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1. Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o 
aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w 
sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa. 

1.1. Opis przedsiębiorstwa dłużnika. 
 

Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A. zajmuje się sprzedażą artykułów: 

 elektrotechnicznych i oświetleniowych, 

 elektronicznych, 

 chemicznych,  

 farmaceutycznych i spożywczych.  

Działalnośd Spółki jest prowadzona w formie sprzedaży detalicznej i hurtowej na 

terenie całej Polski poprzez sied placówek (sklepy) i przedstawicieli handlowych: 

 

 

Źródło: dane P.H. A-T S.A.;  
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Historia Spółki sięga roku 1990, kiedy p. Stanisław Tyrakowski, mechanik samochodowy 

wydzielił swojemu synowi p. Adamowi Tyrakowskiemu częśd warsztatu 

samochodowego na pierwszy sklep z artykułami elektrotechnicznymi.  

Z biegiem czasu sklep i jego oferta powiększała się, co doprowadziło do utworzenia 

rodzinnego biznesu. Powstawały kolejne sklepy początkowo tylko w okolicach 

Krotoszyna, a z upływem czasu coraz bardziej oddalonych lokalizacjach  na terenie całej 

Polski. W dniu 09 stycznia 2004 rokuPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE A-T SPÓŁKA 

AKCYJNA zostało formalnie przekształcone w Spółkę Akcyjną i wpisane pod numerem 

KRS 0000186911 do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Firma jako swójkierunek rozwoju obrała sprzedażw dwóch kanałach. Pierwszym był 

tzw. detal czyli sprzedaż poprzez sied własnych bądź Partnerskich sklepów, drugim był 

tzw. hurt gdzie poprzez sied zatrudnionych przez Spółkę przedstawicieli 

handlowych,sprzedaż prowadzona była do innych podmiotów gospodarczych, którepo 

rozpadzie paostwowych central handlowych (PPS-y, GS-y) funkcjonowały w większości 

jako pojedyncze sklepy spożywczo-przemysłowe i szukały nowych dostawców oraz 

nowejoferty produktowej. Spółka swoją konsekwentną pracą i konsekwencją w 

działaniu osiągała przewagę wobec konkurentów docierając do małych wiejskich, 

gminnych sklepów z szeroką ofertą elektryczną, spożywczą, zdrową żywnością, chemią 

gospodarczą oraz podstawowymi farmaceutykami.   

Jednym z najważniejszych etapów działalności Spółki byłazakooczonaw 2017 roku 

budowaZintegrowanego Centrum Logistycznego składającego się z nowego magazynu 

o powierzchni (ok. 10 tys.m2 ) oraz budynku biurowego centrali Spółki, którego odbiór 

jest w trakcie. 

Na dzieo 10.12.2018 roku zatrudnienie w spółce wynosiło 864 osoby, w tym 

pracownicy bezpośrednio produkcyjni to 783 osoby (90,6% ogółu zatrudnionych). 

Średni miesięczny poziom wynagrodzeo z tytułu umów o pracę wynosi w Spółce 2,8 

mln zł.Spółka ponosi także koszty wynagrodzeo wynikających z umów cywilno-

prawnych związanych z prowizjami Ajentów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z 

tytułu umowyo pracę wynosi ok. 3 tys. zł netto. W roku 2017 Spółka zapłaciła kwotę 8,2 

mln zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne i świadczenia. 
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Struktura zatrudnienia według działów Spółki przedstawia się następująco: 

 

 

Spółka za rok 2017 uzyskała 754.224.707,60 zł przychodów netto przy 745.468.365,31 

zł wartości kosztów działalności operacyjnej i zysk (strata) netto 3.410.911,27 zł. 

W roku 2018 za 11 miesięcy spółka uzyskała 674.573.114,35 zł przychodów; zysk 

(strata) netto wyniósł -1.341.452.59 zł. 

Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki za okres do 30.11.2018 r.. 
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1.2. Aktualny oraz przyszły stan podaży i popytu w sektorze rynku, na 
którym działa dłużnik. 
 

Udział poszczególnych branż w obrotach Przedsiębiorstwa Handlowego A-T S.A. 

 

 

Sektory wartościowe rynku w Polsce według branż, w których działa Spółka, 

przedstawiają się następująco: 

 branża artykułów elektrotechnicznychi oświetleniowych - rynek 7,5 – 8 mld zł, 

 branża artykułów chemicznych i przemysłowych - rynek 9 mld zł. 

Rynek dystrybutorów (podmiotów) artykułów elektrotechnicznych ciągle jest mocno 

rozdrobniony i przez wielu oceniany jako wymagający konsolidacji. Często spotyka się 

podejście na nie koncentrowaniu się na osiąganiu rentowności,  ale budowaniu bazy 

odbiorców i akwizycji wśród mniejszych branżowych przedsiębiorstw, co ma 

spowodowad zachowanie stabilności w czasach dekoniunktury. Działania takie 

pozwalają na tworzenie grup zakupowym, a w konsekwencji ograniczaniu kosztów 

działalności (koszty własne, logistyka), co pozwala zwiększad marże handlowe. Dłużnik  

od roku 2015 wraz z firmami Kaczmarek Electric i TIM S.A. utworzył grupę zakupową 

pod nazwą TAK. Obecnie Grupa jest w fazie rozwiązania. Jednak konsolidacje branżowe 

są obarczone ryzykiem majątkowym i strukturą źródeł finansowania działalności w 

postaci długu bankowego i handlowego. 
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Wzrost gospodarczy Polski notowany za 2017 rok wyniósł +4,6%, natomiast za III 

kwartał 2018 roku wzrost gospodarczy wyniósł +5,1%. Odnosi się to wprost dobranży 

artykułów elektrotechnicznych dla których kluczowym jest wzrost produkcji budowlano 

– montażowych, który w roku 2017 osiągnął wzrost + 12,1% r/r, a szacowany na rok 

2018 ma wynieśd +15% r/r. 

Źródło:https://ke.pl/wiadomosci/rynek-elektryczny-raport-o-rynku-dystrybucji/; 

https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wzrost-pkb-polski-w-iii-kwartale-2018-wstepne-dane-

gus/h4tzfq2 

Są to istotne pozytywne dane dla spółki i branż w jakich działa. Biorąc pod uwagę 

perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz planowany rozwój inwestycji 

budowlanych w branżach komercyjnych, rosnącą zasobnośd społeczeostwa, a także 

sprzyjające finansowanie i programy wsparcia budownictwa mieszkaniowego należy 

ocenid, że w szczególności kategoria elektryczno-oświetleniowa ma dobrą przyszłośd. 

Sektor rynku Spółki odnotowuje rekordowy rozwój nowego budownictwa 

mieszkalnego, a także ilośd modernizacji związanych z optymalizacją energetyczną np. 

wprowadzenie oszczędniejszych systemów zużycia energii czy technologii LED zarówno 

w sferze konsumenckiej jak i industrialnej. „Biorąc pod uwagę fakt, że 75 proc. kosztów 

ponoszonych w całym okresie istnienia budynku stanowią wydatki na konserwację i 

eksploatację, a 30 proc. energii zużywanej w budynkach marnuje się z powodu 

nieefektywnego działania systemów BMS, ekobudownictwo jest naturalnym kierunkiem 

zmian.” 

Źródło: Rynekelektryczny.pl, dn. 01.02.2018. 

Z ankiety przeprowadzonej przez rynekelektryczny.pl wynika, że warunki do 

prowadzenia biznesu oświetleniowego (będącego składową rynku elektro) są ocenione 

jako dobre: 58 proc. osób zarządzających dało 4 punkty w skali 0-5. Natomiast jedna 

czwarta pytanych miała doskonałą sytuację do powiększania sprzedaży. Firmy 

klasyfikujące swoją sytuację jako średnią to zaledwie 17 proc. Wskaźnik nastrojów w 

branży oświetleniowej za I półrocze 2018 r. wyniósł 4,08. 

Źródło: Rynekelektryczny.pl, dn. 20.09.2018. 

Spółka działając w obu obszarach rynku (hurtowym i detalicznym) skutecznie dociera 

zarówno do wykonawców usług jak i do konsumentów ostatecznych. Z badao 

zachowao konsumentów wynika, że to właśnie w salonach, sklepach konsumenci 

podejmują decyzje zakupowe. To w miejscu sprzedaży aż 70% klientów potrafi zmienid 

swoją decyzję pod wpływem emocji i impulsualbo w wyniku braku wiedzy kierując się 

sugestiami wykwalifikowanych doradców.    
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Źródło:   http://szkoleniaatrium.pl/shopping-show-konsument-w-sklepie/ 

Kolejnym źródłem dystrybucji jest kanał e-commerce (sprzedaż internetowa), którą 

Spółka realizuje poprzez swój sklep: https://www.atat.pl/.  

Powyższe informacje pozwalają optymistycznie ocenid stan podaży i popytu w sektorze 

rynku na jakim działa Spółka. 

 

 

 

 

Źródło: Katalog „Hurtownie Elektryczne 2018” wyd. rynekelektryczny.pl 
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2.Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika 

Przyczyn obecnej kondycji finansowo – ekonomicznej dłużnika jest kilka, które 

nakładając się na siebie doprowadziły do obecnej sytuacji. Na trudną sytuację 

ekonomiczną spółki wpłynęły wydarzenia, na które Spółka nie miała wpływu: 

 działania administracji skarbowej, 

 wstrzymanie finansowania działalności spółki przez banki oraz wypowiedzenia 

umów kredytowych. 

2.1. Działania administracji skarbowej. 

Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu (DWUS) 

postanowieniem z dnia 11.09.2018 dokonał przedłużenia zadeklarowanego terminu 

zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za miesiące czerwiec i lipiec 2018 

do dnia 10.12.2018 (w wyniku dzieo wcześniej wszczętej kontroli celno – skarbowej 

przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Poznaniu (WUCS)). 

Następnie w dniu 05 grudnia 2018 roku WUCS wydał postanowienie o niezakooczeniu 

kontroli celno – skarbowej w przedmiotowej sprawie podając kolejny termin 

zakooczenia kontroli na dzieo 28.02.2019 r. 

Kolejnym działaniem DWUS było wydanie w dniu 02.11.2018 roku postanowienia o 

wstrzymaniu zwrotu podatku VAT za miesiąc sierpieo 20018 do dnia 20.02.2019 r., oraz 

postanowienie DWUS z dnia 30.11.2018 roku o wstrzymaniu zwrotu podatku VAT za 

miesiąc wrzesieo 2018 do dnia 21.03.2019 roku uzasadniając to prowadzeniem kontroli 

zasadności zwrotu podatku. 

Naczelnik WUCS w Poznaniu w dniu 15.02.2019 roku wydał kolejne postanowienie o 

niezakooczeniu kontroli celno – skarbowej w terminie. 

Na dzieo 20.12.2018 rok należności Spółki z tytułu nadwyżki podatku naliczonego nad 

należnym od Urzędu Skarbowego wynoszą 29.350.000 zł.  

2.2. Wstrzymanie finansowania działalności Spółki przez banki oraz wypowiedzenia 
umów kredytowych. 

Konsekwencją działao administracji skarbowej był złożony w dniu 30.09.2018 r. 

wniosek dłużnika o otwarcie postępowania sanacyjnego. Informację o złożonym 

wniosku Spółka przekazała wierzycielom. 

Spółka posiada 14 umów kredytowych o wartości wykorzystania na kwotę ok. 80 mln zł 

na dzieo 06.12.2018 r. Wśród nich jest kredyt obrotowy na VAT w wysokości 6 mln 



Plan restrukturyzacyjny Przedsiębiorstwa Handlowego A-T S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krotoszynie, 07.02.2019 r. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

11 
 

zł,który były finansowaniem pomostowym bieżącej działalności Spółki. Spłata kredytu 

następowała przez Urząd Skarbowy w formie zwrotu nadpłaty podatku VAT.  

W związku z wstrzymaniem przez DWUS zwrotu podatku VAT oraz pisma Spółki do 

wierzycieli o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, bank Santander 

Bank (d. BZ WBK) podjął z dniem 22.10.2018 r. decyzję o wypowiedzeniu kredytu 

obrotowego w wysokości 6 mln zł i kredytu rewolwingowego również w wysokości 6 

mln zł argumentując to wstrzymaniem zwrotu podatku i zagrożeniem Spółki 

upadłością. 

Dalszą konsekwencją było wypowiedzenie umowy kredytu obrotowego przez 

Santander Bank (dawny Deutsche Bank) z dniem 06.11.2018 r. w wysokości 8 mln zł 

oraz wstrzymanie przez Santander Bank wypłaty transz kredytu inwestycyjnego w 

wysokości ponad 3,6 mln zł, z dniem 06.11.2018 r. Należy wskazad, ze Spółka jest w 

trakcie kooczenia inwestycji budowy budynku magazynowo – biurowego 

finansowanego w ramach tego kredytu. W obu przypadkach argumentacja banku 

wskazywała na zagrożenieSpółki upadłością. 

Kolejnymi bankami, które w tym czasie wstrzymały finansowanie działalności Spółki to 

BGŻ BNP Paribas i Millennium Bank. Bank BGŻ BNP Paribas z dniem 17.12.2018 r. 

wypowiedział umowę kredytu. 

Z dniem 02.12.2018 roku zakooczyła się umowa o kredyt obrotowy w banku PKO Bank 

Polski w wysokości 5.131.165 zł z saldem wykorzystania – 4.827.797,69 zł oraz w dniu 

01.12.2018 roku zakooczyła się umowa kredytu w Millennium Bank w wysokości 

2.700.000 zł z saldem wykorzystania -1.577.228,96 zł. Z dniem 25.01.2019 roku 

zakooczyły się dwie umowy kredytu w Banku ING w wysokości 4.400.000 zł z saldem 

wykorzystania -4.400.000 zł i w wysokości 1.600.000 zł z saldem wykorzystania -

1.569.352,35 zł. 

Według danych sald rachunków bankowych, wartośd środków zatrzymanych lub nie 

wypłaconych w wyniku działao banków wyniosłana dzieo 04.12.2018 r. 8.248.970, 96 

zł. 

3.Prezentacja proponowanej przyszłej strategii 
prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informacja na 
temat poziomu i rodzaju ryzyka. 

Opracowanie przyszłej strategii zostało poprzedzone zaprezentowaną w poprzednim 

punkcie analizą przyczyn obecnej sytuacji ekonomicznej oraz poniższą analizą typu 

SWOT dotychczasowej działalności:  
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Silne strony 

- rozpoznawalna marka – 3% udział w rynku dystrybutorów, 
- znajomośd rynku i branży, na którym działa przedsiębiorstwo, 
- 28letnie doświadczenie w branży, 
- stabilny pracodawca, 
- wyspecjalizowana kadra zarządzająca, 
- wysoko kwalifikowani pracownicy, 
- rozbudowana sied sprzedaży i dystrybucji, 
- lokalizacja Zintegrowanego Centrum Logistycznego  Spółki, 
- rozbudowana własna logistykai transport, 
- nowoczesne zaplecze obsługi sprzedaży – 19.000 m2 powierzchni magazynowych 
- szeroki asortyment towarów: elektryka, chemia, farmacja, spożywcza 

Słabe strony 

- obecna sytuacja ekonomiczna związana z rosnącymikosztami, 
- rozwój działao ograniczony objęciem postępowaniem sanacyjnym, 
- ograniczenie możliwości negocjacji cen zakupów, 
- zakupy towarów przez przedpłatę,  
- ograniczony dostęp do kredytów kupieckich, 
- brak dostępu do finansowania bankowego. 

Szanse 

- wzrost produkcji krajowej budownictwa, 
- rynek odbiorców i dostawców mocno rozproszony, 
- rosnące zapotrzebowanie na towary branży z ofert Spółki, 
- możliwośd wprowadzania nowych usług – audyty energetyczne, 
- zwiększenie zakresu/skali już prowadzonych usług -projektowania oświetlenia i 

wykonawstwo, 
- rozszerzanie oferty e-commerce i intensyfikacja działao w tym kanale, 
- sprzedaż bezpośrednia -  docieranie do lokalnych wykonawców, 
- stałe pozyskiwanie nowych odbiorców. 

Zagrożenia (ryzyka) 

-polityka podatkowa paostwa – przewlekłośd działao kontrolnych, 
- wprowadzenie mechanizmu odwróconego podatku VAT, 
- wzrost kosztów energii i paliwa,  
- presja na wzrost wynagrodzeo, 
- polityka socjalna paostwa, 
- ograniczony dostęp do kadry pracowniczej, 
- pogorszenie sytuacji ekonomicznej odbiorców w obszarze handlu, 
- ryzyko przegrzania branży budowlanej, 
- obniżenie rabatów do cen zakupów towarów. 
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Wyciągnięte wnioski stworzyły podstawę proponowanej strategii prowadzenia 

przedsiębiorstwa. Wykorzystując mocne strony spółki oraz okazje otoczenia 

biznesowego, zmierza ona w kierunku wyeliminowania wymienionych wcześniej 

przyczyn trudnej sytuacji dłużnika lub  ograniczenia ich do minimum (dłużnik nie jest w 

stanie wyeliminowad wszystkich ryzyk w swojej działalności gospodarczej).  

 

Zdiagnozowane ryzyko 

 
Proponowana przyszła strategia  

prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika 
 

Działania administracji 
skarbowej (ryzyko 
wstrzymania zwrotu podatku 
od towarów i usług VAT ) 

Eliminacja tego ryzyka poprzez: 
 zakooczenie obrotu WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa 

towarów) oraz eksportu 

Zewnętrzne finansowanie 
Ograniczenie ryzyka poprzez podpisanie z bankami finansującymi 
umów ugody dotyczących spłaty zaciągniętych kredytów 

Wysokie koszty własne 

Eliminacja tego ryzyka poprzez: 
 redukcja w obszarze zatrudnienia, 
 sprzedaż majątku nieprodukcyjnego, 
 wynajem powierzchni magazynowych, 
 redukcja nierentownych punktów sprzedaży, 
 controling bieżący 

 

4. Pełny opis i przegląd planowanych środków 
restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów. 

Wysoka wartośd kapitałów własnych, dodatni kapitał obrotowy netto i akceptowalne  

zadłużenie majątku dają firmie mocne fundamenty do przetrwania sytuacji kryzysowej, 

wysoce uprawdopodobniając pomyślne przeprowadzenie działao sanacyjnych. Firma 

dłużnika, mając wieloletnie doświadczenie oraz potencjał ludzki, a jednocześnie 

eliminując przyczyny, które spowodowały obecną jej sytuację, jest zdecydowana 

kontynuowad działalnośd gospodarczą. 

Środki restrukturyzacyjne podjęte w ramach pierwszych dwóch ryzyk (Rozdział 3) są 

czytelne. Doprecyzowania wymagają środki restrukturyzacyjne redukujące koszty 

własne. Analiza możliwych do podjęcia działao restrukturyzacyjnych w tym obszarze 

została przeprowadzona na płaszczyznach: 

1. majątkowej – (sprzedaż zbędnego majątku, dzierżawa i wynajem 

niewykorzystanego majątku),  
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2. produktowo – rynkowej (zmiana organizacji sprzedaży), 

3. organizacyjno – kadrowej: 

3.1.  weryfikacja zatrudnienia, 

3.2. modyfikacja procesów zarządczych. 

4. finansowej (aktywizacja źródeł pozyskania gotówki, restrukturyzacja zadłużenia). 

 

4.1. Restrukturyzacja w obszarze majątkowym. 

Podstawowym działaniem będzie ograniczenie posiadanego majątku nieprodukcyjnego 

i produkcyjnego, co spowoduje ograniczenie kosztów funkcjonowania: 

a. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Zacisze 2 

Krotoszynie. KW nr 23256/0, o powierzchni 0,8255 ha.  

 

Nieruchomośd stanowiła zespół biurowo – magazynowy i Centralę Spółki do 

kooca 2018 roku. Z uwagi na oddanie w tym roku nowego kompleksu biurowo – 

magazynowego w Krotoszynie przy ul. Rawickiej, nieruchomośd przy ul. Zacisze 

jest majątkiem kwalifikowanym jako majątek zbędny. Natomiast obecnie jest 

przedmiotem częściowego wynajmu. Z uwagi na położenie, swoją powierzchnię 

magazynową oraz skomunikowanie jest nieruchomością dobrze postrzeganą. 

Wartośd rynkowa nieruchomości wg wyceny z dnia 25.05.2018 wynosi 8.089.200 

zł.  

LUTY 2020: 

Początkowo planowana była sprzedaż nieruchomości, natomiast na chwilę 

obecną zasadne jest odstąpienie od sprzedaży tego składnika majątkowego. 

Ponad to przedmiotowa nieruchomośd nie jest brana pod uwagę przy planie 

generowania środków na spłatę wierzycieli. Na nieruchomości ustanowiona jest 

hipoteka przymusowa stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności Drugiego 

Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu.  

 

b. Sprzedaż środków transportu.  

 

Spółka dysponuje ilością ok. 147 pojazdów  własnych osobowych i dostawczych 

w ramach prowadzonej działalności na terenie kraju – obsługa logistyczna 

kanałów Hurt i Detal. Z uwagi na restrukturyzację działalności handlowej 



Plan restrukturyzacyjny Przedsiębiorstwa Handlowego A-T S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krotoszynie, 07.02.2019 r. 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15 
 

(opisanej dalej) można założyd redukcję parku samochodowego o 20% do 30% 

co wg szacunków Spółki przyniesie wpływy ze sprzedaży środków w wysokości 

650.000 zł do 1.100.000zł w roku 2019. Oszczędnośd bezpośrednia na tych 

środkach będzie dotyczyd kosztów rodzajowych jak ubezpieczenia, paliwo, 

remonty. Średni koszt miesięczny za okres do 31.10.2018 r. wyniósł 352.000 zł, 

w skali roku 4.226.000 zł, uwzględniając redukcje parku transportowego, Spółka 

uzyskuje oszczędnośd w kosztach w skali roku w wysokości 1.268.000 zł.  

 

Nie przewiduje się znaczących kosztów w tym zakresie. Możliwe koszty 

wymaganych wycen rynkowych, których wysokośd można oszacowad na 19.800 

zł (44 pozycji x 450 zł = 19.800 zł). 

 

LUTY 2020: 

Według dwóch wniosków Spółki do RW, sprzedaż środków transportu wyniosła 

584.568,96 zł i dotyczyła 52 pojazdów samochodowych, przy zaakceptowanej 

wartości minimalnej sprzedaży w wysokości 496.160 zł. Wynik na sprzedaży 

wyniósł 88.408,96 zł co stanowi 18% nadwyżki do wartości minimalnej. 

 

c. Sprzedaż urządzeo / maszyn technicznych – głównie wózki widłowe regałowe 

oraz kontenery składowe.  

 

Spółka wraz z inwestycją budowy nowego budynku biurowo – magazynowego 

zawarła w roku 2017 umowy leasingu na energooszczędne wózki widłowe. 

Dotychczasowe maszyny są wykorzystywane w innych magazynach dla obsługi 

asortymentu z branży chemia, spożywcze, kabli. Częśd maszyn technicznych i 

kontenerów Spółka może przeznaczyd na sprzedaż wtórną. Szacowana ilośd w 

postaci wózki widłowe 5 sztuk (w cenie sprzedaży 7.000 zł/sztuka, kontenery 5 

sztuk (w cenie sprzedaży 3.500 zł). Łączna wartośd przychodu z tego typu 

sprzedaży szacowana jest w wysokości 52.500 zł w roku 2019. 

 

LUTY 2020: 

Do lutego 2020r. sprzedaż urządzeo nie nastąpiła, natomiast został w tym 

przedmiocie złożony wniosek, a więc w zakresie tego środka 

restrukturyzacyjnego planowana modyfikacja dotyczy jedynie terminu realizacji.  

 

d. Optymalizacja zarządzania powierzchnią magazynową w nowym kompleksie 

biurowo – magazynowym w tym wynajem powierzchni magazynowych i 

świadczenie usług komercyjnych. 
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Spółka od stycznia 2018 roku wykorzystuje powierzchnie magazynowe w nowym 

kompleksie w Krotoszynie przy ul. Rawickiej. Magazyn przy ul. Zacisze 2 

Krotoszyn z częścią biurową zostanie wystawiony do sprzedaży. Wybudowanie 

Zintegrowanego Centrum Logistycznego i przeniesienie do niego wszystkich 

towarów rozlokowanych wcześniej w kilku magazynach na terenie miasta 

Krotoszyna  umożliwiło redukcje pracowników o 25 etatów w roku 2018. 

Magazyn Centralny przy ul. Rawickiej dysponuje powierzchnią 14.700 m2, 

natomiast magazyny wspomagające dla branży: Farmacja 1.200 m2, Spożywcza 

1.400 m2, Kablownia 1.300 m2, place o łącznej powierzchni ok. 12.500m2oraz 

drogi wewnętrzne. 

 

Zakłada się optymalizację zarządzania powierzchnią magazynową, przez: 

- weryfikacja lokalizacji towarów według rodzaju/indeksu na towary szybko 

rotujące i średnio rotujące, 

- usprawnienie procesu kompletacji wysyłek zamówieo (zebranie asortymentu, 

przygotowanie według zamówienia do wysłania), 

- scentralizowanie składowania co pozwoli uzyskad dodatkowe powierzchnie na 

wynajem komercyjny. 

 
Efekt optymalizacji uzyska redukcję65 etatów w roku 2019 co powoduje 
redukcję kosztu wynagrodzeo o ok. 201.500 zł / miesiąc. 
 
- wynajęcie komercyjne powierzchni magazynowych. Obecnie Spółka wynajmuje 

na rzecz podmiotu zewnętrznego powierzchnie 800 m2z przychodem 

miesięcznym w wysokości 6.800 zł. Na etapie negocjacji jest wynajęcie kolejnych 

1860 m2 za cenę 13.950 zł / miesiąc wraz z usługą składowania (350 palet; paleto 

doba / 0,50 zł (rynek 0,40 zł do 0,60 zł) i usługą handlingu (obsługa przyjęcia 

towaru i obsługa wydania towaru) za cenę 4,5 zł / paleta liczone osobno jako 

wejście i wyjście. 

 

Szacowany poziom przychodu z tytułu komercyjnego wynajęcia powierzchni i 

usług na rzecz podmiotów zewnętrznych, wynosi: 

Przewidywana łączna powierzchnia 6.500 palet 

Usługa składowania 0,50 zł / paleto doba; x 30 dni x 365 dni = 1.170.000 zł 

Usługa handlingu 4,5 zł / paleta x 2 = 9 zł; do prognozy przychodów przyjęto 

dwie operacje na miesiąc / 40% powierzchni palet co daje wartośd przychodów 

w skali roku 561.600 zł. 
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LUTY 2020: 

Spółka podjęła rozmowy w przedmiocie świadczenia usług logistycznych. 

Efektem tych działao było wygenerowanie przychodów w wysokości 358.907,60 

zł w roku 2019. Na rok 2020 planowane jest zawarcie kolejnych umów o 

świadczenie usług logistycznych, ze spodziewaną dodatkową wartością 

wpływów w kwocie do 1 mln zł/rok. W tym celu prowadzone są zaawansowane 

rozmowy z dwoma dużymi podmiotami zewnętrznymi.  

 

4.2. Restrukturyzacja w obszarze  produktowo-rynkowym. 
 

Zgodnie z kierunkami działalności Spółki przyjęto dwa obszary restrukturyzacji: 

 w obszarze Hurt - przedstawiciele handlowi (PH) 

 w obszarze Detal – sied sklepów. 

 

Założenie główne, to utrzymanie marży minimalnej na sprzedaży 11% w Hurt i 21% w 

Detal oraz utrzymanie wolumenu obrotu rocznego na poziomie łącznym 

400.000.000,00 zł.  

W celu podniesienia uzyskiwanej na sprzedaży marży należy kontynuowad proces 

korelacji wynagrodzeo pracowników z zyskownościąposzczególnych grup produktów. 

Czyli procent prowizji wypłacanej pracownikom jest ściśle związany z marżą jaką na 

danym produkcie uzyskuje Spóła w procesie sprzedaży. Działanie te mają na celu 

pokrycie rzeczywistych kosztów działalności gospodarczej na poziomie marży na 

sprzedaży.   

 

Celem jest redukcja kosztów w pozycji wynagrodzenie, kosztytransportu, likwidacja 

nierentownych sklepów. 

 

 
Hurt  Efekt w zł / rok Detal  Efekt w zł / rok 

Redukcja ilości 
PH 
Redukcja 
kierowców 

18 
15 

1.497.000 
redukcja 

wynagrodzeo 

Likwidacja 
nierentownych 
sklepów 

15 990.100 z 
tytułu 

czynszów 

Optymalizacja 
linii dostaw 

 Poprawa 
efektywności 

transportu; 
obniżenie 

kosztów 
transportu 

Przesunięcie 
towarów do 
sklepów 
rentownych 

 4.500.000 

Sprzedaż 
środków 
transportu 

20-30% Redukcja 
kosztów paliwa 

i serwisu 
1.268.000 
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Do restrukturyzacji sprzedaży nie uwzględniono branży projektowo-inwestycyjnej, 

która jest w fazie rozwoju (wolumen obrotu za rok 2017 wyniósł ok. 2 mln zł). 

Działalnośd ta jest perspektywiczna z punktu widzenia rozwoju usług Spółki i 

dywersyfikacji źródeł przychodów. 

 

LUTY 2020: 

W obszarze tym dokonywana jest analiza rentowności działalności po stronie 

efektywności sprzedaży i kosztów. I tak w kanale hurtowym tj. przedstawicieli 

handlowych koszty własne wyniosły 1.673.451 zł mniej w roku 2019 wobec roku 2018; 

natomiast w kanale detalicznym koszty własne wyniosły 3.759.995 zł mniej w roku 

2019 wobec roku 2018. 

W kanale hurtowym dokonano redukcji osobowych w ilości 45 osób, wobec zakładanej 

redukcji 33 etatów, co przynosi większe oszczędności w zakresie wynagrodzeo. 

W kanale detalicznym dokonano redukcji zatrudnienia w ilości 43 etatów, mimo iż we 

wstępnym planie restrukturyzacyjnym nie zakładano redukcji. Musiała ona jednak 

nastąpid wobec faktu, iż zlikwidowano w 2019 roku 12 placówek kanału detalicznego. 

Dla kanału detalicznego jakim są placówki własne i ajencyjne zlikwidowano w roku 

2019 wobec stanu na 31.10.2018 rok, 4 placówki ajencyjne i 8 placówek, które zostały 

zakwalifikowane jako nierentowne. 

Środkiem restrukturyzacyjnym w obszarze sprzedaży jest podjęcie negocjacji 

handlowych cen zakupu towarów, które Spółka stale prowadzi.  

 

 

4.3. Restrukturyzacja w obszarze organizacyjno-kadrowym. 
 

LUTY 2020: ogółem wraz z restrukturyzacją zatrudnienia w kanałach sprzedaży Spółka 

na dzieo 31.12.2019 roku zatrudniała 744 osoby wobec 890 osób wg stanu na 

31.10.2018.  Doszło więc w procesie restrukturyzacji do redukcji 146 etatów. 

 

4.3.1 weryfikacja zatrudnienia- Centrala Spółki. 
 

Główne działania Spółki będą dotyczyły poprawy efektywności pracy z uwzględnieniem 

wymaganych redukcji zatrudnienia. 

 

Do obszaru Centrala zaliczono następujące działy Spółki i propozycje restrukturyzacji. 
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Dział zatrudnienie redukcja 

Kadry 4  

Księgowośd 21 4 

Dział Produktu 12 5 

Marketing 2  

Dział Zamówieo 6 3 

Dział Inwestycji 6 1 

Administracja 13 3 

Biuro zarządu 3  

IT / Analizy 2  

BHP 2  

razem 71 -16 

 

Aspekt zatrudnienia w sferze produkcji i administracji jest ważnym elementem 

kontynuowania działalności Spółki. Spółka musi mied na uwadze utrzymanie poziomu 

zatrudnienia wśród kadry wykwalifikowanej i presję na podwyżki wynagrodzeo. 

Wymagad to będzie przedsięwzięcia zmian organizacyjnych polegających na: 

 podnoszenie kwalifikacji stanowisk produkcyjnych i biurowych, 

 wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagradzania, 

 eliminowanie dublowania zakresu obowiązków. 

 

Spodziewany efekt w postaci redukcji kosztów wynagrodzeo Centrali ma wynieśd w 

2019 roku kwotę ok. 576.000 zł (za 9 m-cy). 

Nie wyklucza się dalszych decyzji redukcji zatrudnienia w działach organizacyjnych w 

wyniku realizacji planu restrukturyzacyjnego. 

 

4.3.2. modyfikacja procesów zarządczych 
  

a. Zmiany  w strukturze działów organizacyjnych Spółki. Planuje się zawężenie 

poziomów poszczególnych działów oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej, 

co ma się przełożyd na redukcję etatów. 

b. Modyfikacja procesu zarządzania płynnością w celu skrócenia decyzji 

płatniczychSpółki.  

c. Z uwagi na postępowanie sanacyjne i realizację Planu restrukturyzacyjnego w I 

kwartale 2019 roku, zarząd Spółki wprowadzi dla Dyrektora finansowego 

obowiązki z zakresu controlingu i weryfikacji stopnia realizacji Planu. 

d. Spółka działając według obowiązków wynikających z Prawa 

restrukturyzacyjnego, poniesie koszty usług prawno – doradczych. 
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e. Wymagana jest aktualizacja i zakup nowych narzędzi IT do właściwego 

zarządzania i przetwarzania danych zarówno w obszarze księgowym i gospodarki 

magazynowej. 

 

LUTY 2020: wprowadzono dzienny monitoring płatności wychodzących oraz miesięczne 

budżetowanie wydatków i wpływów. Nastąpiło skrócenie decyzji płatniczych z kontrolą 

terminowości płatności zobowiązao. Od początku otwarcia postępowania sanacyjnego 

został powołany Komitet sterujący w osobach szefów głównych pionów działalności 

Spółki. 

Na przełomie III i IV kwartału 2019 roku dokonano modernizacji macierzy dyskowych 

dla archiwum elektronicznego i w I kwartale 2020 roku dokonano zakupu macierzy HP-

MSA-2052 z obsługa dysków SSD co pozwoliło na zwiększenie wydajności operacji 

dyskowych dla obszaru Logistyki. Niniejsze zwiększyło także bezpieczeostwo 

przechowywania danych Spółki. 

Spółka wprowadziła dzienne i okresowe raporty obrotu kasowego, wpłat pobrao. 

Analiza danych prowadzona jest przez kierownictwo w poszczególnych kanałach 

sprzedaży. W IV kwartale 2019 roku dokonano modyfikacji operacji bankowych w 

obsłudze wpłat gotówkowych oraz operacji księgowych w centrali Spółki. Operacja 

zostanie zakooczona pod koniec I kwartału 2020 roku. Operacja automatyzuje 

czynności księgowe. 

4.4. Restrukturyzacja w obszarze finansowym. 
 

Główne działania spółki w tym obszarze będą dotyczyd: 

 pozyskania gotówki poprzez aktywizacjęźródeł windykacjinależności, 

 restrukturyzacja zadłużenia; podstawową formą restrukturyzacji zobowiązao 

będzie odroczenie terminu ich spłaty i rozłożenie spłaty długu na raty po jego 

ewentualnej częściowej redukcji w zakresie odsetek i części należności głównej – 

w zależności od grupy zainteresowania - zostanie to zaprezentowanie w 

propozycjach układowych dłużnika w trakcie postępowania sanacyjnego.  

 

LUTY 2020: 

W sprawozdaniu nr 12 Zarządca informował, że zostało skutecznie zawarte pierwsze 

porozumienie z wierzycielem zabezpieczonym hipotecznie – Santander Bank Polska S.A 

w ramach którego wierzyciel zgodził się na redukcję zobowiązao dłużnika w 

poszczególnych kategoriach zabezpieczenia nawet o 40%. Co istotne Santander Bank 

Polska to największy wierzyciel rzeczowy, którego udział w zadłużeniu banków ogółem 

wynosi 51,5%. Ponad to Zarządca informuje, że 22 stycznia 2020r. zostało zawarte 

kolejne porozumienie z wierzycielem zabezpieczonym hipotecznie – mBank S.A, 
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którego udział w zadłużeniu banków ogółem wynosi 19,3% . Na dzieo 20 stycznia 

2020r. zobowiązania PH A-T S.A w restrukturyzacji wobec mBank S.A wynosiły łącznie 

14 256 000,91zł W wyniku zwartego porozumienia Dłużnik uzyskad może redukcję 

zadłużenia na poziomie 5 203 360,24zł (pięd milionów dwieście trzy tysiące trzysta 

sześddziesiąt złotych 24/100).  

Wobec sukcesu negocjacji z Bankami Zarządca wraz z ustanowionym zespołem 

negocjacyjnym kontynuuje negocjacje z pozostałymi wierzycielami zabezpieczonymi 

rzeczowo i przewiduje zawarcie dalszych porozumieo restrukturyzacyjnych, co pozwoli 

na sformułowanie satysfakcjonujących propozycji układowych dla ogółu wierzycieli. 

Zarządca nie ma wpływu na sposób i terminy procedowania przez poszczególne banki, 

z tego też powodu restrukturyzacja ekspozycji kredytowych nie zakooczyła się do kooca 

2019r. Termin realizacji w zakresie zawierania ugód pozasądowych (s. 19 wstępnego 

planu restrukturyzacyjnego) musi więc ulec modyfikacji w stosunku do pierwotnie 

założonego, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na zawarcie kolejnych porozumieo. 

Termin realizacji tych czynności restrukturyzacyjnych Zarządca zakreśla na I i II kwartał 

roku 2020. 

Wobec przedstawionych powyżej modyfikacji planu restrukturyzacyjnego, na chwilę 

obecną Zarządca przewiduje, że zwołanie Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania 

nad układem będzie możliwe w okolicach połowy roku 2020, a więc w terminie 

późniejszym niż wynikało to z pierwotnych założeo planu restrukturyzacyjnego. W tym 

zakresie przewidywany termin został pierwotnie ustalony ok. 10 miesiąca od daty 

otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.  

 

 

4.5. Podsumowanie planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z 
nimi kosztów. 
 

Rok 2019 

Opis środka 
Spodziewany przychód 

/ 2019 
Spodziewana redukcja 

kosztów / 2019 

Koszty środków 
restrukturyzacyjnych / 

2019 

Sprzedaż nieruchomości 7.500.000  Notariusz 11.000 

podatek od nieruchomości  171.797  

Sprzedaż środków transportu 650.000 – 1.100.000 1.268.000 19.800 

pozostałe związane z środkami 
transportu  

 500.000  

Sprzedaż urządzeo technicznych 52.500   

Optymalizacja Magazynu    

w tym redukcja zatrudnienia (za 9 
m-cy) 

 3.200.000 480.000 

Komercjalizacja powierzchni 1.731.600   
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Redukcja zatrudnienia PH  1.497.000 320.000 

Likwidacja sklepów  990.100 250.000 

Redukcja zatrudnienia – Centrala 
(za 9 m-cy) 

 576.000 192.000 

Usługi prawne   420.000 

Usługi z zakresu doradztwa 
restrukturyzacyjnego 

  800.000 

IT   200.000 

razem 2.884.100 -8.031.100 2.681.800 

 

5.Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych 
oraz ostateczny termin wdrożenia planu 
restrukturyzacyjnego. 

 
LP 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
CZYNNOŚCI 

RESTRUKTURYZACYJNEJ 

 
Termin 

realizacji 
 

 
SPOSÓB REALIZACJI 

 

 
1 

Znaczące obniżenie obrotu w ramach 
wewnątrzwspólnotowej (WDT) dostawy 
towarów i eksportu 

10. 2018 
 

Dłużnik zoptymalizował sprzedaż WDT od 
miesiącapaździernika 2018 do poziomu uniemożliwiającego 
US ingerencję w bieżące działanie Spółki przez zawieszenie 
zwrotu VAT’u. 

 
2 Wdrożenie działao windykacyjnych  od OPR 

Dłużnik rozpoczął już działania mające na celu przyspieszoną 
windykację należności. Prowadzi sprawy windykacyjne i 
postępowania komornicze. Działania te będą kontynuowane. 

 
4 

Zawarcie ugód pozasądowych z 
wierzycielami, których wierzytelności nie 
są objęte układem z mocy prawa oraz 
wierzycielami, których wierzytelności 
mogą zostad objęte układem po wyrażeniu 
przez nich zgody; zawarcie ugód z 
uwzględnieniem zapisów art. 162 ust.2 Pr. 
Restr. 

3-10 m-c 
od OPR 

I I II 
KWARTAŁ 

ROKU 
2020 

Podpisanie z wierzycielami umów ugody dotyczących spłaty 
powstałych zobowiązao.  

5 Sprzedaż zbędnego majątku  

6-10 m-c 
od OPR 

6-18M-C 
OD OPR 

Sprzedaż: 
 maszyn i urządzeo za ok. 52.500 zł 
 środków transportu za min. 650.000 zł 
 nieruchomości zabudowanych przy ul. Zacisze 2 za ok. 

7.500.000 zł. 

 
6 Optymalizacja zarządzania powierzchnią 

magazynową  

 
6 m-c od 

OPR 

 wynajem kolejnych 1.860 m
2
 powierzchni 

magazynowych za cenę 13.950 zł/miesiąc 

 redukcja 34 etatów 

 pozyskanie kolejnych zleceo na usługi logistyczne. 

 
7 

Restrukturyzacja w obszarze sprzedaży 

 

4-5 m-c od 

OPR 

Przy zachowaniu założonych marż: 

 redukcja zatrudnienia, umów współpracy 

 redukcja wynagrodzeo 

 redukcja kosztów transportu 

 likwidacja nierentownych sklepów. 

8 Redukcja zatrudnienia w siedzibie centrali 

spółki 

3-6 m-c od 

OPR 

Redukcja zatrudnienia w działach zaliczonych do Centrali. 

9 
Restrukturyzacja organizacji                       i 
procesów zarządczych 

4-5 m-c od 

OPR 

Usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz usprawnienie 
procesów decyzyjnych poprzez: 

 połączenie działu finansowego z działem windykacji. 
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10 Restrukturyzacja zobowiązao 
10 m-c od 

OPR 

Wypracowanie rozwiązao z poszczególnymi grupami 
wierzycieli, w zależności od kategorii ich interesów i 
przygotowanie propozycji układowych. 

11 
Wniosek o wyznaczenie terminu 
zgromadzenia wierzycieli  
 

ok. 10 

miesiąca  

od OPR 

okolice 

połowy 

roku 2020 

Zawiadomienie Zarządcy o zakooczeniu czynności 
restrukturyzacyjnych wraz z wnioskiem o wyznaczenie 
terminu zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad 
układem. 

12 Realizacja przyjętego układu od UZU do 

ZSW 

Spłata wierzycieli zgodnie z propozycjami układowymi. 

LEGENDA: użyte skróty:  

OPR – data otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego 

UZU – data uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu 

ZSW – data zakończenia spłaty wierzycieli (zgodnie z propozycjami układowymi) 

6. Informacja o zdolnościach produkcyjnych 
przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich 
wykorzystaniu i redukcji. 
 

Zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa wyznaczają posiadany majątek, zasoby ludzkie 

i strategia handlowa. Zakłada się, że wprowadzenie działao restrukturyzacyjnych nie 

obniży zdolności produkcyjnych dłużnika do osiągnięcia rentowności na działalności. 

Na zdolności produkcyjne dłużnika składają się: 

 33 placówki Ajencyjne, 

 58 placówek własnych, 

 100 przedstawicieli handlowych, 

 49 303obsłużonych podmiotów wg numerów NIP w 2018 roku, 

 własna flota transportu dostawczego, 

 telemarketing, 

 e-commerce, 

 nowoczesneZintegrowane Centrum Logistyczne (blisko 19.000 m2powierzchni 

magazynowej) orazaplecze o łącznej powierzchni ok. 12.500m2 i drogi 

wewnętrzne, 

 ponad 1,9 mln dokumentów sprzedaży rocznie 

 realizacja zamówieo zcałej Polski w trybie 24 godz./dobę, 

 nowoczesny system zarządzania sprzedażą i logistyką, 

 dzienny monitoring płatności wychodzących oraz miesięczne budżetowanie 

wydatków i wpływów, 

 Komitet sterujący w osobach szefów głównych pionów działalności Spółki, 
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 zmodernizowane macierze dyskowe dla archiwum elektronicznego 

 wykwalifikowana kadra pracownicza i zarządzająca. 

 

Zdolności produkcyjne spółki ilustruje poniższe zestawienie: 

 

7. Opis metod i źródeł finansowania 

Postępowanie restrukturyzacyjne i układ będą finansowane: 

 z zysku netto generowanego z bieżącej działalności przedsiębiorstwa,  

 z amortyzacji,  

 ze sprzedaży majątku (trwałego i obrotowego),  

 z windykacji należnościprzedukładowych,  

 z posiadanych środków pieniężnych  

 ze środków uzyskanych z świadczonych usług logistycznych, 

o nie uwzględniono wpływów ze zwrotu podatku VAT. 

Planowana jest kontynuacjakorzystania z finansowania zewnętrznego (banki). Nie 

przewiduje się finansowania działalności przez udziałowców i osoby trzecie. 

 
 
 
 
 
 

 
 

126 372
200 667

24 901

128 161

203 377

21 219

Detal Hurt Pozostałe

Sprzedaż według kanałów w porównaniu r/r
w tys. zł

11.2017 11.2018
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PROGNOZA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. 

(wersja bazowa) 
w okresie postępowania restrukturyzacyjnego  

 
 
 

 
 

LUTY 2020: 
W ramach aktualizacji w załączeniu do niniejszego planu restrukturyzacyjnego Zarządca 
przedstawia Model Finansowy Przedsiębiorstwa Handlowego A-T S.A 2019-2025 – 
scenariusz bazowy  

8. Projektowane zyski i straty na kolejne sześć lat oparte na 
trzech prognozach. 

W projekcji znalazły się dane wynikające z przedstawionych wcześniej działao 

restrukturyzacyjnych. Obroty na poziomie ponad 750 mln zł rocznie przechodzą do 

historii. Zmiana strategii (rezygnacja ze sprzedażyw ramach Wewnątrzwspólnotowej 

Dostaw Towarów, która stanowiła ok. 47% sprzedaży) przekłada się na niższe obroty. W 

roku 2019 przychody łączne zostały założone na poziomie ok. 406 mln zł 

Źródłem zysków jest generowana marża, która jest na poziomie 12% - 16% w zależności 

od scenariusza: 

Podsumowanie scenariuszy       

    Bazowy Optymistyczny Pesymistyczny 

Parametry zmieniane:       

BAZOWY w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł

I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI ROK

2019 2020 2021 2022 2023 2024

A. Przychody ze sprzedaży: 406 368 427 207 449 181 472 364 496 836 522 686

B. Koszty działalności: 404 134 420 950 439 464 459 157 479 967 501 963

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) 2 234 6 257 9 716 13 207 16 869 20 723

Zysk brutto 2 234 6 257 9 716 13 207 16 869 20 723

Podatek dochodowy 424 1 189 1 846 2 509 3 205 3 937

Zysk netto 1 810 5 068 7 870 10 697 13 664 16 786

współczynnik ryzyka realizacji 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Zysk netto skorygowany o wsp. ryzyka 1 538 4 308 6 690 9 093 11 614 14 268

Pozostałe źródła finansowania działalności 24 850 7 589 7 500 7 485 7 549 7 697

amortyzacja 5 200 4 784 4 401 4 049 3 725 3 427

windykacja należności przedukładowych 500 500 500 500 500 500

sprzedaż majątku trwałego 7 500 0 0 0 0 0

sprzedaż majątku ruchomego 950 350 350 350 350 350

środki pieniężne 9 000

usługi magazynowe 1 700 1 955 2 248 2 585 2 973 3 419

wpływy z tytułu podatku VAT (zwrot wstrzymanego podatku) 0 0 0 0 0 0

Ogółem nadwyżka finansowa 26 388 11 897 14 189 16 577 19 163 21 964

Nadwyżka finansowa narastająco 26 388 38 285 52 474 69 052 88 215 110 179

Lp. Wyszczególnienie
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Przychody ze sprzedaży w roku pierwszym (2019)* 380 608 418 786 341 803 

Tempo wzrostu przychodów 5% 5% 5% 

Marża 14,66% 16,15% 12,98% 

Nadwyżka finansowa w roku 2019 w tys. zł 26 388 32 410 17 129 

*dotyczy sprzedaży towarów, bez przychodów z tytułu bonusów (RETRO) 

Projektowane zyski i straty dla scenariusza bazowego(w tys. zł): 

 

Projektowane zyski i stratydlascenariusza optymistycznego(w tys. zł): 

 

 

 

BAZOWY w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł

I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI ROK

2019 2020 2021 2022 2023 2024

A. Przychody ze sprzedaży: 406 368 427 207 449 181 472 364 496 836 522 686

przychody ze sprzedaży towarów 376 608 395 439 415 211 435 971 457 770 480 658

przychody ze sprzedaży internetowej 4 000 4 720 5 570 6 572 7 755 9 151

przychody ze sprzedaży usług / RETRO 25 760 27 048 28 400 29 820 31 311 32 877

B. Koszty działalności: 404 134 420 950 439 464 459 157 479 967 501 963

amortyzacja 5 200 4 784 4 401 4 049 3 725 3 427

zużycie materiałów i energii 7 000 7 210 7 426 7 649 7 879 8 115

usługi obce 22 500 23 850 24 913 26 158 27 466 28 839

podatki i opłaty 600 600 600 600 600 600

wynagrodzenia 34 800 33 800 33 800 33 800 33 800 33 800

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 134 6 929 6 929 6 929 6 929 6 929

pozostałe koszty 2 100 2 373 2 491 2 616 2 747 2 884

wartość sprzedanych towarów internet 2 800 3 304 3 899 4 600 5 429 6 406

wartość sprzedanych towarów i materiałów 322 000 338 100 355 005 372 755 391 393 410 963

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) 2 234 6 257 9 716 13 207 16 869 20 723

Lp. Wyszczególnienie

OPTYMISTYCZNY w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł

I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI ROK

2019 2020 2021 2022 2023 2024

A. Przychody ze sprzedaży: 448 366 477 600 502 605 529 142 557 356 587 421

przychody ze sprzedaży towarów 414 286 435 000 456 750 479 588 503 567 528 745

przychody ze sprzedaży internetowej 4 500 5 625 7 031 8 789 10 986 13 733

przychody ze sprzedaży usług / RETRO 29 580 36 975 38 824 40 765 42 803 44 943

B. Koszty działalności: 435 033 451 980 472 475 494 237 517 374 542 013

amortyzacja 5 200 4 784 4 401 4 049 3 725 3 427

zużycie materiałów i energii 7 500 7 725 7 957 8 195 8 441 8 695

usługi obce 24 500 25 665 26 948 28 296 29 710 31 196

podatki i opłaty 600 600 600 600 600 600

wynagrodzenia 36 500 34 600 34 600 34 600 34 600 34 600

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 483 7 093 7 093 7 093 7 093 7 093

pozostałe koszty 2 100 2 175 2 284 2 398 2 518 2 644

wartość sprzedanych towarów internet 3 150 3 938 4 922 6 152 7 690 9 613

wartość sprzedanych towarów i materiałów 348 000 365 400 383 670 402 854 422 996 444 146

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) 13 333 25 621 30 130 34 904 39 982 45 408

Lp. Wyszczególnienie
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Projektowane zyski i straty dla scenariusza pesymistycznego(w tys. zł): 

 

 

Zaprezentowane powyżej prognozy finansowe są przygotowane na podstawie 

bieżącej wiedzy piszących. Są wynikiem zaplanowanych do realizacji działao 

restrukturyzacyjnych. Z uwagi na dużą skalę prowadzonej działalności przez Spółkę 

(mnogośd branż, wielkośd zatrudnienia, roczny obrót itp.), co wpływa na 

współczynnik ryzyka realizacji prognoz, prognozy te będą na bieżąco weryfikowanei 

aktualizowane jeśli zajdzie taka koniecznośd. 

9.Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie 
układu. 
 

Paweł Jarmużek 

Mariusz Bentkowski 

Robert Piotrowski 

Piotr Matluch 

Paweł Wojtczak 

PESYMISTYCZNY w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł

I ROK II ROK III ROK IV ROK V ROK VI ROK

2019 2020 2021 2022 2023 2024

A. Przychody ze sprzedaży: 365 403 384 023 403 627 424 271 446 017 468 930

przychody ze sprzedaży towarów 338 303 355 218 372 979 391 628 411 209 431 770

przychody ze sprzedaży internetowej 3 500 4 025 4 629 5 323 6 122 7 040

przychody ze sprzedaży usług / RETRO 23 600 24 780 26 019 27 320 28 686 30 120

B. Koszty działalności: 373 724 388 253 405 192 423 069 441 936 461 843

amortyzacja 5 800 5 336 4 909 4 516 4 155 3 823

zużycie materiałów i energii 8 000 8 240 8 487 8 742 9 004 9 274

usługi obce 21 000 22 024 23 125 24 281 25 495 26 770

podatki i opłaty 600 600 600 600 600 600

wynagrodzenia 31 800 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6 974 6 355 6 355 6 355 6 355 6 355

pozostałe koszty 2 100 2 131 2 238 2 350 2 467 2 591

wartość sprzedanych towarów internet 2 450 2 818 3 240 3 726 4 285 4 928

wartość sprzedanych towarów i materiałów 295 000 309 750 325 238 341 499 358 574 376 503

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -8 321 -4 230 -1 565 1 201 4 081 7 086

Lp. Wyszczególnienie
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10.Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego. 
 

Piotr Stefan Kusak – Zarządca Sądowy (nr licencji 489) 

Mariusz Bentkowski – Dyrektor Finansowy 

 

Data sporządzenia planu restrukturyzacyjnego. 
 

07.02.2019 r. 

AKTUALIZACJA PALNU: 26.02.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- Model Finansowy Przedsiębiorstwa Handlowego A-T S.A 2019-2025 – scenariusz 

bazowy 


