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31.12.2013

63 775

31 539

1 710

25 976

73

-

4 477

89 745

20 723

44 403

-

679

-

379

23 561

6 155

159 675

31.12.2013

109 963

109 963

6 024

52 991

6 947

(498)

43 041

(105)

3 862

(2 299)

-

49 712

5 781

588

2 328

248

2 617

43 931

206

583

-

32 104

75

9 241

809

873

40

159 675

3 882

45 893

(476)

75

7 549 6 947

81 602

29 718

102 515

na dzień

3 927

84 385

147 342

38 233

-

2 594

52 991

AKTYWA TRWAŁE

42 540

(4 279) 17

52 991

Rzeczowe aktywa trwałe

Nieruchomości inwestycyjne

Wartości niematerialne

51

-

106 579

6 024 6 024

44 340

-

5 007

-

412

3 272

Długoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego

Zobowiązania długoterminowe

Długoterminowe kredyty i pożyczki

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Rozliczenia międzyokresowe

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

59 619 63 146

29 772

2 672

34 650

24 385

133

23 828

 30.09.2014 30.09.2013
Aktywa

na dzień

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 30.09.2014 ROKU

(100)

(76) (37)

-

27 901

Pozostałe należności krótkoterminowe

-

Zapasy

Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 4 404

2 949

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej

Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej

AKTYWA RAZEM

Środki pieniężne 

KAPITAŁ WŁASNY

Pasywa

Kapitał podstawowy

147 342148 408PASYWA RAZEM

159317

305

22 877

1 187

28

717

-

29 556

787

1 026

4 987

-

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Rezerwy krótkoterminowe 882

Zobowiązania krótkoterminowe

1 299

38 973

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego -

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego

Rozliczenia międzyokresowe bierne

223

30.09.2013

102 515 106 579

 30.09.2014

6 670 10 067

148 408

467

43 036

10 572

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 351

248

-

2 785 1 294

1 190 -

40 763

6 920

Pozostały kapitał zapasowy

Wynik finansowy roku obrotowego

Zyski zatrzymane

Różnice kursowe z konsolidacji

Kapitały rezerwowe

(1 758)

1 155

237

2 697

(2 299)

36 881
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od 01.07.2014          

do 30.09.2014

od 01.07.2013         

do 30.09.2013

od 01.01.2013          

do 30.09.2013

38 277 37 810 93 688

37 972 37 728 93 393

305 82 295

29 997 29 037 71 215

28 909 28 972 71 009

1 088 65 206

8 280 8 773 22 473

4 857 4 352 12 073

3 532 3 286 10 012

(109) 1 135 388

497 121 447

175 (15) 1 269

213 1 271 (434)

48 351 765

261 1 622 331

54 487 314

35 228 460

19 259 (146)

207 1 135 17

207 1 135 17

(15) - 1

(15) - 1

29 (95) 88

14 (95) 89

221 1 040 106

207 1 135 17

207 1 135 17

221 1 040 106

221 1 040 106

0,03 0,19 0,00

0,03 0,19 0,00

0,03 0,19 0,00

0,03 0,19 0,00

PLN / akcję

Inne całkowite dochody

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

część odroczona

Podatek dochodowy

część bieżąca

Zysk (strata) ze sprzedaży

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny:

Strata netto z działalności zaniechanej

ZYSK (STRATA) NETTO 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą

Zysk z tytułu sprzedaży akcji własnych

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych

Inwestycje dostępne do sprzedaży:

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

- inwestycji w nieruchomości

Zysk (strata) netto, z tego przypadający:

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES

- rozwodniony

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:

Łączne całkowite dochody, z tego przypadające:

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

Pozostałe przychody operacyjne

Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów

Pozostałe koszty operacyjne

Przychody ze sprzedaży

Przychody (koszty) finansowe

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji

Koszty ogólnego zarządu

z działalności kontynuowanej

(4 252)

-0,71

-0,71

(2)

(2)

29

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

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

Koszt sprzedanych towarów i materiałów

Inne całkowite dochody

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

(4 279)

95 229

92 613

2 616

(3 749)

530

68

462

(4 279)

20 828

13 704

10 420

(3 296)

1 360

1 867

(3 803)

54

za okres za okres

od 01.01.2014          

do 30.09.2014

116 057

113 828

2 229

Przychody ze sprzedaży produktów

Działalność kontynuowana

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2014 ROKU

Wariant kalkulacyjny

-0,71

27

(4 252)

(4 279)

(4 279)

(4 252)

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

- akcjonariuszom mniejszościowym

- podstawowy

- podstawowy

- akcjonariuszom mniejszościowym

- rozwodniony

z działalności kontynuowanej i zaniechanej

-0,71
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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 (27)

-

Koszty odsetek

(174)Otrzymane odsetki

Dywidendy zadeklarowane

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

2 989

59

2 318

-

539

Korekty:

Amortyzacja wartości niematerialnych

Amortyzacja środków trwałych

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych

za okres

od 01.01.2014          

do 30.09.2014

od 01.01.2013          

do 30.09.2013

(3 749) 331

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2014 ROKU

Metoda pośrednia

Zysk przed opodatkowaniem

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(7 206)

(4 411)

(101)

274

2 158

47

2 120

194

(175)

2

(140)

2 489

110

-

4 524

(81)

(8 057)

9

6 665

2 067

310

(666)

(16 918)

(2 354)

(760)

4 726

(287)

(460)

4 984

510

(20 260)

(1 038)

(20 341)

(1 807)

(1 191)5 061,00

4 175 745

(28)

230

20

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

Odsetki zaplacone

Wpływy netto z tytułu emisji akcji

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy inwestycyjne

Inne wpływy z aktywów finansowych (zbycie akcji własnych)

Nabycie akcji własnych

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

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

Odsetki otrzymane

8 885

(11 339)

165

174

(567)

9 088

979

23 583

(100)

(2 410)

(184)

(110)(274)

1 695

(2 393)

10 067

(1 638)

140

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

(16 891)

27

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

979

-
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Akcje 

własne

Pozostałe 

kapitały 

rezerwowe

Różnice 

kursowe z 

konsolidacji

(498) 43 041 (105)

0 0 0

- - -

(498) 43 041 (105)

- (2) 29

(2) 29

22 (499) -

22

(499)

(476) 42 540 (76)

- -

- 43 066 (125)

- - -

- 43 066 (125)

- 5 20

5 20

(498) (30) -

(498) 15

45

(90)

(498) 43 041 (105)

- 43 066 (125)

- - -

- 43 066 (125)

- 1 88

1 88

(100) (31) -

(100) 14

(90)

45

(100) 43 036 (37)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2014 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 01.01.2014 roku 6 024 59 938 1 563 109 963 109 963

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

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

- -

109 140

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

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

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

(2 373)

Podział wyniku finansowego (311) - - -

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

311

- 20

Rozliczenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup akcji własnych 499 - - -

Zbycie akcji własnych (2) 20

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

- 102 515

Saldo na dzień 01.01.2013 roku 6 024 57 430 - 2 619 109 014 109 014

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

- - - -

- -

Saldo po zmianach 6 024 57 430 - 2 619 109 014 109 014

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - -

- 3 887

- akcjonariuszom podmiotu dominującego - - 3 862 3 887 - 3 887

Całkowite dochody za okres, w tym przypadające: - - 3 862 - 3 887

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2013 roku - 2 508 - (4 918) (2 938) - (2 938)

-

Program motywacyjny (483) (483)

Podział wyniku finansowego 2 508 (2 508) -

45Reklasyfikacja do nieruchomości inwestycyjnych 45

Rezerwy związane z likwidacją jednostki zależnej (90) (90)

- 109 963

Saldo na dzień 01.01.2013 roku 6 024 57 430 - 2 619 109 014 109 014

Saldo na dzień 31.12.2013 roku 6 024 59 938 3 862 (2 299) 109 963

- -

Saldo po zmianach 6 024 57 430 - 2 619 109 014 - 109 014

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - -

- 106

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 17 106 106

Całkowite dochody za okres, w tym przypadające: - - 17 - 106

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.09.2013 - 2 508 - (4 918) (2 541) - (2 541)

- -

Koszt programu motywacyjnego (86) - (86)

Podział wyniku finansowego 2 508 (2 508) -

Zadeklarowane dywidendy (2 410) (2 410) - (2 410)

- 106 579Saldo na dzień 30.09.2013 roku 6 024 59 938 17 (2 299) 106 579

(2 410)Wypłata dywidendy (2 410) (2 410)

Reklasyfikacja do nieruchomości inwestycyjncyh 45 - 45

Rezerwy związane z likwidacją jednostki zależnej (90) - (90)
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1. Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. 
 

Na dzień 30 września 2014 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, 

 Lubuskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji z 
siedzibą w Nowej Soli. W dniu 27.05.2013 r. Projprzem SA sprzedała 1.704 udziały LPBP Sp. z o.o., co 
stanowiło 100 % kapitału zakładowego i dawało 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, do 
Promstahl Polska Sp. z o.o. za kwotę 2.533 tys. zł. W dniu 03.06.2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników LPBP Sp. z o.o. podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu i przeprowadzeniu postępowania 
likwidacyjnego. 

 

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., Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM 

Sp. z o.o. w likwidacji. 

 
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za 
III kwartał 2014 roku, sporządzone na dzień 30 września 2014 roku, zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd PROJPRZEM S.A. w dniu 14 listopada 2014 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 III kwartał 2014 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”).  
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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 2013 roku.  

Niniejsze sprawozdanie zawiera korektę błędu okresów poprzednich, wynikającą z błędnej kalkulacji rezerwy na 
podatek odroczony. W skutek korekty nastąpił wzrost rezerwy na podatek odroczony o 823 tys. zł. oraz spadek 
zysków zatrzymanych o 823 tys. zł. 

 

6. Opis zmian istotnych szacunków 
 

Zmiany wartości szacunkowych na koniec III kwartału 2014 r.:   
– utworzono odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 415 tys. zł, 
– rozwiązano odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 404 tys. zł, 
– wykorzystano odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 54 tys. zł, 
– rozwiązano odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 301 tys. zł, 
– utworzono odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 41 tys. zł, 
– utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy w kwocie 80 tys. zł, 
– rozwiązano aktywo na odroczony podatek dochodowy w kwocie 1.205 tys. zł, 
– utworzono rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 250 tys. zł, 
– utworzono rezerwy na inne przewidywane przyszłe wydatki w kwocie 9 tys. zł. 
 
 
7. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży aktywów trwałych oraz poczynionych istotnych 

zobowiązaniach z tytułu ich zakupu 
 

 
 

Wartości 

niematerialn

e w budowie

-

1 597

1 597

1 597

1 005

2 602

1 597

-

1 597

2 602

-

2 602Wartość bilansowa netto - 70 - - 2 672

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących - (985) (320) - (1 305)

Stan na dzień 30.09.2014 roku

Wartość bi lansowa brutto - 1 055 320 - 3 977

Wartość bilansowa netto - 113 - - 1 710

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących - (926) (320) - (1 246)

Stan na dzień 01.01.2014 roku

Wartość bi lansowa brutto - 1 039 320 - 2 956

Wartość bilansowa netto 30.09.2014 roku - 70 - - 2 672

Amortyzacja - (59) - (59)

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia - 16 - - 1 021

1 710

Wartość bilansowa netto 01.01.2014 roku - 113 - - 1 710

Wartość bilansowa netto 31.12.2013 roku - 113 - -

(74)Amortyzacja - (47) (27) -

WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.09.2014 ROKU

Wyszczególnienie
Wartość

firmy

Patenty

i licencje

Koszty

prac

rozwojowych

Pozostałe

wartości

niematerialne

Razem

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia - 144 - - 1 741

Wartość bilansowa netto 01.01.2013 roku - 16 27 - 43
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Istotne zobowiązanie z tytułu nabycia aktywów trwałych na dzień 30.09.2014 wyniosło 22 tys. zł (zakup 
systemu informatycznego klasy ERP).  
 
 
8. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych. 
 
 
9. Ocena potrzeby przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów – ryzyka i zagrożenia występujące w 

Grupie. 
 
Zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości, składniki aktywów wycenia się z zachowaniem zasady 
ostrożności. W szczególności należy w tym celu uwzględnić zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej 
składników aktywów. Ustalenie, czy mogła nastąpić utrata wartości danego składnika aktywów, dokonuje się na 
podstawie testu na utratę wartości tego składnika. Utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w 
znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Powstanie utraty wartości aktywów 
uzasadnia dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów do ceny sprzedaży 
netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Międzynarodowy Standard 
Rachunkowości nr 36 Utrata wartości aktywów wymienia jako pomocne w sprawdzeniu konieczności 
przeprowadzenia testu badanie okoliczności ustalanych na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych źródeł 
informacji. 
 
W przypadku Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. do przesłanek, które mogą wskazywać na wystąpienie 
czynników mogących powodować ryzyko utraty wartości, są m.in.: 

 kryzys na rynkach finansowych, ogólna sytuacja gospodarcza w kraju i Europie, w tym w głównej 
mierze sytuacja na rynku dóbr inwestycyjnych, 

 zmienność kursu euro w obrocie gospodarczym,  

 kapitalizacja rynkowa poniżej wartości aktywów netto (wartość bilansowa aktywów netto na dzień 
30.09.2014 r. wynosiła 102.515 tys. zł, kapitalizacja rynkowa – 39.156 tys. zł, obliczona jako iloczyn 
ilości akcji 6.024.000 sztuk i ceny rynkowej akcji Emitenta w wysokości 6,50 zł jako kursu zamknięcia na 
GPW w dniu 30.09.2014 r.). 

Środki trwałe 

w budowie

37

2 750

(37)

2 750

2 750

(1 656)

(1 035)

59

59 

-   

2 750

-

2 750

59

-

59

     w tym środki  trwałe w leas ingu finansowym 767 1 869 1 714 4 350

Wartość bilansowa netto 20 214 6 804 2 224 471 29 772

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących (11 836) (13 845) (4 586) (2 543) (32 810)

31 539

Stan na dzień 30.09.2014 roku

Wartość bi lansowa brutto 32 050 20 649 6 810 3 014 62 582

Wartość bilansowa netto 20 087 6 134 2 101 467

Suma dotychczasowego umorzenia  i  odpisów aktual izujących (11 078) (12 869) (4 100) (2 410) (30 457)

Stan na dzień 01.01.2014 roku

Wartość bi lansowa brutto 31 165 19 003 6 201 2 877 61 996

20 214 6 804 2 224 471 29 772 

-   -   -   -   -   

Wartość bilansowa netto na dzień 30.09.2014 roku 20 214 6 804 2 224 471 29 772

Przenies ienie 1 852 - - 56 873

Amortyzacja (729) (976) (486) (133) (2 324)

Zmniejszenia  s tanu z tytułu l ikwidacji (29) - - - (29)

Zmniejszenia  s tanu z tytułu zbycia (1 840) (654) - - (2 494)

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia 873 2 300 609 81 2 207

Wartość bilansowa netto 01.01.2014 roku 20 087 6 134 2 101 467 31 539

Wartość bilansowa netto 31.12.2013 roku 20 087 6 134 2 101 467 31 539

Przenies ienie (37)

Amortyzacja (1 028) (1 033) (566) (205) (2 832)

Odwrócenie odpisów aktual izujących 72 14 30 38 154

Odpisy aktual izujące z tytułu utraty wartości (572) (96) (60) (40) (768)

Zmniejszenia  s tanu z tytułu zbycia (201) (456) (100) (757)

Zwiększenia  s tanu z tytułu nabycia 168 448 1 678 207 5 251

Wartość bilansowa netto 01.01.2013 roku 29 745 7 173 1 796 629 39 380

Wyszczególnienie
Grunty,

budynki

i budowle

Maszyny

i urządzenia

Środki

transportu

Pozostałe

środki

trwałe

Razem

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.09.2014 ROKU
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10. 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. 

 

11. Koszty rodzajowe 
 

 
 
  

12. Należności i zobowiązania warunkowe 
 
    
 30 września  31 grudnia 

 2014  2013 
    
Należności warunkowe z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.003  1.579 
    
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 19.370  27.337 
    
Pozycje pozabilansowe, razem 20.373     28.916 

    

 
 

13. 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, 
- działalności deweloperskiej. 

01.01-

30.09.2014

01.01-

30.09.2013

a) amortyzacja 2 377,00 2 167

b)  zużycie materiałów i energii 38 150,00 46 275

c) usługi obce 55 959,00 32 508

d) podatki i opłaty 1 139,00 1 138

e) wynagrodzenia 16 960,00 16 889

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 268,00 3 199

g) pozostałe koszty rodzajowe 2 635,00 2 837

120 488,00 105 013

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -3 831,00 -10 686

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 80,00 -1 233

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -13 704,00 -12 073

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -10 420,00 -10 012

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 92 613,00 71 009
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14. Inne informacje 

 
a) Zasady przeliczenia na EURO wybranych danych finansowych 
 

 pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30.09.2014 r. wykazane na stronie tytułowej raportu 
kwartalnego zostały przeliczone na EURO według tabeli kursów NBP nr 189/A/NBP/2014 z dnia 
30.09.2014 roku: 1 EUR = 4,1755 zł, 

 pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.12.2013 r. wykazane na stronie tytułowej raportu 
kwartalnego zostały przeliczone na EURO według tabeli kursów NBP nr 251/A/NBP/2013 z dnia 
31.12.2013 roku: 1 EUR = 4,1472 zł, 

 poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych za 
okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie średniej 
arytmetycznej kursów ogłoszonych przez NBP na koniec poszczególnych miesięcy; przyjęty kurs: 1 
EUR = 4,1803 zł, 

 poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych za 
okres od 01.01.2013 do 30.09.2013 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie średniej 

33,30% -0,92% 32,03% 17,95%

2,97%

12,57%

#DZIEL/0!2,97% -13,63% -8,51% #DZIEL/0! 29,66% -2,84%

Sprzedaż zagraniczna 64 627 21 420 - - - - 86 047

Aktywa segmentu 48 464 23 285 22 417 2 861 97 027

Niealokowane aktywa 62 648 62 648

Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym 84 347 23 287 44 304 - 6 680 - 158 618

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 7 434 (3 109) (1 526) (73) 789 - 3 515

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku

Skonsolidowane aktywa ogółem 48 464 23 285 22 417 2 861 - 62 648 159 675

158 618

Sprzedaż na  zewnątrz 84 347 23 287 44 304 6 680

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku

Przychody ogółem 84 347 23 287 44 304 - 6 680 -

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2013 ROKU

Koszty ogólnego zarządu 7 693 3 327 2 712 34 52 - 13 818

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 28 794 2 571 1 986 (39) 841 34 153

Wyszczególnienie
Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Niealokowane RazemSystemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

Budownictwo 

przemysłowe

Działalność 

deweloperska

36 13 704

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

-62 900 - -3 296

- 116 057

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2014 ROKU

3 033

Budownictwo 

przemysłowe

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.09.2014 roku

Przychody ogółem

Koszty sprzedaży 11 415 1 616 637

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 18 291

Sprzedaż na  zewnątrz 54 927 16 030 42 067

Sprzedaż między segmentami

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ * 1 630 -2 186 -3 578

Wyszczególnienie
Segmenty sprawozdawcze

Systemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

116 057

Działalność 

deweloperska

Razem

54 927 16 030 42 067

3 033

-

2 014 -386 20 828--62

Niealokowane aktywa 45 42545 425

Skonsolidowane aktywa ogółem 57 775 28 459 15 358

Aktywa segmentu 57 775 28 459 15 358 1 390

148 408- 45 4251 390

Sprzedaż kra jowa 9 188 4 554 42 067 58 8423 033

Sprzedaż zagraniczna 45 739 11 476 0 57 215

Przychody ogółem 56 037 17 149 19 476 - 93 6881 026 -

158 618

Sprzedaż między segmentami -

Sprzedaż kra jowa 19 720 1 867 72 571

Sprzedaż na  zewnątrz 56 037 17 149 19 476 93 6881 026

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.09.2013 roku

Koszty sprzedaży 13 667 2 353 800 - - - 16 820

Sprzedaż między segmentami -

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 19 857 2 081 80 (32) 22 473487

Koszty sprzedaży 9 960 1 466 647 12 073

Koszty ogólnego zarządu 5 748 2 437 1 752 34 10 01241

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 4 149 (1 822) (2 319) (66) 388446 -

147 342- 42 227Skonsolidowane aktywa ogółem 62 025 22 868 15 978

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.09.2013 roku

Aktywa segmentu 62 025 22 868 15 978

4 244

42 22742 227Niealokowane aktywa

4 244

93 6881 026 -Przychody w podziale geograficznym 56 037 17 149 19 476

36 6041 026Sprzedaż kra jowa 14 016 2 086 19 476

-

Sprzedaż zagraniczna 42 021 15 063

Systemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

Budownictwo 

przemysłowe

Działalność 

deweloperska

972

44 304

Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Niealokowane

-

6 680

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

Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym 54 927 16 030 42 067 - 116 0573 033 -

102 983

34,14% 4,48% 12,59% 21,53%
-13,35% -3,44%

11,04%
11,81% 2,22%8,81%

57 084

105 115

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.09.2013 ROKU

Wyszczególnienie

Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Niealokowane Razem
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arytmetycznej kursów ogłoszonych przez NBP na koniec poszczególnych miesięcy; przyjęty kurs: 1 
EUR = 4,2231 zł. 

 
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 na rynku 
budowlanym w segmentach: budownictwa przemysłowego, konstrukcji stalowych, systemów 
przeładunkowych. W segmencie działalności deweloperskiej Grupa Kapitałowa kontynuuje  sprzedaż 
aktywów (lokale usługowe, miejsca postojowe)  zrealizowanych w latach ubiegłych przez zlikwidowaną w 
2013 roku spółkę zależną Projprzem Dom Sp. z o.o.  

W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej przychody ze sprzedaży wypracowane na koniec III 
kwartału 2014 roku przez spółki Grupy Kapitałowej wyniosły 116.057 tys. zł i były wyższe w stosunku do 
przychodów z 30 września 2013 r. o 23,9%.  

Zysk brutto ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Projprzem SA za trzy kwartały 2014 r. dla opisanego 
poziomu przychodów wyniósł 20.828  tys. zł. przy rentowności 17,9 % , dla porównania analogiczny okres 
roku ubiegłego zamknął się zyskiem brutto ze sprzedaży równym 22.473 tys. zł. przy rentowności 24% . 
Spadek rentowności przy uzyskanych wyższych przychodach ze sprzedaży spowodowany jest przede 
wszystkim  brakiem zleceń w segmencie konstrukcji stalowych w I półroczu. Ponadto w ramach 
budownictwa nietypowo zostały zakończone dwa kontrakty: w jednym zawarto ugodę realizując stratę na 
poziomie ok. 748 tys. zł, w drugim zaś przypadku Zarząd Spółki Dominującej odstąpił od realizacji kontraktu 
z powodu przyczyn leżących po stronie Inwestora. Szczegółowy opis tej sytuacji zamieszczono w punkcie m) 
poniżej. 

 

Strukturę przychodów w ramach poszczególnych segmentów operacyjnych przedstawia tabela: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
01.01-

30.09.2014 r. 
Struktura 

[%] 
01.01-

30.09.2013 r. 
Struktura 

[%] 
Dynamika 

3:5 [%] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Przychody netto ze sprzedaży 113 024 97,4 92 662 98,9 122,0 

  1.1. Konstrukcje stalowe 16 030 13,7 17 149 18,3 92,5 

  1.2. Systemy przeładunkowe 54 927 47,5 56 037 59,8 98,3 

  1.3. Budownictwo przemysłowe 42 067 36,2 19 476 20,8 216,0 

  1.4. Działalność deweloperska 0 -   -  - 

2. Pozostała działalność operacyjna 3 033 2,6 1 026 1,1 295,6 

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

116 057 100,0 93 688 100,0 123,9 

 

W segmencie systemów przeładunkowych  Grupa Kapitałowa odnotowała relatywnie nieznaczny spadek 
przychodu ze sprzedaży o kwotę 1.110 tys. zł. W okresie od stycznia do września 2013 sprzedaż segmentu 
wyniosła 56.037 tys. zł natomiast w analogicznym okresie bieżącego roku wyniosła 54.927 tys. zł. Brak 
wzrostu przychodów jest podyktowany mniejszym portfelem zamówień po stronie Promstahl GmbH oraz 
skomplikowaną sytuacją polityczną w Europie Wschodniej. 
 
Systemy przeładunkowe są produkowane przez PROJPRZEM S.A. i sprzedawane  przez spółki zależne: 
PROMStahl GmbH i PROMStahl Polska Sp. z o.o. Spółki te zajmują się również kompletacją dostaw, 
montażem i serwisem urządzeń. Około 83% produktów oferowanych przez spółki zależne trafia na rynki 
zagraniczne.  

 
W segmencie budownictwa przemysłowego sprzedaż robót budowlano-montażowych w okresie od 
stycznia do września 2014 roku wyniosła 42.067 tys. zł. i stanowiła 36,2% przychodów ogółem. W 
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analogicznym okresie poprzedniego roku przychody w segmencie budownictwa były równe kwocie 19.476 
tys. zł. i stanowiły 20,8% ogółu przychodów Grupy. Prawie dwukrotny wzrost przychodów segmentu  jest 
wynikiem realizacji znaczącego kontraktu w segmencie budownictwa przemysłowego.   

 
Wielkość sprzedaży konstrukcji stalowych w omawianym okresie równała się kwocie 16.030 tys. zł. Dla 
porównania przychody ze sprzedaży osiągnięte za 3 kwartały roku 2013 wyniosły 17.149 tys. zł., co oznacza 
spadek sprzedaży segmentu o 7,5%. Obniżenie przychodów jest spowodowane zarówno brakiem 
kontraktów z segmentu energetycznego jak również zmianą portfolio kontraktów. W okresie od stycznia do 
września bieżącego roku Zakład realizował dużo małych kontraktów o wysokiej pracochłonności.  
Projprzem S.A. specjalizuje się w wytwarzaniu konstrukcji stalowych o wysokich wymaganiach 
jakościowych, przeznaczonych na rynki Unii Europejskiej. Oferowane przez Spółkę wysokie standardy 
wykonawcze i jakościowe  są potwierdzone licznymi certyfikatami.  W analizowanym okresie sprzedaż poza 
granicę kraju wyniosła 11.476 tys.  zł., co stanowiło 71 % sprzedaży ogółem w segmencie konstrukcji 
stalowych. 
 
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej zamknął się stratą w kwocie 507 tys. zł spowodowaną przede 
wszystkim sprzedażą aktywów trwałych ze stratą 540 tys. zł. Istotne pozycje które negatywnie wpłynęły na 
pozostałą działalność operacyjną to rezerwy na urlopy w kwocie 250 tys. zł oraz poniesione opłaty sądowe 
w kwocie 189 tys. w tym na opłacenie pozwu przeciw Ideal Idea Formad.  Po stronie przychodów Grupa 
zaewidencjonowała należną dotację związaną z realizacją programu unijnego w kwocie 465 tys. zł. 
 
Ogółem na koniec III kwartału 2014 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła stratę przed opodatkowaniem  
w kwocie 3.749 tys. zł oraz stratę netto 4.279 tys. zł.  W analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa 
odnotowała zysk  przed opodatkowaniem w wysokości 331 tys. zł. oraz zysk netto 17 tys. zł.  
 

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

osiągnięte wyniki finansowe 

 

Informacja w tym zakresie została przedstawiona w ppkt b.  

 

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 dniu 17.04.2013 zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą spółki dominującej Regulamin Programu 
Motywacyjnego. Regulamin ten został przyjęty zgodnie z uchwałą nr 9 w sprawie nabycia akcji własnych na 
podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26.06.2012 r. i określał 
zasady skupu akcji własnych i warunki ich odsprzedaży, jak również zasady ustalania i zatwierdzania listy 
uprawnionych do nabycia akcji.  W dniu 30.06.2014 roku Rada Nadzorca Spółki podjęła uchwałę w sprawie 
zmiany brzmienia ustępu 9 i 10 regulaminu. Aktualny tekst jednolity regulaminu przytoczono poniżej: 
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Regulamin programu motywacyjnego 
 
1. Program motywacyjny będzie oparty o akcje własne spółki, które zostaną nabyte przez spółkę na 
podstawie zgody uchwalonej przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. w dniu 26.06.2012 roku. 
2. Wartość programu motywacyjnego wynosi 1.500.000 złotych, w każdym roku trwania programu 500.000 
złotych. W powyższej kwocie znajdują się także koszty nabycia akcji tj. prowizje maklerskie, koszty zakupu 
akcji przez biuro maklerskie itp. 
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w następujących okresach: od dnia następującego 
po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy Kapitałowej 
PROJPRZEM S.A. za 2012 rok do dnia 31.12.2013 roku za pierwszy rok obowiązywania programu, od dnia 
następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za 2013 rok do dnia 31.12.2014 roku za drugi rok obowiązywania programu, 
od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za 2014 rok do dnia 31.12.2015 roku za trzeci rok obowiązywania programu. 
4. Nabywanie akcji następować będzie wyłącznie w obrocie regulowanym z wyłączeniem możliwości 
zawierania transakcji pakietowych. 
5. Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub przez wyspecjalizowany podmiot (biuro 
maklerskie, dom maklerski, bank), którego wyboru dokona Zarząd Spółki. 
6. Osobami uprawnionymi do udziału w programie motywacyjnym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu 
spółek handlowych będą: 
- Zarząd PROJPRZEM S.A., 
- Członkowie Zarządów i prokurenci spółek zależnych, 
- Dyrektorzy PROJPRZEM S.A., 
- Kierownicy jednostek organizacyjnych i samodzielni specjaliści kierujący daną jednostką organizacyjną 
PROJPRZEM S.A. 
7. Imienną listę osób uprawnionych do udziału w programie opracowuje Zarząd Spółki na dany rok 
obowiązywania programu do końca pierwszego kwartału danego roku obowiązywania programu. Lista 
podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą PROJPRZEM S.A. na najbliższym posiedzeniu Rady 
przypadającym po przekazaniu Przewodniczącemu Rady listy. 
8. Każda z osób uprawnionych do udziału w programie składa deklarację zakupu akcji najpóźniej do dnia 
odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe wypracowane w danym roku 
obowiązywania programu. Za rok pierwszy rok obowiązywania programu złożenie deklaracji następuje 
najpóźniej do dnia 31.01.2014 roku. W sytuacji, w której ilość zadeklarowanych do zakupu akcji przekraczać 
będzie akcje faktycznie zakupione, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji przydzielonych akcji z 
zachowaniem równości wszystkich osób składających deklaracje. 
9. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2013 jest 
wypracowanie w roku 2012 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 5.000.000 złotych. 
Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2014 jest 
wypracowanie w roku 2013 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 8.000.000 złotych. 
Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2015 jest 
wypracowanie w roku 2014 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 9.000.000 złotych. 
Do wyliczenia skonsolidowanego zysku netto pomija się dochód netto (dochód pomniejszony o 
statystycznie naliczony podatek dochodowy) ze sprzedaży nieruchomości, zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa, udziałów, przy czym dotyczy to PROJPRZEM S.A. jak i spółek zależnych. 
10. Akcje zostaną zaoferowane osobom uczestniczącym w programie z następującym 
dyskontem: 
za rok 2012 w roku 2013 
- 10% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co 
najmniej 5.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A, 
- 15% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co 
najmniej 6.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A, 
- 20% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co 
najmniej 7.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A, za rok 2013 w roku 
2014 
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- 10% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co 
najmniej 8.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A, 
- 15% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co 
najmniej 9.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A, 
- 20% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co 
najmniej 10.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A, za rok 2014 w roku 
2015 
- 10% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co 
najmniej 9.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A, 
- 15% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co 
najmniej 10.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A, 
- 20% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co 
najmniej 11.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A, Do wyliczenia 
skonsolidowanego zysku netto pomija się dochód netto (dochód pomniejszony o statystycznie naliczony 
podatek dochodowy) ze sprzedaży nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów, przy 
czym dotyczy to PROJPRZEM S.A. jak i spółek zależnych. 
11. Akcje, które nie zostaną odsprzedane osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym zostaną 
umorzone. 
12. Akcje będą oferowane osobom uczestniczącym w programie po zakończeniu zakupów w danym roku 
obowiązywania programu, najpóźniej do dnia 21 stycznia roku następnego. Po zakończeniu pierwszego 
roku obowiązywania programu akcje będą oferowane osobom uczestniczącym w programie do dnia 28 
lutego 2014 roku. W terminie dwóch miesięcy od zaoferowania akcji uprawnionym nastąpi podpisanie 
umów sprzedaży akcji i przeniesienie ich własności na nabywców. 
13. Zarządowi PROJPRZEM S.A. przysługiwać będzie uprawnienie do wstrzymania zakupów akcji w każdym 
roku trwania programu w przypadku braku zainteresowania zakupem akcji przez osoby uprawnione lub w 
innym przypadku, który zarząd uzna za konieczny z punktu widzenia interesu Spółki. 
14. Akcje będą mogły być sprzedawane przez osoby uprawnione w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od 
daty nabycia. 
15. Źródłem finansowania programu motywacyjnego będzie kapitał rezerwowy utworzony uchwałą 
Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. w dniu 26.06.2012 roku. 
16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia uchwały 
nr 9 Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 26.06.2012 roku. 
 
 
W związku z realizacją założeń programu motywacyjnego  do dnia 31.12.2013 r. Emitent nabył 43.214 sztuk 
akcji własnych za łączną kwotę 498 tys. zł po średniej cenie jednostkowej  11,53 zł. 
 
Koszty funkcjonowania programu motywacyjnego w części dotyczącej roku 2012 zostały ujęte w 
sprawozdaniu finansowym za rok 2013. Wyceny uprawnień programu motywacyjnego dokonał 
licencjonowany aktuariusz, który koszt jednego uprawnienia oszacował na 2,31 zł. Osoby uprawnione do 
uczestnictwa w programie wyraziły chęć zakupu 6306 szt. akcji, w efekcie czego spółka koszt programu 
oszacowała na kwotę 14.567 zł. Kwota ta obciążyła wynik roku 2013 w części dotyczącej kosztów zarządu w 
korespondencji z kapitałem rezerwowym.   
 
W oparciu o złożone deklaracje nabycia akcji spółki w I półroczu sprzedano 1930 akcji własnych po cenie 
10,38 zł za akcję osiągając tym samym wynik na transakcji w kwocie 2 tys. zł. Wynik ten skorygował 
kapitały  Emitenta. 
 
Z uwagi na fakt, iż skonsolidowany zysk netto za rok 2013  był niższy niż wymagane 8.000.000 zł, program 
motywacyjny w 2014 roku nie zostanie uruchomiony.  
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f) Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną 
akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 
Decyzję o podziale zysku za rok 2013 oraz wypłacie dywidendy z zysku roku 2013 podjęło Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA)  w dniu 13 maja 2014 r. Stosowne fragmenty uchwał WZA z dnia 
13.05.2014 podjętych w tym zakresie podano poniżej:  
 
Uchwała nr 5 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
1/ dokonuje podziału zysku netto za rok 2013 wynoszącego kwotę 2.184.873,09 zł, w następujący sposób: 
1.1/ przeznacza go w całości tj. 2.184.873,09 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. 
2/ Ustala wysokość dywidendy w wysokości 2.393.086,40 zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję, 
2.1/ brakującą kwotę 208.213,31 zł między zyskiem za rok 2013 a ustaloną dywidendą pokryć z kapitału 
zapasowego, 
2.2/ w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne spółki w ilości 41.284 sztuk 
 
Uchwała nr 6 
Na podstawie § 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
1/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 5.06.2014 r., 
2/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25.06.2014 r., 

 
Zgodnie z podjętymi uchwałami wypłata dywidendy nastąpiła 25.06.2014 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 objętym raportem nie wystąpiły tego typu zdarzenia.  

 

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 I półrocze  2014 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: 
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Akcjonariusze posiadający 5% głosów na WZ  

 

Imię i 

nazwisko 

(nazwa) 

ilość akcji 

uprzywilejowanych 

na dzień 

29.08.2014 

 

ilość akcji 

zwykłych na 

dzień 

29.08.2014 

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 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 

Noble Funds 

TFI S.A. 
 418.265 - - - 418.265 418.265 6,99 5,50 

 

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  2014 roku, odrębnie dla każdej z osób 

 

Zarząd  

Imię i nazwisko 

(nazwa) 

ilość akcji 

uprzywilejowanych 

na dzień 29.08.2014 

ilość akcji zwykłych 

na dzień 

29.08.2014 

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 
- - 3.150 - - 3.150 



Nazwa grupy kapitałowej: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem 
finansowym: 

III kwartał  2014 roku – na dzień 30.09.2014 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

- 18 - 

 

Marcin 

Lewandowski 
- 118 3.522 - - 3.640 

 

Rada Nadzorcza 

Imię i nazwisko 

(nazwa) 

ilość akcji 

uprzywilejowanych 

na dzień 

29.08.2014 

ilość akcji zwykłych 

na dzień 29.08.2014 

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 
- 1.330 1.336 - - 2.666 

Jarosław 

Karasiński 
- - - - - - 

Jarosław 

Skiba 

- - - - - - 

Władysław 

Pietrzak 
- 27.500 - - - 27.500 

Andrzej 

Karczykowski 
- 33 - - - 33 

 

 

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 istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 
 
Roszczenia sporne w związku z realizacją umowy z dnia 24 marca 2014 r. z Ideal Idea Formad 
 

W dniu 24 marca 2014 r. Spółka zawarła umowę z Ideal Idea Formad Sp. z o.o. S.K.A. (zwaną dalej 
„Inwestorem”)  o generalne wykonawstwo robót budowlanych. 

W dniu 14 lipca 2014 r. Spółka poinformowała Inwestora, że odstępuje od w/w umowy z powodu nie 
przedstawia przez Inwestora gwarancji bankowej i zażądała od Inwestora wypłaty kary umownej w kwocie 
1.556 tys. zł 

W dniu 15 lipca 2014 r. Spółka otrzymała pismo, w którym to piśmie Inwestor informuje Spółkę o 
odstąpieniu od umowy z winy Spółki w związku z opóźnieniami na budowie i zażądał wypłaty kary 
umownej w kwocie 1.556 tys. zł. 

W dniu   4 sierpnia 2014 r. złożony został przez Spółkę pozew przeciwko „Ideal Idea Formad Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. z siedzibą w Warszawie oraz mBank SA w Warszawie, odpowiednio 
jako wystawcy i beneficjentowi gwarancji bankowej, o zakazanie realizacji uprawnień z tejże gwarancji nr 
15015KPB14. Przed złożeniem tego pozwu Sąd Okręgowy w Bydgoszczy udzielił zabezpieczenia 
polegającego na zakazaniu realizacji uprawnień z ww. gwarancji na czas trwania procesu.  Zarówno 
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wniosek o zabezpieczenie jak i sam pozew złożono wobec groźby bezprawnego wykorzystania ww. 
gwarancji przez jej beneficjenta, który złożył żądanie wypłaty kwoty 1.556.266,66 zł tytułem rzekomo 
przysługującej mu karu umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających PROJPRZEM S.A.  

8 sierpnia 2014 r. złożony został  przeciwko „Ideal Idea Formad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 
S.K.A. z siedzibą w Warszawie pozew o zapłatę kary umownej w kwocie 1.556.266,66 zł. tytułem 
odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie pozwanej (inwestora).  

Pozwy zostały skutecznie złożone i opłacone (5% wartości przedmiotu sporu). Nie zostały dokonane w nich 
jeszcze jakiekolwiek czynności sądowe jak również procesowe drugiej strony.   

W ocenie Zarządu Spółki wyrażonej szczegółowo w uzasadnieniu powództw, oba te pozwy mają mocne 
podstawy w stanie faktycznym spraw. Nadmieniamy w tym miejscu, że PROJPRZEM S.A. złożyła 
oświadczenie o odstąpieniu od umowy  na mocy wyraźnej regulacji art. 649 § 1 k.c. wobec bezspornej 
okoliczności nie uzyskania od inwestora gwarancji zapłaty w wyznaczonym a nawet prolongowanym 
terminie.  

Z kolei oświadczenie inwestora o odstąpieniu od tej samej umowy doręczone niejako „w odpowiedzi” na 
oświadczenie PROJPRZEM SA wydaje się nie mieć podstaw i powinno być oceniane jak bezskuteczne, a już 
tym bardziej nie powinno być uznane za podstawę naliczenia kary umownej na rzecz inwestora.  

Spółka ujęła w rachunku zysków i strat wszystkie koszty poniesione w związku z realizacją tego kontraktu 
oraz wystawione faktury Inwestorowi. Saldo otwartych należności od klienta na dzień publikacji raportu 
wynosi 296 tys. zł.  

 

 

n) 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. 

 

o) 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. 

 

p) 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. 

 

q) 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 Grupie Kapitałowej Projprzem S.A. prowadzone są działania zmierzające do optymalizacji zarówno 
kosztów produkcji, jak i kosztów stałych działalności. W III kwartale 2014 roku kontynuowano procesy 
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restrukturyzacji zatrudnienia w  segmencie budownictwa przemysłowego przede wszystkim w spółce 
zależnej LPBP PROJPRZEM S.A.  

W poszczególnych grupach zatrudnienie kształtowało się następująco: 

 

Lp Wyszczególnienie 30.09.2014 31.12.2013 

1. Zarząd 5,11 5,5 

2. Kadra kierownicza 34,13 36,36 

3. Pracownicy na stanowiskach nieprodukcyjnych 38,10 38,74 

4. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni 234,01 239,8 

5. Pracownicy pośrednio produkcyjni 55,46 52,46 

6. Pracownicy obsługi 16,18 16,94 

7. Uczniowie 1 2 

 Ogółem 383,99 391,8 

 
 
 

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

Rentowność 

Wskaźnik Formuła obliczeniowa 
wartość 

pożądana 

Wartość wskaźnika 

01.01-
30.09.2014 

01.01-
30.09.2013 

Zyskowność brutto sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży max 17,9% 24,0% 

Zyskowność sprzedaży zysk ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży max -2,8% 0,4% 

Zyskowność brutto  zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży max -3,2% 0,4% 

Zyskowność netto  zysk netto / przychody netto ze sprzedaży max -3,7% 0,0% 

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

Rentowność majątku zysk netto / aktywa razem max -2,9% 0,0% 

EBITDA zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja max -1 426 1 733 

     Płynność finansowa 

Wskaźnik Formuła obliczeniowa 
wartość 

pożądana 

Wartość wskaźnika 

01.01-
30.09.2014 

01.01-
31.12.2013 

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

zobowiązania krótkoterminowe 
0,8-1,0 1,48 1,60 

Płynność bieżąca 
aktywa obrotowe - krótkoterm. rozlicz. międzyokresowe 

/ zobowiązania krótkoterminowe 
1,6-2,0 2,22 2,08 

Pokrycie zobowiązań 
należnościami 

należności handlowe / zobowiązania handlowe > 1,0 1,50 1,38 

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

- zobowiązania krótkoterminowe 
max 44 945,0 45 435,0 

Udział kapitału pracującego w 
całości aktywów 

kapitał pracujący / aktywa razem max 30,3% 28,5% 
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Finansowanie działalności 

Wskaźnik Formuła obliczeniowa 
wartość 

pożądana 

Wartość wskaźnika 

01.01-
30.09.2014 

01.01-
31.12.2013 

Współczynnik zadłużenia kapitał obcy / pasywa razem 30%-50% 30,9% 31,1% 

Pokrycie zadłużenia kapitałem 
własnym 

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

Pokrycie aktywów trwałych 
kapitałem stałym 

(kapitał wł. + długoterminowe: rezerwy, zobowiązania i 
rozliczenia międzyokr.) / aktywa trwałe 

min 1,0 1,8 1,8 

Trwałość struktury 
finansowania 

(kapitał wł. + długoterminowe: rezerwy, zobowiązania i 
rozliczenia międzyokr.) / pasywa razem 

max 73,7% 72,5% 

     

     Sprawność wykorzystania zasobów 

Wskaźnik Formuła obliczeniowa 
wartość 

pożądana 

Wartość wskaźnika 

01.01-
30.09.2014 

01.01-
30.09.2013 

Wskaźnik obrotu aktywów przychody netto ze sprzedaży / aktywa razem max 0,78 0,64 

Wskaźnik obrotu rzeczowych 
aktywów trwałych 

przychody netto ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe max 3,90 2,70 

 
 

Wskaźniki rentowności, wykazały dodatnią wartość wyłącznie na poziomie zysku ze sprzedaży brutto. Z 
uwagi na występujące w obszarze działalności operacyjnej zjawisko cykliczności, poprawy wskaźników 
rentowności Emitent spodziewa się w ostatnim kwartale roku.   
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. 

 

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

 

Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową PROJPRZEM S.A. jest związana z ogólną sytuacją 
gospodarczą i skłonnością inwestorów do podejmowania decyzji o realizacji inwestycji . W związku z tym, 
że Grupa Kapitałowa działa przede wszystkim na rynku dóbr inwestycyjnych, jej sytuacja finansowa oraz 
wyniki są uzależnione od poziomu tych inwestycji, oraz od sytuacji na rynkach finansowych wspierających 
inwestycje w zakresie ich finansowania.  

 

Silną stroną Grupy jest zdywersyfikowana działalność na trzy podstawowe segmenty: systemów 
przeładunkowych, konstrukcji stalowych oraz budownictwa przemysłowego.  

 

W ramach segmentu systemów przeładunkowych Grupa w dalszym ciągu będzie realizowała strategię 
rozwoju geograficznego i pozyskiwania kolejnych rynków sprzedaży. Powyższe działania będą się 
przekładały na zwiększenie przychodów ze sprzedaży. 

 

W segmencie konstrukcji stalowych Grupa Kapitałowa Projprzem S.A. będzie wykorzystywała silną stronę 
jaką jest wysoka specjalizacja w produkcji zaawansowanych konstrukcji w pozyskiwaniu większej ilości 
kontraktów, tak aby w pełni wykorzystać zdolności produkcyjne Zakładu. 

 

W ramach segmentu budownictwa przemysłowego planuje się zwiększenie efektywności w  zarządzaniu 
realizacją kontraktów. 
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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 w 2014 roku. W celu ograniczenia ryzyka walutowego Emitent zabezpiecza 
przyszłą ekspozycję walutową poprzez zawieranie transakcji na finansowe instrumenty pochodne (zero 
kosztowe korytarze opcyjnie 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 na rynku walutowym na 
wyniki finansowe Emitenta.  
 
W tabeli poniżej zaprezentowano transakcje terminowe na sprzedaż waluty wg stanu na dzień 30.09.2014 
r. Wartość godziwa zawartych transakcji, wynosząca na dzień bilansowy 28 tys. zł.,  została ujęta w 
księgach rachunkowych po stronie zobowiązań finansowych w korespondencji z kosztami finansowym. 
Wartość godziwa ustalona została w oparciu o metody wyceny powszechnie stosowane przez praktyków 
rynkowych, w tym przypadku przez strony transakcji – banki.  
 

 

Rodzaj TTW Data zawarcia Data rozliczenia Kurs terminowy 
Wartość transakcji 

w tys. EUR 

 

Wycena na dzień bilansowy 

przez wynik 

FO
R

W
A

R
D

 

Maj 14 Paz 14 4,2105 300 9 

Cze 14 Paz 14 4,1546 577 -14 

Cze 14 Paz 14 4,1728 363 -4 

Lip 14 Lis 14 4,1562 610 -18 

Lip 14 Lis 14 4,1560 266 -8 

Lip 14 Lis 14 4,1640 441 -11 

Sie 14 Lis 14 4,1950 561 3 

Sie 14 Gru 14 4,2220 555 15 

Razem 3673 -28 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu PROJPRZEM S.A. 
  

 
 

 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 
 

 

14 listopada 2014 roku   Anna Zarzycka-Rzepecka Prezes Zarządu  
Data imię i nazwisko        Podpis  

14  listopada  2014 roku Marcin Lewandowski Członek Zarządu  

Data imię i nazwisko             Podpis 

14  listopada  2014 roku Anna Trzaskalska           Główna Księgowa  
Data imię i nazwisko                          Podpis 


