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I  PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZY  

 

SZANOWNI PANSTWO  

 

Z wielką przyjemnością w imieniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-

BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna chcielibyśmy zaprezentować Państwu pierwszy jednostkowy raport  

roczny opisujący osiągnięcia Spółki w 2011 roku.  

Rok 2011 był niewątpliwie jednym z bardziej istotnych w ponad 115-letniej historii Spółki. Większość 

działań  Zarządu nakierowana była na przygotowanie Spółki do debiutu na rynku NewConnect  opartym na 

Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i 

pozyskanie kapitału z emisji nowych akcji na inwestycje i poszerzenie  zakresu działalności oraz uzyskanie 

jeszcze bardziej znaczącej pozycji na rynku budowlanym.   

Działania Zarządu koncentrowały się na zwiększeniu poziomu produkcji, sprzedaży i optymalizacji 

zatrudnienia, poszukiwaniu nowych kontrahentów i pozyskiwaniu istotnych zamówień na wyroby Spółki, 

których wartość przyczyniła się do osiągniętego wyniku i potwierdziła ustabilizowaną pozycję Spółki na 

rynku. W konsekwencji Spółka pozyskała w 2011 roku kontrakty na łączną sumę 40 840 tys. zl (netto).  

Poczynione znaczne inwestycje przyczyniły się do dalszego rozwoju firmy i poszerzyły możliwości 

wszechstronnego  zaspakajania oczekiwań klientów.  

Zarząd dziękuję wszystkim kontrahentom, współpracownikom, akcjonariuszom, pracownikom za ich wkład 

osiągnięty przez Spółkę wynik.  
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II  WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE  
 
Wybrane jednostkowe dane finansowe z bilansu (w PLN i EUR) 

Dane wyrażone w EUR zostały przeliczone według kursu NBP przypadającego na dany dzień  
bilansowy:  

� 31.12.2011 r. - 1 EUR = 4,4168 zł (kurs na dzień 30.12.2011 r.) 
� 31.12.2010 r. - 1 EUR = 3,9603 zł 

 

     

Wyszczególnienie  PLN 
31.12.2011 

EUR 
31.12.2011 

PLN 
31.12.2010 

EUR 
31.12.2010 

Kapitał własny 25 304 948,92 5 729 249,44 12 510 386,14 3 158 949,10 

Kapitał 
podstawowy 1 884 748,05 426 722,53 1 784 500,00 450 597,18 

Należności 
długoterminowe 1 109 061,41 251 100,66 1 082 486,33 273 334,43 

Należności 
krótkoterminowe 19 099 744,38 4 324 339,88 16 755 557,04 4 230 880,75 

Inwestycje 
długoterminowe 2 747 976,81 622 164,65 172 229,35 43 488,97 

Inwestycje 
krótkoterminowe 217 880,46 49 329,94 663 272,15 167 480,28 

Środki pieni ężne i 
inne aktywa 

pieni ężne 
217 880,46 49 329,94 663 272,15 167 480,28 

Zobowi ązania 
długoterminowe 400 774,25 90 738,60 717 260,27 181 112,61 

Zobowi ązania 
krótkoterminowe 21 508 577,47 4 869 719,59 24 040 864,56 6 070 465,51 
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Wybrane jednostkowe dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN i EUR)     
                 
Dane wyrażone w EUR zostały przeliczone według kursu NBP obowiązującego na koniec 
każdego miesiąca roku obrotowego (średnia z 12 m-cy):                                                                   
dla roku obrotowego 2010 - 1 EUR = 4,0044 zł                                                                      
dla roku obrotowego 2011 - 1 EUR = 4,1401 zł 

     

Wyszczególnienie 
PLN                   

01.01.2011-
31.12.2011 

EUR                  
01.01.2011-
31.12.2011 

PLN                   
01.01.2010-
31.12.2010 

EUR                
01.01.2010-
31.12.2010 

Przychody netto ze 
sprzeda ży 40 838 286,83 9 864 082,23 30 856 713,28 7 705 702,05 

Koszty działalno ści 
operacyjnej 41 137 584,30 9 936 374,56 31 176 605,16 7 785 587,14 

Amortyzacja 1 442 736,24 348 478,60 1 185 307,31 296 001,23 

Zysk (strata) na 
sprzeda ży -299 297,47 -72 292,33 -319 891,88 -79 885,10 

Pozostałe przychody 
operacyjne, w tym: 6 655 954,71 1 607 679,70 2 203 137,26 550 179,12 

-zysk ze zbycia 
niefinansowych 
aktywów trwałych 

2 787 717,69 673 345,50 133 572,84 33 356,52 

Pozostałe koszty 
operacyjne 1 153 286,17 278 564,81 598 950,19 149 573,02 

Zysk (strata) na 
działalno ści 
operacyjnej 

5 203 371,07 1 256 822,56 1 284 295,19 320 721,00 

Przychody finansowe 53 061,94 12 816,58 40 723,12 10 169,59 

Koszty finansowe 809 285,16 195 474,79 1 277 747,88 319 085,98 

Zysk/strata brutto 4 447 147,85 1 074 164,36 47 270,43 11 804,62 

Zysk/strata netto 3 749 100,78 905 558,03 95 217,38 23 778,19 
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III   OPIS  SPÓŁKI  

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Białych 

Błotach swoją działalność rozpoczęło w 1897 roku.  

 

1. DANE  SPÓŁKI  

Nazwa:  Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA”  Spółka Akcyjna 

Siedziba:  Białe Błota  

Adres:  86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1,  

Telefon:  (52) 32 36 502 

Adres strony internetowej:  www.prefabet-bb.com.pl  

NIP: 554-031-36-27  

REGON: 091290814  

KRS: nr 0000046100, Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy    

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.884.748,05 zł i dzieli się na 876.627 akcji serii A i B o wartości 

nominalnej 2,15 zł. 

 

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

Głównym przedmiotem działalności Spółki  jest:  

1) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 

2) Produkcja betonu towarowego   

3) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu.  

Firma proponuje klientom bogatą ofertę wyrobów takich jak:  

− płyty stropowe sprężone SPIROLL,   

− płyty drogowe żelbetowe,  przepusty drogowe, przeciski drogowe i kolejowe,  

− rury WIPRO betonowe, żelbetowe, kręgi betonowe, żelbetowe i pokrywy,  

− studzienki pod wpusty uliczne, studzienki kanalizacyjne,  

− pierścienie odciążające i wyrównawcze, rury bezkielichowe SIMPLEX, zbiorniki 

− obudowy żelbetowe przepompowni z przejściami szczelnymi, kinety,  

− ściany oporowe,  

− elementy konstrukcyjne takie jak:  słupy, belki, rygle, podwaliny, ściany.  

− beton towarowy,  

− beton mostowy,  

oraz inne wyroby na indywidualne zamówienia,  

Oferowane są takie towary jak:  

− kruszywa budowlane,  

− tłuczeń drogowy,   

− płyty drogowe MON i JOMB.    
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3.  WŁADZE SPÓŁKI .  

Zarząd  

1) Dariusz Kaczmarek  - Prezes Zarządu  

2) Grzegorz Brzykcy -  Wiceprezes Zarządu  

 

Rada Nadzorcza 

1) Mirosław Brzozowski  

2) Krystyna Kaczmarek 

3) Sławomir Rybka 

4) Michał Tokarz 

5) Irena Zakrzewska  

 
 
IV    OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ODNOŚNIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA  ROCZNEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Zarząd Spółki oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok  i 

dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odzwierciedlają w 

sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy,  oraz 

że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć jak również sytuacji 

Spółki, w tym podstawowych zagrożeń i ryzyk.  

 

 

V   OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ODNOŚNIE  WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO 

BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

Zarząd Spółki oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący  

badania rocznego sprawozdania finansowego,   został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że 

podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia 

bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  
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VI      STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYCH W E  Z DOKUMENCIE 

„DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”   

 

Lp. ZASADA 

OŚWIADCZENIE 
ZARZĄDU SPÓŁKI O 

ZAMIARZE 
STOSOWANIA ZASAD 

WRAZ Z 
UZASADNIENIEM 

1 

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, 
zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych 
technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, 
korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić 
odpowiednią  komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym 
celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.  

tak 
z wyłączeniem transmisji 
obrad WZ przez internet, 
rejestracji video przebiegu 
obrad oraz upublicznianiem 
takiej rejestracji na stronie 
internetowej emitenta, ze 
względu na koszty związane 
z transmisją obrad WZ przez 
internet niewspółmierne do 
potencjalnych efektów i 
istniejących potrzeb.  
wszystkie istotne informacje 
publikowane są na stronie 
internetowej www.prefabet-
bb.com.pl  

2 
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do 
oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania. 

TAK 

3 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 
3.1.  podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),  TAK 

 
3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której 
emitent uzyskuje najwięcej przychodów 

TAK 

 
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta 
na tym rynku, 

TAK 
z wyłączeniem pozycji 
rynkowej Emitenta 

 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,  TAK 

 
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady 
nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z 
akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% 
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki 

TAK 
Informacje znajdują się w 
opublikowanym 
„Dokumencie Informacyjnym” 

 
 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK 

 

3.7. zarys planów strategicznych spółki 
TAK 

Informacje znajdują się w 
opublikowanym 
„Dokumencie Informacyjnym”  

 

3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy,  
wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w 
przypadku gdy emitent publikuje prognozy) 

NIE 
Spółka nie publikuje prognoz 
wyników finansowych, w 
przypadku podjęcia decyzji o 
publikacji prognoz Spółka 
opublikuje je na swojej 
stronie internetowej 

 
 3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy 

oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie 
TAK 

 3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za 
relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami 

TAK 

 3.11. (skreślony) - 
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 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,  TAK 

 

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i 
analitykami oraz konferencji prasowych 

TAK/NIE 
Spółka nie stosuje w pełnym 
zakresie zasady; daty 
walnych zgromadzeń, 
spotkań i konferencji 
prasowych zostaną 
zamieszczone na stronie 
internetowej  w momencie 
podjęcia decyzji przez 
Spółkę  

 
I3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem 
praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad 
przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w 
terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych 

TAK 

 3.15. (skreślony) - 

 
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, 
zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na 
zadawane pytania, 

TAK 

 
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany 
terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem 

TAK 

 
I3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy TAK 

 
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o 
świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu 
strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej 
Doradcy 

TAK 

 
I3.20. informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji 
emitenta, 

TAK 

 
3.21.dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu 
ostatnich 12 miesięcy 

TAK 

 3.22. (skreślony)  - 

 
3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w 
sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien 
dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W 
przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej 
zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja 
powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie  

TAK 

4 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w 
języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być 
zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w 
którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 
emitenta 

TAK 
w języku polskim  

5 

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym 
uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza 
swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl. 

NIE  
Spółka uważa, iż zapewnia 
wystarczający dostęp do 
informacji przez prowadzenie 
na stronie internetowej działu 
Relacje inwestorskie  

6 
Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami 
Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego 
wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna 
wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą 

TAK 
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7 
W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma 
istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich 
obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę.  

TAK 

8 
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich 
dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków 
Autoryzowanego Doradcy,  

TAK 

9 
Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  
9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 
zarządu i rady nadzorczej  

TAK 

 
 9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w 
każdym zakresie,  

NIE 
Spółka nie zamieszcza 
informacji ze względu na 
poufność umowy  

10 
Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach 
walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej 
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. 

TAK 

11 
Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego 
Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami i mediami 

NIE 
ze względu na 
niewspółmierne koszty do 
potencjalnych korzyści  

12 
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru 
powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub 
zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia 
prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej 

TAK 

13 
Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego 
odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia 
korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające 
z tych zdarzeń korporacyjnych 

TAK 

13a.  
W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza 
posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej 
połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 
Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 
czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i 
przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie 
również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do 
zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 
Kodeksu spółek handlowych 

TAK 

14 
Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny 
być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie 
najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie 
dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia 

TAK 

15 
Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej 
może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi 
przed dniem ustalenia prawa do dywidendy 

TAK 

16 
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia 
miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: 

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym 
emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki 
dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie 
raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 

TAK 
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• informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w 
części, miała miejsce w okresie objętym raportem,  

•  kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w 
nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu 
widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów 
okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, 
spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji 
raportu analitycznego 

16a. 
W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego 
określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu 
Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym 
systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na 
rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację 

TAK 

17 (skreślony).  

 

 

ZARZĄD 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów 

„PREFABET-BIAŁE BŁOTA”  

Spółka Akcyjna  

 

Grzegorz  Brzykcy             Dariusz Kaczmarek 

Wiceprezes Zarządu           Prezes Zarządu  


