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31.12.2014

60 954

29 763

2 930

24 562

71

3 628

84 341

24 836

40 823

4 303

330

14 049

3 650

148 945

31.12.2014

104 898

104 898

5 983

52 991

7 114

-

42 537

25

(1 994)

(1 758)

-

44 047

6 741

1 034

2 594

334

2 779

37 306

3 143

755

296

28 303

2 749

981

991

88

148 945

6 920

42 798

-

76

438 7 549

84 385

27 901

104 086

na dzień

3 272

86 090

148 408

44 340

4 404

52 991

AKTYWA TRWAŁE

42 720

2 654 (4 279)

52 991

Rzeczowe aktywa trwałe

Nieruchomości inwestycyjne

Wartości niematerialne

75

102 515

5 983 6 024

44 167

1 668

467

3 393

Długoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania długoterminowe

Długoterminowe kredyty i pożyczki

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

AKTYWA OBROTOWE

Należności z tytułu dostaw i usług

ZOBOWIĄZANIA

Długoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Udziały niekontrolujące

Akcje/udziały własne

59 178 59 619

28 572

2 734

29 772

23 828

2 672

24 403

 30.09.2015 30.09.2014
Aktywa

na dzień

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2015 ROKU

(476)

(34) (76)

-

31 392

Pozostałe należności krótkoterminowe

Zapasy

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 1 616

5 007

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej

AKTYWA RAZEM

Środki pieniężne 

KAPITAŁ WŁASNY

Pasywa

Kapitał podstawowy

148 408146 884PASYWA RAZEM

3177

717

29 556

935

383

810

28

25 108

882

1 187

5 813

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Rezerwy krótkoterminowe 1 132

Zobowiązania krótkoterminowe

2 804

36 992

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego

Rozliczenia międzyokresowe bierne

30.09.2014

104 086 102 515

 30.09.2015

8 577 6 670

146 884

286

42 540

4 987

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 697

334

-

2 303 2 785

732 1 190

45 893

5 806

Pozostały kapitał zapasowy

Wynik finansowy roku obrotowego

Zyski zatrzymane

Różnice kursowe z konsolidacji

Kapitały rezerwowe

(666)

1 299

248

2 437

(1 758)

38 973
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od 01.07.2015          

do 30.09.2015

od 01.07.2014         

do 30.09.2014

od 01.01.2014          

do 30.09.2014

36 408 38 277 116 057

35 850 37 972 113 828

558 305 2 229

26 601 29 997 95 229

26 258 28 909 92 613

343 1 088 2 616

9 807 8 280 20 828

4 385 4 857 13 704

3 000 3 532 10 420

2 422 (109) (3 296)

404 497 1 360

21 175 1 867

2 805 213 (3 803)

61 48 54

- - -

2 866 261 (3 749)

605 54 530

324 35 68

281 19 462

2 261 207 (4 279)

- - -

2 261 207 (4 279)

(2) (15) (2)

(2) (15) (2)

20 29 29

- - -

18 14 27

2 279 221 (4 252)

2 261 207 (4 279)

2 261 207 (4 279)

- - -

2 279 221 (4 252)

2 279 221 (4 252)

- - -

0,38 0,03 -0,71

0,38 0,03 -0,71

0,38 0,03 -0,71

0,38 0,03 -0,71

PLN / akcję

Inne całkowite dochody

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

część odroczona

Podatek dochodowy

część bieżąca

Zysk (strata) netto, z tego przypadający:

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą

Inwestycje dostępne do sprzedaży:

-zyski (straty) z tytułu wyceny długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów

Pozostałe koszty operacyjne

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

Strata netto z działalności zaniechanej

ZYSK (STRATA) NETTO 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)

Koszt sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe przychody operacyjne

Zysk (strata) ze sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Przychody ze sprzedaży

Przychody (koszty) finansowe

z działalności kontynuowanej

2 591

-

Inne całkowite dochody

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

2 654

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji

0,44

0,44

(5)

(5)

(59)

1

- rozwodniony

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:

Łączne całkowite dochody, z tego przypadające:

69 876

68 673

1 203

3 446

792

942

(150)

2 654

-

25 159

12 577

9 127

3 455

1 205

943

3 717

(271)

za okres za okres

od 01.01.2015          

do 30.09.2015

95 035

93 357

1 678

Przychody ze sprzedaży produktów

Działalność kontynuowana

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2015 ROKU

Wariant kalkulacyjny

0,44

(63)

2 591

2 654

2 654

-

2 591

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

- akcjonariuszom mniejszościowym

- podstawowy

- podstawowy

- akcjonariuszom mniejszościowym

- rozwodniony

z działalności kontynuowanej i zaniechanej

0,44
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Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych

Otrzymane odsetki

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej

Inne wydatki inwestycyjne

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej

Zapłacony podatek dochodowy

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale 

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych

(Zysk) strata  z tytułu różnic kursowych

(10)

7

(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych 

Koszty odsetek

(32)Otrzymane odsetki

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

2 510

224

2 336

(351)

Korekty:

Amortyzacja wartości niematerialnych

Amortyzacja środków trwałych

za okres

od 01.01.2015          

do 30.09.2015

od 01.01.2014          

do 30.09.2014

3 446 (3 749)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2015 ROKU

Metoda pośrednia

Zysk przed opodatkowaniem

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(6 556)

(709)

(1 038)

336

2 989

59

2 318

539

(27)

-

(174)

(760)

274

(20 341)

(942)

(141)

141

8 570

2 965

1 695

(559)

(5 466)

(1 638)

5 956

(8 057)

9

(81)

(20 260)

165

(1 348)

(28)

(2 290)

(567)

5 0611 950

174

46 4 175

2 067

(205) -

- 230

- 20

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

Odsetki zapłacone

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Inne wpływy inwestycyjne

Inne wpływy z aktywów finansowych (zbycie akcji własnych)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

Spłaty kredytów i pożyczek

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków 

Dywidendy wypłacone

Bilanowa zmiana środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych

(4 411)

(7 206)

(39)

32

(860)

-

23 583

-

(16 918)

14 036

(2 393)

(666)

(274)(336)

-

(3 590)

(641)

6 665

(5 126)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

1 408

(5 473)

(7)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

(16 891)

27

w tym o ograniczonej mozliwości dysponowania
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Akcje 

własne

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe

Różnice 

kursowe z 

konsolidacji

- 42 537 25

0 0 0

- - -

- 42 537 25

- (4) (59)

(4) (59)

- 187 -

187

- 42 720 (34)

(476) -

(498) 43 041 (105)

- - -

(498) 43 041 (105)

- (5) 130

(5) 130

498 (499) -

476 (499)

22

- 42 537 25

(498) 43 041 (105)

- - -

(498) 43 041 (105)

- (2) 29

(2) 29

22 (499) -

(499)

22

(476) 42 540 (76)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2015 ROKU

Wyszczególnienie

Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Udziały

niekontrolujące

Kapitał 

własny 

razem

Kapitał

podstawow

y

Kapitał 

zapasowy

Wynik 

finansowy netto 

roku 

Niepodzielony

wynik

finansowy

Razem

Saldo na dzień 01.01.2015 roku 5 983 60 105 (3 752) 104 898 104 898

Korekta błędu podstawowego - - - -

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0 0 0 0

- -

104 898

Całkowite dochody za okres, w tym przypadające: - - 2 654 - 2 591 - 2 591

Saldo po zmianach 5 983 60 105 - (3 752) 104 898 -

2 591- akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 654 2 591

(3 403)

Podział wyniku finansowego 3 086 - - -

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2015 roku - (6 676) - 3 086 (3 403)

(3 086)

- (3 590)Wypłata dywidendy (3 590) (3 590)

- 104 086

Saldo na dzień 01.01.2014 roku 6 024 59 938 - 1 563 109 963 109 963

Saldo na dzień 30.09.2015 roku 5 983 53 429 2 654 (666) 104 086

41 7 111 (1 092) (1 571)

- -

Saldo po zmianach 6 024 59 938 - 740 109 140 109 140

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - -

Korekta błędu podstawowego (823) (823) - (823)

- (1 869)

- akcjonariuszom podmiotu dominującego - - (1 994) (1 869) - (1 869)

Całkowite dochody za okres, w tym przypadające: - - (1 994) - (1 869)

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku (41) 167 - (2 498) (2 373) - (2 373)

-Podział wyniku finansowego 311 (311) -

Zbycie akcji własnych (2) 20 20

Umorzenie akcji własnych (41) 64 - -

- 104 898

Saldo na dzień 01.01.2014 roku 6 024 59 938 - 1 563 109 963 109 963

Saldo na dzień 31.12.2014 roku 5 983 60 105 (1 994) (1 758) 104 898

- -

Saldo po zmianach 6 024 59 938 - 740 109 140 - 109 140

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - -

Korekta błędu podstawowego (823) (823) - (823)

- (4 252)

- akcjonariuszom podmiotu dominującego (4 279) (4 252) (4 252)

Całkowite dochody za okres, w tym przypadające: - - (4 279) - (4 252)

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2014 - 602 - (2 498) (2 373) - (2 373)

- -

Umorzenie akcji własnych 499 - - -

Podział wyniku finansowego 311 (311) -

Wypłata dywidendy (208) (2 185) (2 393) - (2 393)

- 102 515Saldo na dzień 30.09.2014 roku 6 024 60 540 (4 279) (1 758) 102 515

(2 393)Wypłata dywidendy (208) (2 185) (2 393)

187

Zbycie akcji własnych (2) 20 - 20

Reklasyfikacja środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych 187 -
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1. Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. 
 

Na dzień 30 września 2015 roku PROJPRZEM S.A. /jednostka dominująca/ tworzyła grupę kapitałową wraz z 
następującymi podmiotami zależnymi: 

 

 PROMStahl GmbH z siedzibą w Gehrden k. Hannoveru na terenie Niemiec, w której PROJPRZEM S.A. 
objęła 100 % udziałów w kapitale zakładowym o wartości 550 tys. euro; Spółka zajmuje się sprzedażą 
wyrobów techniki przeładunkowej, produkowanych przez Projprzem S.A.,  na terenie Niemiec i innych 
krajów Europy,  
 

 PROMStahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce  k. Warszawy, w której kapitale zakładowym 
PROJPRZEM S.A. posiada 35.300 udziałów o wartości 100 zł każdy, co stanowi 100% kapitału 
zakładowego i daje 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników – kapitał zakładowy Spółki wynosi 
3.530 tys. zł; Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 1.000 tys. zł do 3.530 tys. zł nastąpiło w dniu 
15.05.2013 r.; Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów techniki przeładunkowej, produkowanych przez 
PROJPRZEM S.A.,  na terenie Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

 PROMStahl Turcja /nazwa stosowana w GK Projprzem/, została zarejestrowana w dniu 13.05.2015 r. w 
Turcji pod firmą Promstahl Yükleme ve Endüstriyel Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 
Adres spółki: Ҫamçeşme Mah. Tevfik Ileri Cad. No: 193/1 – Pendik / Stambuł.  
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9600 udziałów o wartości 25,00 lir tureckich każdy i wynosi 
ogółem 240.000 lir tureckich. Całość udziałów spółki tureckiej objął PROMStahl GmbH.  
Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów techniki przeładunkowej na terenie Turcji. 
 
 

W dniu 02.02.2015 roku Emitent otrzymał informację o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy KRS w sprawie wykreślenia Lubuskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji z Rejestru Przedsiębiorców.  
 

PROJPRZEM S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełną i obejmuje nim wyżej 
wymienione Spółki. 

 

 

2. Metoda konsolidacji 

 

Sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. podlega konsolidacji metodą pełną ze sprawozdaniami PROMStahl 

GmbH, PROMStahl  Polska Sp. z o.o. oraz Promstahl Turcja.  

 
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za 
trzy kwartały 2015 roku, sporządzone na dzień 30 września 2015 roku, zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd PROJPRZEM S.A. w dniu 12 listopada 2015 roku. 

 

4. Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego 

Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
przyjętym przez Unię Europejską Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 34             – 
Śródroczna sprawozdawczość finansowa.  
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Zaprezentowane skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2015 roku oraz dane porównywalne jako 
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez 
biegłego rewidenta.  

Format sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach 
polskich złotych („PLN”).  

 

5. Stosowane zasady rachunkowości 

Sporządzając niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zastosowano takie same zasady (politykę) 
rachunkowości i metody obliczeniowe, co w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.  

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekt błędów poprzednich okresów oraz błędów 
wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania  sprawozdań finansowych za lata 
ubiegłe ze względu na brak zastrzeżeń i błędów. 

 

6. Opis zmian istotnych szacunków 
 

Zmiany wartości szacunkowych na koniec III kwartału 2015 r.:   
– utworzono odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 352 tys. zł, 
– rozwiązano odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 131 tys. zł, 
– utworzono odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 61 tys. zł, 
– rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy w kwocie 342 tys. zł, 
– rozwiązano aktywo na odroczony podatek dochodowy w kwocie 235 tys. zł, 
– rozwiązano rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 46 tys. zł, 
– utworzono rezerwy na inne przewidywane przyszłe wydatki w kwocie 141 tys. zł. 
 
 
7. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży aktywów trwałych oraz poczynionych istotnych 

zobowiązaniach z tytułu ich zakupu 
 

 
 
Na dzień 30.09.2015 roku Grupa nie posiadała nierozliczonych zobowiązań z tytułu zakupu wartości 
niematerialnych. 

 

Wartości 

niematerialn

e w budowie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.09.2015 ROKU

Wyszczególnienie
Wartość

firmy

Patenty

i licencje

Koszty

prac

rozwojowych

Pozostałe

wartości

niematerialne

Razem

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia - 3 015 - - 3 015

Wartość bilansowa netto 01.01.2014 roku - 113 - - 113

(198)Amortyzacja - (198) - -

Wartość bilansowa netto 31.12.2014 roku - 2 930 - -

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia - 28 - - 28

2 930

Wartość bilansowa netto 01.01.2015 roku - 2 930 - - 2 930

Amortyzacja - (224) - - (224)

Wartość bilansowa netto 30.09.2015 roku - 2 734 - - 2 734

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących - (1 124) (320) - (1 444)

Stan na dzień 01.01.2015 roku

Wartość bi lansowa brutto - 4 054 320 - 4 374

Stan na dzień 30.09.2015 roku

Wartość bi lansowa brutto - 4 082 320 - 4 402

Wartość bilansowa netto - 2 930 - - 2 930

Wartość bilansowa netto - 2 734 - - 2 734

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących - (1 348) (320) - (1 668)
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Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30.09.2015 roku 
wynosiła 174 tys. zł. 
 
 
8. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 
 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych z wyjątkiem 
zakończenia kwestii wzajemnych roszczeń spornych w związku z realizacją umowy z dnia 24 marca 2014 r. 
zawartej z  Ideal Idea Formad. Sprawa ta szczegółowo opisana została w skróconym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym na dzień 30 czerwca 2014 r. w punkcie 9.18 na stronie 42.  

 
Zgodnie z zawartą ugodą pozasądową wszystkie postępowania z powództwa jak i przeciw Spółce zostały  
zakończone ugodami sądowymi. W konsekwencji wszystkie te postępowania zostały prawomocnie umorzone 
(zakończone). 

 
 

9. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi 
 

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. nie posiada podmiotów powiązanych. Wszelkie transakcje pomiędzy 
jednostkami Grupy zostały wyeliminowane tak, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe było sporządzone 
jak sprawozdanie pojedynczej jednostki gospodarczej. 
 
Jednakże zgodnie z MSR 24.9. do grupy podmiotów powiązanych  Emitent kwalifikuje także osoby/jednostki 
będące bliskimi członkami rodziny osób będących członkami kluczowego personelu Projprzem S.A. Takim 
podmiotem jest Firma C&R Chmara, Rzepecki spółka jawna, w której p. Sebastian Rzepecki jest wspólnikiem. 
Wartość faktur sprzedaży za najem powierzchni biurowej wystawionych na ten podmiot przez Projprzem S.A. w 
okresie od 01.01.-30.09.2015 r. wyniosła 8,7 tys. zł. (bez podatku vat). Wszystkie faktury do dnia 30.09.2015 r. 
zostały zapłacone. 
 

Środki trwałe 

w budowie

2 750
759

(2 904)

605

605

579

(709)

475

475 

-   

605

-

605

475

-

475

Zwiększenia  przenies ienia  ze StwB

Zmniejszenia  przenies ienia  ze StwB

709

(709)

267 213 229

Wyszczególnienie
Grunty,

budynki

i budowle

Maszyny

i urządzenia

Środki

transportu

Pozostałe

środki

trwałe

Razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.09.2015 ROKU

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia 58 2 280 902 104 4 103
Wartość bilansowa netto 01.01.2014 roku 20 087 6 134 2 101 467 31 539

Zmniejszenia  s tanu z tytułu zbycia (2 543) (2 543)

Zmniejszenia  s tanu z tytułu l ikwidacji (333) (333)

Amortyzacja (1 053) (1 251) (596) (169) (3 069)

Odwrócenie odpisów aktual izujących 66 66

Przenies ienie 860 1 990 54 -

Wartość bilansowa netto 01.01.2015 roku 20 018 6 610 2 074 456 29 763

Wartość bilansowa netto 31.12.2014 roku 20 018 6 610 2 074 456 29 763

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia - 207 291 153 1 230

Zmniejszenia  s tanu z tytułu l ikwidacji - (6) (43) - (49)

Zmniejszenia  s tanu z tytułu zbycia - (36) - - (36)

Przenies ienie do nieruchomości  inwestycyjnych (2 034) - - - (2 034)

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2 034 - - - 2 034

Amortyzacja (735) (845) (558) (198) (2 336)

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2015 roku 19 550 6 143 1 764 640 28 572

Stan na dzień 01.01.2015 roku

Wartość bi lansowa brutto 32 149 20 730 7 103 3 035 63 622

19 550 6 143 1 764 640 28 572

-   -   -   -   -   

Wartość bilansowa netto 20 018 6 610 2 074 456

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących (12 131) (14 120) (5 029) (2 579) (33 859)

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących (12 866) (14 971) (5 630) (2 777) (36 244)

29 763

Stan na dzień 30.09.2015 roku

Wartość bi lansowa brutto 32 416 21 114 7 394 3 417 64 816

     w tym środki  trwałe w leas ingu finansowym 748 1 669 1 327 193 3 937

Wartość bilansowa netto 19 550 6 143 1 764 640 28 572
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10. Koszty rodzajowe 
 

 
 
  

11. Należności i zobowiązania warunkowe 
 
    
 30 września  31 grudnia 

 2015  2014 
    
Należności warunkowe z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.269  1.380 
    
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 20.888  17.906 
    

    

 
 

12. Segmenty operacyjne  
 

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. działa w branży budowlanej. Podstawowym kryterium podziału na 
segmenty ze względu na przydział zasobów i oceniane wyniki finansowe jest rodzaj produktów i usług. Zarząd 
Jednostki Dominującej dokonuje przeglądu wyników następujących segmentów operacyjnych:  
- systemów przeładunkowych, 
- konstrukcji stalowych, 
- budownictwa przemysłowego, 
 

01.01-

30.09.2015

01.01-

30.09.2014

a) amortyzacja 2 560 2 377

b)  zużycie materiałów i energii 35 903 38 150

c) usługi obce 29 885 55 959

d) podatki i opłaty 896 1 139

e) wynagrodzenia 16 811 16 960

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 204 3 268

g) pozostałe koszty rodzajowe 2 474 2 635

91 733 120 488

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -1 325 -3 831

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -31 80

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -12 577 -13 704

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -9 127 -10 420

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 68 673 92 613
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13. Inne informacje 

 
a) Zasady przeliczenia na EURO wybranych danych finansowych 
 
 
Podstawą prawną do prezentacji wybranych danych finansowych w walucie euro jest Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  

#

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.09.2014 roku

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.09.2014 roku

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku

30,80% 19,34%

27,87% -0,42%

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2014 ROKU

Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Sprzedaż zagraniczna 66 486 17 506

50,72% 26,47%

46,15% 3,64%

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU

Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

33,56% 13,40%

5,96%

12,40%

#DZIEL/0!5,96% -3,25% 1,61%

Budownictwo 

przemysłowe

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2015 ROKU

Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.09.2015 roku

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.09.2015 roku

12 577

Koszty ogólnego zarządu 5 465 2 657 954 51 9 127

516 3 455

83 992

7 841 93 371

Niealokowane aktywa 55 574 55 574

Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym 80 765 23 394 56 304 3 610 164 073

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 4 436 (2 814) (3 315) 1 006 (687)

Skonsolidowane aktywa ogółem 60 561 24 969 7 841 - 55 574 148 945

Aktywa segmentu 60 561 24 969

Sprzedaż na  zewnątrz 80 765 23 394 56 304 3 610

Przychody ogółem 80 765 23 394 56 304 3 610 164 073

Wyszczególnienie Niealokowane RazemSystemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

14 281

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 26 819 2 834 962 1 112 31 727

1 118

Budownictwo 

przemysłowe

Przychody ogółem

Koszty sprzedaży 11 317 1 260

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 20 404

Sprzedaż na  zewnątrz 60 803 25 025 8 089

Sprzedaż między segmentami

1 118

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 3 622 -813 130

Wyszczególnienie Systemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

60 803 25 025 8 089

3 104 1 084 25 159567

Razem

95 035

95 035

0

Niealokowane

Niealokowane aktywa 43 775 43 775

Skonsolidowane aktywa ogółem 67 297 32 820 2 992

Aktywa segmentu 67 297 32 820 2 992

43 775 146 884

103 109

Sprzedaż kra jowa 10 118 16 967 8 089 1 118 36 292

Sprzedaż zagraniczna 50 685 8 058 58 743

Przychody ogółem 54 927 16 030 42 067 3 033 116 057

164 073

Sprzedaż między segmentami -

Sprzedaż kra jowa 14 279 5 888

Koszty ogólnego zarządu 7 262 3 443 3 526 50

Sprzedaż na  zewnątrz 54 927 16 030 42 067 3 033 116 057

Koszty sprzedaży 15 121 2 205 751 56 18 133

Systemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

Budownictwo 

przemysłowe

80 081

Sprzedaż między segmentami -

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 18 291 2 014 (386) 910 20 828

(3 296)

46 815 148 408Skonsolidowane aktywa ogółem 57 775 28 459 15 358

Koszty sprzedaży 11 415 1 616 637 36 13 704

Koszty ogólnego zarządu 5 246 2 583 2 555 36 10 420

3 033

116 057Przychody w podziale geograficznym 54 927 16 030 42 067

58 842Sprzedaż kra jowa 9 188 4 554 42 067

3 033

33,21% 1,71%

-12,03% -5,89%5,49%

45 739 11 476

(2 186) (3 578) 838

56 304

57 775 28 459 15 358

-

46 815 46 815

57 215

101 593

Wyszczególnienie Niealokowane Razem

Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym 60 803 25 025 8 089 1 118 95 035

Sprzedaż zagraniczna

Aktywa segmentu

Niealokowane aktywa

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 1 630

3 610
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Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca. W odniesieniu do prezentowanych w sprawozdaniu okresów kurs ten wyniósł : 

 01 stycznia do 30 września 2015:     1 euro= 4,1585 
 01 stycznia do 30 września 2014:     1 euro= 4,1803 
 01 stycznia do 31 grudnia 2014:       1 euro= 4,1893 

 
Pozycje bilansowe przeliczono wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. 
W odniesieniu do prezentowanych w sprawozdaniu dni bilansowych kurs ten wyniósł : 

 30 września 2015:     1 euro= 4,2386 
 30 września 2014:     1 euro= 4,1755 
 31 grudnia 2014:       1 euro= 4,2623 
 
 

b) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z 
wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 
 

W okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. kontynuowała działalność w segmentach: 
systemów przeładunkowych i konstrukcji stalowych. Począwszy od I kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa 
zaprzestała prowadzenia działalności w segmencie budownictwa jako Generalny Wykonawca. Obecnie w 
ramach segmentu ofertowane są usługi: zastępstwa inwestorskiego, kosztorysowania oraz montażu 
konstrukcji stalowych.  

 

Uzupełnieniem działalności Grupy jest świadczenie usług najmu pomieszczeń biurowych oraz dzierżawa 
gruntów i budynków. 

 

W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej przychody ze sprzedaży wypracowane do 30 września 
2015 roku wyniosły 95.035 tys. zł. W wyniku zmiany zakresu działalności Grupy, aby porównać dynamikę 
przychodów należy rozpatrywać dane w ramach poszczególnych segmentów. W porównaniu do końca 
trzeciego kwartału roku ubiegłego Grupa Kapitałowa zanotowała wzrost przychodów w segmentach: 
systemów przeładunkowych o 10,7%, oraz konstrukcji stalowych o 56,1%. Spadek przychodów w ramach 
segmentu budownictwa jest pochodną zmiany zakresu działalności Spółki Akcyjnej Projprzem.  

 

Strukturę przychodów w ramach poszczególnych segmentów operacyjnych przedstawia poniższa tabela: 

 

Dla opisanego poziomu przychodów Grupa Kapitałowa Projprzem S.A. zanotowała zysk brutto ze sprzedaży 
za trzy kwartały 2015 r. w kwocie 25.159 tys. zł. przy rentowności 26,5 %. Dla porównania analogiczny 
okres roku ubiegłego zamknął się zyskiem brutto ze sprzedaży równym 20.828 tys. zł. przy rentowności 
17,9 % . Znacząca poprawa efektywności prowadzonej działalności jest spowodowana kilkoma czynnikami 
w poszczególnych segmentach.  

 

Lp. Wyszczególnienie 
01.01-

30.09.2015 r. 
Struktura 

[%] 
01.01-

30.09.2014 r. 
Struktura 

[%] 
Dynamika 3:5 [%] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Przychody netto ze sprzedaży 93 917 98,8 113 024 97,4 83,1 

  1.1. Konstrukcje stalowe 25 025 26,3 16 030 13,8 156,1 

  1.2. Systemy przeładunkowe 60 803 64,0 54 927 47,3 110,7 

  1.3. Budownictwo przemysłowe 8 089 8,5 42 067 36,2 19,2 

2. Pozostała działalność operacyjna 1 118 1,2 3 033 2,6 36,9 

3. 
Razem przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

95 035 100,0 116 057 100,0 81,9 
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1. W trzecim kwartale bieżącego roku wzrost przychodów w segmencie systemów przeładunkowych 
wyniósł 17% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Narastająco dynamika poziomu sprzedaży wynosi 
10,7% odnosząc do analogicznego okresu roku ubiegłego. Rentowność brutto w trzecim kwartale 
ukształtowała się na poziomie 32,9% tj. o 1,1 pp mniej niż na koniec I półrocza. Narastająco 
rentowność brutto ze sprzedaży wynosi 33,6% Największy przyrost  zrealizowanej sprzedaży wystąpił w 
następujących krajach: Francja (87%), Norwegia (41%), Polska (25%) i Estonia (152%).  
 

2. W obszarze konstrukcji stalowych w III kwartale przychody wzrosły o 39% w porównaniu z III 
kwartałem roku ubiegłego. Narastająco wzrost przychodów wynosi 56 % odnosząc do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. Rentowność brutto ze sprzedaży za trzy kwartały ukształtowała się na poziomie 
12,4 % i w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest na tym podobnym poziomie. 
 

3. W związku ze zmianą zakresu działalności segmentu budownictwa przychody są nieporównywalne z 
rokiem ubiegłym. W III kwartale bieżącego roku segment zanotował sprzedaż na poziomie 2.570 tys. zł.  
osiągając rentowność brutto na sprzedaży w wysokości 13,2%. Narastająco rentowność brutto ze 
sprzedaży wynosi 13,4%. 
 
Należy podkreślić, iż w okresie trzech kwartałów 2015 roku Grupa Kapitałowa znacząco obniżyła 
koszty: sprzedaży i zarządu. Porównując ich poziom z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił 
ich spadek o  kwotę 2.420 tys. zł.  

 
 
Pozostała działalność operacyjna po trzecim kwartale zamknęła się zyskiem w wysokości 262 tys. zł., a 
finansowa stratą wysokości 271 tys. zł.: 
 
Pozostałe przychody operacyjne osiągnęły następujące wielkości 
(w tys. zł): 1 205 

Zysk ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych 337 

Otrzymane odszkodowania i kary umowne 290 

Odpisy aktualizujące należności 131 

Zwroty opłat sądowych i komorniczych 103 

Korzystanie z pojazdów służbowych 83 

Nadwyżki inwentaryzacyjne 80 

Rozwiązanie rezerw na urlopy 79 

Inne  31 

Dotacje 32 

Przychody innych okresów 25 

Zysk ze zbycia środków trwałych 14 

  

Pozostałe koszty operacyjne osiągnęły następujące wielkości (w 
tys. zł): 943 

Odpisy aktualizujące należności 352 

Zapłacone kary umowne 149 

Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych 114 

Poniesione opłaty sądowe i komornicze 96 

Podatek u źródła pobrany w Niemczech 93 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 61 

Koszty likwidacji zapasów 43 

Inne 35 
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Przychody finansowe osiągnęły następujące wielkości (w tys. zł): 459 

Odsetki 312 

Różnice kursowe  134 

Inne 13 

Koszty finansowe osiągnęły następujące wielkości (w tys. zł): 730 

Dyskonta należności i zobowiązań 293 

Odsetki 209 

Prowizje i opłaty bankowe 141 

Wycena instrumentów pochodnych 87 

 
 
Ogółem na koniec trzeciego kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa Projprzem S.A.  wygenerowała zysk 
netto na poziomie 2.654 tys. zł.  W analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka odnotowała stratę 
netto 4.279 tys. zł.  
 

Na dzień 30 września 2015 r. spółka zależna Promstahl Polska Sp. z o.o. posiadała niezapłacone należności z 
tytułu dostaw i usług od dystrybutora rosyjskiego w kwocie 1.672 tys. euro (7.086 tys. zł.). W stosunku do 
końca I kwartału 2015 r. stan ten zmniejszył się o 244,2 tys. euro – dokonano dostaw do Rosji za 741,3 tys. 
euro, natomiast kwota otrzymanych środków pieniężnych wyniosła 985,6 tys. euro. 

 
 

c) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe 

 

W trzecim kwartale 2015 nie wystąpiły tego typu zdarzenia. 

 

d) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. 

Strefa klimatyczna, w jakiej działa Grupa, powoduje, że zapotrzebowanie na wyroby i usługi wytwarzane 
przez Grupę nie jest równomierne w ciągu roku i obniża się w okresie zimowym. Najwyższy poziom 
przychodów ze sprzedaży Grupa uzyskuje w okresie od czerwca do listopada. Do takiego rozkładu 
przychodów przyczynia się również charakterystyka cykli inwestycyjnych w budownictwie. 

 

e) Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
Spółka nie jest emitentem papierów dłużnych. W okresie śródrocznym Spółka nie dokonywała również 
emisji akcji.  
 
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 w nocie 15.4. pn. Programy 
płatności akcjami Spółka szczegółowo informowała o zasadach funkcjonowania obowiązującego w Spółce 
programu motywacyjnego.  
 
Z uwagi na fakt, iż skonsolidowany wynik netto za rok 2014  był ujemny, program motywacyjny w 2015 
roku nie zostanie uruchomiony. 
 
 

f) Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną 
akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 
Decyzję o pokryciu straty za rok 2014 oraz wypłacie dywidendy podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
(WZA)  w dniu 10 czerwca 2015 r. Stosowne fragmenty uchwał WZA z dnia 10.06.2015 podjętych w tym 
zakresie podano poniżej:  
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Uchwała nr 12 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
Powstałą stratę w wysokości 3.086.631,59  za rok 2014 postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki. 
 
Uchwała nr 13 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
1/ postanawia dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielnych 
zysków lat ubiegłych w kwocie łącznej 3.589.629,60 zł to jest 0,60 złotych na jedną akcję. 
2/    dniem nabycia prawa do dywidendy jest 17.07.2015 r. 
3/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05.08.2015 r., 

 
Zgodnie z podjętymi uchwałami wypłata dywidendy nastąpiła 05.08.2015 r.  
 
 

g) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone śródroczne sprawozdanie 
finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe emitenta. 

Nie występują takie zdarzenia. 

 

h) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, 
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
 
W dniu 13.05.2015 roku w Stambule w Turcji zarejestrowana została spółka prawa handlowego działająca 
pod firmą Promstahl Yükleme ve Endüstriyel Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi na potrzeby 
Grupy Kapitałowej zwana PROMstahl Turcja.  
Adres spółki: Ҫamçeşme Mah. Tevfik Ileri Cad. No: 193/1 – Pendik / Stambuł.  
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9600 udziałów o wartości 25,00 lir tureckich każdy i wynosi ogółem 
240.000 lir tureckich. Całość udziałów spółki tureckiej objął PROMStahl GmbH.  
Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów techniki przeładunkowej na terenie Turcji. 
 

 

i) Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych. 

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych. 
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j) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 
5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego 
wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta 
w okresie od przekazania raportu za I półrocze 2015 roku  

 

Na dzień przekazania  raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez Jednostkę Dominującą 
informacjami, następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu: 

 

 

Akcjonariusze posiadający 5% głosów na WZ  

Imię i 
nazwisko 
(nazwa) 

ilość akcji 
uprzywilejowanych 

na dzień 
31.08.2015 

 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień  
31.08.2015 

liczba akcji 
nabytych  

do terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
zbytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowanych  

na dzień przekazania 
raportu 

ilość akcji 
zwykłych 
na dzień 

przekazan
ia raportu 

ilość głosów 
na dzień 

przekazania 
raportu 

 
% udział akcji 

w kapitale 
zakładowym 

na dzień 
przekazania 

raportu 

% głosów 
na WZ stan 

na dzień 
przekazania 

raportu 

Zdzisław 
Klimkiewicz 

189.326 67.360 - - 189.326 67.360 824.664 4,29 10,84 

Jolanta 
Marzec-
Ostrowska 

154.750 42.875 - - 154.750 42.875 661.875 3,30 8,70 

Aviva 
Investors 
Poland TFI 
S.A., 
zarządzająca 
CU TFI S.A. 

 493.233 - - - 493.233 493.233 8,24 6,48 

Fundusze 
zarządzane 
przez 
Pioneer 
Pekao 
Investment 
Managemen
t S.A. 

 485.528 - - - 485.528 485.528 8,12 6,38 

Paweł 
Dłużewski 

104.900 46.875 - - 104.900 46.875 466.475 2,54 6,13 

Quercus TFI 
S.A.* 

 408.070 - - - 408.070 408.070 6,82 5,36 

*W ramach portfela zarządzanego przez Quercus TFI S.A. fundusz Quercus Parasolowy SFIO posiada samodzielnie 383.828 
akcji Spółki, co stanowi 6,42% kapitału zakładowego Emitenta oraz 5,04% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. Zmiana 
nastąpiła w dniu 17.06.2015 r. o czym informowano w raporcie bieżącym nr 22/2015. 
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k) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające    
i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie 
posiadania, w okresie od przekazania raportu za I półrocze 2015 roku , odrębnie dla każdej z osób 

 

Zarząd  

Imię i nazwisko 
(nazwa) 

ilość akcji 
uprzywilejowanych 
na dzień 31.08.2015 

ilość akcji zwykłych 
na dzień 

31.08.2015 

liczba akcji 
nabytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
zbytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowanych  na 

dzień przekazania 
raportu 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu 

Anna Zarzycka 
Rzepecka 

- 5.000 2156 3.500 - 3656 

Marcin 
Lewandowski 

- 10.000 3.090 - - 13.090 

 

Rada Nadzorcza 

Imię i nazwisko 
(nazwa) 

ilość akcji 
uprzywilejowanych 

na dzień 
31.08.2015 

ilość akcji zwykłych 
na dzień 31.08.2015 

liczba akcji 
nabytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
zbytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowanych  na 

dzień przekazania 
raportu 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu 

Wojciech 
Włodarczyk 

- 4.666 - - - 4.666 

Jarosław 
Karasiński 

- - - - - - 

Jarosław 
Skiba 

- - - - - - 

Władysław 
Pietrzak 

- 27.500 - - - 27.500 

Eryk Karski   58.112 - - 112.387 

 

l) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 10 % 
kapitałów własnych emitenta. 
 

Postępowania takie nie były prowadzone. 

 

m) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z 
podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na warunkach 
innych niż rynkowe wraz ze wskazaniem ich wartości. 

 

Wszystkie transakcje zawarte pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej zostały zawarte na warunkach 
rynkowych. 
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n) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub 
pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 
podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 
10 % kapitałów własnych emitenta. 

 

Poręczeń i gwarancji o tej wartości nie udzielano. 

 

o) Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu postanowień umów pożyczek lub 
kredytów, w sprawie których nie podjęto działań naprawczych ani przed dniem bilansowym ani w tym 
dniu. 

Nie nastąpiły zdarzenia, o których mowa powyżej. 

Informację o stanie zadłużenia z tytułu kredytów bankowych na dzień 30.09.2015 r. przedstawia tabela 
poniżej: 

 
 

KREDYTY BANK ZABEZPIECZENIE 
POZOSTAŁE 

ZABEZPIECZENIA 
OPROCENTOWANIE 

KREDYTU 
TERMIN 

WYKORZYSTANIE 
na 30.09.2015 r. 

W rachunku 
bieżącym 

(UMBRELLA) 
5.000 tys. zł 

mBank 
Hipoteka na 
nieruchomości   

Weksel i cesja 
należności 

  PLN:WIBOR O/N 
+marża                        

EUR: EURIBOR 
O/N+marża 

29.04.2016 2.365 

Inwestycyjny 
1.600 tys. zł 

mBank 
Hipoteka na 
nieruchomości   

Weksel   PLN:WIBOR 1M+marża 18.05.2018 1.171 

W rachunku 
bieżącym  

500 tys. EUR 
Commerzbank - - EURIBOR O/N + marża bezterminowo - 

 

 

p) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości 
realizacji zobowiązań przez emitenta. 

 

W poszczególnych grupach zatrudnienie kształtowało się następująco: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
30.09.2015 31.12.2014 

roku Roku 

1. Zarząd 6,00 5,25 

2. Kadra kierownicza 22,91 28,58 

3. Pracownicy na stanowiskach nieprodukcyjnych 65,24 76,09 

4. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni 216,53 202,87 

5. Pracownicy pośrednio produkcyjni 73,53 70,87 

6. Uczniowie 2,11 1,00 

7. Ogółem 386,32 384,66 

*Dokonano zmiany prezentacji poziomu zatrudnienia w poszczególnych obszarach (zawężono ilość grup) w porównaniu z danymi 
przedstawianymi w sprawozdaniach  finansowych za poprzednie okresy sprawozdawcze. 

 

W związku ze zwiększoną produkcją wzrosło zatrudnienie wśród pracowników bezpośrednio 
produkcyjnych, głównie w segmencie systemów przeładunkowych. Jednocześnie znacząco ograniczono 
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zatrudnienie na stanowiskach nieprodukcyjnych i wśród kadry kierowniczej.  Tym samym zanotowano 
pozytywny trend wzrostu proporcji pracowników bezpośrednio produkcyjnych w stosunku do pozostałych 
grup.   

 
 

Poniżej zaprezentowano podstawowe wskaźniki z obszaru rentowności, płynności finansowej oraz  
poziomu zadłużeń: 

 

 
 

01.01-

30.09.2015

01.01-

30.09.2014

Zyskowność brutto sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży max 26,5% 17,9%

Zyskowność sprzedaży zysk ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży max 3,6% -2,8%

Zyskowność brutto zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży max 3,6% -3,2%

Zyskowność netto zysk netto / przychody netto ze sprzedaży max 2,8% -3,7%

Rentowność kapitału własnego zysk netto / kapitał własny bez zysku max 2,6% -4,0%

Rentowność majątku zysk netto / aktywa razem max 1,8% -2,9%

EBITDA zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja max 6 277 -1 426

01.01-

30.09.2015

01.01-

31.12.2014

Płynność szybka
(inwestycje krótkoterm. + należności krótkoterm.) / 

zobowiązania krótkoterminowe
0,8-1,0 1,52 1,63

Płynność bieżąca
aktywa obrotowe - krótkoterm. rozlicz. międzyokresowe / 

zobowiązania krótkoterminowe
1,6-2,0 2,39 2,32

Pokrycie zobowiązań 

należnościami
należności handlowe / zobowiązania handlowe > 1,0 1,76 1,44

Kapitał pracujący (w tys. zł)
aktywa obrotowe - krótkoterm. rozlicz. międzyokresowe - 

zobowiązania krótkoterminowe
max 48 812,0 46 705,0

Udział kapitału pracującego w 

całości aktywów
kapitał pracujący / aktywa razem max 33,2% 31,4%

01.01-

30.09.2015

01.01-

31.12.2014

Współczynnik zadłużenia kapitał obcy / pasywa razem 30%-50% 29,1% 29,6%

Pokrycie zadłużenia kapitałem 

własnym
kapitał własny / kapitał obcy min 1,0 2,4 2,4

Pokrycie aktywów trwałych 

kapitałem stałym

(kapitał wł. + długoterminowe: rezerwy, zobowiązania i 

rozliczenia międzyokr.) / aktywa trwałe
min 1,0 1,9 1,8

Trwałość struktury 

finansowania

(kapitał wł. + długoterminowe: rezerwy, zobowiązania i 

rozliczenia międzyokr.) / pasywa razem
max 74,8% 75,0%

01.01-

30.09.2015

01.01-

30.09.2014

Wskaźnik obrotu aktywów przychody netto ze sprzedaży / aktywa razem max 0,65 0,78

Wskaźnik obrotu rzeczowych 

aktywów trwałych
przychody netto ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe max 3,33 3,90

Wskaźnik Formuła obliczeniowa
wartość 

pożądana

Wartość wskaźnika

Wskaźnik Formuła obliczeniowa
wartość 

pożądana

Wartość wskaźnika

Sprawność wykorzystania zasobów

Rentowność

Wskaźnik Formuła obliczeniowa
wartość 

pożądana

Wartość wskaźnika

Finansowanie działalności

Płynność finansowa

Wskaźnik Formuła obliczeniowa
wartość 

pożądana

Wartość wskaźnika
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Wskaźniki rentowności na każdym poziomie są dodatnie. Ta pozytywna zmiana  jest potwierdzeniem, iż 
Spółce potrzebne było i jest ciągłe zwiększanie efektywności działania.  Wskaźniki płynności i zadłużenia  
kształtują się niezmiennie na poziomach wyższych od pożądanych i wskazują na poprawne relacje w 
strukturze źródeł finansowania Grupy Kapitałowej Projprzem S.A. 

 

 

q) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału  

 

 

 

Grupa Kapitałowa Projprzem koncentruje swoje działania w dwóch podstawowych segmentach 
działalności: systemów przeładunkowych oraz konstrukcji stalowych. Obydwa segmenty mają wypełniony 
portfel zamówień na kolejny okres rozliczeniowy, dlatego też efektywne działanie po stronie produkcji i 
brak przestojów na realizowanych inwestycjach będzie kluczowym czynnikiem do realizacji wyznaczonych 
celów.   

 
 
Ze względu na duży udział sprzedaży w walucie euro w strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej PROJPRZEM 
S.A., kształtowanie się kursu euro w stosunku do złotego będzie mieć istotny wpływ na wielkość wyniku 
finansowego Emitenta w 2015 roku. W celu ograniczenia ryzyka walutowego zabezpieczana jest przyszła 
ekspozycja walutowa poprzez zawieranie transakcji na finansowe instrumenty pochodne (zero kosztowe 
korytarze opcyjne oraz forwardy). Instrumenty te mają spełniać funkcję częściowego zabezpieczenia 
wartości godziwej przepływów pieniężnych (realizacja i finansowanie) pod kontrakty realizowane w ramach 
segmentu konstrukcji stalowych oraz systemów przeładunkowych. Zawieranie transakcji walutowych 
pochodnych pozwala także na określenie poziomu rentowności zleceń zagranicznych. Zawarte kontrakty 
terminowe ograniczają również wpływ wahań kursu walut na wyniki finansowe Emitenta. Na dzień 30 
września 2015 r. PROJPRZEM SA posiadał następujące otwarte pozycje walutowych kontraktów 
terminowych, których sumaryczną wycenę ujęto w pasywach bilansu w pozycji pochodne instrumenty 
finansowe oraz drugostronnie w wyniku w kosztach finansowych.  

 

 

 

Rodzaj 
TTW 

DATA 
ZAWARCIA 

DATA 
ROZLICZENIA 

KURS 
OTWARCIA WTT 

WALUTA 
KUPIONA 

NOMINAL 
KUPIONY 

KURS NBP 
WALUTY 

KUPIONEJ 

WALUTA 
SPRZEDANA 

NOMINAL 
SPRZEDANY 

KURS NBP 
WALUTY 

SPRZEDANEJ 

WYCENA 
PLN 

FO
R

W
A

R
D

 

02-lip 27-paź 4,2757 EUR 500 4,2386 PLN 2 138 1 16 

29-maj 22-gru 4,1500 EUR 1 000 4,2386 PLN 4 150 1 -105 

22-wrz 27-lis 4,1050 EUR 600 4,2386 PLN 2 463 1 -87 

22-wrz 27-lis 4,0550 EUR 600 4,2386 PLN 2 433 1 -117 

31-sie 23-lis 4,0485 EUR 450 4,2386 PLN 1 822 1 -90 

Razem -383 
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Podpisy wszystkich Członków Zarządu PROJPRZEM S.A. 
  

 
 

 
 
 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 

 

12 listopada 2015 roku   Anna Zarzycka-Rzepecka Prezes Zarządu  
Data imię i nazwisko        Podpis  

12 listopada 2015 roku  Marcin Lewandowski   Członek Zarządu  

Data imię i nazwisko             Podpis 

12 listopada 2015 roku  Anna Trzaskalska   Główna Księgowa  
Data imię i nazwisko                          

Podpis 


