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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE (SPÓŁCE)  
 

 

Firma  Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA Spółka Akcyjna 

Kraj Polska 

Siedziba Białe Błota 

Adres 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1  

Adres e-mail office@prefabet-bb.com.pl 

Strony internetowa www.prefabet-bb.com.pl  

Telefon +48 52 323 65 04  

Fax  +48 52 323 65 08  

KRS Nr 0000046100    Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy KRS 

NIP 554-031-36-27 

REGON 091290814 

Kapitał zakładowy 1.884.748,05 zł opłacony w całości  

876.627 akcji o wartości nominalnej 2,15 zł  

*   622.393 akcji serii A  Akcje 

*   254.234 akcji serii B   

Dariusz Kaczmarek Prezes Zarządu  
Zarząd 

Grzegorz Brzykcy  Wiceprezes Zarządu  

Mirosław Brzozowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Krystyna Kaczmarek  Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej  

Sławomir Rybka  Członek Rady Nadzorczej 

Michał Tokarz  Członek Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza  

Irena Zakrzewska Członek Rady Nadzorczej 

 Autoryzowany doradca  Copernicus Securities SA  Warszawa ul. Grójecka 5  
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2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  

 
 
Podstawowa działalność Spółki od ponad 115 lat obejmuje:  

� produkcję wyrobów budowlanych z betonu  

� produkcję mieszanki betonowej  

 

Działalność Spółki prowadzona w zakresie produkcji skupiona jest na dwóch obszarach jak:  

 

� Budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, użyteczności publicznej 

• płyty stropowe 

• płyty stropowe kanałowe, sprężone, 

• słupy, stoposłupy, 

• belki żelbetowe, 

• stopy fundamentowe, 

• podwaliny, 

• elementy klatek schodowych:  biegi, belki, płyty spocznikowe, 

• elementy trybun, 

• balkony, daszki, 

• kształtki wieńcowe, 

• obudowy pojemników na odpady, 

• fundamenty i podwaliny pod ogrodzenia 

 

� Budownictwo drogowe  

• płyty drogowe, 

• przeciski, 

• przepusty drogowe typowe, Simplex, 

• wpusty drogowe, 

• rury kielichowe Wipro, bezkielichowe Simplex, 

• studnie i zbiorniki 

 

Bogata oferta wysokiej jakości wyrobów wsparta sprawdzoną technologią oraz doświadczeniem załogi sprawia, że 

Spółka z powodzeniem obsługuje różnorodne place budów na obszarze całej Polski.  

 

W dniu 20 lipca 2011 roku Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych w Warszawie  S.A. Od 20 lipca 2011 roku akcje serii A i B Spółki są notowane na rynku 

NewConnect.  
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3.    WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU  
 
Wybrane dane finansowe w tys. PLN – Bilans 
 

  

     
Wybrane dane finansowe w tys. PLN - Rachunek zysków i strat 

 

 
 
     

  

 

     

II kwartał Od pocz ątku roku do ko ńca II 
kwartału 

(rok bie żący) (rok ubiegły) (rok bie żący) (rok ubiegły) 

Okres Okres Okres Okres 

od 01.04.2012 od 01.04.2011 od 01.01.2012 od 01.01.2011 

wyszczególnienie 

do 30.06.2012 do 30.06.2011 do 30.06.2012 do 30.06.2011 

Przychody netto ze sprzedaży 8 609  10 228  16 241  16 321  

Amortyzacja 465   303 856   610 

Zysk/strata na sprzedaży 273  -835  170  -2 205  

Zysk/strata na działalności operacyjnej 377  -377 361   99 

Zysk/strata brutto 258  -510 107   -255 

Zysk/strata netto  258  -510 107   -255 

Na dzień  Na dzień  wyszczególnienie 
30.06.2012 30.06.2011 

Kapitał własny       25 412 21 153              

Należności długoterminowe           1 001   1 011             

Należności krótkoterminowe          15 588  18 296              

Zapasy        5 762 6 361                

Zobowiązania długoterminowe           6 732  457                   

Zobowiązania krótkoterminowe         17 701   21 405              

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne          3 933 1 182                  
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4.    KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 

WYNIKI FINANSOWE 

 

W II kwartale 2012 roku Spółka zanotowała znaczną poprawę wyników na sprzedaży, działalności operacyjnej  i 

netto w porównaniu z II kwartałem 2011 roku.  

Mimo niekorzystnych czynników zewnętrznych w otoczeniu Spółki jak: 

- wzrost cen zakupu surowców (wzrost kursu EUR na sploty sprężone do płyt stropowych), paliw, usług 

transportowych, 

- wzrost płacy minimalnej i pochodnych, 

- utrzymanie cen sprzedaży na wyroby spółki (konkurencyjność cenowa w branży), 

Spółka wygenerowała w II kwartale 2012 roku zysk w kwocie 258 tys. złotych.  

Na wzrost zobowiązań długoterminowych  wpływ miała emisja obligacji na kwotę 5 450 tys.  złotych i zawarcie  

nowych umów leasingowych.  

 

W miesiącu czerwcu 2012 roku Spółka wyemitowała 5.450 obligacji serii A1  o wartości nominalnej 1.000 złotych 

każda. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 5.450.000 złotych. Celem emisji obligacji było 

pozyskanie przez Spółkę środków finansowych, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie 

budowy nowej linii technologicznej do produkcji mieszanek budowlanych oraz finansowanie inwestycji dla 

rozbudowy oferty usług stabilizacji budowlanej. Wyemitowane obligacje są obligacjami zwykłymi na okaziciela i 

uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje zaoferowane zostały, w ramach oferty prywatnej, po 

cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji będzie wypłacane w okresach co 6 

miesięcy. Termin wykupu dla obligacji przypada na 24 miesiące po dniu podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały 

o przydziale obligacji.  

 

Pierwszy i częściowo drugi kwartał każdego roku to okres aktywnego pozyskiwania kontraktów na rynku 

budowlanym. Na dzień upublicznienia niniejszego raportu Spółka już realizuje (samodzielnie bądź w konsorcjach) 

kontrakty na ogólną kwotę ok. 24,8 mln złotych netto oraz oczekuje na ostateczne wyniki postępowań 

przetargowych (w których złożyła najkorzystniejszą ofertę, ale postępowania jeszcze trwają) na kwotę ponad 4 

mln  złotych netto.  

 

Analiza ryzyk: 

W działalności Spółki aktualne pozostają czynniki ryzyka opisane w Dokumencie Informacyjnym – w skrócie 

sprowadzające  się  do  niepewności  co  do  pozyskania  odpowiedniego  poziomu  kontraktów oraz ich realizacji.   
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5.    INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

  

W II kwartale 2012 roku Spółka pozyskała portfel zleceń zarówno na elementy prefabrykowane dla budownictwa 

kubaturowego jak i inżynieryjnego, oraz na Generalne Wykonawstwo. Wzmocniono siły sprzedaży dla 

budownictwa inżynieryjnego poprzez zatrudnienie kolejnych przedstawicieli. Ożywienie rynku elementów 

prefabrykowanych dla budownictwa kubaturowego o zwiększonych rozpiętościach, szereg przeprowadzonych 

analiz i badań prognoz rynku budowlanego na kolejne lata przekonały Zarząd Spółki do wszczęcia kolejnego 

etapu procedur rozwoju Spółki o takie elementy.  

W poszukiwaniu kolejnych alternatyw w celu zabezpieczenia stabilności Spółki podpisano długoterminową – 

czteroletnią umowę współpracy z firmą Eco Solutions Sp. z o.o.  dotyczącą produkcji mieszanek cementowych. 

Kontrakt ten pozwoli Spółce na zwiększenie wyniku finansowego jak również na stabilność w okresach zimowego 

zastoju w budownictwie.  

Głośne na rynku upadłości głównych wykonawców budowlanych zmusiły Zarząd Spółki do bardziej rygorystycznego 

podejścia do kontrahentów. Wprowadzono odpowiednie procedury mające na celu polepszenie płynności 

finansowej i  wyeliminowanie zagrożeń ewentualnych strat związanych z brakiem lub nieterminowymi płatnościami.  

  

 

6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE PROGNOZ FINANSOWYCH  
 

 
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna ze względu na specyfikę 

branży, w której funkcjonuje Spółka, oraz wpływ wielu czynników na osiągane przez nią wyniki finansowe podjął 

decyzję o niepublikowaniu prognoz finansowych. Ponadto, Zarząd Spółki uważa, iż publikowanie prognoz 

w oparciu o szacunki, które w tak zmiennych warunkach są obarczone dużymi błędami, mogłoby wprowadzić 

inwestorów w błąd.  

 
 
7. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 

 

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

Błotach oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne 

sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz, że odzwierciedlają 

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

 

Dariusz Kaczmarek, Prezes Zarządu   

Grzegorz  Brzykcy,  Wiceprezes Zarządu  

 


