,  z czego wykorzystane środki na kwotę 6 562 tys. PLN 

 

Stan na 31 marca 2020 roku waluta 
Przyznany 

limit 
Saldo w PLN Stopa procentowa Data spłaty 

faktoring z przejęciem ryzyka  - 
Santander Faktoring Sp. z o.o.  z 
możliwością wykorzystania w PLN, 
USD, EURO 

PLN 21 000 1 476 
WIBOR 1M+marża, 
EURIBOR1M+marża, 
LIBOR1M+marża 

15.02.2021 

faktoring z przejęciem ryzyka  - ING 
Commercial Finance z możliwością 
wykorzystania w PLN, EURO, USD 

PLN 5 000 1 471 
WIBOR 1M+marża, 
EURIBOR1M+marża, 
LIBOR1M+marża 

31.12.2020 

Razem    26 000 2 947     
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

Łączna wysokość dostępnych środków w ramach zawartych umów faktoringu bez regresu na dzień 31 marca 2020 

roku wyniosła 26 000 tys. PLN,  z czego wykorzystane środki na kwotę 2 947 tys. PLN. 

Zabezpieczeniem umów faktoringu są: 

- cesja praw z polisy ubezpieczenia należności 

- pełnomocnictwo do rachunku 

- weksel własny in blanco 

 

W dniu 17 lutego 2021 roku stał zwarty aneksy przedłużające na kolejny okres roczny umowę faktoringu pomiędzy 

Spółką  a Santander Faktoring Sp. z o.o. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość przyznanego limitu uległa 

zmniejszeniu z  21 000 tys. PLN do 17 100 tys. PLN. Pozostałe warunki umowy nie zostały zmienione. 

 

 

Rozliczenia międzyokresowe 31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Ubezpieczenia 88 53 106 

Licencje  15 12 77 

Opłaty certyfikacyjne 135 100 83 

Koszty roku następnego 561 500 490 

Opłaty za ochronę znaków towarowych 0 48 49 

Pozostałe 274 207 98 

Razem 1 073 920 903 

 

 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym  152  146 

Pożyczki udzielone jednostkom pozostałym 497 495 495 

Otrzymane weksle    

Wycena transakcji terminowych 158 104 100 

Razem 807 599 741 

 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składało się z 

następujących pozycji: 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Środki pieniężne w banku i kasie 3 153 8 224 3 152 

Lokaty      2 000 

Razem 3 153 8 224 5 152 
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Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do trzech miesięcy, w zależności od 

aktualnego zapotrzebowania Spółki. Lokaty w są oprocentowane według wynegocjowanych stóp procentowych. 

Na dzień 31 marca 2021 roku Spółka dysponowała środkami pieniężnymi o ograniczonej możliwości dysponowania 

w wysokości 1 013 tys. PLN wynikające z płatności split- payment.  

 

 

Kapitał podstawowy 

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku wysokość kapitału podstawowego nie uległa zmianie. 

Na dzień 31 marca 2021 roku kapitał podstawowy Grupy wynosił  135 tys. PLN   i dzielił się na 2 700 000 akcji o 

wartości nominalnej 0,05 zł. 

 

Prawa akcjonariuszy 

Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela i posiadają te same uprawnienia co do prawa głosu, dywidendy oraz zwrotu 

z kapitału. 

 

Akcjonariusze o znaczącym udziale 

Główni akcjonariusze 31 marca 2021 31 grudnia  2020 31 marca 2020 

Arkadiusz Wilusz – udział w kapitale 64,64% 64,64% 64,40% 

Andrzej Wilusz – udział w kapitale 6,53% 6,53% 6,53% 

Pozostali akcjonariusze 28,83% 28,83% 29,07% 

Razem 100% 100% 100% 

 

Kapitał zapasowy i pozostałe kapitały rezerwowe 

Kapitał zapasowy powstał  z odpisów wypracowanych zysków lat ubiegłych oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji 

serii B nad wartością nominalną.   

Kapitał zapasowy nie uległ zmianie w pierwszym kwartale 2021 roku. 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wysokość kapitału zapasowego uległa zmniejszeniu o 2 386 tys. 

PLN w wyniku podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy. 

Walne Zgromadzenie zadecydowało o wypłacie dywidendy w kwocie 2,00 zł na akcję, czyli w łącznej kwocie 5 400 

tyś. zł, tj. obejmującej 100 % zysku netto Spółki za rok 2019, powiększonego o kwotę 2 386 tys. z kapitału 

zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał zysków za poprzednie lata obrotowe  

Dywidenda została wypłacona dzień 23 lipca 2020 roku.  

 

Niepodzielony wynik finansowy oraz ograniczenia w wypłacie dywidendy 

Zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Jednostka Dominująca obowiązana utworzyć kapitał zapasowy 

na pokrycie straty. Do tej kategorii kapitału przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy wykazanego 

w sprawozdaniu finansowym Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału 

podstawowego Spółki. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można 
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wykorzystać jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Jednostki dominującej i nie podlega 

ona podziałowi na inne cele.  

W umowie o linię rewolwingową na otwieranie akredytyw zawartej pomiędzy MAXCOM SA a Bankiem Handlowym 

w Warszawie zostało zawarte ograniczenie wypłaty dywidendy bez zgody banku, do wartości 75% zysku netto 

wypracowanego w danym roku obrotowym, za który jest wypłacana dywidenda (na bazie skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych Grupy kapitałowej MAXCOM SA). 

Na dzień 31 marca 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 marca 2020 roku nie istniały inne ograniczenia 

dotyczące wypłaty dywidendy. 

 

 

Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres przypadającego 

na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu 

okresu. 

Zysk rozwodniony równy jest zyskowi podstawowemu, gdyż nie istnieją instrumenty rozwadniające. 

 

Zysk na akcje  31 marca 2021 
31 grudnia 

2020 
31 marca 2020 

Zysk /(strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający 
akcjonariuszom jednostki dominującej 

74 2 960 208 

Zysk /(strata) z działalności zaniechanej - - - 

Zysk /(strata) netto 74 2 960 208 

Średnia ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych w tys. szt. 2 700 2 700 2 700 

Zysk (strata)  na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł) 0,03 1,10 0,08 

 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku spółka dominująca MAXCOM SA nie wypłaciła dywidendy. 

W dniu 7 maja 2021 roku Zarząd MAXCOM SA, mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową 

Spółki, podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty 

dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2 700 tys. zł, czyli  1 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 

2 700 000 akcji. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki dominującej za rok 2020, który wyniósł 4 070 tys. PLN. 

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą 

strategię rozwoju Grupy Kapitałowej MAXCOM. 

Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które 

odbędzie się dnia 10 czerwca 2021 roku. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Grupa dokonała wypłaty dywidendy w wysokości 5 400,00 tys. 

PLN czyli 2,00 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2020 roku odbyło się, dotyczącej podziału zysku netto za 2019 rok i wypłaty 

dywidendy. 

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanowiło zysk netto Spółki za 2019 rok w wysokości 3 014 tys. PLN 

przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 

Akcjonariuszy Spółki postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na 

jedną akcję, czyli w łącznej kwocie 5 400 tys. PLN zł, tj. obejmującej 100,00 %  zysku netto Spółki za rok 2019, 
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powiększonego o kwotę 2 386,00 tys. PLN z kapitału zapasowego, pochodzącą z przeniesionych na ten kapitał 

zysków za poprzednie lata obrotowe. Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom za pośrednictwem KDPW w 

dniu 23 lipca 2020 roku. 

 

 

Rezerwy 
Rezerwy na 

naprawy 
gwarancyjne 

Rezerwa na 
odprawy 

emerytalne 
Inne rezerwy Ogółem 

Stan na dzień 1 stycznia 2021 roku 483 71   554 

Utworzenie rezerw   46 46 

Wykorzystanie       0 

Rozwiązanie 66   66 

Stan na dzień 31 marca 2021 roku  417 71   534 

Krótkoterminowe  150   150 

Długoterminowe  313 71   384 

 

 

Rezerwy 
Rezerwy na 

naprawy 
gwarancyjne 

Rezerwa na 
odprawy 

emerytalne 
Inne rezerwy Ogółem 

Stan na dzień 1 stycznia 2020 roku 385 71   456 

Utworzenie rezerw 98  46 144 

Wykorzystanie         

Rozwiązanie     

Stan na dzień 31 grudnia 2020 roku  483 71   600 

Krótkoterminowe  120  46 166 

Długoterminowe  363 71   434 

 

 

Rezerwy 
Rezerwy na 

naprawy 
gwarancyjne 

Rezerwa na 
odprawy 

emerytalne 
Inne rezerwy Ogółem 

Stan na dzień 1 stycznia 2020 roku 385 21   406 

Utworzenie rezerw 31 50  81 

Wykorzystanie        

Rozwiązanie     

Stan na dzień 31 marca 2020 roku  416 71   487 

 

Spółka tworzy rezerwę na koszty obsługi reklamacji dotyczące sprzedanych towarów.  Rezerwa ta szacowana jest 

na podstawie wielkości sprzedaży, długości okresów gwarancyjnych, danych historycznych dotyczących wadliwości 

towarów oraz ponoszonych kosztów napraw. 
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Według przewidywań większość tych kosztów zostanie poniesiona w następnym roku obrotowym, a ich całość w 

ciągu 2 lat od dnia bilansowego. Założenia zastosowane do obliczenia rezerwy na naprawy gwarancyjne oparte 

zostały na bieżących poziomach sprzedaży i 2 letnim okresie gwarancyjnym na sprzedane produkty. 

Wartość rezerwy w 2021 roku uległa zmniejszeniu o 66 tys. PLN. 

Spółka utworzyła rezerwę na odprawy emerytalne , w 2021 roku wartość rezerwy nie uległa zmianie. 

 

 

Charakterystyka umów kredytowych 

Na dzień 31 marca 2021 roku Spółka była stroną umów kredytów krótkoterminowych. 

  31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

        

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów bankowych 25 753 25 753 3 863 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów bankowych 2 856 2 856 0 

Razem kredyty i pożyczki  28 609 28 609 3 863 

 

Łączna wysokość dostępnych środków w ramach zawartych umów kredytowych na dzień 31 marca 2021 roku 

wyniosła 47 514 tys. PLN,  z czego wykorzystane środki na kwotę 28 609 tys. PLN.  

Stan na 31 marca 2021 roku 

  
Waluta 
kredytu 

Wartość 
kredytu 

Saldo Stopa 
procentowa 

Data spłaty 
w tys. PLN * w tys. PLN 

kredyt w rachunku bieżącym - Santander Bank 
Polska SA 

PLN 2 400 1 715 
WIBOR 

1M+marża 
15.09.2022 

kredyt na akredytywy - Santander Bank Polska 
SA 

PLN 16 600 8655 
WIBOR 

1M+marża 
15.10.2022 

linia rewolwingowa na otwieranie akredytyw - 
CITI Handlowy* 

USD 11 903 6 809 
LIBOR 

1M+marża 
15.09.2021 

faktoring z regresem  - Santander Faktoring PLN 450 163 
WIBOR 

1M+marża 
15.02.2022 

PKO BP SA- kredyt wielocelowy PLN 5 000 902 
WIBOR 

1M+marża 
17.06.2021 

Polski Fundusz Rozwoju - subwencja PLN 4 161 4 161 0% 17.07.2022 

Kredyt w rachunku bieżącym MBANK PLN 600 600 
WIBOR 

1M+marża 
15.01.2024 

Akredytywa importowa MBANK PLN 2 000 1904 
WIBOR 

1M+marża 
15.01.2024 

Kredyt obrotowy MBANK PLN 500 315 
WIBOR 

1M+marża 
06.08.2021 

Kredyt w rachunku bieżącym BNP PARIBAS PLN 1 200 1 088 
WIBOR 

1M+marża 
28.10.2021 

Akredytywa importowa BNP PARIBAS* USD 1 700 1487 
WIBOR 

1M+marża 
28.10.2021 

Faktoring z regresem  BNP PARIBAS PLN 1 000 810 
WIBOR 

1M+marża 
16.10.2021 

Razem kredyty i pożyczki    47 514 28 609     

* kredyty w walucie obcej zostały przeliczone na walutę polską pośrednim kursie NBP z dnia bilansowego 
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W dniu 15 lutego 2021 roku została rozwiązana umowa z Santander Bank Polska SA na kredyt na akredytywy w 

wysokości 7 mln PLN. Jednocześnie został zwarty aneks przedłużające na kolejny okres roczny umowy kredytowe 

zawarte pomiędzy Spółką  a Santander Bank Polska SA dotyczące kredytu w rachunku bieżącym oraz linii na 

otwieranie akredytyw. Zmianie uległa wysokość produktów wg poniższej tabeli 

  
Waluta 

kredytu 

Wartość kredytu Stopa  Data spłaty po 

aneksie w tys. PLN * procentowa 

kredyt w rachunku bieżącym - Santander Bank Polska SA PLN 2 100 WIBOR 1M+marża 15.02.2022 

linia na otwieranie akredytyw - Santander Bank Polska 

SA 
PLN 16 600 WIBOR 1M+marża 15.10.2022 

 

W dniu 17 lutego 2021 roku stał zwarty aneksy przedłużające na kolejny okres roczny umowę pomiędzy Spółką  a 

Santander Faktoring Sp. z o.o. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość przyznanego limitu uległa zmniejszeniu z  

1 400 tys. PLN do 450 tys. PLN. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. 

 

Łączna wysokość dostępnych środków w ramach zawartych umów kredytowych na dzień 31 grudnia 2020 roku 

wyniosła 46 836 tys. PLN,  z czego wykorzystane środki na kwotę 15 422 tys. PLN.  

Stan na 31 grudnia 2020 roku 

  
Waluta 
kredytu 

Wartość 
kredytu 

Saldo Stopa 
procentowa 

Data spłaty 
w tys. PLN * w tys. PLN 

kredyt w rachunku bieżącym - Santander 
Bank Polska SA 

PLN 2 400 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.09.2021 

linia na otwieranie akredytyw - 
Santander Bank Polska SA 

PLN 9 600 3 299 
WIBOR 

1M+marża 
15.09.2021 

kredyt na akredytywy - Santander Bank 
Polska SA 

PLN 7 000 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.02.2021 

linia rewolwingowa na otwieranie 
akredytyw - CITI Handlowy* 

USD 11 275 1 533 
LIBOR 

1M+marża 
15.09.2021 

faktoring z regresem  - Santander 
Faktoring 

PLN 1 400 141 
WIBOR 

1M+marża 
15.02.2021 

PKO BP SA- kredyt wielocelowy PLN 5 000 1 575 
WIBOR 

1M+marża 
17.06.2021 

Polski Fundusz Rozwoju - subwencja PLN 4 161 4 161 0% 17.07.2022 

Kredyt w rachunku bieżącym MBANK PLN 600 379 
WIBOR 

1M+marża 
15.01.2021 

Akredytywa importowa MBANK PLN 1 000 518 
WIBOR 

1M+marża 
15.01.2021 

Kredyt obrotowy MBANK PLN 500 500 
WIBOR 

1M+marża 
06.08.2021 

Kredyt w rachunku bieżącym BNP 
PARIBAS 

PLN 1 200 1 150 
WIBOR 

1M+marża 
28.10.2021 

Akredytywa importowa BNP PARIBAS* USD 1 700 1204 
WIBOR 

1M+marża 
28.10.2021 

Faktoring z regresem  BNP PARIBAS PLN 1 000 962 
WIBOR 

1M+marża 
16.10.2021 

Razem kredyty i pożyczki    46 836 15 422     

* kredyty w walucie obcej zostały przeliczone na walutę polską pośrednim kursie NBP z dnia bilansowego 
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Łączna wysokość dostępnych środków w ramach zawartych umów kredytowych na dzień 31 marca 2020 roku 

wyniosła 48 591 tys. PLN,  z czego wykorzystane środki na kwotę 3 863 tys. PLN.  

Stan na 31 marca  2020 roku 

  
Waluta 
kredytu 

Wartość 
kredytu 

Saldo Stopa 
procentowa 

Data spłaty 
w tys. PLN * w tys. PLN 

kredyt w rachunku bieżącym - Santander 
Bank Polska SA 

PLN 2 400 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.02.2020 

linia na otwieranie akredytyw - 
Santander Bank Polska SA 

PLN 9 600 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.09.2020 

kredyt na akredytywy - Santander Bank 
Polska SA 

PLN 7 000 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.09.2020 

linia rewolwingowa na otwieranie 
akredytyw - CITI Handlowy* 

USD 15 191 493 
LIBOR 

1M+marża 
15.09.2020 

faktoring z regresem  - Santander 
Faktoring 

PLN 1 400 317 
WIBOR 

1M+marża 
15.02.2020 

ING kredyt obrotowy - finansowanie 
należności 

PLN 1 900 0 
WIBOR 1 M 

+marża 
28.03.2020 

PKO BP SA- kredyt wielocelowy PLN 5 000 0 
WIBOR 

1M+marża 
17.06.2020 

Kredyt w rachunku bieżącym MBANK PLN 600 511 
WIBOR 

1M+marża 
15.01.2021 

Akredytywa importowa MBANK PLN 1 000 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.01.2021 

Kredyt obrotowy MBANK PLN 500 500 
WIBOR 

1M+marża 
06.08.2020 

Kredyt w rachunku bieżącym BNP 
PARIBAS 

PLN 1 200 1185 
WIBOR 

1M+marża 
30.10.2020 

Akredytywa importowa BNP PARIBAS* USD 1 200 503 
WIBOR 

1M+marża 
31.05.2021 

Kredyt obrotowy Santander BANK PLN 600 67 
WIBOR 

1M+marża 
30.04.2020 

Faktoring z regresem  BNP PARIBAS PLN 500 285 
WIBOR 

1M+marża 
04.09.2020 

Faktoring z regresem  MBANK PLN 500 2 
WIBOR 

1M+marża 
30.08.2020 

Razem kredyty i pożyczki    48 591 3 863     

* kredyty w walucie obcej zostały przeliczone na walutę polską pośrednim kursie NBP z dnia bilansowego 

 

Zabezpieczeniem powyższych umów kredytowych na dzień 31 marca 2021 roku były: 

• hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, 

• zastaw rejestrowy na towarach wraz z cesją praw z polisy  ubezpieczenia , 

• pełnomocnictwa do rachunków bankowych, 

• oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

 

Dotrzymywanie postanowień umowy kredytowej  

Na 31 marca 2021 roku nie wystąpiły naruszenia warunków spłat kredytów, ani naruszenia innych warunków umów 

kredytów, które mogłyby skutkować żądaniem wcześniejszej spłaty zobowiązań. 
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Pozycja ta obejmuje zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego . 

W latach 2020-2021 Grupa korzystała ze środków trwałych (środki transportu, urządzenie biurowe, budynek i 

oprogramowania) użytkowanych na podstawie umów zaklasyfikowanych jako umowy leasingu finansowego. 

  31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

        
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 867 407 502 

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu 613 313 300 

Razem  1 480 720 802 

 

 

Zobowiązania z tytułu dostaw oraz pozostałe zobowiązania niefinansowe: 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  31  marca 2021  31 grudnia 2020  31  marca 2020 

Wobec jednostek powiązanych    

Wobec jednostek pozostałych 5 484 5 450 7 611 

Razem 5 484 5 450 7 611 

 

Inne zobowiązania  31  marca 2021  31 grudnia 2020  31  marca 2020 

Inne zobowiązania niefinansowe 3 10 7 

Otrzymane zaliczki 741 253 213 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 404 397 317 

Zobowiązania z tytułu podatków 288 1 738 427 

Zobowiązania wobec zakładów ubezpieczeń 375 300 284 

Razem 1 811 2 698 1 248 

 

Zaliczki otrzymane stanowią zobowiązania z tytułu umowy zgodnie z MSSF 15. 

Rozliczenia z  tytułu podatku od towarów i usług są dokonywane w okresach miesięcznych. 

 

 

W 2019 MAXCOM SA udzieliła Wisko International Sp. z o.o. poręczenia spłaty zobowiązań z tytułu leasingu na 

kwotę 100 tys. PLN. Umowa została zawarta w 16 grudnia 2019 roku i obejmuje okres  5 lat.  

W 2021 roku wysokość poręczenia nie uległa zmianie. 

Spółka nie udzieliła w  pierwszym kwartale 2021 roku nowych poręczeń. 

Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z aktualną wiedzą prawdopodobieństwo zrealizowania wyżej 

wymienionego poręczenia jest niewielkie. 
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W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiła powyższa sytuacja.  

 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiła powyższa sytuacja. 

 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku w Grupie kapitałowej MAXCOM nie wystąpiły zdarzenia o 

powyższym charakterze. 

 

 

W  okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021  roku  oraz w  2020 roku Grupa nie zaniechała żadnego rodzaju 

działalności. 

 

 

 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 miały miejsce transakcje pomiędzy następującymi jednostkami 

powiązanymi: 

• Teledoktor24 Sp. z o.o. – jednostka zależna, 

• COMTEL Group Sp. z o.o. Spółka komandytowa   - jednostka zależna, 

• Maxcom International Co Limited – jednostka zależna, 

• UAB „Rubbee” – jednostka stowarzyszona 

• Wisko International Sp. z o.o. – jednostka zależna 

• PW MAXTEL Arkadiusz Wilusz - jednostka powiązana przez kluczowe kierownictwo, 

• Arkadiusz Wilusz – Prezes Zarządu Jednostki Dominującej -kluczowe kierownictwo, 

• Andrzej Wilusz  -Wiceprezes Zarządu Jednostki Dominującej -kluczowe kierownictwo, 

• Janusz Wietecha – Wiceprezes Zarządu Jednostki zależnej , 

• Jacek Pabijan Firma Handlowo-Usługowa „ARSEN” - jednostka powiązana  

przez kluczowe kierownictwo jednostki zależnej 

• Maxcom Eco Energy Sp.z o.o. – jednostka zależna 
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31.03.2021 01.01.2021-31.03.2021 

Jednostki 
powiązane 
kapitałowo 

1 713 156  3 598 1 228 1 228 - 5 100 

Jednostki 
powiązane 
przez 
kluczowe 
kierownictwo 

- - - - - 179 - -   

Kluczowe 
kierownictwo 
- Zarząd i Rada 
Nadzorcza 

 - - 495 - 23 229 - 
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31.12.2020 01.01.2020 - 31.12.2020 

Jednostki 
powiązane 
kapitałowo 

1 894 270 - 3 143 1 958 829 - 58  

Jednostki 
powiązane 
przez kluczowe 
kierownictwo 

- - - - - 810 - -   

Kluczowe 
kierownictwo - 
Zarząd i Rada 
Nadzorcza 

 - - 495 - 79 1 042 - 
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31.03.2020 1.01.2020 - 31.03.2020 

Jednostki 
powiązane 
kapitałowo 

974 78 - 2 592 543 128 - 11 1 999 

Jednostki 
powiązane 
przez kluczowe 
kierownictwo 

    - -   232 - - - 

Kluczowe 
kierownictwo- 
Zarząd i Rada 
Nadzorcza 

- - - 495 - 19 275 - - 

 

Transakcje z jednostkami powiązanymi wynikają głównie z działalności operacyjnej spółek Grupy i są dokonywane 

na zasadach rynkowych.  

 

Transakcje zawierane pomiędzy jednostkami powiązanymi obejmują udzielenie pożyczki jednostce zależnej, 

sprzedaż towarów w celu ich dalszej odsprzedaży oraz w najem powierzchni biurowej.  

Transakcje sprzedaży na rzecz jednostki powiązanej przez kluczowe kierownictwo dotyczy sprzedaży towarów  

w ramach działalności operacyjnej.   

Zakupy od jednostki powiązanej przez kluczowe kierownictwo dotyczą przede wszystkim najmu budynku biurowo-

magazynowego zlokalizowany w Tychach, przy ulicy Towarowej 23a, refaktury kosztów z tytułu korzystania z 

systemów informatycznych, usług świadczonych przez członka Rady Nadzorczej na rzecz spółki oraz w mniejszym 

stopniu zakupu towarów. 

Należności od jednostki powiązanej przez kluczowe kierownictwo wynikają z bieżących transakcji sprzedaży, zakupu 

oraz kaucji wpłaconej w związku z najmem budynku. 

 

Spółka jest stroną umów najmu budynku z członkami Zarządu, umów o pracę i współpracę oraz umów pożyczek. 

 

Umowa Najmu dotyczy budynku, który jest własnością Jednostki powiązanej osobą Prezesa Zarządu MAXCOM SA 

(90%) oraz własnością Wiceprezesa Zarządu MAXCOM SA (10%) Budynek wynajmowany przez Spółkę, 

zlokalizowany w Tychach, przy ulicy Towarowej 23a stanowi zabezpieczenie kredytów Spółki.  

 

Umowy pożyczek dotyczą pożyczek udzielonych członkom Zarządu Spółki, członkowi Zarządu jednostki zależnej 

oraz jednostkom powiązanym. 

 

Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki z tytułu zawartych 

umów o pracę, współpracę oraz z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 
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Wynagrodzenie: Zarząd, Rada Nadzorcza 31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Zarząd:   
 

Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę 141 564 141 

Rada Nadzorcza:   
 

Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę, współpracę i pełnienia funkcji 88 478 134 

Razem 229 1 042 275 

 

Wynagrodzenia podane w niniejszej nocie obejmują wynagrodzenia rzeczywiście wypłacone w poszczególnych 

okresach. 

W spółce nie występują zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób 

zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących ani zobowiązania zaciągnięte w 

związku z tymi emeryturami. 

 

 

 

Główni akcjonariusze 31 marca 2021 31 grudnia  2020 31 marca 2020 

Arkadiusz Wilusz – udział w kapitale 64,64% 64,64% 64,40% 

Andrzej Wilusz – udział w kapitale 6,53% 6,53% 6,53% 

Pozostali akcjonariusze 28,83% 28,83% 29,07% 

Razem 100% 100% 100% 

 

 

Stan posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień 

przekazania raportu kwartalnego, tj. na 28 maja 2021 roku: 

Imię i Nazwisko Stanowisko 
Liczba głosów na 

WZA/akcji 

Udział w głosach na 

WZA/kapitale zakładowym 

Arkadiusz Wilusz Prezes Zarządu 1  745 211  64,64% 

Andrzej Wilusz Wiceprezes Zarządu 176 322 6,53% 

Aleksander Wilusz Członek Rady Nadzorczej 3 0,00% 

 

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają według wiedzy Zarządu Spółki akcji Spółki. 
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Pożyczka dla jednostki zależnej 

Dnia 1 lutego 2021 roku MAXCOM SA udzieliła oprocentowanej pożyczki dla podmiotu powiązanego Maxcom Eco 

Energy Sp. z o.o. w wysokości 300 tys. PLN. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 30 czerwca 2021 roku.  

 

Aneks  do umowy pożyczki dla jednostki zależnej 

23 lutego 2021 roku został zawarty aneks przedłużający spłatę pożyczki dla podmiotu powiązanego UAB „Rubbee” 

w wysokości 8,5 tys. EURO z dnia  24 lutego do dnia 30 września 2021 roku..  

 

Przedłużenie umów kredytu i faktoringu 

W dniu 15 lutego 2021 roku została rozwiązana umowa z Santander Bank Polska SA na kredyt na akredytywy w 

wysokości 7 mln PLN. Jednocześnie został zwarty aneks przedłużające na kolejny okres roczny umowy kredytowe 

zawarte pomiędzy Spółką  a Santander Bank Polska SA dotyczące kredytu w rachunku bieżącym oraz linii na 

otwieranie akredytyw. Zmianie uległa wysokość produktów wg poniższej tabeli 

  Waluta kredytu 
Wartość kredytu Stopa  Data spłaty po 

aneksie w tys. PLN * procentowa 

kredyt w rachunku bieżącym - Santander Bank 

Polska SA 
PLN 2 100 WIBOR 1M+marża 15.02.2022 

linia na otwieranie akredytyw - Santander Bank 

Polska SA 
PLN 16 600 WIBOR 1M+marża 15.10.2022 

 

W dniu 17 lutego 2021 roku stał zwarty aneksy przedłużające na kolejny okres roczny umowę pomiędzy Spółką  a 

Santander Faktoring Sp. z o.o. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość przyznanego limitu uległa zmniejszeniu z  

21 000 tys. PLN do 17 100 tys. PLN. Pozostałe warunki umowy nie zostały zmienione. 

 

Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy 

 

Grupa nabywa towary od dostawców zlokalizowanych głównie w Azji. Rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-

19 w I kwartale 2021 miało niewielki wpływ na zakłócenia w łańcuchu dostaw towarów.  

Obecnie dostawy towarów realizowane są zgodnie ze złożonymi zamówieniami.  

Epidemia koronawirusa w kraju i na świecie, związane z tym istotnie ograniczenia w  prowadzenia handlu 

stacjonarnego, wpłynęły na ograniczenie poziomu sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku.  Grupa kapitałowa 

prowadzi działalność w kilku kanałach dystrybucji, jednak zakaz sprzedaży w centrach handlowych wpłynął na 

zmniejszenie liczby zamówień realizowanych przez Spółkę do dystrybutorów.  

Grupa Kapitałowa MAXCOM podjęła wszelkie dostępne i znane kroki by dostosować swoją działalność do nowej 

sytuacji. Grupa podjęła intensywne działania nad rozwojem kanału sprzedaży e-commerce, kładąc nacisk na 

sprawność wysyłkową oraz rozwój platform sprzedaży na nowych rynkach, tak aby wykorzystać zmianę preferencji 

nabywców, którzy chętnie nabywają towary poprzez kanał sprzedaży internetowej. 
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Spółka na bieżąco monitoruje rozwój  sytuacji w kraju i na świecie, stosuje się do wszystkich zaleceń władz 

państwowych, w tym Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy, władz 

lokalnych w zakresie ochrony pracowników, ich rodzin oraz wszystkich kontrahentów. 

W miejscu prowadzenia działalności zostały wdrożone nadzwyczajne środki ochrony i higieny osób, wydano 

pracownikom magazynu i transportu środki ochrony osobistej i dedykowane płyny dezynfekujące. W ramach 

przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa oraz bezpieczeństwa pracowników w obiekcie biurowym wdrożono 

pracę w systemie zdalnym.  

 

Zarząd Spółki przeprowadził szczegółową analizę posiadanych zapasów, w wyniku której stwierdził, że pandemia 

Covid-19 nie wpłynęła negatywnie na wartość odzyskiwalną zapasów i nie powoduje konieczności ujęcia 

dodatkowych odpisów aktualizujących.  

 

Spółka  ocenia, że posiada wystarczające poziom zapasów oraz środki finansowe pozwalające na kontynuowanie 

swojej działalności, w tym na regulowanie bieżących zobowiązań. 

Sytuacja związana z dalszym występowaniem pandemii COVID-19 zarówno w Europie, jak również w  innych 

regionach świata może mieć wpływ na rozwój działalności Grupy i jej wyniki finansowe w najbliższym okresie, a 

także może ograniczyć albo uniemożliwić jej intensywny rozwój. Ze względu na bardzo dynamiczny rozwój pandemii 

oraz jej konsekwencje, których nie można przewidzieć a także zróżnicowanie geograficzne działalności Grupy, wpływ 

na wyniki finansowe jest niemożliwy do oszacowania na dzień publikacji sprawozdania finansowego. 

 

Nowe  produkty  

W pierwszym kwartale 2021 roku spółka Maxcom SA rozszerzyła swój asortyment o nowe produkty. 

Oferta Maxcom SA wzbogaciła się o model MM735 - klasyczny telefon komórkowy wyposażony w przycisk SOS 

oraz specjalną bezprzewodową i wodoodporną opaskę do wzywania pomocy. Posiada on  m.in. wbudowany moduł 

GPS, który pozwala kontaktowi ICE na zdalną lokalizację telefonu.  

 

Poza własnymi liniami produktowymi, Maxcom pozostaje dystrybutorem marki Lenovo w zakresie IoT. Dbając o 

dynamiczny rozwój linii biznesowych wpisujących się w trendy zdrowego stylu życia i elektromobilności, spółka 

wprowadziła do sprzedaży hulajnogę elektryczną Lenovo M2, która wyróżnia się trzema systemami amortyzacji, 

trzema systemami hamowania, jednostopniowym systemem składania oraz bardzo solidną konstrukcją. 

 

Reagując na ciężką sytuację szpitali i liczne apele Rządu RP o zaangażowanie przedsiębiorców w walkę z COVID-19, 

Maxcom SA podjął decyzję o przekazaniu placówkom medycznym 58 000 masek ochronnych KN95. Wsparcie 

rzeczowe trafiło do szpitali publicznych. 

 

Na zakończenie pierwszego kwartału, dziennikarze oraz eksperci z branży nowych technologii przyznali spółce 

Maxcom SA zaszczytny tytuł Polskiej Firmy Roku. Jury prestiżowego plebiscytu Mobility Trends doceniło bogate 

portfolio produktowe marki: od telefonów dla seniorów z przyciskiem ratującym życie, po designerskie roboty 

sprzątające. 
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Czynnikiem o nietypowym charakterze, który miał  negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę 

w czasie 3 miesięcy 2021 roku, jest epidemia koronawirusa w kraju i na świecie. Jej wpływ na działalność Grupy 

opisany został w nocie 2.43 niniejszego raportu.  

Na wyniki Spółek w Grupie miały również wpływ poniższe wydarzenie: 

- opóźnienia w dostawach towarów, który był konsekwencją tzw „zatoru logistycznego” w  porcie Hong Kong w 

grudniu 2020 oraz na początku stycznia 2021 w, spowodowany brakiem wolnych kontenerów. Skutkiem tego było 

wysłanie wielu kontenerów z opóźnieniami co dotknęło wszystkich importerów w Europie, w tym Grupę Maxcom. 

- Lockdown w Polsce – zamknięcie galerii handlowych i dużych sklepów z elektroniką od 20 marca  do końca kwietnia 

2021.  Powyższe zarządzenie spowodowało przesunięcie wielu zamówień zaplanowanych na marzec, które realnie 

zostały realizowane od połowy maja 2021.   

Poza powyższym, w pierwszym kwartale 2021 roku nie wystąpiły inne nietypowe czynniki i zdarzenia mające istotny 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 

Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej MAXCOM za pierwszy kwartał 2021 roku wyniosły 29 304 tys. PLN i były 

o 28 % wyższe od przychodów analogicznego okresu 2020 roku.  

Sprzedaż produktów oferowanych przez Grupę realizowana jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Przychody ze 

sprzedaży krajowej stanowiły w pierwszym kwartale 2020 roku 60% przychodów Grupy, udział sprzedaży 

zagranicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem kształtował się na poziomie ok. 40%.  

Koszty działalności operacyjnej były w pierwszym kwartale 2021 roku wyższe o 27 % w stosunku do kosztów 

analogicznego okresu 2020 roku.  

Wzrost  kosztów operacyjnych w analizowanym okresie był przede wszystkim następstwem sytuacji w kraju i Europie 

związanej z epidemią koronawirusa czego konsekwencją był wzrost cen usług i komponentów do produkcji. 

W omawianym okresie skonsolidowany zysk z działalności operacyjny wyniósł 772 tys. PLN i był wyższy o 541 tys. 

PLN od zysku operacyjnego za pierwszy kwartał 2020 roku. 

Wynik z działalności operacyjnej został pomniejszony o ujemne saldo działalności finansowej. Grupa Kapitałowa  

zakończyła pierwszy kwartał 2021 roku wynikiem brutto na poziomie  94 tys. PLN. 

 

 

Zarząd nie podawał do publicznej wiadomości prognozy wyników na pierwszy kwartał 2021, ani pełny rok 2020. 

 

 

MAXCOM SA, jak również pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej MAXCOM, nie są podmiotem postępowań toczących 

się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, czy też organem administracji publicznej, 

które skutkowałyby powstaniem istotnych roszczeń. 
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W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsca transakcje odbywające się pomiędzy jednostkami 

powiązanymi, które byłyby zawarte na warunkach innych niż rynkowe. 

 

 

Jednostka dominująca ani jednostki od niej zależne nie udzieliły w pierwszym kwartale 2021 roku istotnych poręczeń 

kredytu lub pożyczki ani nie udzieliły gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej. 

 

 

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły inne zdarzenia, które byłyby istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, poza czynnikami opisanymi w  notach 2.43 i 2.44. 

W opinii Zarządu nie istnieją obecnie żadne zagrożenia dla realizacji zobowiązań Grupy Kapitałowej. 

 

Grupa prowadzi swoją działalność w Polsce oraz poza jej granicami. Działalność Grupy Kapitałowej MAXCOM oraz 

osiągane przez nią wyniki finansowe w dużym stopniu uzależnione są od stanu koniunktury gospodarczej panującej 

przede wszystkim na rynku krajowym, a także na rynkach zagranicznych, a w szczególności od takich czynników 

makroekonomicznych jak: dynamika wzrostu PKB, inflacja, stopa bezrobocia, polityka monetarna i fiskalna państwa, 

poziom inwestycji przedsiębiorstw, dostępność kredytów, wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz 

wysokość popytu konsumpcyjnego. 

Zarówno wyżej wymienione czynniki, jak i kierunek i poziom ich zmian, mają wpływ na działalność, perspektywy 

rozwoju, sytuację finansową lub wyniki Grupy Kapitałowej MAXCOM. Istnieje ryzyko, że w przypadku pogorszenia 

się tempa rozwoju gospodarczego w kraju oraz na innych rynkach lub zastosowania instrumentów kształtowania 

polityki gospodarczej państwa negatywnie wpływających na pozycję rynkową Grupy może nastąpić obniżenie 

poziomu popytu na produkty i usługi Spółki oraz wzrost kosztów, a tym samym pogorszenie się wyników 

finansowych.  

Sytuacja związana z występowaniem pandemii COVID-19 na świecie może mieć wpływ na rozwój działalności Grupy 

i jej wyniki finansowe w najbliższych kilku kwartałach,  a także ograniczyć  jej rozwój.   
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Udzielenie pożyczki jednostce zależnej 

W dniu 9 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Maxcom SA a jednostką zależną Maxcom 

Eco Energy Sp. z o.o. na kwotę 100 tys. PLN z terminem spłaty do dnia 8 września 2021 roku. 

 

W dniu 12 maja 2021 roku została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Maxcom SA a jednostką zależną Maxcom 

Eco Energy Sp. z o.o. na kwotę 100 tys. PLN z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2021 roku. 

 

Przedłużenie umów kredytu i faktoringu  

W dniu 28 kwietnia 2021 roku stał zwarty aneksy przedłużające na kolejny okres roczny umowę pomiędzy Spółką  

a ING Commercial  Finance Polska SA. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość przyznanego limitu uległa 

zmniejszeniu z  5 000 tys. PLN do 3 000 tys. PLN w ramach  faktoringu bez przejęcia ryzyka niewypłacalności. 

 

Dywidenda 

W dniu 7 maja 2021 roku Zarząd MAXCOM SA, mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową 

Spółki, podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty 

dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2 700 tys. zł, czyli  1 zł na jedną akcję. Dywidendą objętych będzie 

2 700 000 akcji. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki dominującej za rok 2020, który wyniósł 4 070 tys. PLN. 

Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia obecną sytuację finansową oraz dalszą 

strategię rozwoju Grupy Kapitałowej MAXCOM. 

Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które 

odbędzie się dnia 10 czerwca 2021 roku.  
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Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na EURO 

 

Wyszczególnienie w tys. PLN  w tys. EURO  

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 504 17 967 4 922 4 087 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 211 350 265 80 

Zysk przed opodatkowaniem 784 493 171 112 

Zysk (strata) netto  622 386 136 88 

Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w  tys. szt.)* 2 700 2 700 2 700 2 700 

Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 0,14 0,05 0,03 

     
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 010 -4 537 -3 283 -1 032 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -392 -779 -86 -177 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 396 -976 2 493 -222 

Przepływy pieniężne netto, razem -4 006 -6 292 -876 -1 431 

 
    

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020 

Aktywa trwałe 7 819 7 618 1 751 1 651 

Aktywa obrotowe 86 775 74 719 19 430 16 191 

Zobowiązania długoterminowe 3 068 3 333 687 722 

Zobowiązania krótkoterminowe 24 436 12 536 5 472 2 716 

Kapitał własny  67 090 66 468 15 022 14 403 

Kapitał zakładowy 135 135 30 29 

 

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na walutę EURO w następujący sposób:  

1.  Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną 

średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,  

− kurs średni w okresie 01.01.2021–  31.03.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5721PLN  

− kurs średni w okresie 01.01.2020 – 31.03.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,3963PLN 

2.  Pozycje bilansowe  zostały przeliczone według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy,  

− kurs na 31.03.2021 r. wynosił 1 EUR – 4,6603 PLN 

− kurs na 31.12.2020 r. wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN  
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Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów 

za okres zakończony dnia 31 marca 2021 roku    

Działalność kontynuowana Nota 
od 01.01.2021 od 01.01.2020 

do 31.03.2021  do 31.03.2020 
    

Przychody operacyjne ogółem, w tym:   22 606 17 978 

Przychody ze sprzedaży 7 22 504 17 967 

Pozostałe przychody operacyjne 7 102 11 

Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji 
niezakończonej 

 0 0 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby  0 0 

Koszty operacyjne ogółem, w tym: 8 21 395 17 628 

Amortyzacja  150 223 

Materiały i energia  593 430 

Usługi obce  2 965 2 866 

Podatki i opłaty  186 62 

Koszty świadczeń pracowniczych  1 323 1 159 

Pozostałe koszty rodzajowe  458 424 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  15 306 12 422 

Pozostałe koszty operacyjne  414 42 

Zysk z działalności operacyjnej   1 211 350 

Przychody finansowe 7 6 247 

Koszty finansowe 8 433 104 

Zysk przed opodatkowaniem   784 493 

Podatek dochodowy 9 162 107 

Zysk netto z działalności kontynuowanej   622 386 

Działalność zaniechana  0 0 

Zysk netto z działalności zaniechanej  0 0 

Zysk / strata netto  622 386 

Inne całkowite dochody  0 0 

Całkowity dochód    622 386 

 

 

 

Zysk netto za okres przypadający na akcjonariuszy Spółki   622 386 

Całkowity dochód za okres przypadający na akcjonariuszy Spółki 
 622 386 

Podstawowy / rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję (zł)   0,23 0,14 

Średnioważona liczba akcji na koniec okresu (w  tys. szt.)  2 700 2 700 
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Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 

na dzień 31 marca 2021 roku     

 Nota 
31 marca 

2021 roku 
31 grudnia 
2020 roku 

31 marca 
2020 roku 

  
   

Aktywa trwałe   7 819 7 618 6 852 

Rzeczowe aktywa trwałe 11 884 758 855 

Wartości niematerialne 11 570 564 831 

Długoterminowe aktywa finansowe 14 5 562 5 562 4 362 

Należności długoterminowe 15 472 472 472 

Rozliczenia międzyokresowe    82 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 331 262 250 

Aktywa obrotowe   86 775 74 719 67 036 

Zapasy 17 67 990 46 569 43 934 

Należności handlowe oraz pozostałe należności 18 11 355 17 477 13 334 

Należności z tytułu podatku dochodowego  31 22 1 451 

Rozliczenia międzyokresowe 19 875 785 671 

Pozostałe aktywa finansowe 20 4 018 3 354 3 187 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 2 506 6 512 4 459 

Aktywa razem   94 594 82 337 73 888 

     

Kapitał własny ogółem 22 67 090 66 468 68 184 

Kapitał podstawowy 22 135 135 135 

Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowy 22 62 263 62 263 64 649 

Zyski zatrzymane  22 4 692 4 070 3 400 

Zobowiązania Długoterminowe   3 068 3 333 531 

Oprocentowane kredyty i pożyczki  2 333 2771 0 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego  148 115 156 

Rezerwy 25 318 376 331 

Pozostałe zobowiązania finansowe 27 268 64 37 

Pozostałe zobowiązania 28 1 7 7 

Zobowiązania krótkoterminowe   24 436 12 536 5 173 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne 
zobowiązania 

29 4 720 5 076 4 018 

Oprocentowane kredyty i pożyczki 26 19 411 7 277 811 

Pozostałe zobowiązania finansowe 29 155 63 224 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 29    

Rozliczenia międzyokresowe     

Rezerwy  25 150 120 120 

Pasywa razem   94 594 82 337 73 888 
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Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

za okres  zakończony dnia 31 marca 2021 roku  
  

  nota 31 marca 2021 31 marca 2020 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej       

Zysk/strata brutto  784 493 

Korekty o pozycje  -15 794 -5 030 

Amortyzacja 7 150 223 

Odsetki i dywidendy, netto  135 92 

(Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej  -84  

(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych  -8 -11 
    

Zmiany w pozycjach bilansowych       
Zmiana stanu należności z tyt. dostaw i usług  oraz pozostałych należności  6 122 3 718 

Zmiana stanu zapasów  -21 421 -7 918 

Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek  -363 -407 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  -90 -154 

Zmiana stanu rezerw  -28 30 

Podatek dochodowy zapłacony  -207 -603 

Pozostałe       

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   -15 010 -4 537 

Sprzedaż aktywów trwałych i wartości niematerialnych   274  

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości   niematerialnych   -44 -5 

Odsetki otrzymane    

Dywidendy otrzymane    

Spłata udzielonych pożyczek  16  
Udzielenie pożyczek   -638 -774 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   -392 -779 

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   -131 -99 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów/pożyczek  11 704  

Nabycie aktywów finansowych  0 -300 

Spłata kredytów   -485 

Dywidendy wypłacone     

Wpływy pieniężne z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych    

Nabycie udziałów niekontrolujących    

Odsetki zapłacone  -135 -92 

Pozostałe  -42  

Dotacje otrzymane   0 0 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej   11 396 -976 

Zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych   -4 006 -6 292 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych    

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   -4 006 -6 292 

Środki pieniężne na początek okresu  6 512 10 751 

Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 21 2 506 4 459 

 - o ograniczonej możliwości dysponowania   
222 123 
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Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych  

za okres  zakończony dnia 31 marca 2021 roku     

Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Na dzień 1 stycznia 2021 135 60 674 1 589 4 070 66 468 

Emisja akcji     0 

Emisja akcji powyżej wartości 
nominalnej 

        0 

Zysk za okres    622 622 

Inne całkowite dochody za okres         0 

Dywidenda     0 

Podział zysku za 2020 rok         0 

Na dzień 31 marca 2021 135 60 674 1 589 4 692 67 090 

 

 

za okres  zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku     

Pozycje kapitału własnego: Kapitał podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Na dzień 1 stycznia 2020 135 63 060 1 589 3 014 67 798 

Emisja akcji     0 

Emisja akcji powyżej wartości 
nominalnej 

        0 

Zysk za okres    4 070 4 070 

Inne całkowite dochody za okres         0 

Dywidenda  -2386  -3 014 -5 400 

Podział zysku za 2019 rok         0 

Na dzień 31 grudnia 2020 135 60 674 1 589 4 070 66 468 

 

 

za okres  zakończony dnia 31 marca  2020 roku 

Pozycje kapitału własnego: 
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Na dzień 1 stycznia 2020 135 63 060 1 589 3 014 67 798 

Emisja akcji     0 

Emisja akcji powyżej wartości 
nominalnej 

        0 

Zysk za okres    386 386 

Inne całkowite dochody za okres         0 

Dywidenda     0 

Podział zysku za 2019 rok         0 

Na dzień 31 marca 2020 135 63 060 1 589 3 400 68 184 
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MAXCOM S.A. („Spółka”) jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce pod nr KRS  0000410197. Siedziba Spółki 

mieści się w Tychach przy ul. Towarowej 23A. 

Podstawowym przedmiotem działania Spółki  jest produkcja oraz dystrybucja własnej marki produktów 

telekomunikacyjnych, produkcja elementów elektronicznych, dystrybucja pozostałej elektroniki użytkowej i sprzętu 

RTV AGD, serwis telefonów,  wynajem powierzchni biurowych i magazynowych. 

 

 

 

Niniejsze śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 

„Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień 

wymaganych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z jednostkowym  

sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy  zakończony 31 grudnia 2020 roku. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem 

pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. 

Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe przyjęte przy sporządzaniu niniejszego raportu śródrocznego są 

zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego s jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 

obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 rok , za wyjątkiem przyjętych nowych  i zmienionych standardów, opisanych  

poniżej. 

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres 3 miesięcy, zakończony w dniu 31 

marca 2021 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres 3 miesięcy, zakończony w dniu 31 marca 2020 roku oraz 

na dzień 31 grudnia 2020 oraz 31 marca 2020 roku. 

 

 

 

 

- Zmiany do MSSF 16 Leasing Ulgi w czynszach związane z Covid-19  

Zmiany pozwalają leasingobiorcom aby nie dokonywać oceny czy ulgi w czynszach związane z Covid-19 stanowią 

modyfikację umów leasingu. Zatem, przy spełnieniu odpowiednich warunków, leasingobiorcy którzy zastosują 

praktyczne rozwiązanie, ujmą otrzymane do dnia 30 czerwca 2021 r. ulgi w czynszach w zysku lub stracie w okresie 

kiedy ulga została przyznana. Przy braku praktycznego rozwiązania ujęcie ulgi nastąpiłoby w zysku i stracie w okresie 

obowiązywania umowy leasingowej.  

Powyższe zmiany nie miały znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ponieważ Grupa 

nie otrzymała ulg w czynszach związanych z Covid-19  
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- Zmiany do MSSF 9 Instrumenty Finansowe, MSR 39 Instrumenty Finansowe oraz MSSF 7 Instrumenty Finansowe: 

Ujawnienie Informacji MSSF 4 Umowy Ubezpieczeniowe oraz MSSF 16 Leasing: Reforma wskaźnika referencyjnego 

stopy procentowej  

Celem zmian jest ułatwienie jednostkom dostarczenia użytkownikom sprawozdań finansowych oraz pomoc 

jednostkom przygotowującym sprawozdania finansowe zgodne z MSSF użytecznych informacji w sytuacji gdy w 

związku ze zmianą wskaźnika stopy referencyjnej następuje zmiana umownych przepływów pieniężnych lub 

powiązań zabezpieczających. Zmiany przewidują praktyczne rozwiązanie dla niektórych zmian umownych 

przepływów pieniężnych oraz zwolnienie dla pewnych wymogów rachunkowości zabezpieczeń.  

Powyższa zmiana nie miała znaczącego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy 

 

 

W 2021 roku, po dacie opublikowania rocznego sprawozdania finansowego, nie zostały opublikowane żadne 

zmiany, nowe standardy lub interpretacje. 

W niniejszym skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółka nie zdecydowała o wcześniejszym 

zastosowaniu żadnego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz nie weszła dotychczas 

w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej. 

 

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły korekty błędów poprzednich okresów. 

 

 

Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Jednostkę w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 

kończącego okres sprawozdawczy. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się 

istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

 

 

Sprzedaż telefonów komórkowych oraz elektroniki użytkowej podlega wahaniom sezonowym. Wyższe przychody  

i zyski operacyjne są zazwyczaj osiągane w drugiej połowie roku. Szczyt sprzedaży przypada na miesiące czwartego 

kwartału.  
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

 

31 marca 2021 roku      

Nazwa jednostki 
Charakterystyka 

powiązania 
kapitałowego 

% własności i 
osiadanych praw  

głosu 

cena 
nabycia 

odpis 
aktualizujący 

wartość 
udziałów 

Teledoktor24 Sp.z o.o. Jednostka zależna 82% 4  4 

COMTEL Group Sp. z o.o.  Jednostka zależna 48% 2   2 

COMTEL Group Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa   

Jednostka zależna 38% 2 400  2 400 

Maxcom International Co 
Limited 

Jednostka zależna 100% 4   4 

UAB „Rubbee” 
Jednostka 

stowarzyszona 
20,15% 1 202  1 202 

Wisko International Sp. z o.o. Jednostka zależna 75% 1 050   1 050 

Maxcom Eco Energy Sp. Z o.o. Jednostka zależna 90,00% 900  900 

Razem     5 562   5 562 

 

 

 

31 grudnia 2020 roku      

Nazwa jednostki 
Charakterystyka 

powiązania 
kapitałowego 

% własności i 
osiadanych praw  

głosu 

cena 
nabycia 

odpis 
aktualizujący 

wartość 
udziałów 

Teledoktor24 Sp.z o.o. Jednostka zależna 82% 4  4 

COMTEL Group Sp. z o.o.  Jednostka zależna 48% 2   2 

COMTEL Group Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa   

Jednostka zależna 38% 2 400  2 400 

Maxcom International Co 
Limited 

Jednostka zależna 100% 4   4 

UAB „Rubbee” 
Jednostka 

stowarzyszona 
20,15% 1 202  1 202 

Wisko International Sp. z o.o. Jednostka zależna 75% 1 050   1 050 

Maxcom Eco Energy Sp. Z o.o. Jednostka zależna 90,00% 900  900 

Razem     5 562   5 562 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

31 marca 2020 roku       

Nazwa jednostki Siedziba 
Charakterystyka 

powiązania 
kapitałowego 

% własności 
i osiadanych 
praw  głosu 

cena nabycia 
odpis 

aktualizujący 
wartość 

udziałów 

Teledoktor24 Sp.z o.o. Tychy, Polska Jednostka zależna 82% 4  4 

COMTEL Group Sp. z o.o.  Brzesko, Polska Jednostka zależna 32% 2   2 

COMTEL Group Sp. z o.o. 
Spółka komandytowa   

Brzesko, Polska Jednostka zależna 30% 2 400  2 400 

Maxcom International 
Co Limited 

Hongkong Jednostka zależna 100% 4   4 

UAB „Rubbee” Kaunas, Litwa 
Jednostka 

stowarzyszona 
20,15% 1 202  1 202 

Wisko International Sp. 
z o.o. 

Tychy, Polska Jednostka zależna 75% 750   750 

Razem       4 362   4 362 

 

 

 

Odpisy aktualizujące należności zostały utworzone  w wysokości uwzględniającej stopień ryzyka w zakresie braku 

otrzymania płatności od odbiorców. W  pierwszym kwartale 2021 roku wysokość odpisów nie uległa mianie. 

Analizie poddano również zapasy, wysokość odpisów nie uległa zmianie w  pierwszym kwartale 2021 roku. 

Rezerwy na świadczenia emerytalne rentowe zostały zaprezentowane w oparciu o wyliczenia aktuarialne. Wysokość 

rezerw nie uległa zmianie w 2021 roku. 

Rezerwy na naprawy gwarancyjne zostały utworzone na podstawie analiz finansowych w oparciu o szacunki z 

przeszłości, analizy bieżące i założenia dotyczące przyszłości. W okresie 01.01-31.03.2021 roku Spółka zmniejszyła 

rezerwę na naprawy gwarancyjne o kwotę 28 tys. zł. 

MAXCOM SA w 2021oraz 2020 roku nie tworzyła rezerw na koszty restrukturyzacji. 

Składniki aktywów z tytułu podatków odroczonych zostały rozpoznane przy założeniu, że w przyszłości zostanie 

osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na ich wykorzystanie. Zamiany aktywów i rezerw z tytułu podatku 

odroczonego zostały zaprezentowane w nocie 3.10 

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.  

Na dzień 31 marca 2021 roku spółka MAXCOM S.A. nie utworzyła odpisów z tytułu utraty wartości udziałów  

w spółkach zależnych. 

31 marca 2021 
Zapasy 

towarów 
Aktywa finansowe i 

należności 

Aktywa 
finansowe - 

udziały 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

Wartości 
niematerialne 

Wartość  na dzień 1 
stycznia 2021 roku 

430 452 0 0 137 

Zwiększenia     0 

Zmniejszenia     0 

Wartość na dzień 31 
marca 2021 roku 

430 452 0 0 137 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

31  grudnia  2020 
Zapasy 

towarów 
Aktywa finansowe i 

należności 

Aktywa 
finansowe - 

udziały 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

Wartości 
niematerialne 

Wartość  na dzień 1 
stycznia 2020 roku 

300 283 0 0 137 

Zwiększenia 130 169   0 

Zmniejszenia     0 

Wartość na dzień 31 
grudnia 2020 roku 

430 452 0 0 137 

 

31 marca 2020 Zapasy 
Aktywa 

finansowe - 
należności 

Aktywa 
finansowe - 

udziały 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

Wartości 
niematerialne 

Wartość  na dzień 1 
stycznia 2020 roku 

300 283 0 0 137 

Zwiększenia     0 

Zmniejszenia     0 

Wartość na dzień 31 
marca 2020 roku 

300 283 0 0 137 

 

Aktywa z tytułu podatku 
odroczonego 

31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Stan na dzień 1 stycznia  262 216 216 

Zwiększenie 128 148 50 

Zmniejszenie 59 79 16 

Stan na koniec okresu 331 262 250 

Rezerwa z tytułu podatku 
odroczonego 

31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

Stan na dzień 1 stycznia  115 69 69 

Zwiększenie 105 72 87 

Zmniejszenie 72 26   

Stan na koniec okresu 148 115 156 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

 

  31 marca 2021 31 grudnia 2020 31 marca 2020 

        

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów  19 411 7 277 811 

Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów  2 333 2 771 0 

Razem  21 744 10 048 811 

 

Dotrzymywanie postanowień umowy kredytowej  

Na 31 marca 2021 roku nie wystąpiły naruszenia warunków spłat kredytów, ani naruszenia innych warunków umów 

kredytów, które mogłyby skutkować żądaniem wcześniejszej spłaty zobowiązań. 

 

Charakterystyka umów kredytowych 

Na dzień 31 marca 2021 roku MAXCOM SA była stroną umów kredytów  

 

Łączna wysokość dostępnych środków w ramach zawartych umów kredytowych na dzień 31 marca 2021 roku 

wyniosła 40 803 tys. PLN,  z czego wykorzystane środki na kwotę 21 744 tys. PLN. 

Stan na 31 marca 2021 roku 

  
Waluta 
kredytu 

Wartość 
kredytu 

Saldo Stopa 
procentowa 

Data spłaty 
w tys. PLN * w tys. PLN 

kredyt w rachunku bieżącym - Santander 
Bank Polska SA 

PLN 2 400 1 715 
WIBOR 

1M+marża 
15.02.2022 

kredyt na akredytywy - Santander Bank 
Polska SA 

PLN 16 600 8 655 
WIBOR 

1M+marża 
15.10.2022 

linia rewolwingowa na otwieranie 
akredytyw - CITI Handlowy 

USD 11 903 6 809 
LIBOR 

1M+marża 
15.09.2021 

faktoring z regresem  - Santander 
Faktoring 

PLN 1 400 163 
WIBOR 

1M+marża 
15.02.2022 

PKO BP SA- kredyt wielocelowy PLN 5 000 902 
WIBOR 

1M+marża 
17.06.2021 

Polski Fundusz Rozwoju - subwencja PLN 3 500 3 500   17.07.2022 

Razem    40 803 21 744     

* kredyty w walucie obcej zostały przeliczone na walutę polską pośrednim kursie NBP z dnia bilansowego 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

W dniu 15 lutego 2021 roku została rozwiązana umowa z Santander Bank Polska na kredyt na akredytywy w 

wysokości 7 mln PLN. Jednocześnie został zwarty aneks przedłużające na kolejny okres roczny umowy kredytowe 

zawarte pomiędzy Spółką  a Santander Bank Polska  dotyczące kredytu w rachunku bieżącym oraz linii na otwieranie 

akredytyw. Zmianie uległa wysokość produktów wg poniższej tabeli 

  Waluta kredytu 
Wartość kredytu Stopa  Data spłaty po 

aneksie w tys. PLN * procentowa 

kredyt w rachunku bieżącym - Santander Bank 

Polska SA 
PLN 2 100 WIBOR 1M+marża 15.02.2022 

linia na otwieranie akredytyw - Santander Bank 

Polska SA 
PLN 16 600 WIBOR 1M+marża 15.10.2022 

 

W dniu 17 lutego 2021 roku stał zwarty aneksy przedłużające na kolejny okres roczny umowę pomiędzy Spółką  a 

Santander Faktoring Sp. z o.o. Zgodnie z podpisanym aneksem wysokość przyznanego limitu uległa zmniejszeniu z  

1 400 tys. PLN do 450 tys. PLN. Pozostałe warunki umowy nie zostały zmienione. 

 

 

Łączna wysokość dostępnych środków w ramach zawartych umów kredytowych na dzień 31 grudnia 2020 roku 

wyniosła 40 175 tys. PLN,  z czego wykorzystane środki na kwotę 10 048 tys. PLN.  

Stan na 31 grudnia 2020 roku 

  
Waluta 
kredytu 

Wartość 
kredytu 

Saldo Stopa 
procentowa 

Data spłaty 
w tys. PLN * w tys. PLN 

kredyt w rachunku bieżącym - Santander 
Bank Polska SA 

PLN 2 400 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.09.2021 

linia na otwieranie akredytyw - 
Santander Bank Polska SA 

PLN 9 600 3299 
WIBOR 

1M+marża 
15.09.2021 

kredyt na akredytywy - Santander Bank 
Polska SA 

PLN 7 000 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.09.2021 

linia rewolwingowa na otwieranie 
akredytyw - CITI Handlowy* 

USD 11 275 1 533 
LIBOR 

1M+marża 
15.09.2021 

faktoring z regresem  - Santander 
Faktoring 

PLN 1 400 141 
WIBOR 

1M+marża 
15.02.2021 

PKO BP SA- kredyt wielocelowy PLN 5 000 1 575 
WIBOR 

1M+marża 
17.06.2021 

Polski Fundusz Rozwoju - subwencja PLN 3 500 3 500  17.07.2022 

Razem    40 175 10 048     

*kredyty w walucie obcej zostały przeliczone na walutę polską pośrednim kursie NBP z dnia bilansowego 
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Skonsolidowany  raport kwartalny  MAXCOM SA za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku (w tysiącach PLN) 

 

Łączna wysokość dostępnych środków w ramach zawartych umów kredytowych na dzień 31 marca 2020 roku 

wyniosła 43 886 tys. PLN,  z czego wykorzystane środki na kwotę 811 tys. PLN.  

Stan na 31 marca 2020 roku 

  
Waluta 
kredytu 

Wartość 
kredytu 

Saldo Stopa 
procentowa 

Data spłaty 
w tys. PLN * w tys. PLN 

kredyt w rachunku bieżącym - Santander 
Bank Polska SA 

PLN 2 400 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.02.2020 

linia na otwieranie akredytyw - 
Santander Bank Polska SA 

PLN 9 600 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.09.2020 

kredyt na akredytywy - Santander Bank 
Polska SA 

PLN 7 000 0 
WIBOR 

1M+marża 
15.09.2020 

linia rewolwingowa na otwieranie 
akredytyw - CITI Handlowy* 

USD 16 586 493 
LIBOR 

1M+marża 
15.09.2020 

faktoring z regresem  - Santander 
Faktoring 

PLN 1 400 318 
WIBOR 

1M+marża 
15.02.2020 

ING kredyt obrotowy - finansowanie 
należności 

PLN 1 900 0 
WIBOR 1 M 

+marża 
28.03.2020 

PKO BP SA- kredyt wielocelowy PLN 5 000 0 
WIBOR 

1M+marża 
17.06.2020 

Razem    43 886 811     

*kredyty w walucie obcej zostały przeliczone na walutę polską pośrednim kursie NBP z dnia bilansowego 

 

Zabezpieczeniem umów kredytowych na dzień 31 marca 2021 roku były: 

• hipoteka na wynajmowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia, 

• zastaw rejestrowy na towarach wraz z cesją praw z polisy  ubezpieczenia , 

• pełnomocnictwa do rachunków bankowych, 

• oświadczenie o poddaniu się egzekucji, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkadiusz Wilusz 
Prezes Zarządu 

 

Andrzej Wilusz 
Wiceprezes Zarządu 

Monika Drewniaczyk 
osoba uprawniona do prowadzenia 

ksiąg rachunkowych 

Tychy, dnia 28 maja 2021 roku 
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