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1 PODSTAWA PRZYGOTOWANIA RAPORTU 

Niniejszy raport został przygotowany przez WORLD CONSULTING INVESTMENT SA, z siedzibą w 

Poznaniu, przy ul. Garbary 71/105, 61-758 Poznań, REGON 301998422 zarejestrowaną pod numerem 

KRS 0000405727 na podstawie umowy z CERABUD SA, z siedzibą w Łodzi przy ul. Al. Kościuszki nr 

80/82 lok. 604, 90 - 437 Łódź, REGON 100339497, NIP 7251949538 zarejestrowaną pod numerem 

KRS: 0000332147 podpisanej 4 lipca 2012 roku w Poznaniu. 

Zarząd Spółki Cerabud SA (dalej: „Spółka”, „Emitent”) potwierdził, że dane zawarte w Analizie 

Finansowej, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu i przy dołożeniu należytej staranności są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na 

znaczenie informacji zawartej w niniejszym materiale. 

WORLD CONSULTING INVESTMENT SA nie przeprowadził niezależnej weryfikacji informacji 

dotyczących Spółki, ani składników majątku Spółki, zawartych w niniejszej Analizie Finansowej. W 

związku z powyższym WORLD CONSULTING INVESTMENT SA nie daje żadnej rękojmi, nie składa 

żadnego oświadczenia (wyraźnie złożonego lub dorozumianego), co do rzetelności lub zupełności 

Analizy Finansowej w zakresie informacji dotyczących Spółki i nie będzie z tego tytułu ponosić żadnej 

odpowiedzialności. 

Emitent ani WORLD CONSULTING INVESTMENT SA nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki 

decyzji podjętych na podstawie Analizy Finansowej lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym 

materiale. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie  Analizy Finansowej ponoszą wyłącznie 

osoby lub podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie lub 

na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym instrumentem 

finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od dokonania takiej inwestycji. 

Niniejsza Analiza Finansowa nie ma charakteru wyceny i nie może być traktowana w ten sposób.  
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2 PREZENTACJA EMITENTA  

2.1 PODSTAWOWE DANE 

 

2.2 PRZEPISY PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH UTWORZONA ZOSTAŁA SPÓŁKA  

Spółka CERABUD S.A. utworzona została na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych z 

przekształcenia CERABUD Sp. z o.o. na mocy uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników CERABUD Sp. z o.o. z dnia 28.04.2009r. 

2.3 ORGAN REJESTROWY 

Spółka w aktualnej formie spółki akcyjnej została zarejestrowana 24.06.2009 roku w Krajowym 

Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332147. Zgodnie Aktem 

Założycielskim czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.  

2.4 HISTORIA SPÓŁKI 

Firma rozpoczęła swoją działalność pod nazwą LAND - FOUND Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Piotrkowskiej 44. W marcu 2007r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wielkość kapitału założycielskiego w momencie rejestracji Spółki wynosiła 50.000 zł.  

Faktyczne rozpoczęcie działalności nastąpiło we wrześniu 2007r. Od początku głównym przedmiotem 

działalności była produkcja cegieł. Spółka korzystała ze złóż ilastych oraz budynków położonych w 

NAZWA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

SIEDZIBA Łódź

ADRES ul. Al. Kościuszki 80/82, lok. 604, 90 - 437 Łódź

TELEFON (0- 42) 298 51 29

FAKS (0 - 42) 298 51 28

E - mail kontakt@cerabud.pl

WTRONA INTERNETOWA www.cerabud.pl

REGON 100339497

NIP 725-194-95-38

KRS 332147

OZNACZENIE SĄDU

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI - ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
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Chotyłowie w oparciu o umowę dzierżawy z Panem Tomaszem Mitrowskim – właścicielem 

nieruchomości.  

W grudniu 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, na mocy uchwały podjęło decyzję o 

podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 8.552.000 zł. Podwyższenie kapitału zostało 

pokryte wkładem niepieniężnym – aportem został wniesiony kompleks cegielni w Chotyłowie (z jednym 

z największych w Polsce pieców kręgowych Hoffmanna) wraz ze złożami ilastymi należący do Pana 

Tomasza Mitrowskiego. Uchwałą tą została również zmieniona nazwa firmy na CERABUD Sp. z o.o.  

Dnia 28 kwietnia 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło decyzję 

o przekształceniu CERABUD Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną.  

W wyniku przekształcenia powstała spółka CERABUD S.A. z kapitałem zakładowym w wysokości 

8.552.000,00 zł, dzielącym się na 855.200.000 akcji o wartości 0,01 zł każda. W okresie lipiec - sierpień 

2009 roku została przeprowadzona niepubliczna emisja akcji serii C skierowana do wybranej grupy 

inwestorów w wyniku której nastąpiło podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki o 623.000 zł.  

W dniu 21 października 2009 roku miało miejsce Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w 

sprawie scalenia akcji oraz zmiany statutu Spółki. W wyniku uchwały o scaleniu akcji zmieniła się 

wartość nominalna akcji CERABUD S.A. każdej z serii (tj. serii: A, B oraz C) na 0,1 złotych (dziesięć 

groszy) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 0,01 złotych (jeden grosz) oraz 

zmniejszyła się proporcjonalnie ogólna liczba akcji CERABUD S.A. wszystkich serii z liczby 

917.500.000 (dziewięćset siedemnaście milionów pięćset tysięcy) do liczby 91.750.000 

(dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy), przy zachowaniu niezmienionej 

wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).  

Dnia 26 listopada 2009 roku została zawiązana Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod nazwą 

CERABUD DYSTRYBUCJA Sp. z o. o. W nowej spółce CERABUD S.A. posiada 90% udziałów w 

kapitale zakładowym. Przedmiotem działalności CERABUD DYSTRYBUCJA Spółka z o.o. jest hurtowy i 

detaliczny obrót materiałami ceramiki budowlanej.  

W dniu 21 grudnia 2009 roku CERABUD S.A. zadebiutował na rynku NewConnect zostając 106 spółką 

notowaną na alternatywnym rynku GPW w Warszawie.  

W marcu 2010 roku Emitent poinformował o wygraniu przetargu na zakup cegielni w gminie Rudniki w 

województwie Opolskim.  
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Dnia 02 czerwca 2010r. Zarząd Spółki podjął decyzję o podwyższenia kapitału zakładowego w 

granicach kapitału docelowego poprzez przeprowadzenie w publicznej ofercie emisji akcji serii D w 

drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 

W dniu 22.06.2010r. Zarząd CERABUD S.A. otrzymał informację o Uchwale Zarządu GPW o 

wprowadzeniu Praw Poboru Akcji, praw do akcji serii D oraz akcji serii D do alternatywnego systemu 

obrotu na Rynku NewConnect. 

W dniu 26.07.2010r. Zarząd CERABUD S.A. z siedzibą w Łodzi poinformował, że w dniu 23.07.2010r. 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 723/2010, na mocy której 

określono, że 10.582.619 Praw do Akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł 

każda będzie notowanych na Rynku NewConnect począwszy od dnia 27.07.2010r. Notowania PDA 

odbywać się będą na Rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą 

"CERABUD-PDA" i oznaczeniem "CERA". 

Dnia 30 lipca 2010r. Emitent - CERABUD S.A. w drodze przetargu nabył nowy zakład produkcyjny 

zlokalizowany w miejscowości Faustianka, gmina Rudniki, województwo Opolskie (około 30 kilometrów 

na południowy zachód od Wielunia). Cena zakupu wynosiła 726.084,57 zł netto. 

W dniu 18.02.2011r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi wydał postanowienie zatwierdzające 

zmianę Statutu Spółki, poprzez podniesienie kapitału zakładowego z 9.170.000,00 zł na 10.233.261,90 

zł oraz zmianę liczby akcji z 91.750.000 na 102.332.619 sztuk. 

Zarząd Spółki CERABUD S.A. poinformował że: dzień 11.03.2011r. będzie pierwszym dniem notowania 

w alternatywnym systemie obrotu na Rynku NewConnect 10.582.619 akcji zwykłych na okaziciela serii 

D spółki CERABUD S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczona kodem 

„PLCRBUD00016”. 

W dniu 03.08.2011r. Zarząd Spółki podpisał umowę z doradcą giełdowym DFP S.A. i Biurem 

Maklerskim DFP Sp. Z o.o. na realizację emisji akcji serii E. Celem emisji jest zakup kolejnej cegielni, 

pozyskanie środków obrotowych i częściowo spłata zobowiązań. 

W dniu 30.11.2011r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę na mocy której w ramach kapitału docelowego, 

postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 38,10 zł, w drodze emisji w granicach kapitału 

docelowego 381 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. 

Przeprowadzenie przedmiotowej emisji Akcji serii E uzasadnione jest interesem Spółki związanym z 
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zamiarem przeprowadzenia scalenia akcji i podwyższenia jednostkowej wartości nominalnej akcji 

Spółki. 

W dniu 27 grudnia 2011r. roku Emitent otrzymał List Intencyjny w sprawie nawiązania relacji 

inwestorskich, zwrotnie podpisany przez inwestora, tj. spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Łodzi 

(spółkę handlową), prowadzącą dochodową działalność gospodarczą, przy rocznych przychodach ze 

sprzedaży za 2010 rok na poziomie przekraczającym 60 mln zł, której zamiarem jest wprowadzenie 

swoich akcji do notowań w alternatywnym systemie obrotu, zwaną dalej: "Inwestorem". Nawiązanie 

relacji inwestorskich, o których mowa w treści podpisanego Listu Inwestycyjnego, ma być realizowane 

poprzez zaangażowanie kapitałowe lub inwestycyjne w CERABUD SA ze strony Inwestora (spółki 

komandytowo-akcyjnej), w szczególności zmierzające do przejęcia Spółki przez Inwestora, gdzie 

wskazany Inwestor (spółka komandytowo-akcyjna) będzie spółką zależną CERABUD SA. Strony 

podpisanego Listu Intencyjnego zgodnie postanowiły m.in., że: (-) szczegółowe zasady dokonania przez 

Inwestora zaangażowania kapitałowego lub inwestycyjnego w Cerabud SA, a w szczególności forma 

inwestycji, jej wysokość oraz zakres i sposób finansowania zostaną ustalone przez Strony najpóźniej w 

terminie do dnia 31 marca 2012 roku, (-) Cerabud SA przyznaje Inwestorowi wyłączność na 

prowadzenie negocjacji w terminie do 15 lutego 2012 roku, (-) Inwestor deklaruje zamiar 

przeprowadzenia procesu due dilligence Spółki w terminie do dnia 15 lutego 2012 roku. Według 

informacji uzyskanych od Spółki dnia 15 kwietnia 2012r. podpisany został aneks zmieniający zapisy 

podpisanego Listu Inwestycyjnego. Według niniejszego dokumentu szczegółowe zasady dokonania 

przez Inwestora zaangażowania kapitałowego lub inwestycyjnego w Cerabud SA, a w szczególności 

forma inwestycji, jej wysokość oraz zakres i sposób finansowania zostaną ustalone przez Strony 

najpóźniej w terminie do dnia 31 września 2012 roku. 

W dniu 26 stycznia 2012 roku Spółka wraz z Autoryzowanym Doradcą Spółki (DFP Doradztwo 

Finansowe SA) zgodnie postanowiły rozwiązać umowę o pełnienie przez DFP Doradztwo Finansowe 

SA funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki. Zgodnie z podpisanym porozumieniem przedmiotowa 

umowa została rozwiązana z dniem 26 stycznia 2012 roku. 

W dniu 17 lutego 2012 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia 

w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców 

dokonano m.in. rejestracji i wpisu: (1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji 

serii E oraz (2) zmiany postanowień § 7 ust. 1 Statutu Spółki uwzględniających podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki o emisję akcji serii E. 
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W dniu 18.02.2012r. Zarząd Spółki podał do publicznej wiadomości treść uchwał ZWZA CERABUD SA 

zwołanego na dzień 18.01.2012r., a obradującego w skutek zarządzonej przerwy w dniu 17.02.2012 

roku. Walne Zgromadzenie podjęło między innymi uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań za 

2010 rok, udzielenia absolutorium i scalenia akcji. 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowieniem z dnia 29.03.2012 roku postanowił 

oddalić wniosek Spółki o rejestracje zmian Statutu Spółki dokonanych aktem notarialnym z dnia 

17.02.2012 roku oraz zmian co do ilości łącznej oraz wartości jednej akcji wobec dokonanego scalenia 

akcji. 

W dniu 21.05.2012r. Walne Zgromadzenie Cerabud SA, postanowiło w drodze uchwały dokonać 

scalenia akcji przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki. W wyniku 

podjętych decyzji Walnego Zgromadzenia Cerabud SA, przy zachowaniu dotychczasowego oznaczenia 

akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, nastąpiło oznaczenie nową serią F wszystkich 

dotychczasowych akcji zwykłych na okaziciela Spółki dotychczasowych serii B, C, D i E oraz ustalono 

wartość nominalną akcji Cerabud SA każdej z serii w wysokości 10 złotych (dziesięć złotych) w miejsce 

dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 złotego (dziesięć groszy) oraz zmniejszono 

proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Cerabud SA wszystkich serii z 102.333.000 (sto dwa miliony trzysta 

trzydzieści trzy tysiące) do liczby 1.023.330 (jeden milion dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści), 

przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, z dnia 25-06-2012 

uwzględnione zostały uchwały WZA CERABUD S.A. z dnia 21.05.2012 w sprawie scalenia akcji i 

dokonane stosowne wpisy. Obecnie są prowadzone działania związane z przeprowadzeniem procesu 

scalenia akcji KDPW i GPW.  

W dniu 26.06.2012r. w drodze uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CERABUD S.A. 

postanowiło o obniżeniu Kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.209.970,00 zł, tj. z kwoty 

10.233.300,00 zł do kwoty 1.023.330,00 zł, poprze zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki 

z kwoty 10 zł (dziesięć złotych) do kwoty 1 zł (jeden złotych). Decyzja o obniżenie kapitału Spółki 

podyktowana była rynkową wycenę akcji Spółki, oscylującą w okolicach znacznie poniżej wartości 

nominalnej, panującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie 

średnioterminowym zahamowaniu wzrostu cen rynkowych akcji i związaną z tym faktem przecenę cen 

rynkowych akcji części notowanych spółek, w tym Cerabud S.A. Celem obniżenia kapitału zakładowego 

jest umożliwienie przeprowadzenia emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G po cenie emisyjnej niższej 
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niż wartość nominalna akcji Spółki przed dokonaniem zmniejszenia (wartość nominalna akcji Spółki 

przed obniżeniem wynosi 10,00 zł za jedną akcję) i, jednocześnie, po cenie emisyjnej nie mniejszej niż 

obniżona wartość nominalna akcji Spółki (tj. po cenie emisyjnej wynoszącej nie mniej niż 1,00 zł za 

jedną akcję). Takie określenie ceny emisyjnej Akcji serii G ma na celu skuteczne jej uplasowanie na 

rynku. 

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CERABUD S.A. postanowiło o podwyższeniu 

kapitału zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 9.209.970 zł i nie wyższą niż 10.233.300 zł, poprzez 

emisję w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru, akcji nowej emisji w liczbie nie niższej niż 9.209.970 i nie wyższej niż 10.233.300 akcji zwykłych 

na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.  

W drodze kolejnej uchwały z dnia 26.06.2012r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CERABUD S.A. 

postanowiło Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie wyższą niż 8.000.000 zł w 

drodze emisji nie więcej niż 8.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 

wynoszącej 1,00 zł każda akcja. Objęcie Akcji serii H Spółki w ramach emisji, nastąpi w drodze złożenia 

oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonych adresatów, tj. osoby uprawnione wyznaczone 

przez Zarząd Spółki. Jednocześnie pozbawiono w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru Akcji serii H, co zgodnie z przedstawioną pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody 

pozbawienia prawa poboru uzasadnione jest długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji 

akcji jest poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki, w tym inwestorów 

finansowych lub inwestorów branżowych. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i 

poszerzenie grona inwestorów ma na celu również pozyskanie środków finansowych niezbędnych do 

dalszego rozwoju Spółki. Z powyższych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa 

poboru Akcji serii H Spółki i umożliwienie ich objęcia przez inwestorów należy uznać za uzasadnione i 

leżące w interesie Spółki i tym samym nie pozostające w sprzeczności z interesem dotychczasowych 

akcjonariuszy Spółki. Oferta objęcia Akcji serii H, nie jest ofertą publiczną, ani nie stanowi publicznego 

proponowania nabycia papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu 

oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz.1439 z późn. zm). 

W dniu 8 czerwca 2012 roku Emitent zawarł umowę z IPO Doradztwo Strategiczne SA z siedzibą w 

Warszawie, obejmującą: 1) sporządzenie Dokumentu Informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji 

Spółki do obrotu w ASO, 2) działania związane z wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu w ASO, 3 
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pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki zgodnie z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi 

rynku NewConnect w zakresie związanym z wprowadzeniem do obrotu w ASO akcji serii G i H. 

W dniu 26 czerwca 2012r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych Uchwałą NR 607/2012, nałożył na 

Spółkę obowiązek sporządzenia analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego 

prowadzenia działalności przez Spółkę. Tym samym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w 

Warszawie zobowiązał Spółkę do zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu 

spółką prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym usługi 

doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, dokonania analizy sytuacji 

finansowej i gospodarczej spółki CERABUD S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także 

sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości 

kontynuowania przez spółkę CERABUD S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia 

w przyszłości. Analiza sytuacji finansowej i gospodarczej Spółki powinna zostać opublikowana nie 

później niż w ciągu 45 dni od dnia opublikowania Uchwały Giełdy. 

W dniu 4 lipca 2012 r. Uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie 

zawieszenia na rynku NewConnect obrotu akcjami spółek w związku z nieprzekazaniem opinii z 

badania sprawozdania finansowego za rok 2011r. Nr 649/2012, w związku z nieprzekazaniem w trybie i 

na warunkach obowiązujących na rynku NewConnect opinii z badania sprawozdania finansowego za 

rok 2011, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Alternatywnego Systemu 

Obrotu postanowił zawiesić obrót akcjami CERABUD S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku 

NewConnect. Zawieszenie obrotu akcjami spółki, obowiązuje w okresie od dnia 5 lipca 2012r. do końca 

dnia obrotu następującego po dniu, w którym spółka ta w trybie i na warunkach obowiązujących na 

rynku NewConnect przekaże do publicznej wiadomości opinię z badania sprawozdania finansowego za 

rok 2011. Zarząd Spółki oczekuje, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych spółki 

wyda stosowną opinię, w terminie kilku dni od dnia wydania niniejszego raportu.  

2.5 KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

Zgodnie z §7 Statutu Spółki z dnia 21.05.2012r. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.233.000 zł 

(dziesięć milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych) i dzieli się na 1.023.330 (jeden milion 

dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści) sztuk akcji, o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) 

każda akcja, w tym:  
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♦ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu na 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy w ten sposób, że 1 akcja posiada 2 głosy, serii A o numerach od 

A 000001 do A 400000; 

♦ 623.330 (sześćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii 

F o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja. 

Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. na dzień 28.06.2012r. 

 

Obecnie trwają prace związane z procesem scalenia akcji w KDPW i GPW. Zarząd spółki oczekuje, że 

proces scalenia akcji na New Connect zakończy się jeszcze w miesiącu lipcu br.  

2.6 PODMIOTY POWIĄZANE 

W dniu 26.11.2009 roku w Kancelarii Notarialnej Piotra Lelentala w Łodzi zawiązana została Spółka z 

Ograniczoną Odpowiedzialnością pod nazwą CERABUD DYSTRYBUCJA. W nowej spółce CERABUD 

S.A. posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym, objętych za kwotę 4.500,00 zł.. Przedmiotem 

działalności CERABUD DYSTRYBUCJA Spółka z o.o. jest hurtowy i detaliczny obrót materiałami 

ceramiki budowlanej. 

2.7 WŁADZE SPÓŁKI 

Zgodnie z §12 Statutu Spółki z dnia 21.05.2012r. Władzami Spółki są: 

 Zarząd, 

 Rada Nadzorcza, 

 Walne Zgromadzenie 

2.7.1 ZARZĄD 

 Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku Zarządu wieloosobowego 

składa się on z od dwóch do pięciu członków. 

 Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. 

 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

AKCJONARIUSZE
OZNACZENIE 

SERII AKCJI

LICZBA 

POSIADANYCH 

AKCJI

WARTOŚĆ 

NOMINALNA AKCJII 

[w zł]

WARTOŚĆ 

POSIADANYCH 

AKCJI [w zł]

UDZIAŁ W 

KAPITALE 

ZAKŁADOWYM

UDZIAŁ W OGÓLNEJ 

LICZBIE GŁOSÓW NA 

WZA [w %]

NOSTER Sp. z o.o. A (akcje imienne) 400 000 10,00 4 000 000,00 39,09% 56,21%

Pozostali akcjonariusze F 623 330 10,00 6 233 300,00 60,91% 43,79%

Razem A, F 1 023 330 10 233 300,00 100,00% 100,00%
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 Rada Nadzorcza wyznacza spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu. 

 Liczbę osób wchodzących w skład kolejnych Zarządów każdorazowo ustala Rada Nadzorcza. 

 Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. 

Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza. 

 Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany 

przez Radę Nadzorczą. 

 Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki lub Walnego Zgromadzenia w 

postanowieniach niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

 Dokonanie czynności prawnej mającej za przedmiot nabycie i zbycie nieruchomości, prawa 

użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, ale wymaga zgody 

Rady Nadzorczej. 

 Zarząd Spółki opracowuje plany finansowe i przedstawia je do zatwierdzenia przez Radę 

Nadzorczą. 

 W przypadku Zarządu wieloosobowego – z zastrzeżeniem zdania drugiego – do składania 

oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Do 

składania oświadczeń woli, których przedmiotem jest czynność prawna przekraczająca kwotę 

1.000.000 zł (jednego miliona złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu 

albo członka Zarządu wraz z prokurentem. 

 Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być 

ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania. 

 W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę 

reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 Członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też 

uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako 

członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej 

jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w 

przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź 

prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. 

Zarząd CERABUD S.A.: Krzysztof Marciniak- Prezes Zarządu od dnia 01.05.2011r. do dziś. 
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2.8 RADA NADZORCZA 

 Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. 

 Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 

 Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Członków Rady Nadzorczej, z tym że prawo wyboru 

co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej przysługuje Akcjonariuszowi Tomaszowi 

Mitrowskiemu posiadającemu uprzywilejowane akcje imienne. 

 Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie. 

 Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego. 

 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego, a w przypadku braku 

możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je inny członek Rady 

nadzorczej, zawiadomieniem wysłanym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, 

telefaksem jeżeli uzyskano potwierdzenie transmisji, pocztą elektroniczną lub doręczonym 

osobiście nie później niż 7 (siedem) dni przed posiedzeniem. 

 Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 

trzy razy w roku obrotowym. 

 Zarząd lub członek rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając 

proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w 

terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej 

członków, w tym Przewodniczący, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni 

na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu. 

 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości 

głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. 

 Rada nadzorcza może podejmować uchwały również w formie pisemnej bez zwoływania i 

prowadzenia posiedzenie, po podpisaniu ich przez wszystkich członków Rady Nadzorczej 

Spółki. Warunkiem podejmowania uchwał w tym trybie jest przesłanie projektu takiej uchwały 

każdemu z członków Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego 

Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych 

do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki może 

podejmować uchwały telefonicznie, jeżeli którykolwiek z Członków nie może uczestniczyć w 

posiedzeniu w zaplanowanym miejscu. Ważność uchwał podjętych w takim trybie zależy jednak 
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od powiadomienia o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki. 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki ustalą każdorazowo miejsce telefonicznego posiedzenia 

oraz miejsce sporządzenia protokołu z tego posiedzenia. 

 Podejmowanie uchwał w trybie określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu nie dotyczy 

wyborów Przewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w 

czynnościach tych osób. 

 Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. 

Regulamin Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 

 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej 

działalności. 

 Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje 

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek Rady 

Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. 

 W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami 

Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień 

Rady Nadzorczej należy: 

o ocena rocznego sprawozdania finansowego, 

o ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub 

pokrycia straty, 

o składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności, o których 

mowa w punkcie 1 i 2, 

o powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalenie wysokości ich 

wynagrodzenia, 

o zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego 

Zarządu, 

o delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania 

czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też 

całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 

o wybór biegłego rewidenta uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania 

finansowego, 

o uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. 

 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
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 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

 Poza wynagrodzeniem, członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w 

związku z pełnieniem obowiązków. 

 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania 

czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rady Nadzorcza. 

W dniu 03 kwietnia 2012 roku Spółka otrzymała od: 

 Pana Grzegorza Draba- Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

 Pana Bogdana Siegodnika- Członka Rady Nadzorczej, 

 Pana Sławomira Woźniaka- Członka Rady Nadzorczej, 

 Pana Grzegorza Krysiaka- Członka Rady Nadzorczej, 

 Pani Urszuli Kaźmierczak- Członka Rady Nadzorczej, 

pisemną rezygnację z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki. 

W dniu 21 maja 2012r. odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cerabud SA, na którym 

akcjonariusze powołali nowych członków Rady Nadzorczej: 

 Pana Pawła Stępniewskiego; 

 Panią Leokadię Stępniewską; 

 Pana Jerzego Stępniewskiego; 

 Panią Emilię Kolczykowską; 

 Pana Piotra Piechotę; 

2.8.1.1 WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 

 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie roku 

obrotowego. 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co 

najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 

 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy 

powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Walne Zgromadzenie zwołane na 

wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym we wniosku; a jeżeli dotrzymanie 

tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie umożliwiającym 

rozstrzygnięcie spraw wnoszonych pod jego obrady. 
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 Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 

 W przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 

przepisanym terminie. 

 Jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego 

Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4. 

 Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

opublikowane przynajmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacjach, o 

których mowa w § 25 ust. 5. 

 Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą 

kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi, Warszawie lub Chotyłowie. 

 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile 

przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują inaczej. 

 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, 

a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu. 

 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i 

prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru 

członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami. 

 Uchwały dotyczące usunięcia spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na 

żądanie zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w § 26 ust. 2, wymagają 

dla swojej ważności zgody tych akcjonariuszy oraz większości ¾ (trzech czwartych) głosów 

oddanych. 

 Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie 

przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni. 

 Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy: 

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, rozpatrzenie i 

zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego Spółki, a także sprawozdania finansowego skonsolidowanego grupy kapitałowej 

za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania 

przez nich obowiązków, 

 powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 
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 zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

 zmiana niniejszego Statutu, 

 nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek 

handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 

Kodeksu spółek handlowych, umarzanie akcji Spółki, 

 postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki 

lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 

 zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie 

na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 

 emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, 

 zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania Rady Nadzorczej, 

 rozwiązanie lub likwidacja Spółki, 

 uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

 tworzenie funduszy celowych, 

 inne przewidziane przepisami prawa lub niniejszego Statutu. 

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% 

głosów na Walnym Zgromadzeniu CERABUD S.A. jest: Noster Sp. z o.o. 

2.9 ZATRUDNIENIE  

Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych w latach 2010 – 2011 wyniosło: 

 

Według informacji uzyskanych od Spółki stan zatrudnienia przedstawiony powyżej wykazuje osoby 

zatrudnione na umowy o pracę. Oprócz tego w okresach produkcyjnych, Spółka zatrudniała od 10 do 15 

pracowników sezonowych w oparciu o umowy zlecenie.  

Zgodnie z oświadczeniem w chwili obecnej Spółka zatrudnia 2 osoby, czym skutecznie ogranicza 

koszty i hamuje wzrost (narastanie) zobowiązań. Jest to również związane z faktem oczekiwania na 

efekty planowanej emisji akcji serii G oraz H mogących mieć istotny wpływ na dalszy rozwój Emitenta.  

 

2010r. 2011r.

PRACOWNICY BEZPOŚREDNIO PRODUKCYJNI 5 3

STANOWISKA NIE ROBOTNICZE 4 3

PRZECITNE ZATRUDNIENIE 9 6

liczba osób
WYSZCZEGÓLNIENIE
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2.10 DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI 

2.10.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI 

(PKD)  

Zgodnie z wpisem Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, rodzaj przeważającej 

działalności określony został jako: 

♦ 23.32.Z – produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej cegły (według 

PKD 2007); 

♦ 26.40.Z – produkcja ceramiki budowlanej (według PKD 2004); 

Zgodnie z zapisami §5 Statutu Spółki z dnia 21.05.2012r. przedmiotem działalności Spółki według 

Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

♦ 23.49.Z - Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych, 

♦ 23.20.Z Produkcja wyrobów ogniotrwałych, 

♦ 23.31.Z Produkcja ceramicznych kafli i płytek, 

♦ 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej cegły, 

♦ 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 

♦ 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykończenie kamienia, 

♦ 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 

♦ 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

♦ 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, 

♦ 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, 

♦ 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 

♦ 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych, 

♦ 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, 

♦ 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych 

towarów, 

♦ 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 

♦ 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, 

♦ 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 

♦ 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania 

produktów leśnych, 
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♦ 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, 

♦ 02.20.Z Pozyskiwanie drewna, 

♦ 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych, 

♦ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 

♦ 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, 

surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, 

♦ 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, 

♦ 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

♦ 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych, 

♦ 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 

♦ 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, 

♦ 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, 

♦ 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

♦ 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

♦ 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

♦ 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

♦ 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 

♦ 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarządzania, 

♦ 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwanie pracowników, 

♦ 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych, 

♦ 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach. 

2.10.2 DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA SPÓŁKI 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż ceramiki budowlanej. Do 

2010r. całość produkcji stanowił jeden asortyment tj. cegła pełna palona klasy 15, która wytwarzana 

była w cegielni Chotyłów. Badanie cegły przeprowadzone 29.10.2008r. przez Laboratorium Badawcze 

Materiałów Budowlanych potwierdziło jakość wyrobu zgodną z Normą PN-EN 771-1:2006.  

Produkowana przez Cerabud S.A. cegła pełna jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych 

materiałów budowlanych. Można przyjąć, że najbardziej masowe zastosowanie cegieł pełnych jest w 

szeroko rozumianym budownictwie mieszkaniowym. W ostatnich kilkunastu latach cegła pełna 
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stanowiąca w przeszłości podstawowy budulec murów została w znacznej części wyparta przez 

materiały ceramiczne takie jak np. pustak typu MAX. Mimo to jest stosowana jako główny budulec 

murów (na mniejszą skalę), budulec uzupełniający oraz materiał stosowany w pracach 

wykończeniowych (np. ścianki działowe) . Coraz większy popyt na cegłę pełną wykazują natomiast firmy 

wykorzystujące ją do adaptacji starych budynków na luksusowe apartamentowce czy powierzchnie 

handlowe, co w ostatnim czasie stało się bardzo modne. Z uwagi na przepisy (w szczególności 

Konserwatora Zabytków) obligatoryjne jest stosowanie przy rewitalizacji tychże budynków materiałów 

zbliżonych do pierwotnych tj. cegły pełnej palonej. Produkowane przez Emitenta w cegielni w 

Chotyłowie cegły z uwagi na mniejszą zawartość tlenku żelaza w glinie posiadają charakterystyczną 

kremową barwę. Ten kolor jest zdecydowanie rzadziej spotykany.  

Po sfinalizowaniu zakupu cegielni w gminie Rudniki port folio produktów Spółki poszerzyło się o 

produkowany w tym zakładzie pustak typu MAX, oraz elementy drążone, tj.: pustak K3.  

Zgodnie z oświadczeniem Zarządu w sezonie produkcyjnym 2012r. Spółka nie rozpoczęła cyklu 

produkcyjnego. 

2.10.3 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA 

Spółka nie prowadzi działalności badawczej. 

2.11 RYNEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Rynek materiałów budowlanych podlega wahaniom spowodowanym powiązaniami z innymi gałęziami 

gospodarki oraz ogólną sytuacją mikro i makroekonomiczną. Po trwającym kilka lat okresie znaczącego 

spadku popytu, w roku 2007 nastąpiło odwrócenie trendu. W okresie bessy producenci materiałów 

budowlanych bądź ograniczyli moce produkcyjne bądź też zmienili profil działalności. Gwałtowny wzrost 

popytu krajowego w 2007 roku spowodował powstanie deficytu materiałów ceramicznych, wypadkową 

tego zjawiska był gwałtowny wzrost cen na niektóre wyroby sięgający w półrocznym okresie 150%. Pod 

koniec I kwartału 2008 roku zauważalny stał się trend spadku cen wyrobów ceramiki budowlanej. 

Proces trwał nieprzerwanie do drugiej połowy roku 2009. Spadek cen spotęgowany został dodatkowo 

załamaniem na rynkach finansowych a w szczególności ograniczeniami w dostępie do kredytów. Rok 

2010 rozpoczął się znacznym spadkiem produkcji budowlanej ze względu na negatywne skutki zimy. W 

marcu 2010 nastąpiła lekka poprawa na rynku materiałów budowlanych jednakże już w maju ze 

względu na powodzie nastąpił kolejny spadek.  
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Pomimo dobrego początku roku, oczekuje się pogorszenia sytuacji na rynku budowlanym w drugiej 

połowie 2012r, co związane jest z zakończeniem inwestycji wokół EURO 2012.  

Producenci materiałów budowlanych zapowiadają podwyżki cen, tłumacząc je wzrostem kosztów 

produkcji, wynikających ze wzrostu cen surowców, energii, podatków od nieruchomości, kosztów 

transportu oraz dodatkowych obciążeń składek ZUS. Konsekwencją tego powinny wzrosnąć ceny 

materiałów budowlanych dla ostatecznego odbiorcy. Może to oznaczać dalsze pogorszenie sytuacji 

branży i problemy firm handlowych.  

Z drugiej strony przewidywany jest spadek popytu na materiały budowlane. Większość developerów nie 

będzie budować w sytuacji, gdy posiada dużo niesprzedanych mieszkań.  

2.12 MAJĄTEK SPÓŁKI 

Na rzeczowy majątek Spółki składają się środki trwałe wyszczególnione poniżej: 

 

2.12.1 POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ZAKŁADY 

Jak wspomniano już wcześniej Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne (Cegielnie). 

 ZAKŁAD W CHOTYŁOWIE 

Do 2010 roku Spółka posiadała jeden zakład produkcyjny zlokalizowany w miejscowości Chotyłów, ulica 

Cegielniana 6, gmina Piszczac, powiat Biała Podlaska, województwo Lubelskie. 

Na terenie działki w Chotyłowie znajdują się:1) złoża wysokiej jakości gliny, co umożliwia zachowanie 

ciągłości produkcji przez cały rok. 2) 16-komorowy piec Hoffmana (jeden z największych tego typu w 

kraju) pozwala na wypalenie 215 tysięcy cegieł podczas jednego wsadu. 

Zakład w Chotyłowie posiada moce produkcyjne szacowane na 12 mln sztuk cegły pełnej rocznie – przy 

założeniu pracy trzyzmianowej i zastosowaniu techniki wypału na tzw. dwa ognie. 

Przejmując w 2007 roku kompleks cegielniany w Chotyłowie (będący wcześniej własnością Rolniczej 

Spółdzielni Produkcyjnej ) kierownictwo Spółki postanowiło wykorzystać panującą koniunkturę na rynku 

ŚRODKI TRWAŁE
stan na dzień 

31.12.2010r.

stan na dzień 

31.12.2011r.

Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 910 015,28 862 008,61

Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej 2 932 767,40 2 825 123,20

Urządzenia techniczne i maszyny 3 066 472,58 3 025 069,99

Środki transportu 290 827,63 97 023,28

Inne środki trwałe 9 067,55 5 137,25

ŁĄCZNIE 7 209 150,44 6 814 362,33
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materiałów budowlanych i uruchomić produkcję wykonując jedynie minimum koniecznych prac 

remontowo - modernizacyjnych. Należy nadmienić, że z uwagi na brak należytych inwestycji ze strony 

poprzednich właścicieli infrastruktura techniczna zakładu nie spełniała w pełni swoich funkcji. Po okresie 

„bumu” na materiały budowlane, który zakończył się praktycznie w drugim półroczu 2008 roku Spółka 

rozpoczęła zaniechane wcześniej prace remontowo - modernizacyjne, których kluczowy zakres trwał do 

połowy 2010 roku. Konieczność przeprowadzenia istotnych napraw i modernizacji (między innymi 

naprawa i odwodnienie pieca do wypału, naprawa i modernizacja wyrobowni do produkcji surówki 

materiałów ceramicznych oraz wymiana ważnych składników instalacji elektrycznej zakładu) znalazła 

swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki za lata 2009-2010. 

Z uwagi na fakt, iż przez znaczną część sezonu 2011 nie prowadzono pełnego cyklu produkcji 

osiągnięto jedynie część możliwych wartości przychodowych. 

 ZAKŁAD W MIEJSCOWOŚCI FAUSTIANKA 

Dnia 30 lipca 2010 roku CERABUD S.A. w drodze przetargu nabył nowy zakład produkcyjny 

zlokalizowany w miejscowości Faustianka, gmina Rudniki, województwo opolskie (około 30 kilometrów 

na południowy zachód od Wielunia). 

Zakład produkcyjny na Faustiance posiada własne złoża gliny oraz zdolności produkcyjne na poziomie 

5 milionów sztuk cegły pełnej. Posiada jednocześnie park maszynowy i technologię umożliwiającą 

produkcję profili głęboko drążonych, takich jak seria K oraz pustaki typu MAX. Zakup zakładu na 

Faustiance spowodował automatycznie rozszerzenie oferty Spółki CERABUD na najbardziej popularne 

obecnie na rynku polskim elementy ceramiczne. 

Z uwagi na fakt , iż zakup nowej cegielni został sfinalizowany dopiero w drugim półroczu 2010 roku 

(długotrwała procedura przetargowa w Urzędzie Gminy w Rudnikach) nie było możliwe wykorzystanie 

jego potencjału w tym okresie. Sytuacja ta miała bezpośrednie przełożenie na wynik finansowy za rok 

2010 i 2011. Na dzień dzisiejszy zakład jest od strony techniczno technologicznej w pełni gotowy do 

rozpoczęcia sezonu produkcyjnego, jednak dalsze kroki co do rozpoczęcia produkcji będą zależne od 

zmiany sytuacji finansowej w wyniku planowanego przeprowadzenia emisji akcji serii G oraz H. 
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2.13 ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 

 Z TYTUŁU KREDYTÓW 

Kredyt w banku BZW BK w rachunku bieżącym o wartości 100.000,00 zł. Stan kredytu na dzień 

sporządzania niniejszego dokumentu wynosi około 75.000,00 zł. 

Kredyt w banku PKO BP w rachunku bieżącym o wartości 700.000,00 zł –zabezpieczony na 

nieruchomości - cegielni w Chotyłowie. Stan kredytu na dzień sporządzania niniejszego 

dokumentu wynosi ponad 489.000,00 zł. 

Kredyt w banku BPH w rachunku bieżącym o wartości 25.000,00 zł. Stan kredytu na dzień 

sporządzania niniejszego dokumentu wynosi ponad 25.000,00 zł. 

 Z TYTUŁU LEASINGU 

Brak zobowiązań 

2.14 INFORMACJE O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH 

Spółka nie nabywała akcji własnych. 

2.15 INSTRUMENTY FINANSOWE 

W 2011 oraz w roku w okresie od stycznia do czerwca 2012 roku Spółka nie korzystała z instrumentów 

typu opcje, forward, futures. Spółka nie posiada sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem 

finansowym. Decyzje o stosowaniu instrumentów zabezpieczających planowane transakcje są 

podejmowane na podstawie bieżącej analizy sytuacji Spółki i jej otoczenia. 
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2.16 WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI 

2.16.1 BILANS – AKTYWA 

Zwracamy uwagę, że dane finansowe za 2011 rok są w trakcie audytu przez podmiot uprawniony. 

 

 STAN NA 31.12.2009r.  STAN NA 31.12.2010r.  STAN NA 31.12.2011r. 

A. Aktywa trwałe 7 973 756,87 8 389 289,72 8 052 604,61

I. Wartości niematerialne i prawne 107 200,00 71 800,00 36 400,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00

2. Wartość firmy 105 600,00 70 400,00 35 200,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 1 600,00 1 400,00 1 200,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

I I . Rzeczowe aktywa trwałe 7 866 556,87 7 650 699,72 7 255 911,61

1. Środki trwałe 6 916 556,87 7 209 150,44 6 814 362,33

a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 673 486,66 910 015,28 862 008,61

b. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 040 411,60 2 932 767,40 2 825 123,20

c. urządzenia techniczne i maszyny 3 085 174,12 3 066 472,58 3 025 069,99

d. środki transportu 104 486,64 290 827,63 97 023,28

e. inne środki trwałe 12 997,85 9 067,55 5 137,25

2. Środki trwałe w budowie 0,00 441 549,28 441 549,28

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 950 000,00 0,00 0,00

I I I . Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

1. od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 4 500,00 4 500,00

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 4 500,00 4 500,00

a. w jednostkach powiązanych 0,00 4 500,00 4 500,00

- udziały lub akcje 4,00 4 500,00 4 500,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

b. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 662 290,00 755 793,00

1. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 662 290,00 755 793,00

2. inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

AKTYWA
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 STAN NA 31.12.2009r.  STAN NA 31.12.2010r.  STAN NA 31.12.2011r. 

B.  Aktywa obrotowe 2 979 435,20 2 018 456,57 2 324 178,06

I. Zapasy 524 612,12 1 351 720,72 1 207 983,75

1. Materiały 208 790,72 208 790,72 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 200 198,20 989 480,00 1 024 821,75

3. Produkty gotowe 115 623,20 153 450,00 182 662,00

4. Towary 0,00 0,00 0,00

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 500,00

I I . Należności krótkoterminowe 2 430 571,32 512 779,83 679 885,67

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 424 487,70 393 624,19

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 424 487,70 393 624,19

- do 12 miesięcy 0,00 424 487,70 393 624,19

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

b. inne 0,00 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek 2 430 571,32 88 292,13 286 261,48

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 275 923,69 64 147,50 69 440,29

- do 12 miesięcy 2 275 923,69 64 147,50 69 440,29

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznychi zdrowotnych oraz innych świadczeń 82 983,61 1 204,44 13 781,00

c. inne 70 723,08 21 999,25 202 099,25

d. dochodzone na drodze sądowej 940,94 940,94 940,94

I I I . Inwestycje krótkoterminowe 24 251,76 25 792,15 361 673,60

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 24 251,76 25 792,15 361 673,60

a. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

b. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 361 000,00

- udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

- udzielone pożyczki 0,00 0,00 361 000,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 24 251,76 25 792,15 673,60

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24 251,76 25 792,15 673,60

- inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00

- inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 128 163,87 74 635,04

10 953 192,07 10 407 746,29 10 376 782,67

AKTYWA

A K T Y W A  R A Z E M
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2.16.2 BILANS – PASYWA 

 
 

 STAN NA 31.12.2009r.  STAN NA 31.12.2010r.  STAN NA 31.12.2011r. 

A. Kapitał (fundusz) własny 9 571 371,46 8 559 014,99 7 372 165,35

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9 175 000,00 9 175 000,00 10 233 261,90

II . Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00

II I . Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 36 160,82 346 371,46 752 557,41

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 50 000,00 1 637 392,85 50 000,00

VII . Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 -2 599 749,32 

VII I .Zysk (strata) netto 310 210,64 -2 599 749,32 -1 063 904,64 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 381 820,61 1 848 731,30 3 004 377,32

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 0,00

2. rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00

3. pozostałe rezerwy 0,00 0,00 0,00

- długoterminowa 0,00 0,00 0,00

- krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00

I I . Zobowiązania długoterminowe 0,00 15 957,32 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 0,00 15 957,32 0,00

a. kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

d. inne 0,00 15 957,32 0,00

I I I . Zobowiazania krótkoterminowe 1 381 820,61 1 832 773,98 3 004 377,32

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 120 000,00 0,00

a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

- do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

b. inne 0,00 120 000,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 1 381 820,61 1 712 773,98 3 004 377,32

a. kredyty i pożyczki 704 854,77 632 048,63 1 138 834,53

b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00

d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 479 089,67 398 039,65 393 909,22

- do 12 miesięcy 479 089,67 398 039,65 393 909,22

- powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

e. zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00

f. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 181 112,36 383 156,92 526 550,07

h. z tytułu wynagrodzeń 16 763,81 156 566,47 360 145,38

i. inne 0,00 142 962,31 584 938,12

3. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

- długoterminowe 0,00 0,00 0,00

- krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

10 953 192,07 10 407 746,29 10 376 542,67

PASYWA

P A S Y W A   R A Z E M
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2.16.3 RACHUNEK ZYSKÓW ISTRAT 

 

 STAN NA 31.12.2009r.  STAN NA 31.12.2010r.  STAN NA 31.12.2011r. 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym: 324 129,74 1 307 947,03 77 158,88

- od jednostek powiązanych 0,00 386 810,76 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 416 898,54 454 843,56 11 254,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) -92 768,80 853 103,47 59 404,88

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 6 500,00

B. Koszty działalności operacyjnej 999 203,73 1 294 768,75 1 144 734,71

I. Amortyzacja 275 694,93 269 960,92 266 558,77

II. Zużycie materiałów i energii 90 973,04 122 621,13 260 164,89

III. Usługi obce 371 322,79 349 472,77 96 399,68

IV. Podatki i opłaty, w tym: 13 533,73 13 237,94 2 993,00

- podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 203 422,33 448 774,32 451 560,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 38 321,12 78 521,07 67 031,44

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 5 935,79 12 180,60 26,93

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -675 073,99 13 178,28 -1 067 575,83 

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 495 577,15 53 525,45 22 868,58

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 495 573,72 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 3,43 53 525,45 22 868,58

E. Pozostałe koszty operacyjne 378 281,52 3 210 374,17 100 321,36

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 3 177 288,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne 378 281,52 33 086,17 100 321,36

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 442 221,64 -3 143 670,44 -1 145 028,61 

G. Przychody finansowe 473,68 998,39 146,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 473,68 998,39 146,00

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00

V. Inne 0,00 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 37 282,68 42 409,27 12 525,03

I. Odsetki, w tym: 37 282,68 42 409,27 12 525,03

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 0,00 0,00

I . Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 405 412,64 -3 185 081,32 -1 157 407,64 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I . - J.I I .) 0,00 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 405 412,64 -3 185 081,32 -1 157 407,64 

L. Podatek dochodowy 95 202,00 -585 332,00 -93 503,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 310 210,64 -2 599 749,32 -1 063 904,64 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
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2.16.4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

od 01.01 do 

31.12.2009r.

od 01.01 do 

31.12.2010r. od 01.01 do 31.12.2011

A.

I . Zysk (strata) netto 310 210,64 -2 599 749,32 -1 063 904,64

II . Korekty razem -1 347 235,67 1 874 690,60 1 537 811,17

1. Amortyzacja 275 694,93 269 960,92 266 558,77

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 3 080,08

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00

6. Zmiana stanu zapasów -148 668,88 -827 108,60 143 736,97

7. Zmiana stanu należności -2 298 876,89 1 917 791,49 -167 105,84

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 193 770,88 354 500,66 1 331 275,36

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7 844,29 -790 453,87 -39 734,17

10. Inne korekty 623 000,00 950 000,00 0,00

I I I . Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) (1 037 025,03) -725 058,72 473 906,53

B.

I . Wpływy 1 495 573,72 0,00 0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 495 573,72 0,00 0,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00

- odsetki 0,00 0,00 0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00

- odsetki 0,00 0,00 0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00

I I . Wydatki 964 793,38 757 704,57 373 000,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 964 793,38 757 704,57 12 000,00

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 361 000,00

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 361 000,00

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 361 000,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00

I I I . Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I -I I ) 530 780,34 -757 704,57 -373 000,00

dane za okres

Wyszczególnienie

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
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od 01.01 do 

31.12.2009r.

od 01.01 do 

31.12.2010r. od 01.01 do 31.12.2011

C.

I. Wpływy 623 000,00 1 922 764,50 0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 

do kapitału

623 000,00

1 587 392,85

0,00

2. Kredyty i pożyczki 0,00 335 371,65 0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 0,00

I I . Wydatki 139 521,68 438 460,82 126 025,08

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 139 521,68 252 806,14 0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 52 079,57 0,00

8. Odsetki 0,00 10 630,11 3 080,08

9. Inne wydatki finansowe 0,00 122 945,00 122 945,00

I I I . Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-I I ) 483 478,32 1 484 303,68 -126 025,08

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.I I I±B.I I I±C.I I I ) -22 766,37 1 540,39 -25 118,55

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -22 766,37 1 540,39 25 118,55

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 0,00

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 47 018,13 24 251,76 25 792,15

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 24 251,76 25 792,15 673,60

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 0,00

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Wyszczególnienie

dane za okres
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2.16.5 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 

 
 

 

 STAN NA 31.12.2009r.  STAN NA 31.12.2010r.  STAN NA 31.12.2011r. 

I . Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 8 638 160,82 9 571 371,46 8 559 014,99

- zmniany przyjętych zasad rachunkowości

- korekty błędów

I .a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 8 638 160,82 9 571 371,46 8 559 014,99

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8 552 000,00 9 175 000,00 9 175 000,00

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 623 000,00 0,00 1 058 261,90

a) zwiększenie (z tytułu) 623 000,00 0,00 1 058 261,90

- emisji akcji 623 000,00 1 058 261,90

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

-

-

-

1.2 Kapitał (fundusz) postawowy na koniec okresu 9 175 000,00 9 175 000,00 10 233 261,90

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu

2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

-

-

-

b) mniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

-

-

-

2.2 Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

3. Udziały (akcje) własne na początek okresu

a) zwiększenie 

b) zmniejszenie 

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu 34 752,58 36 160,82 346 371,46

4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1 408,24 310 210,64 406 185,95

a) zwiększenie (z tytułu) 1 408,24 310 210,64 406 185,95

- z podziału zysku 1 408,24 310 210,64

- emisjii akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 406 185,95

-

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

- pokrycia straty

-

-

4.2 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 36 160,82 346 371,46 752 557,41

WYSZCZEGÓLNIENIE
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 STAN NA 31.12.2009r.  STAN NA 31.12.2010r.  STAN NA 31.12.2011r. 

5.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początku okresu - 

zmiany przyjetych zasad rachunkowości

5.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

-

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

-

-

-

5.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 50 000,00 50 000,00 1 637 392,85

6.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 1 587 392,85 -1 587 392,85

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 1 587 392,85

- wpłaty z tytułu emisjii akcji 1 587 392,85

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 1 587 392,85

- rozliczenie emisji akcji 1 587 392,85

-

-

6.2 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 50 000,00 1 637 392,85 50 000,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1 Zysk z lat ubiegłych na poczatek okresu 1 408,24 0,00

- zmiany przyjetych zasad rachunkowości

- korekty błędów

7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1 408,24 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

-

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu) 1 408,24 0,00 0,00

- przeniesienie na kapitał zapasowy 1 408,24 0,00

-

-

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- zmniany przyjętych zasad rachunkowości

- korekty błędów

7.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

-

-

-

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

-

-

-

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

8. Wynik netto 310 210,54 -2 599 749,32 -1 063 904,64

a) zysk netto 310 210,64

b) strata netto 2 599 749,32 1 063 904,64

c) odpisy z zysku

I I . Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9 571 371,46 8 559 014,99 9 971 914,67

II I .

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 9 571 371,46 8 559 014,99 9 971 914,67

WYSZCZEGÓLNIENIE
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W 2011 roku nastąpiło zdecydowane pogorszenie otoczenia biznesowego dla Spółki. W konsekwencji 

nastąpił drastyczny spadek przychodów ze sprzedaży. Spółka podjęła działania zmierzające do 

ograniczenia tych negatywnych skutków, jednak realne efekty tych działań będą widoczne dopiero w 

bieżącym roku. 

3 PRZEWIDYWALNY ROZWÓJ SPÓŁKI 

Spółka Cerabud S.A. w nowym sezonie produkcyjnym 2012 nie uruchomiła działalności, jak również nie 

prowadzi w chwili obecnej działalności operacyjnej, a z uwagi na brak wystarczających środków 

finansowych nie wydaje się możliwe, aby w najbliższych miesiącach uruchomiła produkcję materiałów 

budowlanych. Sytuacja powyższa może ulec zmianie, w przypadku zakończenia z sukcesem nowych 

emisji akcji serii G oraz H. 

Celem strategicznym firmy do tej pory było pozyskanie nowych rynków zbytu poprzez stworzenie w 

ciągu kilku najbliższych lat sieci 4 do 5 regionalnych zakładów produkcyjnych, które pozwoliłyby na 

skuteczną penetrację większości obszaru rynku krajowego. Na dzień sporządzenia raportu Spółka 

posiada dwa zakłady produkcyjne. Kryzys w branży budowlanej każe jednak zastanowić się nad 

zasadnością kontynuacji w/w strategii i ponoszeniem nakładów na aktywa, które nie są w stanie 

generować dodatnich przepływów pieniężnych. Dalsze decyzje co do kontynuacji w/w strategii będą 

ściśle uzależnione od powodzenie planowanych emisji akcji serii G i H. 

Działalność Spółki była do tej pory ściśle uzależniona od koniunktury na rynku budowlanym. Działalność 

w branży budowlanej powoduje ponadto, że poziom przychodów jest w dużym stopniu powiązany z 

ogólną koniunkturą gospodarczą, ponieważ popyt na mieszkania i inne budynki, a co za tym idzie, 

decyzje o ich budowie lub remoncie, są silnie skorelowane z poziomem dochodów gospodarstw 

domowych oraz popytem inwestycyjnym przedsiębiorstw. Utrzymujący sie kryzys na rynkach 

finansowych skutkuje utrzymaniem przez banki zaostrzonych procedur kredytowych, wynikiem tego jest 

istotny wzrost minimalnych wymagań finansowych i trudności w pozyskiwaniu kredytów hipotecznych 

przez nabywców domów i mieszkań oraz osoby/podmioty decydujące się na ich budowę.  

Emitent zdając sobie sprawę z ryzyka przedłużającego się spowolnienia gospodarczego podjął 

działania w celu minimalizacji ewentualnych negatywnych skutków kryzysu, poprzez dostosowanie 

struktur organizacyjnych oraz poprzez intensyfikację działań zmierzających do monitorowania 

potencjalnie negatywnych skutków uwarunkowań i prowadzenie dywersyfikacji obszarów swojej 
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działalności. Zminimalizował również koszty działalności, dzięki czemu nie narasta w znaczący sposób 

zadłużenie spółki. 

Zarząd zdając sobie sprawę z niewystarczającego potencjału finansowego Spółki rozpoczął aktywne 

działania zmierzające z jednej strony do pozyskania inwestora, a jednocześnie pozyskania środków 

finansowych w trybie emisji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych 

akcjonariuszy. Oceniamy, że przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych jest to jedyna realna szansa, 

która może spowodować reaktywację działalności. Zarząd zastrzega jednak, że w przypadku gdy nie 

uda się skutecznie pozyskać inwestora strategicznego o profilu zbliżonym do obecnego zaangażowania 

spółki, może dojść do zmiany profilu działalności i pozyskanie inwestora, który poszerzyłby obszar 

aktywności i przychodów. 

Dlatego pozytywnie oceniamy decyzje podjęte przez Spółkę, tj.:  

 W dniu 26.06.2012r. w drodze uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CERABUD S.A. 

postanowiło o obniżeniu Kapitału zakładowego Spółki o kwotę 9.209.970,00 zł, tj. z kwoty 

10.233.300,00 zł do kwoty 1.023.330,00 zł, poprze zmniejszenie wartości nominalnej każdej 

akcji Spółki z kwoty 10 zł (dziesięć złotych) do kwoty 1 zł (jeden złotych). Decyzja o obniżenie 

kapitału Spółki podyktowana była rynkową wycenę akcji Spółki, oscylującą w okolicach 

znacznie poniżej wartości nominalnej, panującym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. w okresie średnioterminowym zahamowaniu wzrostu cen rynkowych akcji i 

związaną z tym faktem przecenę cen rynkowych akcji części notowanych spółek, w tym 

Cerabud S.A. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest umożliwienie przeprowadzenia emisji 

akcji zwykłych na okaziciela serii G po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna akcji 

Spółki przed dokonaniem zmniejszenia (wartość nominalna akcji Spółki przed obniżeniem 

wynosi 10,00 zł za jedną akcję) i, jednocześnie, po cenie emisyjnej nie mniejszej niż obniżona 

wartość nominalna akcji Spółki (tj. po cenie emisyjnej wynoszącej nie mniej niż 1,00 zł za jedną 

akcję). Takie określenie ceny emisyjnej Akcji serii G ma na celu skuteczne jej uplasowanie na 

rynku. 

 Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CERABUD S.A. postanowiło o 

podwyższeniu kapitału zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 9.209.970 zł i nie wyższą niż 

10.233.300 zł, poprzez emisję w drodze subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez 

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, akcji nowej emisji w liczbie nie niższej niż 
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9.209.970 i nie wyższej niż 10.233.300 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości 

nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.  

 Proces scalenia akcji powoduje, że spółka odzyska realnie tzw. zdolność emisyjną, a nowe 

emisje możliwość dokapitalizowania.  

Powyżej przedstawione decyzje Emitenta świadczą w naszym przekonaniu, o realistycznej ocenie 

wartości firmy i konieczności stworzenia rynkowych warunków dla potencjalnego inwestora oraz 

rynkowej wycenie składników bilansu. Pogorszenie koniunktury w branży spowodowało spadek wartości 

aktywów wytwórczych. Dotyczy to również cegielni. Na dzień sporządzenia raportu nie mieliśmy 

możliwości zapoznania się z raportem biegłego. Tym niemniej uważamy, że decyzja o urealnieniu 

wartości kapitałów własnych, przez co rozumiemy również urealnienie wyceny aktywów trwałych, jest 

jak najbardziej właściwa i wynika z nadrzędnego postulatu polityki rachunkowej, jakim jest 

odzwierciedlenie w bilansie realnej wartości poszczególnych składników majątku. 

Działania Spółki wpisują się również w oczekiwania i metodę wyceny wartości firmy jaką stosuje 

inwestor strategiczny, a która w znaczący sposób odbiega od techniki wycen dokonywanych przez 

inwestorów finansowych. Inwestor strategiczny w znacznie większym stopniu bazuje na wycenie 

metodą wartości wewnętrznej firmy. Wartość dodana dla inwestora branżowego wynika z asymilacji 

majątku, know-how, technologii przy jednoczesnym wprowadzeniu własnego systemu zarządzania, 

technologii oraz często marki.  

Z drugiej strony, należy liczyć się z ryzykiem, że Spółce nie uda się znaleźć inwestora, co, z uwagi na 

pogarszające się perspektywy działalności w branży materiałów budowlanych, może oznaczać 

konieczność sprzedaży majątku w celu zaspokojenia wierzycieli oraz wypłaty nadwyżki akcjonariuszom.  

W takim przypadku wskazane jest zweryfikować, czy akcjonariusze mogą liczyć na uzyskanie zysku ze 

sprzedaży majątku. 

Przyjęliśmy następujące założenia: 

a) do wyceny majątku pod sprzedaż przyjęliśmy następujące rynkowe wagi:  

 

Środki trwałe 33%

Zapasy 50%

Należności 33%

Pożyczki 100%

http://mfiles.pl/pl/index.php/Marka
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b) Skorygowaliśmy wartość księgową aktywów na koniec 2011 roku o przyjęte powyżej wagi: 

 

 

c) Na koniec grudnia 2011 roku zobowiązania wynosiły: 

 

d) Wartość aktywów przypadająca na akcjonariuszy po zapłacie zobowiązań wynosi: 

579.427,66 zł 

Oznacza to, że wartość aktywów przypadająca na jedną akcję wynosi 0,063 zł. 

Powyższa wycena pozwala na stwierdzenie, że wartość aktywów przewyższa poziom zobowiązań 

Spółki, przez co wartość spółki jest dodatnia i wraz z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych 

daje podstawę do generowania w przyszłości pozytywnych przepływów pieniężnych. Dodatkowym 

czynnikiem, mogącym wpłynąć na wznowienie działalności są działania Zarządu w celu pozyskania 

inwestora finansowego lub branżowego. 

 

Środki trwałe 2 394 450,83 zł

Zapasy 603 991,88 zł

Należności 224 362,27 zł

Pożyczki 361 000,00 zł

SUMA 3 583 804,98 zł

Zobowiązania 3 004 377,32 zł


