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1. List Zarządu. 
 
Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, 
 

Rok 2011 był dla Spółki czwartym rokiem prowadzenia działalności gospodarczej 
w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000307183 z dnia 02.06.2008 roku 
i wniesiony przez akcjonariuszy kapitał akcyjny w wysokości łącznej 2.405.000,00 zł.  

PSW Capital S.A. zajmuje się inwestowaniem w przedsiębiorstwa z branży 
energetycznej i ciepłowniczej. Firma zmierza do skonsolidowania rynku energetycznego 
w Polsce, poprzez pozyskiwanie do swojego portfela spółek, zajmujących się sprzedażą 
materiałów opałowych klientom indywidualnym oraz przedsiębiorstwom. 

Miniony rok 2011 był dla PSW Capital S.A. pod wieloma względami przełomowy. 
Zmiany jakie zaszły w firmie przyczyniły się do jej dynamicznego rozwoju, co pozytywnie 
przełożyło się na wyniki finansowe. W ubiegłym roku aktywne działania Zarządu na rynku 
paliw stałych, jak i zawarcie umów ze strategicznymi kontrahentami pozwoliły 
na wypracowanie zysku w wysokości 10.369.010,65 zł. Spółka dokonała aportu 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się hurtowym handlem węglem 
do spółki Węglopex Sp. z o.o w zamian za udziały o wartości 21.122.400,00. Firma w 2012 
roku planuje rozwój celowych spółek zależnych. 
PSW Capital S.A. w 2011 roku osiągnęła zysk netto w wysokości ponad 10 mln zł, który 
w części wynoszącej 9.000.000,00 zdecydowała przeznaczyć na wypłatę dywidendy, 
pozostałą część na kapitał zapasowy spółki. 
Przekształcenie struktur i profili działalności spółki PSW Capital S.A. poprzez wydzielenie 
przedsiębiorstwa zajmującego się hurtową sprzedażą materiałów opałowych do nowej spółki 
i skupienie się tym samym na budowie grupy kapitałowej działającej na rynku hurtowej 
sprzedaży materiałów opałowych idealnie przygotowuje spółkę PSW Capital S.A. 
do przeniesienia notowań na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych, co jest 
priorytetem Zarządu na 2012 rok. 
 
Dziękując Akcjonariuszom i Pracownikom zapraszam do zapoznania się z jednostkowym 
sprawozdaniem finansowym PSW Capital S.A.  za 2011 r. 
 
 

Z poważaniem 
Prezes Zarządu PSW Capital S.A. 

Włodzimierz Krawczyk 
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2. Podstawowe informacje o Emitencie. 
 
 
Nazwa  PSW Capital Spółka Akcyjna 
Siedziba  ul. Anielewicza 25 lok. 10 , 01-026 Warszawa 
Telefon  + 48 22-441-17-37 
Fax   + 48 22 548 00 01 
E-mail:  info@pswcapital.pl 
Stona internetowa  www.pswcapital.pl 
NIP  566-18-92-914 
REGON  140218236 
Kapitał zakładowy  2.405.000,00 zł 
Numer KRS wraz z organem 
prowadzącym rejestr 

 
 

0000307183 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 

Zarząd  Zarząd: 
Prezes Zarządu: Włodzimierz Krawczyk 
 
Rada Nadzorcza: 
Jadwiga Krawczyk: Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 
Magdalena Tyszka: Członek Rady Nadzorczej 
Konrad Kowalski: Członek Rady Nadzorczej 
Ewa Lewandowska: Członek Rady Nadzorczej 
Marcin Wojcieszuk: Członek Rady Nadzorczej 
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3. Sprawozdanie Zarządu  
 
Zgodnie z Uchwałą nr 886/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. Zarządu Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. PSW Capital zadebiutowała 5 grudnia 2008 r. na rynku 
NewConnect. Od tego dnia akcje PSW Capital S.A. zaczęły podlegać regularnej wycenie na 
giełdzie. Spółka zapewnia właścicielom akcji oraz przyszłym inwestorom dostęp do bieżących 
informacji odnoszących się do Spółki publicznej, a także raportów okresowych. 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest inwestowanie w przedsiębiorstwa 
z branży energetycznej i ciepłowniczej. 
 
W wynikach za cały 2011 r. PSW Capital S.A. osiągnęła przychód w wysokości 107 665 856,28 
zł. Suma bilansowa spółki wynosi 43 574 616,43, Spółka zakończyła rok 2011 zyskiem netto 
na poziomie ponad 10 mln złotych. Jest to wynik lepszy od wyniku ubiegłorocznego o ponad 
1,7 mln zł.  
 
Spółka zmierza do skonsolidowania rynku energetycznego w Polsce, poprzez pozyskiwanie 
do swojego portfela spółek, zajmujących się sprzedażą materiałów opałowych klientom 
indywidualnym oraz przedsiębiorstwom. Przez swoje spółki zależne, Węglopex Holding S.A 
i Węglopex Sp. z o.o., zajmuje się także hurtową sprzedażą materiałów opałowych. 
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4. Wybrane dane finansowe za 2011 rok 
 

4.1 Wybrane dane jednostkowe 
 
Wybrane dane finansowe, zawierają podstawowe pozycje rocznego sprawozdania 
finansowego za 2011 rok. 
 

      Kwoty za rok: 01.01.2010 - 
31.12.2010 

01.01.2011 -
31.12.2011 

A. 
Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym:         146 770 664,57              107 665 856,28    

  - od jednostek powiązanych       
B. Koszty działalności operacyjnej         135 525 052,77              108 045 141,67    
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)           11 245 611,80     -               379 285,39     
D. Pozostałe przychody operacyjne                240 548,58                     320 557,23     
E. Pozostałe koszty operacyjne                993 160,28                       18 941,24     

F. 
Zysk (Strata) z działalności 
operacyjnej (C+D-E)           10 493 000,10     -                 77 669,40     

G. Przychody finansowe                514 643,27                10 576 115,13    
H. Koszty finansowe                247 092,40                     145 303,08     

I. 
Zysk (Strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H)           10 760 550,97                10 353 142,65    

J.  Zysk (strata) brutto ( I +/- J )           10 760 550,97                10 353 142,65    
K.  Zysk (strata) netto (K-L-M)             8 659 350,97                10 369 010,65    

 
 
5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe Emitenta oraz grupy kapitałowej Emitenta. 
 
Działania podjęte przez Emitenta w 2011 r. wpłynęły na umocnienie pozycji Spółki na rynku 
energetycznym, utrzymanie rentowności PSW Capital S.A. oraz wzrost sprzedaży. W 2011 
roku Spółka prowadziła aktywne działania na rynku paliw stałych, których efektem było 
zawarcie umów ze strategicznymi kontrahentami, co z kolei pozwoliło na wypracowanie 
zysku w wysokości 10.369.010,65 zł. Spółka dokonała aportu zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, zajmującej się hurtowym handlem węgla do spółki Węglopex Sp. z o.o 
w zamian za udziały o wartości 21.122.400,00.  
PSW Capital S.A. w 2012 roku planuje rozwój celowych spółek zależnych oraz przeniesienie 
notowań firmy na regulowany rynek Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka 
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planuje również przejęcie dwóch ciepłowni, które są dla firmy szansą na zaistnienie na 
nowym rynku. Ponadto Zarząd PSW Capital S.A. zamierza w dalszym ciągu kontynuować 
politykę wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego przez spółkę. Na ten cel Zarząd planuje 
przeznaczać co roku 65% - 95% zysku wypracowanego z roku poprzedniego.  
  
6. Oświadczenie w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego. 
 
Zarząd PSW Capital S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie 
finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 
Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera 
prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
7. Oświadczenie o rzetelności sprawozdań finansowych i prawidłowym wyborze Biegłego 
Rewidenta. 
 
Zarząd PSW Capital S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie 
z przepisami prawa oraz że podmiot ten a także biegli rewidenci dokonujący badania tego 
sprawozdania spełniali warunki do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 
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8. Informacja o stosowaniu przez spółkę zasad dobrych praktyk 
 
 
Lp. 

 
Zasada 

 
Stosowanie 

zasady w Spółce 
 

 
Komentarz 

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 
walnego 
zgromadzenia 
przez Internet, 
rejestracji video 
przebiegu obrad 
oraz 
upublicznianiem  
takiej video 
rejestracji 

Zastosowanie 
nowoczesnych 
technologii może być 
utrudnione ze względu 
na ograniczone 
możliwości techniczne, 
aczkolwiek Spółka 
w przyszłości dołoży 
należytej staranności 
w celu ich 
zastosowania. 

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

TAK   

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę 
internetową i zamieszcza na niej: 

TAK   

3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej TAK   



 

9 
 

działalności (strona startowa). 
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   

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   

3.6. Dokumenty korporacyjne spółki. TAK   
3.7. Zarys planów strategicznych spółki. TAK   
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 takie publikuje). 

TAK   

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   

3.12. Opublikowane raporty bieżące 
i okresowe. 

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

TAK   

3.14. 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   

3.16. 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  

3.18. Informację o przerwie w obradach 
walnego zgromadzenia i powodach 
zarządzenia przerwy 

TAK Spółka jest świadoma 
tej zasady, lecz do dnia 
dzisiejszego nie 
zaistniała potrzeba 
publikacji 



 

11 
 

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 W dniu 31 maja 2012r. 
została rozwiązana za 
porozumieniem stron 
umowa z firmą 
doradczą Financial 
Markets Center 
Management (FMCM). 

3.20. 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   

  Informacje zawarte na stronie 
internetowej powinny być zamieszczanie 
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, aktualizacja powinna zostać 
przeprowadzona niezwłocznie. 

TAK Spółka prowadzi 
stronę internetową na 
której umieszczane są 
informacje w celu 
ułatwienia dostępu do 
nich, aktualizacje 
dokonywane są 
najszybciej, jak to 
możliwe. 

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 Spółka prowadzi 
stronę internetową w 
języku polskim. 
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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. 

TAK  

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 W dniu 31 maja 2012r. 
została rozwiązana za 
porozumieniem stron 
umowa z firmą 
doradczą Financial 
Markets Center 
Management (FMCM). 

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:     
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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. 

TAK   

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. 

TAK   

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   
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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 od 
akcjonariusza posiadającego co najmniej 
połowę kapitału zakładowego lub co 
najmniej połowę ogółu w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego 
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 
w trybie określonym w art. 339 § 3 KSH, 
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 KSH. 

TAK  

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

TAK   
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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, 
• 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 

TAK  
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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 sytuacje. 

TAK . 
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9. Informacja o wysokości wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 
Autoryzowanego Doradcy Spółki w 2011 roku 
 
9.1. Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej Spółki w 2011 roku 
 
Spółka nie wypłacała Zarządowi i Członkom Rady Nadzorczej żadnych wynagrodzeń, a także 
nie udzielała  pożyczek Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej. 
 
9.2 Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki 
 
Spółka w roku 2011 miała jednego Autoryzowanego Doradcę. 
Wartość netto wynagrodzenia Financial Markets Center Management Sp. z o.o. w roku 2011 
z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie wyniosła 26 658,00zł Brutto  
 
10. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi 
 
Załącznik 
 
11. Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
z badania rocznego sprawozdania finansowego 
 
Załącznik 
 
 

Z poważaniem 
Prezes Zarządu PSW Capital S.A. 

Włodzimierz Krawczyk 
 


