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1. Podstawowe dane o spółce 
 
Nazwa (firma): BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 
Nazwa skrócona: BETOMAX Polska S.A. 
Adres siedziby: ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 
Telefon:  (41) 375 13 47 
Faks: (41) 375 13 48 
Adres strony internetowej:  www.betomax.pl 
Adres poczty elektronicznej: betomax@betomax.pl 
NIP 658-17-00-296 
REGON 290997907 
KRS 0000342237 

Organ prowadzący rejestr 
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 

Podstawowy przedmiot 
działalności 

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

- PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, 
- PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów 

inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
- PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, 
- PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii 

wodnej, 
- PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń 

budowlanych, 
- PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń 

oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 
- PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią 

doradztwo techniczne, 
Czas trwania działalności 
jednostki nieograniczony 

Okres objęty raportem 01 styczeń 2015r. do 31 marzec 2015r. 

Zarząd Spółki 

- Grzegorz Muszyński               - Prezes Zarządu 
- Piotr Kurczyński  - Członek Zarządu 
- Dorota Walkiewicz  - Członek Zarządu  
- Tomasz Gierczyński  - Członek Zarządu  
 

Rada Nadzorcza 

- Lech Pasturczak  - Przewodniczący  
- Stanisław Juliusz Pargieła  - Wiceprzewodniczący 
- Artur Mączyński  - Wiceprzewodniczący 
- Andrzej Piotr Pargieła              - Sekretarz 
- Konrad Kosierkiewicz               - Członek 
- Heinz  Jammers  - Członek  

 
2. Struktura Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. 
 
Grupę Kapitałową Betomax Polska S.A. tworzą 2 podmioty: spółka dominująca Betomax Polska S.A. oraz 
spółka zależna Pamexpol Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów. 

Podmiot dominuj ący: 

Nazwa spółki: BETOMAX Polska Spółka Akcyjna 

Siedziba: ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nazwa i numer rejestru: KRS 0000342237 

Kapitał akcyjny: 1 340 000,00 zł 
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Podmiot zale żny:  

Nazwa spółki: PAMEXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba: ul. Górna 2a, 26-200 Końskie 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

Nazwa i numer rejestru: KRS 0000511132 

Kapitał zakładowy: 8 605 000,00 zł 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 29.08.2014 podjęło uchwałę nr 1 o podwyższeniu 
kapitału zakładowego spółki o kwotę 8.600.000,00 zł, poprzez utworzenie 86 000 nowych udziałów o 
wartości nominalnej 100,00 zł każdy.  

Nowe udziały zostały objęte w całości przez jedynego wspólnika spółkę BETOMAX POLSKA S.A., która 
pokryła je w całości wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa PAMEXPOL A. & S. Pargieła, A. 
Mączyński Spółka Jawna z siedzibą w Końskich. 

W dniu 08 maja 2015r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego 
dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. 

 
 
3. Charakterystyka działalno ści spółki Betomax Polska S.A. 
 
Betomax Polska S.A.  to średniej wielkości przedsiębiorstwo. 

Firma dostarcza produkty i towary o wysokim zaawansowaniu technologicznym, stosowane m.in. w 
budowie skomplikowanych obiektów kubaturowych i inżynieryjnych. 

Działalność firmy obejmuje cztery główne sektory, do których zaliczają się: produkcja, sprzedaż, dzierżawa 
sprzętu oraz usługi montażowe własnych produktów i oferowanych technologii. 

Na chwilę obecną wiodącym profilem działalności jest sprzedaż produktów znajdujących zastosowanie w 
szeroko rozumianej branży budowlanej, począwszy od ochrony środowiska poprzez przemysł, 
infrastrukturę, aż po budownictwo biurowe i handlowo - usługowe. 

Obecny handlowo-usługowy charakter firmy dzięki środkom finansowym pozyskanym z emisji akcji oraz 
uruchomieniu własnej produkcji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice stopniowo zmienia się w 
charakter produkcyjno-handlowo-usługowy. Sprzedaż produktów własnych stanowi w chwili obecnej około 
36 % udziału w przychodach spółki. 

Do kluczowych produktów, stosowanych od lat, zaliczają się: system zbrojenia odginanego Comax, system 
zbrojenia skręcanego BARTEC, akcesoria szalunkowe oraz sprzęt i produkty do budowy mostów. 

Wymogi przepisów Unijnych zmierzających do poprawy izolacyjności termicznej budynków zainicjowała 
wdrożenie produkcji łączników balkonowych, które obecnie projektowane i stasowane są na każdym 
budynku w budownictwie mieszkaniowym.  

Bardzo ważnym sektorem działalności spółki jest dzierżawa sprzętu, wśród którego niewątpliwie dominuje 
autorski system zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX stosowany obecnie na większości budów w Polsce 
jak również dostarczany jest już na rynek Europejski. 

Wprowadzenie na rynek budowlany zaawansowanych i nowatorskich rozwiązań technologicznych 
zainicjowało utworzenie profesjonalnych i doświadczonych ekip montażowych, co doskonale uzupełniło i 
poszerzyło ofertę firmy, a na obecną chwilę przychody z tej działalności stanowią ok. 14% udziału w 
przychodach spółki. Szczególne miejsce w tym sektorze działalności firmy zajmują także systemy 
dylatacyjne oraz systemy uszczelniające. 

Pamexpol Sp. z o.o. produkuje wyroby od najmniej przetworzonych elementów z blach, prętów  poprzez 
różnego rodzaju kotwy dla budownictwa infrastrukturalnego, kotwy dla systemów przeciw-powodziowych, 
indywidualne rozwiązania rusztowań i szalunków, po urządzenia do technologii węglików spiekanych. 

Szeroki wachlarz produkowanych wyrobów oraz  odbiorców z różnych działów przemysłu gospodarki (firmy 
szalunkowe, firmy budowlane, producenci maszyn i urządzeń) pozwala na elastyczne planowanie zleceń 
produkcyjnych. 
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4. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za I k wartał 2015r. – dane jednostkowe 
 

A) Bilans w tys. zł 
Wyszczególnienie                                                                                 

Stan na 
31.03.2015  

Stan na 
31.03.2014  

A k t y w a     
I. Aktywa trwałe 23 076 13 786 
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 483 630 
          - wartość firmy 474 619 
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 13 988 13 156 
      3. Należności długoterminowe 0 0 
          3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 
          3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 
      4. Inwestycje długoterminowe 8 605 0 
          4.1. Nieruchomości 0 0 
          4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 8 605 0 
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 8 605 0 
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych  
                     wyceniane metodą praw własności 0 0 

                b) w pozostałych jednostkach 0 0 
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 
II. Aktywa obrotowe 38 843 33 732 
      1. Zapasy 18 291 18 902 
      2. Należności krótkoterminowe 13 754 13 281 
          2.1. Od jednostek powiązanych 42 147 
          2.2. Od pozostałych jednostek 13 712 13 134 
      3. Inwestycje krótkoterminowe 144 190 
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 144 190 
                 a) w jednostkach powiązanych 0 0 
                 b) w pozostałych jednostkach 0 0 
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 144 190 
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 654 1 359 
A k t y w a  r a z e m 61 919 47 518 

 
P a s y w a     
I. Kapitał własny 35 591 26 092 
      1. Kapitał zakładowy 1 340 1 200 
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 
      4. Kapitał zapasowy 28 446 21 205 
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 001 2 957 
      8. Zysk (strata) netto 804 730 
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość  
          ujemna) 

0 0 

II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 26 328 21 426 
      1. Rezerwy na zobowiązania 0 0 
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 
                 a) długoterminowa 0 0 
                 b) krótkoterminowa 0 0 
          1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 
                 a) długoterminowe 0 0 
                 b) krótkoterminowe 0 0 
      2. Zobowiązania długoterminowe 6 281 7 489 
          2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 6 281 7 489 
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 021 13 791 
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 337 81 
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 19 664 13 689 
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          3.3. Fundusze specjalne 20 21 
      4. Rozliczenia międzyokresowe 26 146 
          4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26 146 
                 a) długoterminowe     
                 b) krótkoterminowe 26 146 
P a s y w a  r a z e m 61 919 47 518 

 
Warto ść ksi ęgowa 35 591 26 092 
Liczba akcji 13 400 000 12 000 000 
Warto ść ksi ęgowa na jedn ą akcję (w zł) 2,66 2,17 

 
 

B) Rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant kalkulacyjny) 

Wyszczególnienie                                                                                 

I kwartał 2015 
okres 

od 01.01.2015 
do 31.03.2015 

I kwartał 2014 
okres 

od 01.01.2014 
do 31.03.2014 

I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 14 337 10 574 

    - od jednostek powiązanych 107 354 
     1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 263 5 386 
     2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i  materiałów 6 074 5 188 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia łów, w tym: 8 487  5 646 
   - od jednostek powiązanych 75 247  
     1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 653 2 366 
     2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 834 3 280 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży (I-II) 5 850 4 928 
IV. Koszty sprzeda ży 1 080 783 
V. Koszty ogólnego zarz ądu 3 884 3 281 
VI. Zysk (strata) na sprzeda ży (III-IV-V) 886 864 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 13 74 
     1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 4 
     2. Dotacje 0 53 
     3. Inne przychody operacyjne 13 17 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 1 
     1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 
     2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 
     3. Inne koszty operacyjne 0 1 
IX. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej (VI+VII-VIII) 899  937 
X. Przychody finansowe 34 2 
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 
         - od jednostek powiązanych 0 0 
     2. Odsetki, w tym: 0 2 
         - od jednostek powiązanych 0 0 
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 
     4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 
     5. Inne 34 0 
XI. Koszty finansowe 101 149 
     1. Odsetki, w tym: 101 129 
         - dla jednostek powiązanych 0 0 
     2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 
     3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 
     4. Inne 0 20 
XII. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej (IX+X-XI) 832  790 
XIII. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0  0 
      1. Zyski nadzwyczajne 0 0 
      2. Straty nadzwyczajne 0 0 
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 832 790 
XV. Podatek dochodowy 28 60 
       a) część bieżąca 28 60 
       b) część odroczona 0 0 
XVI. Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia 
straty) 0 0 

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporz ądkowanych wycenianych metod ą praw własno ści 0 0 

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 804  730 

 
Zysk (strata) netto 804 730 

Średnia wa żona liczba akcji zwykłych  13 400 000 12 000 000 
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Zysk (strata) na jedn ą akcję zwykł ą (w zł) 0,06 0,06 

 
C) Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. zł 

Wyszczególnienie                                                                                 
Stan na 

31.03.2015  
Stan na 

31.03.2014  
I. Kapitał  własny na pocz ątek okresu (BO) 34 787  25 362 
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 
   b) korekty błędów  podstawowych 0 0 
I.a. Kapitał  własny na pocz ątek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 34 787 25 362 

      1. Kapitał zakładowy na pocz ątek okresu 1 340  1 200 
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 
                     - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 
                     - inne 0 0 
                b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
                     - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 
                     - inne 0 0 
         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 340 1 200 
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz ątek okresu 0 0 
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 
                 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0  0 
      3. Akcje (udziały) własne na pocz ątek okresu 0  0 
          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 
                 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okr esu 0 0 
       4. Kapitał zapasowy na pocz ątek okresu 28 446  21 205 
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 
                     - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 
                    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo  
                      minimalną wartość) 0 0 

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 
                     - pokrycia straty okresu ubiegłego 0 0 
                     - poniesione koszty emisji akcji powyżej wartości  
                       nominalnej 

0 0 

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 8 446 21 205 
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu 0  0 
            -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     
           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 
                  a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 
                  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na k oniec okresu 0  0 
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz ątek okresu 0  0 
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 
                   a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na ko niec okresu 0  0 
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 5 001  2 957 
            7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0  0 
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 
                   b) korekty błędów  podstawowych 0 0 
            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz ątek okresu, po  
                  uzgodnieniu do danych porównywaln ych 5 001 2 957 

                   a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 
                       - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
                       -zasilenie kapitału rezerwowego 0 0 
                      - przeznaczenie na dywidendę 0 0 
            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okr esu 5 001 2 957 
            7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0  0 
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 
                   b) korekty błędów  podstawowych 0 0 
            7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po  
                   uzgodnieniu do danych porównywal nych 0 0 

                   a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 
                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 
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                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 
                       -pokrycie z zysku 0 0 
             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0  0 
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 001 2 957 
         8. Wynik netto 804 730 
             a) zysk netto 804 730 
             b) strata netto 0 0 
             c) odpisy z zysku 0 0 
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 35 591  26 092 

 
 

D) Rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia) 

Wyszczególnienie                                                                                 

I kwartał 2015 
okres 

od 01.01.2015 
do 31.03.2015 

I kwartał 2014 
okres 

od 01.01.2014 
do 31.03.2014 

A. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej      
  I. Zysk (strata) netto 804 730 
  II. Korekty razem -624 -2 908 
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych  
           metodą praw własności 0 0 

       2. Amortyzacja 295 405 
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0 0 
       6. Zmiana stanu rezerw 0 0 
       7. Zmiana stanu zapasów -141 -528 
       8. Zmiana stanu należności 345 -1 251 
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem  
           pożyczek i kredytów 

-1 418 -1 227 

      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 295 -307 
      11. Inne korekty 0 0 
  III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej (I+/-II) 180  -2 178 
B. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej      
  I. Wpływy  0 21 
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
           aktywów trwałych 0 21 

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
           i prawne 

0 0 

       3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 
           a) w jednostkach powiązanych 0 0 
               - zbycie aktywów finansowych 0 0 
               - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 
               - odsetki 0 0 
               - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 
           b) w pozostałych jednostkach  0 0 
               - zbycie aktywów finansowych 0 0 
               - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 
               - odsetki 0 0 
               - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 
       4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 
  II. Wydatki 106 216 
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
           aktywów trwałych 

106 216 

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i  
           prawne 

0 0 

       3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 
           a) w jednostkach powiązanych 0 0 
               - nabycie aktywów finansowych 0 0 
               -  udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 
           b) w pozostałych jednostkach  0 0 
               - nabycie aktywów finansowych 0 0 
               -  udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 
       4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 
  III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-II) -106  -195 
C. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej      
 I. Wpływy  319 2 821 
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych  
           instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

0 0 

       2. Kredyty i pożyczki 319 2 821 
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       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 
       4. Inne wpływy finansowe 0 0 
  II. Wydatki  366 533 
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału  
           zysku 0 0 

       4. Spłaty kredytów i pożyczek 274 205 
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 92 328 
       8. Odsetki 0 0 
       9. Inne wydatki finansowe 0 0 
  III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej (I-II)   -47 2 288 
D. Przepływy pieni ężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 27  -85 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych 27 -85 
F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 117 275 
G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D) 144  190 

 
 
5. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. 

za I kwartał 2015r. – dane skonsolidowane 
 

E) Bilans w tys. zł 
Wyszczególnienie                                                                                 

Stan na 
31.03.2015  

A k t y w a   
I. Aktywa trwałe 21 411 
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 299 
          - wartość firmy 3 290 
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 18 112 
      3. Należności długoterminowe 0 
          3.1. Od jednostek powiązanych 0 
          3.2. Od pozostałych jednostek 0 
      4. Inwestycje długoterminowe 0 
          4.1. Nieruchomości 0 
          4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych  
                     wyceniane metodą praw własności 0 

                b) w pozostałych jednostkach 0 
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 
II. Aktywa obrotowe 41 330 
      1. Zapasy 18 757 
      2. Należności krótkoterminowe 15 473 
          2.1. Od jednostek powiązanych 4 
          2.2. Od pozostałych jednostek 15 469 
      3. Inwestycje krótkoterminowe 408 
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 408 
                 a) w jednostkach powiązanych 0 
                 b) w pozostałych jednostkach 0 
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 408 
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 692 
A k t y w a  r a z e m 62 741 

 
P a s y w a   
I. Kapitał własny 35 988 
      1. Kapitał zakładowy 1 340 
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 
      4. Kapitał zapasowy 28 446 
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 5 585 
      8. Zysk (strata) netto 617 
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      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość  
          ujemna) 

0 

II. Zobowi ązania i rezerwy na zobowi ązania 26 753 
      1. Rezerwy na zobowiązania 0 
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 
                 a) długoterminowa 0 
                 b) krótkoterminowa 0 
          1.3. Pozostałe rezerwy 0 
                 a) długoterminowe 0 
                 b) krótkoterminowe 0 
      2. Zobowiązania długoterminowe 6 281 
          2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 6 281 
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 446 
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 181 
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 20 245 
          3.3. Fundusze specjalne 20 
      4. Rozliczenia międzyokresowe 26 
          4.1. Ujemna wartość firmy 0 
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 26 
                 a) długoterminowe   
                 b) krótkoterminowe 26 
P a s y w a  r a z e m 62 741 

 
 

F) Rachunek zysków i strat w tys. zł (wariant kalkulacyjny) 

Wyszczególnienie                                                                                 

I kwartał 2015 
okres 

od 01.01.2015 
do 31.03.2015 

I. Przychody netto ze sprzeda ży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 15 396 

    - od jednostek powiązanych 76 
     1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 098 
     2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i  materiałów 6 298 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materia łów, w tym: 9 375  
   - od jednostek powiązanych 48 
     1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 385 
     2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 990 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży (I-II) 6 021 
IV. Koszty sprzeda ży 1 096 
V. Koszty ogólnego zarz ądu 4 271 
VI. Zysk (strata) na sprzeda ży (III-IV-V) 654 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 60 
     1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 47 
     2. Dotacje 0 
     3. Inne przychody operacyjne 13 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 0 
     1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 
     2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 
     3. Inne koszty operacyjne 0 
IX. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej (VI+VII-VIII) 714  
X. Przychody finansowe 35 
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 
         - od jednostek powiązanych 0 
     2. Odsetki, w tym: 0 
         - od jednostek powiązanych 0 
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 
     4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 
     5. Inne 35 
XI. Koszty finansowe 104 
     1. Odsetki, w tym: 104 
         - dla jednostek powiązanych 0 
     2. Strata ze zbycia inwestycji 0 
     3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 
     4. Inne 0 
XII. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej (IX+X-XI) 645  
XIII. Wynik zdarze ń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 0  
      1. Zyski nadzwyczajne 0 
      2. Straty nadzwyczajne 0 
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XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 645 
XV. Podatek dochodowy 28 
       a) część bieżąca 28 
       b) część odroczona 0 
XVI. Pozostałe obowi ązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia 
straty) 0 

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporz ądkowanych wycenianych metod ą praw własno ści 0 

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 617  

 
 

G) Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. zł 
Wyszczególnienie                                                                                 

Stan na 
31.03.2015  

I. Kapitał  własny na pocz ątek okresu (BO) 35 371  
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 
   b) korekty błędów  podstawowych 0 
I.a. Kapitał  własny na pocz ątek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 35 371 

      1. Kapitał zakładowy na pocz ątek okresu 1 340  
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 
                     - emisji akcji (wydania udziałów) 0 
                     - inne 0 
                b) zmniejszenia (z tytułu) 0 
                     - umorzenia akcji (udziałów) 0 
                     - inne 0 
         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 340 
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na pocz ątek okresu 0 
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 
                 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 
          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0  
      3. Akcje (udziały) własne na pocz ątek okresu 0  
          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 
                 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 
          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okr esu 0 
       4. Kapitał zapasowy na pocz ątek okresu 28 446  
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 
                 a) zwiększenia (z tytułu) 0 
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 
                     - z podziału zysku (ustawowo) 0 
                    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo  
                      minimalną wartość) 0 

                 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 
                     - pokrycia straty okresu ubiegłego 0 
                     - poniesione koszty emisji akcji powyżej wartości  
                       nominalnej 0 

           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 8 446 
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocz ątek okresu 0  
            -zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   
           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 
                  a) zwiększenia (z tytułu) 0 
                  b) zmniejszenia (z tytułu) 0 
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na k oniec okresu 0  
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocz ątek okresu 0  
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 
                   a) zwiększenia (z tytułu) 0 
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0 
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na ko niec okresu 0  
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 5 585  
            7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0  
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 
                   b) korekty błędów  podstawowych 0 
            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na pocz ątek okresu, po  
                  uzgodnieniu do danych porównywaln ych 5 585 

                   a) zwiększenia (z tytułu) 0 
                       - podziału zysku z lat ubiegłych 0 
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0 
                       -zasilenie kapitału rezerwowego 0 
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                      - przeznaczenie na dywidendę 0 
            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okr esu 5 585 
            7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu 0  
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 
                   b) korekty błędów  podstawowych 0 
            7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz ątek okresu, po  
                   uzgodnieniu do danych porównywal nych 0 

                   a) zwiększenia (z tytułu) 0 
                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 0 
                       -pokrycie z zysku 0 
             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0  
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 5 585 
         8. Wynik netto 617 
             a) zysk netto 617 
             b) strata netto 0 
             c) odpisy z zysku 0 
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 35 988  

 
 

H) Rachunek przepływów pieniężnych w tys. zł (metoda pośrednia) 

Wyszczególnienie                                                                                 

I kwartał 2015 
okres 

od 01.01.2015 
do 31.03.2015 

A. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści operacyjnej    
  I. Zysk (strata) netto 617 
  II. Korekty razem -90 
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych  
           metodą praw własności 0 

       2. Amortyzacja 466 
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 0 
       6. Zmiana stanu rezerw 0 
       7. Zmiana stanu zapasów -328 
       8. Zmiana stanu należności 508 
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem  
           pożyczek i kredytów 

-1 016 

      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 280 
      11. Inne korekty 0 
  III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej (I+/-II) 527  
B. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści inwestycyjnej    
  I. Wpływy  47 
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
           aktywów trwałych 47 

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
           i prawne 

0 

       3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 
           a) w jednostkach powiązanych 0 
               - zbycie aktywów finansowych 0 
               - dywidendy i udziały w zyskach 0 
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 
               - odsetki 0 
               - inne wpływy z aktywów finansowych 0 
           b) w pozostałych jednostkach  0 
               - zbycie aktywów finansowych 0 
               - dywidendy i udziały w zyskach 0 
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 
               - odsetki 0 
               - inne wpływy z aktywów finansowych 0 
       4. Inne wpływy inwestycyjne 0 
  II. Wydatki 222 
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
           aktywów trwałych 

222 

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i  
           prawne 0 

       3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 
           a) w jednostkach powiązanych 0 
               - nabycie aktywów finansowych 0 
               -  udzielone pożyczki długoterminowe 0 
           b) w pozostałych jednostkach  0 
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               - nabycie aktywów finansowych 0 
               -  udzielone pożyczki długoterminowe 0 
       4. Inne wydatki inwestycyjne 0 
  III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej (I-II) -175  
C. Przepływy środków pieni ężnych z działalno ści finansowej    
 I. Wpływy  319 
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych  
           instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

0 

       2. Kredyty i pożyczki 319 
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 
       4. Inne wpływy finansowe 0 
  II. Wydatki  422 
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału  
           zysku 0 

       4. Spłaty kredytów i pożyczek 330 
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 92 
       8. Odsetki 0 
       9. Inne wydatki finansowe 0 
  III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej (I-II)   -103 
D. Przepływy pieni ężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 249  
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieni ężnych 249 
F. Środki pieni ężne na pocz ątek okresu 159 
G. Środki pieni ężne na koniec okresu (F+/- D) 408  

 
 
6. Informacje o zasadach przyj ętych przy sporz ądzaniu raportu, w tym informacje o 

zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowo ści 
 
• Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane 
okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności 
przez jednostkę. 

• Nie istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
• W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 

sprawozdania finansowe.  
• Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki w celu zapewnienia porównywalnych 

danych finansowych pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym a uprzednio 
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami. 

• W sprawozdaniu finansowym oraz danych porównywalnych nie dokonywano korekt wynikających z 
zastrzeżeń w opinii podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego. Opinie za te lata 
były bez zastrzeżeń.  

 
Stosowane metody i zasady rachunkowo ści: 
• Zasada kontynuacji  - Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z 

dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. 
• Zasadami memoriału - Zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujęła w księgach rachunkowych 

wszystkie osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich 
zapłaty. 

• Zasada współmierno ści przychodów i kosztów - Zgodnie z zasadą współmierności przychodów i 
kosztów oraz ostrożnej wyceny wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie 
osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. 

• Ostro żnej wyceny  - Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów 
wycenione się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Uwzględniono w 
wyniku finansowym: 
1) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej aktywów, w tym również dokonywane w postaci 

odpisów amortyzacyjnych, 
2) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty nadzwyczajne.  

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 
 
Zasady wyceny aktywów i pasywów: 
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Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości z tym, że: 
1) Środki trwałe i warto ści niematerialne i prawne  wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy 
amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
Środki trwałe o wartości niższej niż 3 500 zł zaliczane są do środków trwałych z tym, że są w całości 
jednorazowo amortyzowane.  
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3 500 zł odpisuje się 
jednorazowo w koszty. Pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu 
minimalnych długości okresów amortyzacji określanych w przepisach podatkowych. 
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowiących 
nabyte prawa, dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego stawki i kwoty rocznych 
odpisów. 
Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. 
Spółka stosuje roczne stawki amortyzacyjne określone w przepisach podatkowych. 

2) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

3) Udziały w innych jednostkach , oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

4) Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, pół produktów i produktów w toku  wycenia 
się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień 
bilansowy. 

5) Należności  wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po 
uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. 
Należności podlegają aktualizacji wyceny poprzez pomniejszenie ich o odpis aktualizacyjny do 
wysokości nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. 

6) Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub wartości 
rynkowej. 

7) Środki pieni ężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 
8) Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia. 
9) Kapitały wycenia się według wartości nominalnej. 
10) Zobowi ązania  wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza 

się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. 
11) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Po dokonaniu analizy aktywów i pasywów na dzień 31.03.2015r. stwierdza się, że w Spółce występują 
jedynie ujemne różnice przejściowe, które w przyszłości spowodują zmniejszenie podstawy obliczenia 
podatku dochodowego. Zgodnie z MSR 12 za uprawdopodobnienie, że dochód do opodatkowania 
umożliwi zrealizowanie (odliczenie) ujemnych różnic przejściowych uznaje się istnienie dodatnich różnic 
przejściowych, które według przewidywań odwrócą się w tym samym okresie. Mając powyższe na 
uwadze Spółka nie wykazała w bilansie na dzień 31.03.2015r. aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 

12) Na dzień bilansowy wycenia si ę wyra żone w walutach obcych: 
• aktywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty 

przez Narodowy Bank Polski, 
• pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty 

przez Narodowy Bank Polski. 
 
Zmiany polityki rachunkowo ści w roku bie żącym - w 2015r. nie dokonano zmian w polityce 
rachunkowości.  
W ciągu roku sprawozdawczego nie miały miejsca znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w 
sprawozdaniu finansowym roku obrotowego. 
Nie nastąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym, których nie uwzględniono w sprawozdaniu 
finansowym. 
 
7. Zwięzła charakterystyka istotnych dokona ń lub niepowodze ń emitenta w I kwartale 2015 

roku, wraz z opisem najwa żniejszych czynników i zdarze ń, w szczególno ści o 
nietypowym charakterze, maj ących wpływ na osi ągni ęte wyniki 

 
W porównaniu do analogicznego kwartału 2014r. w Betomax Polska S.A. nastąpił ponad 35% wzrost 
przychodów ze sprzedaży.  
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Spółka w I kwartale 2015r. wygenerowała zysk netto większy o 74 tys. zł. w porównaniu do analogicznego 
okresu ubiegłego roku. Nadal systematycznie rozwijana jest produkcja własnych produktów na terenie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Udział produktów własnych w przychodach spółki w I kwartale 2015 wzrósł 
o 5% w stosunku do roku 2014 i wynosi obecnie 36%. Wzrost udziału produktów własnych w przychodach 
firmy ma wymierny wpływ na poprawę marży i lepszą obsługę zamówień. 
W ramach strategii rozwoju firmy w I kwartale 2015 utworzone zostało w Sosnowcu trzecie biuro regionalne 
wraz z magazynem. Dotychczas firma posiadała biura regionalne z magazynem w Warszawie i Gdańsku. 
W marcu 2015 roku firma podpisała znaczącą umowę z firmą Mostostal Power Development Sp. z o.o. na 
wykonanie połączeń skręcanych prętów zbrojeniowych dla płyt fundamentowych kotła i kotłowni Bloku nr 5      
i 6 na budowie Elektrowni Opole. Firma Betomax Polska jako jedyna w Polsce wykonuje takie usługi na 
placu budowy. Wartość umowy to 1,83 mln. 
Rentowność netto Betomax Polska S.A. po pierwszym kwartale 2015r. wyniosła 5,61. 
W okresie od 01.01.2015r. do 31.03.2015r. Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 804 tys. zł.  
Spółka terminowo spłacała raty kredytowe. 
W bieżącym okresie nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze, które miałyby wpływ na wyniki. 
 
8. Stanowisko zarz ądu odno śnie do mo żliwo ści zrealizowania wcze śniej opublikowanych 

prognoz wyników 
Zarząd Betomax Polska S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta na rok 2015. 

 
9. Opis stanu realizacji działa ń i inwestycji emitenta i harmonogramu ich realizacj i. 
 
Spółka w dniu 28.06.2013r. sfinalizowała transakcję zakupu przedsiębiorstwa STALMAX A. & S. 
PARGIEŁA, A. MĄCZYŃSKI, L. PASTURCZAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich. Transakcja była 
kontynuacją strategii rozwoju firmy Betomax Polska S.A. oraz spełnieniem najważniejszego celu 
emisyjnego. 
Spółka spełniła wymogi określone w zezwoleniu na prowadzenie działalności na terenie Strefy. 
Spółka uzyskała pozwolenie na budowę hali magazynowej wysokiego składowania. 
Spółka utworzyła w Sosnowcu trzecie biuro regionalne i magazyn w ramach strategii rozwoju sieci 
sprzedaży. 
Betomax Polska S.A. nadal systematycznie inwestuje w park maszynowy niezbędny do rozszerzenia 
działalności produkcyjnej o kolejne wyroby na terenie SSE „Starachowice”.  

 
10. Informacja zarz ądu na temat aktywno ści, jak ą w okresie obj ętym raportem spółka 

podj ęła w obszarze rozwoju prowadzonej działalno ści w szczególno ści poprzez 
działania nastawione na wprowadzenie rozwi ązań innowacyjnych w przedsi ębiorstwie 

 
W okresie objętym raportem Spółka Betomax Polska S.A. konsekwentnie realizowała cel rozwoju własnej 
produkcji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”. Udział w sprzedaży produktów 
własnych wzrósł do prawie 36% na koniec I kwartału 2015 roku. 
Konsekwentnie rozwijany jest Dział Produkcji oraz nowo utworzony Dział Rozwoju i Innowacji. 
Spółka korzysta z dofinansowania unijnego na realizację projektu „Przygotowanie strategii rozwoju eksportu 
szansą rozwoju firmy Betomax Polska S.A.”. Pozyskane środki finansowe umożliwiają udział w imprezach 
targowych poza granicami kraju oraz promocję produktów oferowanych przez Betomax Polska na nowych 
rynkach zagranicznych, co w przyczynia się do wzrostu udziału sprzedaży eksportowej w przychodach firmy 
i dywersyfikacji rynków docelowych. W I kwartale 2015r. Spółka brała udział w imprezach targowych na 
Łotwie, Białorusi i Rumunii. 
 
 
11. Struktura grupy kapitałowej emitenta i przyczyn y odst ąpienia od konsolidacji 
 
Betomax Polska S.A. posiada 100% udziałów spółki PAMEXPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Końskich przy ul. 
Górnej 2A. Spółka ta została utworzona w 2014 roku i prowadzi działalność produkcyjną w zakresie 
elementów konstrukcyjnych dla budownictwa. PAMEXPOL Sp. z o.o. została zarejestrowana w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS pod nr 
0000511132, posiada REGON nr: 260771440, NIP: 6581982484. 
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12. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy 
posiadaj ących, na dzie ń sporz ądzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 
zgromadzeniu. 

 
Na dzień przekazania niniejszego raportu struktura akcjonariatu Betomax Polska S.A. przedstawia się 
następująco: 
 

Akcjonariusz seria A seria B seria C seria D Ilość akcji Ilość głosów  %akcji  % głosów  

BETOMAX systems  GmbH & CO KG    1 700 000          1 900 000               3 600 000         5 300 000    26,87 30,29 

Lech Pasturczak       600 000          1 000 000          135 250          350 000           2 085 250         2 685 250    15,56 15,34 

Stanisław Pargieła       600 000          1 000 000          137 265          350 000           2 087 265         2 687 265    15,58 15,36 

Andrzej Pargieła       600 000          1 000 000          135 250          350 000           2 085 250         2 685 250    15,56 15,34 

Artur Mączyński       600 000          1 000 000          135 250          350 000           2 085 250         2 685 250    15,56 15,34 

Pozostali akcjonariusze        1 456 985             1 456 985         1 456 985    10,87 8,33 

Łącznie    4 100 000          5 900 000       2 000 000       1 400 000         13 400 000       17 500 000    100,00 100,00 

 
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 13 400 000 akcji, w tym: 

4 100 000 akcji serii A 
5 900 000 akcji serii B 
2 000 000 akcji serii C 
1 400 000 akcji serii D 

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł. 
 
13. Informacje dotycz ące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w prze liczeniu na 

pełne etaty 
 
Na dzień 31.03.2015r. Grupa Kapitałowa zatrudniała 183 osoby. W przeliczeniu na pełne etaty – 179 
etatów. 
 
  
 
 
 

Grzegorz Muszy ński 
Prezes Zarządu 

 Piotr Kurczy ński 
Członek Zarządu 

 
 


