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1.  OPIS  SPÓŁKI   

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

Błotach swoją działalność rozpoczęło w 1897 roku jako fabryka uruchomiona przez bydgoski oddział 

niemieckiej firmy budowlanej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku, fabryka została 

przejęta przez Towarzystwo Robót Inżynierskich w Poznaniu pod nazwą Fabryka Wyrobów Betonowych 

„TRI”. W 1951 roku fabryka została upaństwowiona a w 1996 roku Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów 

„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” otrzymało status Spółki Akcyjnej.   

 

1.1.  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. 

 

1.2. 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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1.3.  ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  

 

Spółka od 2002 roku posiada status zakładu pracy chronionej. Stwarza warunki zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych i daje tym osobom możliwość realizacji prawa do pracy.  

 

1.4.  WŁADZE SPÓŁKI .  

Zarząd  

W 2011 roku do marca Zarząd działał jednoosobowo:   

1) Dariusz Kaczmarek  - Prezes Zarządu  

Od 2.03.2011 roku Zarząd działa dwuosobowo:  

1) Dariusz Kaczmarek  - Prezes Zarządu  

2) Grzegorz Brzykcy -  Wiceprezes Zarządu  

 

Rada Nadzorcza 

W 2011 roku Rada Nadzorcza do 28.02.2011 roku działała w  trzyosobowym składzie:  

1) Irena Zakrzewska  

2)  Kinga Śluzek 

3) Krystyna Kaczmarek 

Od 28.02.2011 roku Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie:   

1) Mirosław Brzozowski  

2) Krystyna Kaczmarek 

3) Sławomir Rybka 

4) Kinga Śluzek  

5) Irena Zakrzewska  

Od 28.04.2011 roku Rada Nadzorcza działa w pięcioosobowym składzie:   

1) Mirosław Brzozowski  

2) Krystyna Kaczmarek 

3) Sławomir Rybka 

4) Michał Tokarz 

5) Irena Zakrzewska  

 
Walne Zgromadzenie 

W 2011 roku zwołane zostały trzy Walne Zgromadzenia: 

-    28 lutego 2011 roku 

-    28 kwietnia 2011 roku 

-    22 lipca 2011 roku 

Na dzień sporządzenia sprawozdania akcjonariat dzieli się na 876.627 akcji na okaziciela o wartości 

nominalnej 2,15 zł, w tym:  

-    622.393 serii A nieuprzywilejowanych  

-    254.234 serii B nieuprzywilejowanych 

 

1.5.  ZATRUDNIENIE W SPÓŁCE  

Przeciętne zatrudnienie w Spółce za 2011 rok wyniosło 150 etatów. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2011 

roku wyniósł 125 osób. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku zatrudnienie wzrosło 
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średnio o 9 %. Na dzień 31.12.2011 roku zatrudnione były 53 osoby niepełnosprawne, w tym 17 osób z I i 

II grupą inwalidzką.  

W realizacji zadań Spółki ważne są kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne kierownictwa 

i pracowników. Pracownicy brali udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia podnoszących 

kwalifikacje, między innymi w sympozjach, seminariach i szkoleniach.   

 

Ponad 21 % wszystkich pracowników jest zrzeszonych w związku zawodowym „Budowlani”. Współpraca 

Zarządu Spółki ze związkiem zawodowym układała się we właściwy sposób.  

 

1.6.  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ODNOŚNIE PRZYJĘTYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

I  WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO  

Zarząd Spółki oświadcza, iż roczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok sporządzone zostało zgodnie 

z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu zawiera 

prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.  

W dniu 28 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. działając na 

podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy „Audyt” Kancelaria 

Biegłego Rewidenta z siedzibą w Solcu Kujawskim, wpisanej do rejestru Krajowej Rady Biegłych 

rewidentów pod nr 304 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.  

Podmiot ten został wybrany zgodnie z przepisami prawa i spełniał warunki do wyrażenia bezstronnej i 

niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.  

 

 

2.   ODDZIAŁY SPÓŁKI  

Spółka nie posiada oddziałów samodzielnie sporządzających sprawozdań finansowych.    

 

 

3.  ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNO ŚCI SPÓŁKI, JAKIE  NASTĄPIŁY  W 2011 

ROKU, A TAK ŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA 

FINASOWEGO  

Spółka koncentrowała się na działaniach  zmierzających do wejścia na rynek NewConnect oparty na 

Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie 

w celu pozyskania kapitału na inwestycje i poszerzenie  zakresu działalności oraz uzyskania znaczącej 

pozycji na rynku budowlanym 

W dniu 28 lutego 2011 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym m.in.: 

1. postanowiono podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 580.500 zł  poprzez 

emisję nie więcej niż 270.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,15 zł  

każda, zwanych dalej akcjami serii B, w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 

kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów o objęcie akcji;   

2. wyrażono zgodę na wprowadzenie wszystkich akcji na okaziciela serii A oraz wszystkich akcji na 

okaziciela serii B Spółki do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym 

przez Giełdę Papierów Wartościowych  w Warszawie. 

Postanowiono zmienić  artykuł 9 statutu Spółki, który otrzymał brzmienie: 

 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.365.000 zł  i dzieli się na: 

a) 830.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,15 zł każda, 
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b) nie więcej niż 270.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,15 zł każda. 

Wszystkie akcje wyemitowane z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa, oznaczone są jako akcje serii A, 

natomiast kolejne emisje akcji oznaczone będą kolejnymi literami alfabetu. 

Dostosowano zapisy w Statucie do wymogów kodeksu spółek handlowych i spółki publicznej, w tym 

poszerzono skład Rady Nadzorczej do 5 osób.  

 

W marcu 2011 roku przeprowadzono niepubliczną ofertę (subskrypcja prywatna) akcji Spółki serii B 

mającą na celu jej dokapitalizowanie. W wyniku emisji 254.234 akcji nastąpił wzrost kapitału zakładowego 

o 546.603,10 zł do kwoty 2.331.103,10 złotych.  

 

W dniu 28 kwietnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Uchwałą nr 4 uchyliło jako już 

bezprzedmiotową  Uchwałę nr 8 z dnia 24 kwietnia 1997 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

dotyczącą zobowiązania Zarządu i Rady Nadzorczej  Spółki do przygotowywania sprawozdań w formie 

kwartalnych kwestionariuszy Spółki dla Ministerstwa Skarbu Państwa. Wychodząc naprzeciw potrzebom 

rynku i oczekiwaniom kontrahentów rozszerzono przedmiot działalności Spółki określony w art. 7.1. 

Statutu Spółki, dodając w powołanym artykule następujące punkty, z uwzględnieniem dotychczas 

istniejącej w Statucie numeracji: 

18. Roboty związane z budową dróg i autostrad  

19. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej  

20. Roboty związane z budową mostów i tuneli   

21. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej  

22. Roboty związane z  budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowane   

23. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych    

Odwołano ze składu Rady Nadzorczej przedstawiciela Skarbu Państwa Panią Kingę Śluzek, a w jej 

miejsce powołano Pana Michała Tokarza.  

 

W dniu 22 lipca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym m.in.: 

1.  zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za 2010 rok oraz przeznaczono zysk  netto Spółki za 

2010 rok na kapitał zapasowy;   

2. w związku z wykonaniem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.04.2011 roku 

podwyższono kapitał zakładowy spółki o kwotę 546.603,10 zł w drodze emisji 254.234 akcji na okaziciela 

serii B,  w skutek czego kapitał zakładowy  Spółki wyniósł 2.331.103, 10 zł;   

3. umorzono 207607akcji zwykłych na okaziciela serii A ;  

4. w związku z umorzeniem 207607 akcji  oraz w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego 

Spółki do łącznej wartości akcji pozostałych w wyniku umorzenia  obniżono kapitał zakładowy Spółki do 

kwoty 1.884.748,05 zł;    

5. Postanowiono zmienić  artykułu 9.1  statutu Spółki, który otrzymał brzmienie: 

9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.884.748,05 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery 
tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych pięć groszy) i dzieli się na: 

a.) 622.393 (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje na okaziciela 
serii A o wartości nominalnej 2,15 zł (słownie: dwa złote piętnaście groszy) każda, 

b.) 254.234 (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści cztery ) akcje na okaziciela 
serii B o wartości nominalnej 2,15 zł  (słownie: dwa złote piętnaście groszy) każda. 

 

Uchwały zostały podjęte pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, co nastąpiło  dnia 9.09.2011 roku. 
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W dniu 20 lipca 2011 roku Spółka „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA zadebiutowała na rynku NewConnect 

opartym na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie.  Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 20 lipca 2012 roku na 

mocy Uchwały  Nr  918/2011 z 19.07.2011 roku, wprowadził do alternatywnego systemu obrotu na rynku 

NewConnect akcje zwykłe na okaziciela: 

-  830.000 akcji serii A  

-  254.234 akcji serii B  

Spółki „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA o wartości minimalnej 2,15 zł każda. Na zamknięciu kurs akcji 

Spółki „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA wyniósł 30 zł. Spółka podpisała umowę z  Copernicus Securities 

S.A.  dotyczącą Animatora oraz Autoryzowanego Doradcy.    

 
Wszelkie działania Spółki koncentrowały się na utrzymaniu produkcji, sprzedaży i zatrudnienia, 

poszukiwaniu nowych kontrahentów, a także zapewnieniu jak najskuteczniejszej ściągalności należności. 

Pozyskiwano klientów, wychodząc z nowatorskimi wyrobami z zakresu prefabrykacji oraz oferując 

kompleksową realizację projektów, koncentrując się na oferowaniu kompletnych systemów i rozwiązań. 

Nawiązano bliską współpracę z lokalnymi partnerami w zakresie inwestycji przez tych partnerów 

obsługiwanych.  

 

Zarząd kierował całokształtem działalności Spółki, prowadził długofalową politykę i bieżące sprawy Spółki, 

i reprezentował ją na zewnątrz zgodnie z kodeksem spółek handlowych, statutem Spółki i regulaminem 

Zarządu. Na posiedzeniach Zarządu podejmowano decyzje i uchwały istotne dla bieżącego 

funkcjonowania oraz przyszłości Spółki.  Prace Zarządu obejmowały między innymi analizę i ocenę 

sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki, w tym wysokości i strukturę wierzytelności, rentowności 

poszczególnych pozycji asortymentowych wyrobów, prognoz i wyników sprzedaży oraz jej struktury, 

polityki kadrowej, budżetu inwestycyjnego, kosztów funkcjonowania Spółki i działań zmierzających do ich 

zmniejszenia, zmian w organizacji produkcji, analizę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż, systemu 

informatycznego, jak również kwestie pozyskania środków unijnych oraz plany działalności Spółki. Dla 

usprawnienia tych prac Zarząd podpisał z  Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym ZETO S.A. z 

siedzibą w Poznaniu  umowę udzielenia licencji oraz wdrożenia  zintegrowanego systemu 

informatycznego Streamsoft Prestiż wspomagającego zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwem. 

System dostosowany  jest do branży produkcji elementów betonowych i usprawni przepływ oraz dostarczy 

niezbędnych informacji do podejmowania decyzji przez menedżerów i pozwoli na analizę różnych 

wariantów przyszłych działań m.in. wpływających na zwiększenie zysku Spółki. Spółka złożyła wniosek o 

dofinansowanie dla projektu „Wdrożenie nowej technologii produkcji krawężników drogowych  z 

zastosowaniem minerału skalnego zeolitu” dla inwestycji technologicznej finansowanej kredytem 

technologicznym w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka  na lata 2007-2013.  Działania 

Zarządu koncentrowały się na utrzymaniu poziomu produkcji, sprzedaży i zatrudnienia, poszukiwaniu 

nowych kontrahentów, a także zapewnieniu jak najskuteczniejszej ściągalności należności, co, z uwagi na 

istniejące warunki rynkowe, było znacznie utrudnione.  

 

W zakresie istotnych zamówień w 2011 roku podpisano umowy na dostawy wyrobów m.in. dla: 

HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w Wysogotowie  budowa w Toruniu, STANDARD PROJEKT Sp. z o.o. w 

Toruniu budowa w Bydgoszczy, GIGA Warszawa budowa w Sokołowie Podlaskim, Budimex S.A. oddział 

Poznań dla budowy w Bydgoszczy.  

Z takimi kontrahentami jak Allcon Gdynia, Gralbet Gralewo, Skanska Warszawa, N&M Warszawa, Wroński 

Kiełpino, Maxi -Mix Lipusz zrealizowano dostawy dla kilku budów, których wartość przyczyniła się do 

osiągniętego wyniku i pokazała ustabilizowaną pozycje Spółki na rynku. Podtrzymana została umowa 
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stałej współpracy z firmą Freyssinet, dla której wykonywane były produkty przez cały rok. W konsekwencji 

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

 

W 2011 roku poczyniono znaczne inwestycje, w tym:  

1) modernizację węzła betoniarskiego poprzez zakup nowego mieszalnika o pojemności 2 m3  oraz 

zintegrowano system suwnic,  

2) zakup dwóch zintegrowanych suwnic o udźwigu 20 t, co pozwoliło na uruchomienie produkcji stropów 

sprężonych na trzech kolejnych torach,  

3) uruchomienie kolejnej suwnicy przejazdowej w magazynie wyrobów wraz z wybetonowaniem posadzki,  

4) wykonanie form do słupów, ścian, belek, rygli oraz trybun stadionowych,  

5) uruchomienie kotłowni węzła betoniarskiego zapewniającej ciepło technologiczne do produkcji betonu w 

okresie obniżonych temperatur,  

6) zakupy sprzętu i maszyn transportowych.   

 
4.  NABYCIE AKCJI WŁASNYCH  

W dniu 3 marca 2011 roku dokonano spłaty należności Skarbu Państwa wynikających z umowy sprzedaży 

akcji Spółki podpisanej w dniu 4 listopada 2008 roku, w liczbie 207607 sztuk,  w cenie 35 złotych za akcję. 

Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia. Łączna cena nabycia akcji, wraz 

z indeksacją ceny wyniosła 7 855 655,17 zł.  Umorzenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22.07.2011 roku z chwilą zarejestrowania przez Sąd 

Rejonowy w Bydgoszczy  obniżenia kapitału zakładowego, tj. 9.09.2011 roku  

 
5.  WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA  W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU  

Spółka prowadzi badania form zbrojenia w elementach kanalizacyjnych, pokrywania ścianek  rur 

kanalizacyjnych specjalną powłoką zapewniającą poprawę  parametrów przepływu oraz zastosowania 

zeolitu do produkcji elementów wibroprasowanych, co znalazło zastosowanie w złożonym wniosku na 

kredyt technologiczny.   

 
6.  SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI  

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazało po stronie aktywów 

i pasywów sumę  48.027,0 tys. złotych.  

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do  31 grudnia 2011 roku wykazało zysk 

netto w wysokości  3.749,1 tys. złotych.  

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia do  31 grudnia 2011 roku 

wykazało zwiększenie kapitału własnego  o  12.794,6 tys. złotych.   

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych  za okres od 1 stycznia do  31 grudnia 2011 roku wykazało 

spadek stanu środków pieniężnych netto w omawianym okresie  o kwotę  445,4 tys. złotych.  

Zarząd Spółki przedstawia  propozycję co do podziału zysku w następujący sposób: zwiększenie kapitału 

zapasowego.  

 

6.1. Wskaźniki rentowności  

Wskaźnik Formuła wska źnika Zalecane  2011 2010 2009 

Rentowność sprzedaży Wynik na sprzedaży/Przychody ze 
sprzedaży max -0,7% -1,0% -5,5% 

Rentowność brutto sprzedaży Wynik brutto/Przychody ze 
sprzedaży 

max 10,9% 0,2% -2,1% 
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Rentowność netto sprzedaży Wynik netto/Przychody ze sprzedaży max 9,2% 0,3% -2,4% 

Rentowność netto aktywów Wynik netto/Średnia wartość 
aktywów ogółem 

max 8,7% 0,3% -2,2% 

Rentowność netto kapitału 
własnego 

Wynik netto/Średnia wartość kapitału 
własnego bez zysku 

max 19,8% 0,7% -5,7% 

 
6..2. Wskaźniki płynności finansowej 
 

Wskaźnik Formuła wska źnika Zaleca
ne 2011 2010 2009 

Płynność bieżąca 

(Zapasy + należności krótkoterminowe + środki 
pieniężne + rozliczenia międzyokresowe 

generujące wpływy gotówkowe)/(Zobowiązania 
krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe 

generujące wydatki) 

1,4-2,0 1,24 0,92 1,59 

Płynność szybka 

(Należności krótkoterminowe + krótkoterminowe 
aktywa finansowe + rozliczenia międzyokresowe 
generujące wpływy gotówkowe)/(Zobowiązania 
krótkoterminowe + rozliczenia międzyokresowe 

generujące wydatki) 

0,8-1,0 0,90 0,72 1,07 

Pokrycie zobowiązań 
handlowych 
należnościami 

(Należności z tytułu dostaw i 
usług/Zobowiązania z tytułu dostaw i usług >1,0 1,87 1,83 2,21 

Kapitał pracujący 
Majątek obrotowy - zobowiązania 

krótkoterminowe - rozliczenia międzyokresowe 
pasywne 

max 5 220,3 -1 936,8 8 057,2 

Udział kapitału 
pracującego w 
aktywach 

(Majątek obrotowy - zobowiązania 
krótkoterminowe - rozliczenia międzyokresowe 

pasywne)/Suma bilansowa 
max 10,87 -5,1% 22,9% 

Przeciętny okres spływu 
należności w dniach 

(Średnia wartość należności z tytułu dostaw i 
usług*365)/(Przychody ze sprzedaży + podatek 

od towarów i usług należny) 
- 111,1 122,2 116,5 

Przeciętny okres 
trwania zobowiązań z 
tytułu dostaw i usług w 
dniach 

(Średnia wartość zobowiązań z tytułu dostaw i 
usług*365)/(Koszty działalności operacyjnej - 

Amortyzacja - Koszty pracy - Podatki i opłaty + 
Podatek od towarów i usług naliczony przy 

zakupach) 

- 72,2 81,9 59,1 

 

6.3. Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów 
 

Wskaźnik Formuła wska źnika Zaleca
ne 2011 2010 2009 

Obrotowość aktywów Przychody ze sprzedaży/Średnia wartość 
aktywów ogółem max 0,9 0,8 0,9 

Obrotowość 
rzeczowego majątku 
trwałego 

Przychody ze sprzedaży/Średnia wartość 
rzeczowego majątku trwałego 

max 2,6 2,3 2,7 

Rotacja zapasów 
materiałów w dniach 

(Średnia wartość materiałów*365)/(Koszty 
zużycia materiałów + wartość sprzedanych 

materiałów) 
min 36,4 39,1 49,8 

Rotacja zapasów 
półproduktów i 
produkcji w toku w 
dniach 

(Średnia wartość półproduktów i produkcji w 
toku*365)/Koszty działalności operacyjnej min 7,0 15,6 21,2 

Rotacja wyrobów 
gotowych w dniach 

(Średnia wartość wyrobów 
gotowych*365)/Koszty działalności operacyjnej min 29,2 48,2 45,8 

Rotacja zapasów 
towarów w dniach 

(Średnia wartość towarów*365)/Wartość 
sprzedanych towarów 

min 7,4 20,7 100,6 

Przychodowość 
pracownika w tys. zł 

Przychody ze sprzedaży/Przeciętna liczba 
zatrudnionych w etatach max 272,3 225,2 214,3 

 
6.4. Wskaźniki finansowania działalności 

Wskaźnik Formuła wska źnika Zaleca
ne 2011 2010 2009 

Finansowanie kapitałem 
własnym 

Kapitał własny/Pasywa ogółem >30% 52,7% 33,2% 37,6% 

Pokrycie zobowiązań 
kapitałem własnym 

Kapitał własny/Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 

>45% 111,4% 49,7% 60,4% 

Pokrycie aktywów 
długoterminowych 
kapitałem 
długoterminowym 

Długoterminowe pasywa/(Aktywa trwałe + 
Należności o wymagalności pow. 12m.) 

>100% 124,5% 87,7% 157,7% 

Trwałość źródeł 
finansowania 

Długoterminowe pasywa/Pasywa ogółem max 55,2% 36,2% 62,7% 



 9 
 
 

 

6.5.  INSTRUMENTY FINASOWE  

Z uwagi na niską istotność ryzyk Spółka nie stosuje zawansowanych instrumentów  finansowych 

zabezpieczających . Poniżej opis poszczególnych ryzyk: 

 

6.5.1. Ryzyko cenowe  

Rosnąca konkurencja może negatywnie wpływać na wyniki osiągane przez Spółkę. Spółka nieustannie 

dąży do powiększenia asortymentu oferowanych produktów. Priorytetem jest też podnoszenie jakości 

i wydajności.   

 

6.5.2. Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe dotyczy głównie należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na obowiązujące w Spółce 

procedury i oraz liczną bazę klientów ocenia się, iż koncentracja ryzyka  nie jest znacząca.   

 

6.5.3. Ryzyko płynności  

Ryzyko utraty płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Spółkę 

zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Działania mające na celu ograniczenie ryzyka 

obejmują właściwe zarządzanie płynnością finansową, uwzględniając możliwość opóźnień w spłatach 

części klientów.  

 

 

7.  PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI  

Prognozy działalności Spółki „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA na rok 2012 przewidują uzyskanie 

dodatniego wyniku finansowego netto. Plany te oparte są na przewidywanej realizacji podpisanych 

kontraktów i zamówień, jakie Spółka ma pozyskać do końca 2012 roku, aby zrealizować w pełni swoje 

zamierzenia, na działaniach zmierzających do zapewnienia konkurencyjności na rynku, efektu skali 

obniżenia kosztów produkcji i rozszerzenia zakresu oferowanych wyrobów.   

Zarząd Spółki będzie realizował strategię firmy zmierzającą do systematycznej poprawy  wyników oraz 

wzmocnienia pozycji rynkowej.  

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera rzeczywisty obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 

Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.  

 

 

ZARZĄD 

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów 

„PREFABET-BIAŁE BŁOTA”  

Spółka Akcyjna  

 

 

 

Grzegorz  Brzykcy             Dariusz Kaczmarek 

Wiceprezes Zarządu           Prezes Zarządu  


