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31.12.2015

57 315

27 933

2 674

22 831

73

3 804

74 052

26 975

29 136

73

2 977

2 273

-

253

12 365

-

131 367

31.12.2015

93 609

93 609

5 983

52 991

438

-

42 718

34

(7 889)

(666)

-

37 758

5 132

622

2 103

295

2 112

32 626

1 370

826

458

19 195

-

7 593

2 029

1 109

46

131 367

Należności z tytułu umów o budowę 1 740 3 504

6 716

31 634

-

72

438 7 114

78 132

28 179

93 405

na dzień

4 218

68 851

141 919

30 856

-

3 650

52 991

AKTYWA TRWAŁE 56 188 60 137

23 508

2 879

22 059

Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej

AKTYWA RAZEM

Środki pieniężne 

KAPITAŁ WŁASNY

Pasywa

42 718

(242) 146

52 991

Rzeczowe aktywa trwałe

Nieruchomości inwestycyjne

Wartości niematerialne

80

104 841

5 983 5 983

27 408

-

3 015

741

3 660

27 784

2 613

29 452

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 bieżącego podatku dochodowego

Należności z tytułu dostaw i usług

ZOBOWIĄZANIA

Długoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Udziały niekontrolujące

Akcje/udziały własne

 31.03.2016 31.03.2015
Aktywa

na dzień

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.03.2016 ROKU

-

72 (178)

-

28 309

Pozostałe należności krótkoterminowe

-

Zapasy

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY -

4 293

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej

Kapitał podstawowy

141 919125 039PASYWA RAZEM

49246

760

21 019

1 952

101

1 284

-

12 535

798

1 070

9 615

593

Pochodne instrumenty finansowe

Rezerwy krótkoterminowe 1 088

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego -

Zobowiązania krótkoterminowe

714

27 335

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego

Rozliczenia międzyokresowe bierne

339

31.03.2015

93 405 104 841

 31.03.2016

7 611 10 220

125 039

768

42 537

3 827

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 843

295

-

1 447 2 588

512 951

37 078

4 299

Pozostały kapitał zapasowy

Wynik finansowy roku obrotowego

Zyski zatrzymane

Różnice kursowe z konsolidacji

Kapitały rezerwowe

(8 555)

1 803

334

2 045

(3 752)

30 362
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od 01.01.2015          

do 31.03.2015

26 634

26 240

394

19 463

19 221

242

7 171

3 988

3 180

3

448

379

72

72

144

(2)

524

(526)

146

146

-

-

(203)

-

(203)

(57)

146

146

-

(57)

(57)

-

0,02

0,02

0,02

0,02

za okres

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

-  nieruchomości

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów

Pozostałe koszty operacyjne

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny:

Strata netto z działalności zaniechanej

ZYSK (STRATA) NETTO 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-

-0,04

-0,04

38

(204)

(242)

(242)

-

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

- akcjonariuszom mniejszościowym

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

(204)

-

Inne całkowite dochody

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

(242)

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

-

38

- rozwodniony

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:

Łączne całkowite dochody, z tego przypadające: (204)

- akcjonariuszom mniejszościowym

- podstawowy

- podstawowy

- rozwodniony

z działalności kontynuowanej i zaniechanej

-0,04

16 391

16 099

292

(148)

94

16

78

(242)

6 806

3 934

2 903

(31)

186

450

(295)

147

-0,04

od 01.01.2016          

do 31.03.2016

23 197

22 779

418

Przychody ze sprzedaży produktów

Działalność kontynuowana

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU

Wariant kalkulacyjny
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Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych

Otrzymane odsetki

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych

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 (22)

Koszty odsetek

(2)Otrzymane odsetki

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

878

61

772

-

Korekty:

Amortyzacja wartości niematerialnych

Amortyzacja środków trwałych

za okres

od 01.01.2016          

do 31.03.2016

od 01.01.2015          

do 31.03.2015

(148) 144

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU

Metoda pośrednia

Zysk przed opodatkowaniem

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(1 334)

2 296

(25)

69

746

76

761

(210)

32

(15)

890

102

(3 136)

(15)

(5 071)

(21)

7 624

742

(200)

(4 775)

(1 714)

730

(5 491)

(193)

(67)

(3 069)

(113)

(3 857)

-

(3 872)

(204)

1 053132

15

1 267

Odsetki zapłacone

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

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 

Bilanowa zmiana środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych

5 348

(3 510)

(457)

2

(612)

14 036

(1 423)

(3 797)

12 399

(189)

(102)(69)

(766)

10 239

(1 035)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

(4 753)

22

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

(3 829)

(32)
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Akcje 

własne

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe

Różnice 

kursowe z 

konsolidacji

- 42 718 34

- 42 718 34

- - 38

38

- - -

- 42 718 72

(476) -

- 42 537 25

- 42 537 25

- 181 9

181 9

- - -

- 42 718 34

- 42 537 25

- - -

- 42 537 25

- - (203)

(203)

- - -

- 42 537 (178)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  ZA OKRES OD 01.01 DO 31.03.2016 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 01.01.2016 roku 5 983 53 429 (8 555) 93 609 93 609

Korekta błędu podstawowego - - -

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - -

93 609

Całkowite dochody za okres, w tym przypadające: - - (242) - (204) - (204)

Saldo po zmianach 5 983 53 429 - (8 555) 93 609 -

(204)- akcjonariuszom podmiotu dominującego (242) (204)

-

Podział wyniku finansowego - - -

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.03.2016 roku - - - - -

- 93 405

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

Saldo na dzień 31.03.2016 roku 5 983 53 429 (242) (8 555) 93 405

41 7 111 6 797 9 110

- -

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

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości -

Korekta błędu podstawowego - - -

- (7 699)

- akcjonariuszom podmiotu dominującego (7 889) (7 699) - (7 699)

Całkowite dochody za okres, w tym przypadające: - - (7 889) - (7 699)

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku - (6 676) - 3 086 (3 590) - (3 590)

-Podział wyniku finansowego (3 086) 3 086 -

- 93 609

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

Saldo na dzień 31.12.2015 roku 5 983 53 429 (7 889) (666) 93 609

- -

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

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - -

Korekta błędu podstawowego - - -

- (57)

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 146 (57) (57)

Całkowite dochody za okres, w tym przypadające: - - 146 - (57)

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.03.2015 - - - - - - -

- -Podział wyniku finansowego -

- 104 841Saldo na dzień 31.03.2015 roku 5 983 60 105 146 (3 752) 104 841

(3 590)Wypłata dywidendy (3 590) (3 590)
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1. Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. 
 

Na dzień 31 marca 2016 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. 
 

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 
pierwszy kwartał 2016 roku, sporządzone na dzień 31 marca 2016 roku, zostało zatwierdzone do publikacji 
przez Zarząd PROJPRZEM S.A. w dniu 13 maja 2016 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.  

Zaprezentowane skonsolidowane dane finansowe za I kwartał 2016 roku oraz dane porównywalne jako 
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez 
biegłego rewidenta.  
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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 2015 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 I kwartału 2016 r.:   
– utworzono odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 43 tys. zł, 
– rozwiązano odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 62 tys. zł, 
– rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy w kwocie 67 tys. zł, 
– rozwiązano aktywo na odroczony podatek dochodowy w kwocie 144 tys. zł, 
– utworzono rezerwy na świadczenia pracownicze (urlopy) w kwocie 197 tys. zł, 
– rozwiązano rezerwy na inne przewidywane przyszłe wydatki w kwocie 21 tys. zł. 
 
 
7. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży aktywów trwałych oraz poczynionych istotnych 

zobowiązaniach z tytułu ich zakupu 
 

 
 
Na dzień 31.03.2016 roku Grupa była stroną umowy kredytowej, którą zawarto w związku z zakupem i 
wdrożeniem systemu informatycznego klasy ERP. Saldo kredytu na dzień 31.03.2016 r. wyniosło 951 tys. zł. 

Wartości 

niematerialn

e w budowie

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Wartość bilansowa netto - 2 613 - - 2 613

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących - (1 466) (320) - (1 786)

Stan na dzień 31.03.2016 roku

Wartość bi lansowa brutto - 4 079 320 - 4 399

Wartość bilansowa netto - 2 674 - - 2 674

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących - (1 405) (320) - (1 725)

Stan na dzień 01.01.2016 roku

Wartość bi lansowa brutto - 4 079 320 - 4 399

Wartość bilansowa netto 31.03.2016 roku - 2 613 - - 2 613

Amortyzacja - (61) - - (61)

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia - - - - -

2 674

Wartość bilansowa netto 01.01.2016 roku - 2 674 - - 2 674

Wartość bilansowa netto 31.12.2015 roku - 2 674 - -

(281)Amortyzacja - (281) - -

- 25 - - 25

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

WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU

Wyszczególnienie
Wartość

firmy

Patenty

i licencje

Koszty

prac

rozwojowych

Pozostałe

wartości

niematerialne

Razem

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia
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Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.03.2016 roku 
wynosiła 15 tys. zł. 
 
 
8. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 
 

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych.  

 
 

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. 
 
 
Wynik netto Grupy Kapitałowej Projprzem jest sumą zysków i strat spółki dominującej, poszczególnych spółek 
zależnych oraz dokonanych korekt konsolidacyjnych. Na dzień 31 marca 2016 roku na wynik ten wpłynęły: 

 
(a) korekty i wyłączenia konsolidacyjne na kwotę (-)513 tys. zł, 
(b) suma strat spółek zależnych stanowiła kwotę (-) 211 tys. zł, 
(c) suma zysków spółek zależnych wyniosła 36 tys. zł. 

 
Kwota korekt i wyłączeń konsolidacyjnych to skutek eliminacji marży  zrealizowanej na sprzedaży wyrobów 
techniki przeładunku z podmiotu dominującego do podmiotów zależnych. Realizacja marż, z uwagi na specyfikę 
branży budowlanej, nastąpi po wystawieniu faktur za dostawy i montaże wyrobów techniki przeładunku 
odbiorcom finalnym.  
 
 
 
 
 
 

Środki trwałe 

w budowie

605
681
-

-

-

-

-

-

(1 169)

117

117

586

703

73 

(630)

117

-

117

703

-

703

     w tym środki  trwałe w leas ingu finansowym 738 1 569 1 003 136 3 446

Wartość bilansowa netto 19 310 5 816 1 382 573 27 784

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących (13 373) (15 505) (5 975) (2 906) (37 759)

27 933

Stan na dzień 31.03.2016 roku

Wartość bi lansowa brutto 32 683 21 321 7 357 3 479 65 543

Wartość bilansowa netto 19 564 6 066 1 572 614

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących (13 119) (15 244) (5 785) (2 839) (36 987)

Stan na dzień 01.01.2016 roku

Wartość bi lansowa brutto 32 683 21 310 7 357 3 453 64 920

19 310 65 816 1 382 573 28 572

-   60 000 -   -   788 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.03.2016 roku 19 310 5 816 1 382 573 27 784

Amortyzacja (254) (261) (190) (67) (772)

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia - 11 - 26 623

Wartość bilansowa netto 01.01.2016 roku 19 564 6 066 1 572 614 27 933

Wartość bilansowa netto 31.12.2015 roku 19 564 6 066 1 572 614 27 933

Przenies ienie 534 406 - 229 -

Amortyzacja (988) (1 124) (756) (260) (3 128)

Odwrócenie odpisów aktual izujących - 7 - (7) -

Odpisy aktual izujące z tytułu utraty wartości (292) - - - (292)

Przenies ienie do nieruchomości  inwestycyjnych (3 587) - (1) (3 588)

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 3 879 - - 1 3 880

Zmniejszenia  s tanu z tytułu zbycia - (42) (85) (127)
Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia - 209 339 196 1 425

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

Wyszczególnienie
Grunty,

budynki

i budowle

Maszyny

i urządzenia

Środki

transportu

Pozostałe

środki

trwałe

Razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU
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10. Koszty rodzajowe 
 

 
  
 

11. Należności i zobowiązania warunkowe 
 
    
 31 marca  31 grudnia 

 2016  2015 
    
Należności warunkowe z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.377  2.549 
    
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 15.713  15.960 
    

    

 
 

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-

31.03.2016

01.01-

31.03.2015

a) amortyzacja 833 837

b)  zużycie materiałów i energii 10 447 12 357

c) usługi obce 6 239 8 171

d) podatki i opłaty 315 315

e) wynagrodzenia 5 382 5 386

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 024 1 057

g) pozostałe koszty rodzajowe 676 939

24 916 29 062

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -1 980 -2 673

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -3 934 -3 988

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -2 903 -3 180

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 099 19 221
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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  

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 : 

#

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku

50,61% 26,14%

45,77% 2,16%

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.03.2015 ROKU

Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Sprzedaż zagraniczna 73 551 11 476

22,37% 29,34%

15,53% -0,13%

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2015 ROKU

Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

35,30% 14,10%

2,67%

11,38%

#DZIEL/0!2,67% -8,79% -27,54%

Budownictwo 

przemysłowe

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.03.2016 ROKU

Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.03.2016 roku

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.03.2016 roku

3 934

Koszty ogólnego zarządu 1 978 772 127 26 2 903

59 -31

85 027

987 90 569

Niealokowane aktywa 40 798 40 798

Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym 88 153 31 467 9 127 1 547 130 294

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 5 389 (2 645) (635) 708 2 817

Skonsolidowane aktywa ogółem 61 342 28 240 987 - 40 798 131 367

Aktywa segmentu 61 342 28 240

Sprzedaż na  zewnątrz 88 153 31 467 9 127 1 547

Przychody ogółem 88 153 31 467 9 127 1 547 130 294

Wyszczególnienie Niealokowane RazemSystemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

12 908

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 29 839 2 526 905 783 34 053

380

Budownictwo 

przemysłowe

Przychody ogółem

Koszty sprzedaży 3 637 297

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 6 075

Sprzedaż na  zewnątrz 17 211 5 301 305

Sprzedaż między segmentami

380

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 460 -466 -84

Wyszczególnienie Systemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

17 211 5 301 305

603 43 6 80685

Razem

23 197

23 197

-

Niealokowane

Niealokowane aktywa 37 234 37 234

Skonsolidowane aktywa ogółem 58 343 28 693 769

Aktywa segmentu 58 343 28 693 769

37 234 125 039

87 805

Sprzedaż kra jowa 2 835 3 957 305 380 7 477

Sprzedaż zagraniczna 14 376 1 344 15 720

Przychody ogółem 17 287 5 522 3 462 363 26 634

130 294

Sprzedaż między segmentami -

Sprzedaż kra jowa 14 602 19 991

Koszty ogólnego zarządu 7 945 3 348 1 540 75

Sprzedaż na  zewnątrz 17 287 5 522 3 462 363 26 634

Koszty sprzedaży 16 505 1 823 18 328

Systemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

Budownictwo 

przemysłowe

45 267

Sprzedaż między segmentami -

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 5 878 722 408 163 7 171

3

52 427 141 919Skonsolidowane aktywa ogółem 62 095 25 070 2 327

Koszty sprzedaży 3 614 374 - - 3 988

Koszty ogólnego zarządu 1 865 874 420 21 3 180

363

26 634Przychody w podziale geograficznym 17 287 5 522 3 462

10 610Sprzedaż kra jowa 2 940 3 845 3 462

363

33,85% 9,92%

-8,41% -6,96%6,11%

14 347 1 677

(526) (12) 142

9 127

62 095 25 070 2 327

-

52 427 52 427

16 024

89 492

Wyszczególnienie Niealokowane Razem

Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym 17 211 5 301 305 380 23 197

Sprzedaż zagraniczna

Aktywa segmentu

Niealokowane aktywa

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 399

1 547
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 01 stycznia do 31 marca 2016:  1 euro= 4,3559 
 01 stycznia do 31 marca 2015:      1 euro= 4,1489 
 01 stycznia do 31 grudnia 2015:        1 euro= 4,1848 

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

 31 marca 2016: 1 euro= 4,2684 
 31 marca 2015:      1 euro= 4,0890 
 31 grudnia 2015:        1 euro= 4,2615 
 
 

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 branży 
budowlanej w następujących segmentach operacyjnych:  

 systemów przeładunkowych, 
 konstrukcji stalowych.  

 

W roku 2015 Grupa 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 Spółki jest świadczenie usług najmu pomieszczeń biurowych oraz dzierżawa 
gruntów i budynków.  

 

W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej przychody ze sprzedaży wypracowane na koniec 
pierwszego kwartału 2016 roku wyniosły 23.197 tys. zł.  i były niższe od przychodów osiągniętych w I 
kwartale ubiegłego roku o 12,9 %. Aby porównać dynamikę przychodów należy rozpatrywać dane w 
ramach poszczególnych segmentów. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego GK Projprzem 
zanotowała nieznaczny spadek przychodów w kluczowym segmencie systemów przeładunkowych o 0,4%.  
Spadek przychodów zanotowano też w segmencie konstrukcji stalowych o 4% oraz w ramach segmentu 
budownictwa o 91,2 % - co było pochodną decyzji o wycofaniu się Spółki z generalnego wykonawstwa na 
dużych projektach budowlanych.  

 

Poniżej zaprezentowano sprzedaż za I kw. 2016 roku w porównaniu do I kw. 2015 roku wraz ze strukturą i 
dynamiką przychodów: 

Lp. Wyszczególnienie 
01.01-

31.03.2016 r. 
Struktura [%] 

01.01-
31.03.2015 r. 

Struktura 
[%] 

Dynamika 3:5 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Przychody netto ze sprzedaży 22 817 98,4 26 271 98,6 -13,1% 

  1.1. Konstrukcje stalowe 5 301 22,9 5 522 20,7 -4,0% 

  1.2. Systemy przeładunkowe 17 211 74,2 17 287 64,9 -0,4% 

  1.3. Budownictwo przemysłowe 305 1,3 3 462 13,0 -91,2% 

2. Pozostała działalność operacyjna 380 1,6 363 1,4 4,7% 

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

23 197 100,0 26 634 100,0 -12,9% 
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Dla opisanego poziomu przychodów Projprzem S.A. zanotował zysk brutto ze sprzedaży w kwocie 6.806 tys. 
zł. przy rentowności 29,3%. Dla porównania analogiczny okres roku ubiegłego zamknął się zyskiem brutto 
ze sprzedaży równym 7.171 tys. zł.   przy rentowności 26,9%.  

 

1. W segmencie systemów przeładunkowych Grupa Kapitałowa PROJPRZEM osiągnęła sprzedaż na 
poziomie 17.211 tys. zł, co oznacza nieznaczny spadek o 76 tys. zł w stosunku do I kwartału roku 
ubiegłego. Przychody ze sprzedaży systemów przeładunkowych stanowiły 74,2% przychodów ogółem. 
Rentowność brutto w tym segmencie wyniosła 35,3 % i była lepsza o 1 pp. od marży zanotowanej w 
analogicznym okresie 2015 roku. Utrzymanie stabilnego poziomu przychodów i marż dokonuje się 
poprzez konsekwentną realizacje strategii rozwoju segmentu oraz założeń budżetowych. 
 
Wyższe przychody zostały wygenerowane przede wszystkim przez PROMStahl GmbH w Niemczech i 
Francji. Spadek sprzedaży nastąpił natomiast na rynku rosyjskim obsługiwanym przez PROMStahl 
Polska Sp. z o.o. z uwagi na złą sytuacją gospodarczą i płatniczą odbiorców na tym rynku. 
 
Systemy przeładunkowe są produkowane przez PROJPRZEM S.A. i sprzedawane przez spółki zależne: 
PROMStahl GmbH wraz ze Spółką zależną w Turcji oraz PROMStahl Polska Sp. z o.o. Spółki te zajmują 
się również kompletacją dostaw, montażem i serwisem urządzeń. Blisko 85% produktów oferowanych 
przez segment trafia na rynki zagraniczne. 
 

2. W obszarze konstrukcji stalowych w I kwartale 2016 r. PROJPRZEM S.A. osiągnęła sprzedaż na 
poziomie 5.301 tys. zł.  tj. o 221 tys. zł. mniejszą niż w I kwartale roku ubiegłego, co oznacza 4 % 
spadek. Rentowność brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 11,4 % i w odniesieniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego spadła o 2pp.  
W segmencie konstrukcji stalowych Spółka realizuje zamówienia zarówno dla klientów zagranicznych 
jak i krajowych, przy czym obecnie zdecydowanie większy jest tutaj udział rynku krajowego tj. ok 75 %. 
Celem na lata 2016 i 2017 jest istotna poprawa rentowności, która cały czas jest na mocno 
niezadowalającym poziomie, a także odzyskanie udziału rynków zagranicznych oraz w sektorze 
energetycznym. Rynek konstrukcji stalowych w Polsce charakteryzuje się bowiem istotną nadpodażą 
mocy produkcyjnych na poziomie ok. 120% co powoduje, iż poziom cen jest bardzo niski a tym samym 
bardzo istotne jest osiągnięcie jak najniższego poziomu kosztów. 
 

3. W związku ze zmianą zakresu działalności segmentu budownictwa przychody są nieporównywalne z 
rokiem ubiegłym. W I kwartale bieżącego roku segment zanotował sprzedaż na poziomie 305 tys. zł.  
osiągając rentowność brutto na sprzedaży w wysokości 14%. Segment budownictwa stanowi obecnie 
przede wszystkim wsparcie sprzedaży konstrukcji stalowych. 

 
Pozostała działalność operacyjna po pierwszym kwartale zamknęła się stratą w wysokości 264 tys. zł., a 
finansowa zyskiem w wysokości 147 tys. zł.: 
 

Pozostałe przychody operacyjne osiągnęły następujące wielkości (w tys. zł): 186 

Odpisy na należności  62 
Nadwyżki inwentaryzacyjne 43 
Kary umowne 21 
Zwroty komornicze i sądowe 2 
Inne 59 

Pozostałe koszty operacyjne osiągnęły następujące wielkości (w tys. zł): 450 

Rezerwy urlopowe 197 
Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych 44 
Odpisy na należności 43 
Likwidacja zapasów  42 
Opłata adiacencka 24 
Koszty zastępstwa procesowego 9 
Składki członkowskie za przynależność do organizacji branżowych 5 
Opłaty sądowe i komornicze 5 
Inne 82 
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Przychody finansowe osiągnęły następujące wielkości (w tys. zł): 386 

Wycena instrumentów pochodnych 358 
Odsetki 24 
Inne 4 

Koszty finansowe osiągnęły następujące wielkości (w tys. zł): 239 

Różnice kursowe  164 
Odsetki 56 
Prowizje i opłaty bankowe 18 
Dyskonta należności i zobowiązań 2 
    

 

Ogółem na koniec marca 2016 roku Grupa Kapitałowa Projprzem wygenerowała stratę ze sprzedaży w 
kwocie 31 tys. zł. i stratę netto na poziomie 242 tys. zł.  W analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka 
odnotowała zysk ze sprzedaży w wysokości 3 tys. zł. i zysk netto równy 146 tys. zł. 

 
Tabela poniżej przedstawia udział poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w przychodach ze 
sprzedaży oraz zmiany w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego: 
 

Wyszczególnienie 

01.01-31.03.2016 r. 01.01-31.03.2015 r. 

Dynamika (%) 
tys. zł struktura (%) tys. zł 

struktura 
(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 Przychody netto ze sprzedaży 23 197 100,0% 26 634 100,0% -12,9% 

2 Koszty działalności operacyjnej 16 391 70,66% 19 463 73,1% -15,8% 

3 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 806 29,34% 7 171 26,9% -5,1% 

4 Koszty sprzedaży 3 934 16,96% 3 988 15,0% -1,4% 

5 Koszty ogólne zarządu 2 903 12,51% 3 180 11,9% -8,7% 

6 Zysk (strata) ze sprzedaży -31 -0,13% 3 0,0% -1133,3% 

7 Pozostałe przychody operacyjne 186 0,80% 448 1,7% -58,5% 

8 Pozostałe koszty operacyjne 450 1,94% 379 1,4% 18,7% 

9 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -295 -1,27% 72 0,3% -509,7% 

10 Przychody finansowe 386 1,66% 635 2,4% -39,2% 

11 Koszty finansowe 239 1,03% 563 2,1% -57,5% 

12 Zysk (strata) z działalności gospodarczej -148 -0,64% 144 0,5% -202,8% 

13 Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - - - - 

14 Zysk (strata) brutto -148 -0,64% 144 0,5% -202,8% 

15 Podatek dochodowy 94 0,41% -2 0,0% 4800,0% 

16 Zysk (strata) netto -242 -1,04% 146 0,5% -265,8% 

 
 

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

 

Tego typu zdarzenia nie wystąpiły. 

 

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. 
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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.  
 
 

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 2015 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA)  na posiedzeniu 
w dniu 09 czerwca 2016 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 okresie śródrocznym nie nastąpiły tego typu zmiany. 

 

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. 

 

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 rok 2015  

 

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

 

 

Imię i 
nazwisko 
(nazwa) 

ilość akcji 
uprzywilejowanych 

na dzień 
18.03.2016 

 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień  
18.03.2016 

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 

Grupa 
Kapitałowa 

Immobile S.A.  
 1.006.404 952.518    1.958.922 1.958.922 32,74 25,75 

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 

Paweł 
Dłużewski 

104.900 46.875   104.900 46.875 466.475 2,54 6,13 

* W ramach zarządu przez Pioneer Pekao Investment Management S.A. pakietem akcji, Pioneer FIO posiadał 485.528 akcji zwykłych, 
co stanowi 6,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniu 22.01.2016 r. Spółka otrzymała informację o spadku 
poziomu zaangażowania w akcjach Spółki poniżej 5 % głosów na WZ PROJPRZEM S.A. 

**W dniu 18.02.2016 r. Spółka otrzymała informacje, że znaczący akcjonariusz Pan Francois Fernand Gros oraz kontrolowana przez 
niego Spółka FILON Investmens sp. z o.o.  w wyniku zbycia 389.295 akcji spółki utracił status znaczącego akcjonariusza PROJPRZEM 
S.A. 

***W dniu 19.02.2016 r. Spółka otrzymała informację, że SATURN TFI S.A. zarządzający portfelami Funduszy Inwestycyjnych SATURN 
jest w posiadaniu łącznie 715.200 akcji Spółki, co stanowi 11,69% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowi 9,40 % głosów na WZ 
Spółki. W dniu 15.03.2016 r. Spółka otrzymała kolejną informację, w której SATURN TFI S.A. zarządzający portfelami Funduszy 
Inwestycyjnych SATURN informuje, że zbył 375.000 akcji Spółki na rynku regulowanym. Tym samym wg stanu na dzień zawiadomienia 
Fundusze zarządzane przez TFI SATURN S.A. posiadają 340.200 akcji na okaziciela, co stanowi 5,69% kapitału zakładowego i uprawnia 
do 4,47% głosów na WZ Spółki. 

**** W dniu 12.05.2016 r. Spółka otrzymała informację, iż Pan Karnowski zbył 602.499 akcji PROJPRZEM S.A. tym samym poziom 
jego zaangażowania w akcje spółki spadł poniżej 5 % głosów na WZ PROJPRZEM S.A. 

 

 

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 rok 2015, odrębnie dla każdej z osób 
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Zarząd  

Imię i nazwisko 
(nazwa) 

ilość akcji 
uprzywilejowanych 
na dzień 18.03.2016 

ilość akcji zwykłych 
na dzień 

18.03.2016 

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 

Władysław 
Pietrzak 

 27.500    27.500 

Marcin 
Lewandowski 

 13.090    13.090 

 

Rada Nadzorcza 

  

ilość akcji 
uprzywilejowanych 

na dzień 
18.03.2016 

ilość akcji zwykłych 
na dzień 18.03.2016 

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 

Eryk Karski  
 112.387    112.387 

Jarosław Skiba 
      

Jarosław 
Karasiński 

      

Dariusz Skrocki 
      

Anna 
Klimkiewicz  6.620    6.620 

Mariusz 
Ostrowski  25.875    25.875 

 

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. 

 

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. 
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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 31.03.2016 r. przedstawia tabela 
poniżej: 

 

KREDYTY BANK ZABEZPIECZENIE 
POZOSTAŁE 

ZABEZPIECZENIA 
OPROCENTOWANIE 

KREDYTU 
TERMIN 

WYKORZYSTANIE 
na 31.03.2016 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 275 

Inwestycyjny 
1.600 tys. zł 

mBank 
Hipoteka na 
nieruchomości   

Weksel   PLN:WIBOR 1M+marża 18.05.2018 951 

W rachunku 
bieżącym  

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

W dniu 28.04.2016 roku podpisano aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, który zmienił termin  
obowiązywania z 29.04.2016  na 27.10.2016. 

 

 

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 
31.03.2016 31.12.2015 

roku roku 

1. Zarząd 5,92 6,00 

2. Kadra kierownicza 23,17 22,97 

3. Pracownicy na stanowiskach nieprodukcyjnych 66,31 65,38 

4. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni 216,40 216,40 

5. Pracownicy pośrednio produkcyjni 76,29 74,25 

6. Uczniowie 12,00 5,33 

 
Ogółem 400,09 390,33 

 
 
 
 
Poniżej zaprezentowano podstawowe wskaźniki z obszaru rentowności, płynności finansowej oraz  
poziomu zadłużeń: 
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W odniesieniu do I kwartału 2015 roku rentowność wyniku ze sprzedaży brutto wzrosła i jest dodatnia. 
Natomiast rentowności na pozostałych poziomach uległy pogorszeniu i są ujemne. 
Zarówno wskaźniki opisujące płynność finansową jak też wskaźniki opisujące finansowanie działalności 
kształtują się na poziomach wyższych od oczekiwanych. Odzwierciedlają one wyraźnie stabilność struktury 
finansowania działalności i brak zagrożeń wywiązywania się Emitenta z zaciągniętych zobowiązań. 
 
 

01.01-

31.03.2016

01.01-

31.03.2015

Zyskowność brutto sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży max 29,3% 26,9%

Zyskowność sprzedaży zysk ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży max -0,1% 0,0%

Zyskowność brutto zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży max -0,6% 0,5%

Zyskowność netto zysk netto / przychody netto ze sprzedaży max -1,0% 0,5%

Rentowność kapitału własnego zysk netto / kapitał własny bez zysku max -0,3% 0,1%

Rentowność majątku zysk netto / aktywa razem max -0,2% 0,1%

EBITDA zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja max 538 909

01.01-

31.03.2016

01.01-

31.12.2015

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

zobowiązania krótkoterminowe
0,8-1,0 1,52 1,49

Płynność bieżąca
aktywa obrotowe - krótkoterm. rozlicz. międzyokresowe / 

zobowiązania krótkoterminowe
1,6-2,0 2,60 2,34

Pokrycie zobowiązań 

należnościami
należności handlowe / zobowiązania handlowe > 1,0 2,19 1,52

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

zobowiązania krótkoterminowe
max 40 748,0 41 173,0

Udział kapitału pracującego w 

całości aktywów
kapitał pracujący / aktywa razem max 32,6% 31,3%

01.01-

31.03.2016

01.01-

31.12.2015

Współczynnik zadłużenia kapitał obcy / pasywa razem 30%-50% 25,3% 28,7%

Pokrycie zadłużenia kapitałem 

własnym
kapitał własny / kapitał obcy min 1,0 3,0 2,5

Pokrycie aktywów trwałych 

kapitałem stałym

(kapitał wł. + długoterminowe: rezerwy, zobowiązania i 

rozliczenia międzyokr.) / aktywa trwałe
min 1,0 1,7 1,7

Trwałość struktury 

finansowania

(kapitał wł. + długoterminowe: rezerwy, zobowiązania i 

rozliczenia międzyokr.) / pasywa razem
max 78,1% 75,2%

01.01-

31.03.2016

01.01-

31.03.2015

Wskaźnik obrotu aktywów przychody netto ze sprzedaży / aktywa razem max 0,19 0,19

Wskaźnik obrotu rzeczowych 

aktywów trwałych
przychody netto ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe max 0,83 0,90

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



Nazwa grupy kapitałowej: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem 
finansowym: 

I kwartał  2016 roku – na dzień 31.03.2016 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

- 20 - 

 

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

 

Celem Grupy jest generowanie rentownych przychodów w każdym z segmentów przede wszystkim przy 
założeniu, że będą to przychody pewne i ściągalne. Perspektywy rozwoju jak też potwierdzające je wyniki 
sprzedaży pozwalają twierdzić, że wiodącą rolę będzie pełnił segment technik przeładunku. Zarządzający 
skoncentrują się na odzyskaniu przeterminowanych należności, przede wszystkim z rynku rosyjskiego, które 
w roku ubiegłym zostały objęte odpisami aktualizującymi. Ponadto trwa wdrożenie procedur i 
mechanizmów regulujących przyznawanie kredytu kupieckiego oraz definiujących poziom 
odpowiedzialności za ściąganie należności w sprzedażowych spółkach zależnych.   
W obszarze pozostałych segmentów Zarząd oczekuje stabilizacji i poprawy rentowności poprzez 
długoterminową pracę nad kosztami i wydajnością pracy. Ograniczenie ryzyk wykonawczych w obszarze 
budownictwa oraz stabilne przychody w segmencie konstrukcji stalowych powinny zapewnić bezpieczny 
poziom przepływów finansowych.  
 
Ze względu na duży udział sprzedaży w walucie euro w strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej PROJPRZEM, 
kształtowanie się kursu euro w stosunku do złotego może mieć również istotny wpływ na wielkość wyniku 
finansowego Emitenta w 2016 roku.  
W celu ograniczenia ryzyka walutowego, którego największa koncentracja występuje w obszarze technik 
przeładunku, Emitent wykorzystuje dwa rodzaje zabezpieczeń wartości godziwej przepływów pieniężnych. 
Dąży się do zabezpieczania ekspozycji walutowej stosując hedging naturalny tj. dopasowując przepływ 
należności i zobowiązań w walucie tak, aby środki uzyskane od klientów kupujących produkty mogły być 
wykorzystane do spłaty wierzycieli firmy, wystawiających swoje faktury w tej samej walucie obcej. 
Dodatkowo ekspozycja walutowa zabezpieczana jest poprzez zawieranie transakcji na finansowe 
instrumenty pochodne typu forward. Zawieranie transakcji walutowych pochodnych pozwala także na 
określenie poziomu rentowności zleceń zagranicznych. Na dzień 31 marca 2016 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 na działalności 
finansowej.  

 

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

 

sty 16 maj 16 4,4600 EUR 120 4,2684 PLN 535 1  22 

gru 15 cze 16 4,2704 EUR 500 4,2684 PLN 2 135 1 -7 

gru 15 cze 16 4,1670 EUR 1000 4,2684 PLN 4 167 1 -116 

Razem -101 

 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu PROJPRZEM S.A. 

  

 

 
Podpis osoby, odpowiedzialnej za sporządzenia sprawozdania finansowego  
 

 

13 maja 2016 roku   Władysław Pietrzak Prezes Zarządu  
Data    imię i nazwisko        Podpis  

13 maja 2016 roku  Marcin Lewandowski   Członek Zarządu  

Data imię i nazwisko             Podpis 

13 maja 2016 roku   Anna Trzaskalska   Główna Księgowa  
Data imię i nazwisko                          

Podpis 


