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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE, WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO

od 01.01.2016
do 30.06.2016

od 01.01.2015
do 30.06.2015

od 01.01.2016
do 30.06.2016

tys. PLN
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Zysk (strata) netto
Zysk na akcję (PLN)
Rozwodniony zysk na akcję (PLN)

tys. EUR

54 564
339
403
-192
-0,03
-0,03
X

Średni kurs PLN / EUR w okresie
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Średni kurs PLN / EUR w okresie

58 627
912
580
393
0,07
0,07
X

-2 017
-671
-1 609
-4 298
X

30.06.2016

31.12.2015

126 737
4 006
29 026
93 705
5 983
15,66
5 982 716
X

Kurs PLN / EUR na koniec okresu
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12 456
77
92
-44
-0,01
-0,01

14 181
221
140
95
0,02
0,02

4,3805

4,1341

-461
-153
-367
-981

-644
584
-479
-539

4,3805

4,1341

-2 663
2 414
-1 980
-2 229

X

Bilans
Aktywa
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Wartość księgowa na 1 akcję w PLN
Liczba akcji w sztukach

od 01.01.2015
do 30.06.2015

131 367
5 132
32 626
93 609
5 983
15,65
5 982 716
X

30.06.2016

31.12.2015

28 638
905
6 559
21 174
1 352
3,54
5 982 716

30 826
1 204
7 656
21 966
1 404
3,67
5 982 716

4,4255

4,2615

Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem
finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
NA DZIEŃ 30.06.2016 ROKU
na dzień
30.06.2016
31.12.2015
(niebadane)

Aktywa
AKTYWA TRWAŁE
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności krótkoterminowe
Należności z tytułu umów o budowę
Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne
AKTYWA RAZEM

Pasywa
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
Pozostały kapitał zapasowy
Akcje/udziały własne
Kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z konsolidacji
Zyski zatrzymane / Poniesione straty:
- wynik finansowy roku obrotowego
- wynik finansowy lat ubiegłych
Udziały niekontrolujące
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Długoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego
Długoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne
PASYWA RAZEM

57 303
29 252
2 555
22 059
76
3 361
69 434
30 211
24 651
4 500
1 402
556
8 114
126 737

na dzień
30.06.2016
31.12.2015
(niebadane)
93 705
93 609
93 705
93 609
5 983
5 983
52 991
52 991
438
438
33 289
42 718
323
34
681
(8 555)
(192)
(7 889)
873
(666)
33 032
37 758
4 006
5 132
402
622
1 218
2 103
295
295
2 091
2 112
29 026
32 626
445
1 370
1 365
826
25
458
18 460
19 195
12
5 455
7 593
2 069
2 029
1 182
1 109
13
46
126 737
131 367

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2016 roku

……..………....….……………

-

…………..………………………

Marcin Lewandowski

Władysław Pietrzak

Członek Zarządu

Prezes Zarządu
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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

Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU
za okres
od 01.01.2016
do 30.06.2016
(niebadane)

Wariant kalkulacyjny

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Inne całkowite dochody, w tym:
inne całkowite dochody podlegające przekwalifikowaniu w wynik finansowy
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny:
- nieruchomości
Inwestycje dostępne do sprzedaży:

54 564
53 507
1 057
37 502
36 771
731
17 062
8 694
5 862
2 506
677
2 844
339
467
403
403
595
172
423
(192)

58 627
57 507
1 120
43 275
42 415
860
15 352
8 192
6 127
1 033
801
922
912
226
558
580
187
618
(431)
393

-

(3)

- zyski (straty) z tytułu wyceny długoterminowych aktywów finansowych dostępnych
do sprzedaży
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów
Inne całkowite dochody
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES

od 01.01.2015
do 30.06.2015
(niebadane)

(3)

(3)
(3)

289
286
94

(79)
1
(81)
312

Zysk (strata) netto, z tego przypadający:

(192)

393

- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
Łączne całkowite dochody, z tego przypadające:

(192)
94

393
312

94
-

312
-

-0,03
-0,03

0,07
0,07

- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:
z działalności kontynuowanej
- podstawowy
- rozwodniony

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2016 roku
……..………....….……………

…………..………………………

Marcin Lewandowski

Władysław Pietrzak

Członek Zarządu

Prezes Zarządu
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU
za okres
od 01.01.2016 od 01.01.2015
do 30.06.2016 do 30.06.2015
(niebadane)
(niebadane)

Metoda pośrednia

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk przed opodatkowaniem
Korekty:
Amortyzacja wartości niematerialnych
Amortyzacja środków trwałych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata z tytułu różnic kursowych
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych
Koszty odsetek
Otrzymane odsetki
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Zapłacony podatek dochodowy
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wydatki z tytułu zapłaty zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych
Inne wydatki inwestycyjne
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
Pożyczki udzielone
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
Inne wpływy z aktywów finansowych (zbycie akcji własnych)
Otrzymane odsetki
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej

403
1 751
120
1 546
(48)
6
154
(27)
2 154
(3 236)
3 390
(4 322)
52
116
(1 846)
(171)
(2 017)

580
1 563
153
1 557
(343)
(8)
(7)
234
(23)
2 143
(3 113)
5 253
(6 000)
13
(341)
(2 045)
(618)
(2 663)

(1 986)

(25)
(390)
46
2 965

1 288

(205)

27
(671)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków
Bilanowa zmiana środków pieniężnych
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

(1 145)
(310)
(154)
(1 609)

(1 423)
(323)
(234)
(1 980)

(4 298)
(4 250)
48
12 399
8 101

(2 229)
(2 221)
8
14 036
11 807

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2016 roku
……..………....….……………

…………..………………………

Marcin Lewandowski

Władysław Pietrzak

Członek Zarządu

Prezes Zarządu
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23
2 414

Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU
Kapitał przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał zapasowy
Pozostały
Kapitał
ze sprzedaży akcji
kapitał
podstawowy
pow.wartości
zapasowy
nominalnej

Wyszczególnienie

Saldo na dzień 01.01.2016 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu
Saldo po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2016 roku
Dywidendy
Podział wyniku finansowego
Razem transakcje z właścicielami
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku
Inne dochody całkowite po opdatkowaniu za okres od 01.01. do 30.06.2016 roku
Razem całkowite dochody, w tym przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
Saldo na dzień 30.06.2016 roku (niebadane)
Saldo na dzień 01.01.2015 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu
Reklasyfikacja środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych
Saldo po zmianach
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2015 roku
Dywidendy
Podział wyniku finansowego
Razem transakcje z właścicielami
Zysk netto za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku
Inne dochody całkowite po opdatkowaniu za okres od 01.01. do 30.06.2015 roku
Razem całkowite dochody, w tym przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
Saldo na dzień 30.06.2015 roku (niebadane)

Akcje
własne

Kapitały
rezerwowe

52 991

438

-

42 718

34

(8 555)

5 983

52 991

438

-

42 718

34

-

-

-

(9 428)
(9 428)

52 991

438

59 667
59 667

438
438

-

(3 590)
(3 086)
(6 676)
-

5 983

52 991

438

5 983
41
5 983
5 983

7 549

(476)
-

…………..………………………

Marcin Lewandowski

Władysław Pietrzak

Członek Zarządu

Prezes Zarządu
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Zyski zatrzymane

5 983

Bydgoszcz, dnia 31 sierpnia 2016 roku

……..………....….……………

Różnice
kursowe z
konsolidacji

33 289
42 537
187
42 724
(2)
(2)
(2)
42 722

Razem

Udziały
niekontrolujące

Kapitał
własny
razem

-

(8 555)

93 609
93 609

289
289
289
323

9 428
9 428
(192)
(192)
(192)
681

(192)
289
97
97
93 705

-

25

25

(3 752)
(3 752)

104 898
187
105 085

-

(192)
289
97
97
93 705
8 810
104 898
187
104 898

(79)
(79)
(79)
(54)

3 086
3 086
393
393
(273)

(3 590)
(3 590)
312
312
(81)
101 807

-

(3 590)
(3 590)
312
312
(81)
101 807

-

-

93 609
93 609

Nazwa grupy kapitałowej

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

1. Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A.
Na dzień 30 czerwca 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; 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.

2. Metoda konsolidacji
Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. podlega konsolidacji metodą pełną ze
sprawozdaniami PROMStahl GmbH , PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz Promstahl Turcja.

3. Kontynuacja działalności
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności przez jednostki Grupy.

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A.
zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd PROJPRZEM S.A. w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

5. Informacja na temat prezentacji poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego w euro
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.
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Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień
każdego miesiąca. W odniesieniu do prezentowanych w sprawozdaniu okresów kurs ten wyniósł:



01 stycznia do 30 czerwca 2016:
01 stycznia do 30 czerwca 2015:

1 euro= 4,3805
1 euro= 4,1341

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



30 czerwca 2016:
31 grudnia 2015:

1 euro= 4,4255
1 euro= 4,2615

6. Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa”
zatwierdzonym przez UE („MSR 34”).
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz
ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zatwierdzonym do publikacji w
dniu 17 marca 2016 roku.
Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty
są wyrażone w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
Zaprezentowane dane finansowe oraz dane porównywalne, jako śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
podlegało przeglądowi przez biegłego rewidenta.

7. Stosowane zasady rachunkowości
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego
Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących nowych lub
zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu
lub po 1 stycznia 2016 roku.
 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2010-2012 obejmujące:
 Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji
Zmiany te mają zastosowanie prospektywne i doprecyzowują definicję warunku rynkowego oraz
warunku dotyczącego nabywania uprawnień, a także wprowadzają definicję warunku świadczenia
usług i warunku związanego z dokonaniami (wynikami), które są warunkami nabycia uprawnień.
Spółki Grupy nie prowadzą programów płatności w oparciu o akcje i w konsekwencji zastosowanie
tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy.
 Zmiany do MSSF 3 Połączenie przedsięwzięć
Zmiany mają zastosowanie prospektywne i wyjaśniają, że zapłata warunkowa, która nie jest
klasyfikowana jako element kapitałów jest wyceniana w wartości godziwej przez zysk lub stratę bez
względu na to czy jest objęta zakresem MSR 39.
Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy.
 Zmiany do MSSF 8 Segmenty operacyjne
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Zmiany stosowane są retrospektywnie i wyjaśniają, że:
o Jednostka powinna ujawnić osąd Zarządu w procesie stosowania kryteriów łączenia segmentów
operacyjnych opisanych w paragrafie 12 MSSF 8, włączając krótki opis segmentów, które zostały
połączone oraz opis cech ekonomicznych segmentów wykorzystanych podczas analizy
podobieństwa segmentów
o Uzgodnienie aktywów segmentu z całkowitymi aktywami jednostki wymagane tylko wtedy, gdy
dane te są przedstawiane głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji
operacyjnych.
Jednostka uwzględniła zmianę i ujawnia informację zgodnie z MSSF 8 w nocie 8.7.
 Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe oraz MSR 38 Aktywa niematerialne
Zmiany mają zastosowanie retrospektywne i wyjaśniają, że składnik aktywów może zostać
przeszacowany na podstawie pozyskanych danych obserwowalnych poprzez skorygowanie wartości
bilansowej brutto składnika aktywów do wartości rynkowej lub przez określenie wartości bilansowej
brutto proporcjonalnie tak, że uzyskana wartość bilansowa odpowiada wartości rynkowej. Dodatkowo,
umorzenie stanowi różnicę między wartością brutto a wartością bilansową aktywa.
Zmiana dotyczy wyceny rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych zgodnie z modelem
wartości przeszacowanej. Grupa nie stosuje tego modelu i w związku z tym zastosowanie tych zmian
nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy.
 Zmiany do MSSF 13 Wycena do wartości godziwej
Zmiany doprecyzowują, że usunięcie paragrafu B5.4.12 z MSSF 9 Instrumenty finansowe: ujmowanie i
wycena nie miało na celu zmiany wymagań dotyczących wyceny krótkoterminowych należności i
zobowiązań. W związku z powyższym, jednostki w dalszym ciągu posiadają możliwość wyceny
krótkoterminowych nieoprocentowanych zobowiązań i należności w wartości nominalnej, jeżeli efekt
dyskonta nie miałby istotnego wpływu na prezentowane dane finansowe.
Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy.
 Zmiany do MSR 24 Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych
Zmiany mają zastosowanie retrospektywne i wyjaśniają, że jednostka zarządzająca (świadcząca usługi
kluczowego personelu kierowniczego) jest traktowana jako jednostka powiązana na potrzeb ujawnień
dotyczących jednostek powiązanych. Dodatkowo jednostka, która korzysta z usług świadczonych przez
jednostkę zarządzającą jest zobowiązana do ujawnienia kosztów poniesionych z tego tytułu.
Spółki Grupy nie korzystają z usług świadczonych przez jednostkę zarządzającą.
 Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 obejmujące:
 Zmiany do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
Aktywa (lub grupy do zbycia) są zazwyczaj zbyte przez sprzedaż lub wydanie właścicielom. Zmiany
precyzują, że zmiana jednej z metod na inną nie będzie traktowana jako nowy plan zbycia, a będzie
kontynuacją pierwotnego planu.
Grupa nie zidentyfikowała na koniec okresów sprawozdawczych tego rodzaju aktywów.
 Zmiany do MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
Zmiany wyjaśniają, że wymogi dotyczące ujawnień śródrocznych mogą zostać spełnione zarówno
poprzez zamieszczenie odpowiednich ujawnień w śródrocznym sprawozdaniu finansowym bądź
dodanie referencji pomiędzy śródrocznym sprawozdaniem finansowym a innym raportem (np.
sprawozdaniem z działalności Zarządu). Pozostałe informacje w ramach śródrocznego sprawozdania
finansowego muszą być dostępne dla użytkowników na tych samych zasadach oraz w tym samym
czasie, w jakim dostępne jest śródroczne sprawozdanie finansowe.
Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy.
 Zmiany do MSR 16 oraz MSR 38 Wyjaśnienie dopuszczalnych metod amortyzacji
Zmiany wyjaśniają zasady zawarte w MSR 16 i MSR 38 mówiące o tym, że metoda amortyzacji oparta na
przychodach odzwierciedla sposób, w jaki jednostka osiąga korzyści ekonomiczne generowane przez
składnik aktywów, a nie oczekiwany sposób wykorzystywania przyszłych korzyści ekonomicznych
wynikających ze składnika aktywów. W rezultacie, metoda oparta na przychodach nie może być stosowana
do amortyzacji środków trwałych i tylko w pewnych okolicznościach jej zastosowanie może być poprawne
w odniesieniu do amortyzacji aktywów niematerialnych. Zmiany mają zastosowanie prospektywne.
Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy.
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 Zmiany do MSR 1 Ujawnienia
Zmiany doprecyzowują istniejące wymogi MSR 1 dotyczące:
o istotności,
o

agregacji i sum częściowych,

o

kolejności not,

o

agregacji informacji o udziale w pozostałych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięć rozliczanych według metody praw własności – ujawnienie w jednej linii.
Ponadto, zmiany wyjaśniają wymogi, które mają zastosowanie, gdy dodatkowe sumy częściowe są
prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat oraz sprawozdaniu z innych
całkowitych dochodów.
Zastosowanie tych zmian nie miało wpływu na sytuację finansową ani wyniki działalności Grupy.
Ponadto następujące nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje obowiązują dla okresów rocznych
rozpoczynających się po 1 stycznia 2016 roku, jednak nie dotyczą informacji prezentowanych i ujawnianych w
sprawozdaniu finansowym Spółki:
 Zmiany do MSR 16 i MSR 41 Rolnictwo: rośliny produkcyjne
Zmiana dotyczy ujęcia roślin produkcyjnych.
 Zmiany do MSSF 11 Rozliczenie nabycia udziału we wspólnej działalności
Zmiana dotyczy ujęcia przez wspólnika wspólnego działania nabytych udziałów we wspólnym działaniu.
 Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: składki pracownicze
Zmiana dotyczy ujęcia świadczeń wnoszonych przez pracowników lub osoby trzecie przy ujmowaniu
programów określonych świadczeń.
 oraz w Zmianach wynikające z przeglądu MSSF 2012-2014 obejmujące:
 Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji
I. Kontrakty usługowe - zmiana wyjaśnia, że umowa o świadczenie usług, która obejmuje opłatę
może stanowić kontynuację zaangażowania w aktywo finansowe.
II. Zastosowanie zmian do MSSF 7 (wydanych w grudniu 2011 roku) do skróconego śródrocznego
sprawozdania finansowego.
 Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze
Zmiana dotyczy szacowania stopy dyskonta.

Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany,
która została opublikowana, a nie weszła dotychczas w życie w świetle przepisów Unii Europejskiej.

8.

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

8.1. Profesjonalny osąd
Sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy wymaga od
Zarządu Jednostki Dominującej osądów, szacunków oraz założeń, które mają wpływ na prezentowane
przychody, koszty, aktywa i zobowiązania i powiązane z nimi noty oraz ujawnienia dotyczące zobowiązań
warunkowych. Niepewność co do tych założeń i szacunków może spowodować istotne korekty wartości
bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłości. W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości
wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał
profesjonalny osąd kierownictwa, który wpływa na wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym.
Założenia tych szacunków opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu odnośnie bieżących i przyszłych
działań oraz zdarzeń w poszczególnych obszarach.
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Leasing finansowy
Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim
zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a
w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji.

8.2. Niepewność szacunków
Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności
występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości
bilansowych aktywów i zobowiązań w następnych okresach finansowych. Grupa przyjęła założenia i
szacunki na temat przyszłości na podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania
finansowego. Występujące założenia i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości
wynikających ze zmian rynkowych lub zmian nie będących pod kontrolą Grupy. Takie zmiany są
odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia.

Decydujący wpływ na poziom prezentowanego wyniku netto za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca
2016 roku oraz wartości aktywów i zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku miały szacunki dotyczące:
- poziomu budżetowanych przychodów i kosztów z tytułu realizacji umów o usługę budowlaną,
stanowiący podstawę wyceny realizowanych kontraktów zgodnie z MSR 11,
- utraty wartości aktywów, w tym aktywów finansowych (m.in. należności przeterminowanych),
- zastosowanych stawek amortyzacyjnych,
- realizacji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności
występujące na koniec okresu sprawozdawczego, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej
korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym okresie sprawozdawczym.

Utrata wartości aktywów, w tym inwestycji długoterminowych w jednostkach zależnych
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku
trwałego i wartości niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na
utratę ich wartości.
Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika
aktywów w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie
generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależne od przepływów
generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy
pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej
podstawy alokacji, składniki majątku trwałego alokowane są do poszczególnych jednostek generujących
przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup jednostek generujących takie przepływy, przy czym za
najmniejszą jednostkę generującą takie przepływy uważa się segment operacyjny. Wartość odzyskiwalna
jest ustalana jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży
lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem
uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego
składnika aktywów. Jeżeli wartość odzyskiwana jest niższa od wartości bilansowej aktywów lub jednostki
generującej przepływy pieniężne, wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do
wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu. Jeżeli
strata z tytułu utraty wartości ulega odwróceniu, wartość netto składnika aktywów lub jednostki
generującej przepływy pieniężne jest zwiększana do nowej oszacowanej wartości odzyskiwanej, nie
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przekraczającej jednak wartości bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w
poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości składnika aktywów lub jednostki generującej
przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie w rachunku
zysków i strat.
Zarząd na podstawie zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji ocenił, że na 31 grudnia 2015
roku istniały przesłanki uzasadniające przeprowadzenie testu na utratę wartości aktywów:
- niekorzystna sytuacja gospodarcza w kraju i w Europie, w tym w szczególności w obszarze inwestycji
rzeczowych,
- wartość bilansowa aktywów netto Grupy jest wyższa od wartości ich rynkowej kapitalizacji,
- znaczny spadek przychodów ze sprzedaży w stosunku do lat ubiegłych.
Test przeprowadzono dla aktywów trwałych i wartości niematerialnych w trzech niżej wymienionych
segmentach operacyjnych uznanych za ośrodki wypracowujące środki pieniężne:
- systemach przeładunkowych,
- konstrukcji stalowych,
- budownictwa przemysłowego,
Wyceny aktywów poszczególnych segmentów dokonuje się poprzez ustalenie wartości odzyskiwalnej
ustalonej jako wyższa spośród dwóch wartości: wartości użytkowej lub wartości godziwej. Jeżeli wartość
odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej segmentu jako jednostki generującej przepływy
pieniężne, wartość bilansową aktywów segmentu pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej, a stratę z
tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła, za wyjątkiem
sytuacji, gdy składnik aktywów był wykazywany w wartości przeszacowanej.
Grupa ustaliła wartość odzyskiwalną na podstawie wartości godziwej w odniesieniu do gruntów i
budynków oraz użytkowej w odniesieniu do pozostałych aktywów trwałych. Oszacowania wartości
gruntów i budynków dokonał niezależny rzeczoznawca. Odniósł się on do rynkowych cen transakcyjnych
dotyczących podobnych nieruchomości. W zakresie pozostałych środków trwałych wyceny dokonali
pracownicy Spółki posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe, na podstawie własnego osądu
zawodowego oraz informacji pochodzących z aktywnego rynku. Oszacowane według ww. warunków
wartości godziwe poszczególnych segmentów (ośrodków wypracowujących środki pieniężne) wykazały
nadwyżkę nad wartością bilansową. Przeprowadzone obliczenia nie wskazują zatem na utratę wartości
aktywów trwałych.
Mając na uwadze aktualność przesłanek na 30 czerwca 2016 roku będących podstawą testu na utratę
wartości aktywów na 31 grudnia 2015 roku, Zarząd Jednostki Dominującej zweryfikował analizy
przeprowadzone na koniec 2015 roku i uznał ich prawidłowość, zasadność oraz aktualność na 30
czerwca 2016 roku.
Świadczenia pracownicze
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze – odprawy emerytalne lub rentowe, nagrody jubileuszowe
szacuje się przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Rezerwa jest wyceniana w oparciu o wartość bieżącą
przyszłych, długoterminowych zobowiązań Grupy z tytułu świadczeń pracowniczych. Do aktualizacji
rezerwy na koniec roku kalendarzowego uwzględniono parametry na podstawie dostępnych prognoz
inflacji, średniego wynagrodzenia oraz przewidywanej rentowności wysoce płynnych papierów
wartościowych. Przyjęto następujące założenia:
- podstawą do obliczenia rezerwy na pracownika jest przewidywana kwota odprawy rentowej,
emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej jaką Spółki Grupy zobowiązują się wypłacić na podstawie
regulaminu wynagrodzeń,
- możliwość zwolnienia pracownika oszacowana została przy uwzględnieniu danych statystycznych
Grupy,
- prawdopodobieństwo dotrwania danej osoby do wieku emerytalnego wyliczono przy uwzględnieniu
danych statystycznych Spółek Grupy.
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Odpisy aktualizujące zapasy
Na dzień bilansowy ustala się, czy nie nastąpiła utrata zapasów na skutek utraty nad nimi kontroli (w
wyniku kradzieży, bankructwa) lub w przypadku zmniejszenia lub nawet utraty spodziewanych korzyści
na skutek utraty wartości handlowej lub użytkowej (w wyniku zepsucia, uszkodzenia, zniszczenia,
przeterminowania, braku zbytu, wahań koniunktury, rosnącego postępu technicznego).
Odpis z tytułu trwałej utraty wartości zapasów dokonywany jest, w przypadku stwierdzenia ich
zniszczenia, zepsucia, uszkodzenia, przeterminowania, nieprzydatności lub braku możliwości zbytu, nie
później niż na dzień bilansowy. Dokonanie odpisu aktualizującego doprowadza wartości księgowe
zapasów do wartości nie wyższych od cen sprzedaży netto. W przypadku ustania przyczyny, dla której
dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów dokonuje się odpisu odwrotnego przywracając tym
samym ich pierwotną wartość.
Grupa dokonała takiej analizy utraty wartości zapasów na 30 czerwca 2016 roku i utworzyła adekwatne
odpisy z tego tytułu. Ich wysokość zaprezentowano w nocie 9.4.

Odpisy aktualizujące należności
Należności z tytułu dostaw i usług ujmowane są i wykazywane w kwotach pierwotnie zafakturowanych, z
uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. Odpisy na należności wątpliwe szacowane
są w momencie, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
Szczegółowy opis istotnych kwestii odnoszących się do ryzyka kredytowego wybranych wierzytelności
zaprezentowano w nocie 9.4.

Umowy o usługę budowlaną
Zlecenia otwarte wycenia i prezentuje w bilansie z zastosowaniem zasad obowiązujących dla ujmowania
kontraktów długoterminowych, określonych w MSR 11. Stopień zaawansowania mierzony jest jako
proporcja kosztów poniesionych do całości szacowanych kosztów kontraktu. Wszelkie zmiany w zakresie
prac, roszczenia oraz premie są rozpoznawane w stopniu, w jakim zostały one uzgodnione z klientem. W
przypadku, kiedy wartość kontraktu nie może być wiarygodnie oszacowana, przychody z tytułu tego
kontraktu są rozpoznawane w stopniu, w jakim jest prawdopodobne, że koszty poniesione z tytułu
kontraktu zostaną nimi pokryte.
W ramach wyceny umów o usługę budowlaną zgodnie z MSR 11.11-15 Grupa uwzględnia odpowiednio
szacunki kar z tytułu opóźnień w realizacji umów. Szacunki wielkości kar prowadzone są w oparciu o
dokumentację źródłową dotyczącą stwierdzonych opóźnień w realizacji prac, w oparciu o założenia
umowne oraz szacunek kierownictwa dotyczący ryzyka ich wystąpienia według stanu wiedzy na dzień
sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego. Poziom szacowanego ryzyka uzależniony jest w
znacznej części od czynników zewnętrznych będących częściowo poza kontrolą i może ulec zmianie w
kolejnych okresach sprawozdawczych.
Szczegóły dotyczące rozliczenia przychodów i kosztów z umów o usługę budowlaną za okres
sprawozdawczy zostały zaprezentowane w nocie 9.4.

Klasyfikacja i wycena nieruchomości inwestycyjnych
Grupa kwalifikuje posiadane nieruchomości do kategorii inwestycyjnych ze względu na oczekiwany
przyrost ich wartości (posiadanie w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych).
Nieruchomość inwestycyjną, zgodnie z MSR 40, Grupa początkowo wycenia według ceny nabycia lub
kosztu wytworzenia. Do wyceny nieruchomości po początkowym ujęciu Grupa stosuje model wartości
godziwej, a zysk lub strata wynikająca ze zmiany wartości godziwej nieruchomości wpływa na zysk lub
stratę netto w okresie, w którym nastąpiła zmiana.

- 14 -

Nazwa grupy kapitałowej

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Grupa dokonuje wyceny wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych w oparciu o operaty
sporządzone przez niezależnych rzeczoznawców majątkowych oraz własny osąd zmiany warunków
rynkowych i innych parametrów istotnie wpływających na wartość posiadanych nieruchomości. Wycen
nieruchomości dokonano z zastosowaniem podejścia porównawczego wykorzystując dwie metody:
metodę porównywania parami oraz metodę korygowania ceny średniej. Wyceny te zostały szczegółowo
przeanalizowane przez Zarząd Jednostki Dominującej i wprowadzone do ksiąg rachunkowych na dzień
31 grudnia 2015 roku. Dodatkowo Zarząd Jednostki Dominującej dokonał weryfikacji aktualności wycen
na dzień 30 czerwca 2016 roku i nie stwierdził istotnych zmian powodujących konieczność zmian tych
wycen.
Zmiany zostały zaprezentowane w nocie 9.4
Odzyskiwalność aktywa na podatek odroczony
Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a
w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika
aktywów lub jego części, następuje jego odpis. Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku
odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na
jego wykorzystanie. Analiza odzyskiwalności aktywa z tytułu podatku odroczonego oparta jest na
projekcji wyniku finansowego w kolejnych okresach. W ocenie Zarządu ujęcie tego aktywa jest
prawidłowe, ponieważ jego wykorzystanie zostało uprawdopodobnione. Przyjęte założenia Zarząd
Jednostki Dominującej uważa za w pełni uzasadnione i nieobarczone znacznym ryzykiem.

Stawki amortyzacyjne
Grupa dokonuje corocznej weryfikacji wartości końcowej, metody amortyzacji oraz przewidywanych
okresów użytkowania środków trwałych podlegających amortyzacji.
W ocenie Zarządu Jednostki Dominującej środki trwałe wykorzystywane są w równomiernym stopniu.
Odpisy amortyzacyjne ustala się poprzez oszacowanie okresów użytkowania i równomierne rozłożenie
wartości podlegającej umorzeniu.
Celem stwierdzenia prawidłowości przyjętego okresu eksploatacji środków trwałych dokonuje się ich
przeglądu, ocenie podlega:
- stopień zużycia technicznego,
- stopień zużycia technologicznego,
- intensywność dotychczasowej eksploatacji,
- intensywność przewidywanej eksploatacji,
- przewidywany okres żywotności.
Ponadto przeprowadza się konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za eksploatację środków trwałych,
z użytkownikami i specjalistami branżowymi. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Zarząd Jednostki
Dominującej ocenia, iż okresy użytkowania aktywów przyjęte przez Grupę dla celów amortyzacji
odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości.

Wycena rezerw z tytułu napraw gwarancyjnych
Grupa tworzy rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych w związku z koniecznością udzielania klientom
gwarancji na wyprodukowane i dostarczane urządzenia segmentu pomostów przeładunkowych.
Wysokość odpisu jest rezultatem analizy poniesionych historycznie kosztów napraw gwarancyjnych. W
oparciu o analizę wartości nakładów Grupa tworzy rezerwy.
Zmiany w rezerwach zaprezentowano w nocie 9.4.
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DANE OBJAŚNIAJĄCE WYMAGANE PRZEZ MSR 34

9.1. MSR 33 - Zysk przypadający na jedną akcję
Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A.
przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych
występujących w danym okresie.
Kalkulacja zysku na akcję została zaprezentowana poniżej:
za okres
od 01.01 do
od 01.01 do
30.06.2016
30.06.2015
(niebadane)
(niebadane)
Zysk na akcję w PLN Zysk na akcję w PLN

Wyszczególnienie

z działalności kontynuowanej
- podstawowy
- rozwodniony

-0,03
-0,03

0,07
0,07

9.2. MSR 34.16A.b – Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności w okresie śródrocznym
Strefa klimatyczna, w jakiej działają Spółki Grupy powoduje, że zapotrzebowanie na wyroby i usługi przez nie
wytwarzane nie jest równomierne w ciągu roku i obniża się w okresie zimowym. Najwyższy poziom przychodów
ze sprzedaży uzyskuje się w okresie od czerwca do listopada. Do takiego rozkładu przychodów przyczynia się
również charakterystyka cykli inwestycyjnych w budownictwie.

9.3. MSR 34.16A.c – Informacje dotyczące pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał,
wynik finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na
ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ
Poza kwestiami opisanymi w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku nie wystąpiły inne istotne transakcje nietypowe ze względu na
ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ na pozycje aktywów, zobowiązań, kapitałów, wyniku finansowego
lub przepływów pieniężnych.

9.4. MSR 34.15 – Zdarzenia i transakcje, które są znaczące dla zrozumienia sytuacji finansowej i
wyników działalności Spółki, które miały miejsce od końca ostatniego rocznego okresu
sprawozdawczego.

a.

Zmiany w zapasach
W sprawozdaniu finansowym Grupy ujęte są następujące pozycje zapasów:
30.06.2016
(niebadane)

Struktura zapasów

31.12.2015

Materiały
Półprodukty i produkcja w toku
Przeznaczone do sprzedaży (wyroby gotowe)
Towary
Zaliczki

12 443
10 627
5 873
1 240
28

15 104
6 610
4 021
1 240
-

Wartość bilansowa zapasów razem

30 211

26 975
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Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciążyły pozostałe koszty operacyjne. Kwota odwróconych
odpisów została ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych.
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

od 01.01 do 30.06.2016
(niebadane)

Stan na początek okresu
Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Odpisy odwrócone w okresie (-)
Wykorzystanie odpisu
Stan na koniec okresu

od 01.01 do 31.12.2015

753
21
-459
-

205
548
-

315

753

Na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku Spółki Grupy nie zabezpieczały zobowiązań
zapasami.

b.

Zmiany w należnościach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności pozostałe
Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (-)
Należności z tytułu dostaw i usług netto

30.06.2016
(niebadane)
36 874
4 500
-12 223
29 151

31.12.2015
40 133
3 050
-10 997
32 186

Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Grupę za rozsądne
przybliżenie wartości godziwej.
Grupa dokonała oceny należności ze względu na utratę ich wartości zgodnie ze stosowaną polityką
rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności obciążyły pozostałe koszty operacyjne,
natomiast ich odwrócenie zostało ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych.

Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności w okresie objętym śródrocznym skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym prezentuje poniższa tabela:
Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych należności finansowych
Stan na początek okresu
Odpisy ujęte jako koszt w okresie
Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)
Odpisy wykorzystane (-)
Stan na koniec okresu

od 01.01 do
30.06.2016
(niebadane)
10 997
1 305
-79
12 223

od 01.01 do
31.12.2015
2 744
8 337
-84
10 997

Największą wartość odpisów stanowią odpisy aktualizujące wierzytelności wynikające ze współpracy
Promstahl Polska z dystrybutorem systemów przeładunkowych na terenie Rosji, którego dług wobec
Promstahl Polska na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 1 652 tys. euro. Kwota ta jest w całości objęta
odpisem aktualizującym.
Pozostałe 513 tys. zł odpisu aktualizującego wynika z oszacowania ryzyka kredytowego związanego z
rumuńskim klientem Promstahl Polska.
Obecnie Grupa podejmuje czynności zmierzające do odzyskania ww. wierzytelności. Niemniej jednak z
uwagi na brak realnych zabezpieczeń i coraz dłuższy okres przeterminowania należności Grupa
zdecydowała się na zmianę kwalifikacji należności i dokonania odpisu z poziomu 80% do 100%. Kwota
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dodatkowego odpisu aktualizującego tę należność obciążająca wynik pierwszego półrocza 2016 roku
wyniosła 1 290 tys. zł.
Inną istotną wierzytelnością narażoną na ryzyko kredytowe jest należność od nabywcy nieruchomości
gruntowej w bydgoskiej dzielnicy Fordon na kwotę 715 tys. złotych.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Grupa oszacowała prawdopodobieństwo odzyskania należności na
poziomie zabezpieczenia w postaci hipotek wycenionych przez rzeczoznawcę majątkowego na
poziomie 715 tys. zł. Szacunek poziomu odzyskiwalności wierzytelności został utrzymany na dzień 30
czerwca 2016 roku.
Ponadto na dzień 30 czerwca 2016 roku objęto odpisem wierzytelność od jednego z zagranicznych
odbiorców konstrukcji stalowych, dla którego ogłoszono plan naprawczy. Zgodnie z założeniami planu
naprawczego, który został w późniejszym czasie wycofany, wierzytelności do odzyskania miały wynosić
20%.
Na obecnym etapie możliwe jest zarówno przejęcie tych wierzytelności przez podmiot powiązany z
dłużnikiem jak i dochodzenie należności od inwestora projektu, do którego spółka dostarczyła
konstrukcje stalowe /projekt w trakcie realizacji/. Ze względu na to, iż potencjalnie istnieją inne
możliwości spłaty, choć uzyskanie spłaty większości wierzytelności jest wątpliwe, Spółka uznała na
obecnym etapie tę wartość za realną do odzyskania. Wobec powyższego Spółka dokonała odpisu
aktualizującego wartość wierzytelności nieodzyskanej do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania
w kwocie 860 tys. zł w wysokości 80% tej wierzytelności, co przekłada się na odpis aktualizujący w
wysokości 703 tys. zł.
Obecnie prowadzone są także rozmowy dotyczące nieuregulowanej należności w kwocie około 3 825
tys. zł brutto z kontraktu budowlanego zakończonego w 2015 roku. Powyższa kwota nie została
uregulowana w terminie z uwagi na spór i trwające rozmowy co do wysokości należnych kwot z
tytułu prac dodatkowych wykonanych przez Spółkę oraz kosztów wykonawstwa zastępczego
zastosowanego przez kontrahenta. Poza kwotą wskazaną powyżej kontrahent zatrzymał kaucję w
wysokości 421 tys. zł z terminem płatności w 2026 roku. Łączna kwota ekspozycji należności z tytułu
tego kontraktu wynosi 4 246 tys. zł. Dodatkowo w związku z realizowanym kontraktem Spółka udzieliła
gwarancji na kwotę 794 tys. zł.
Kwota sporu o prace dodatkowe oraz wykonawstwo zastępcze, o którym mowa wyżej, wynosi około
1 300 tys. zł. Zdaniem Spółki żądania kontrahenta są niezasadne, w związku z czym Zarząd dąży do
odzyskania należności, przy czym niewykluczone jest w przypadku braku uzyskania
satysfakcjonującego porozumienia wejście na drogę sporu sądowego. Mając na uwadze charakter
sporu oraz możliwość skierowania tej kwestii na drogę prawną, na dzień sporządzenia niniejszego
sprawozdania Zarząd nie jest w stanie precyzyjnie określić terminu zakończenia oraz przewidywanego
rezultatu sporu.

c.

Zmiany w umowach o usługę budowlaną

Szacunkowe wyniki umów o usługę budowlaną

od 01.01 do
30.06.2016
(niebadane)

od 01.01 do
31.12.2015

Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ustalona w umowie
Zmiana przychodów z umowy

28 965
-2 411

107 028
5 286

Łączna kwota przychodów z umowy

26 554

112 314

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego
Koszty pozostające do realizacji umowy

21 763
2 522

103 608
2 122

Szacunkowe łączne koszty umowy

24 285

105 730

2 269

6 584

Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym:
zyski
straty (-)
- 18 -

2 916

8 120

-647

-1 536

Nazwa grupy kapitałowej

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Należności i zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną

Waluta sprawozdawcza:

30.06.2016
(niebadane)

31.12.2015

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego
Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+)
Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-)

21 763
2 691
-646

103 608
7 766
-1 536

Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilansowego
Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego (faktury częściowe)

23 808
22 406

109 839
107 565

1 402

2 273

1 402

2 273

-

-

Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per saldo), w tym:
należności z tytułu umów o usługę budowlaną
zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną

d.

złoty polski (PLN)

Zmiany w inwestycjach w nieruchomości
Grupa kwalifikuje posiadane nieruchomości do kategorii inwestycyjnych ze względu na przyrost ich
wartości (posiadanie w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych).
Do wyceny nieruchomości stosuje się model wartości godziwej. Zmianę stanu nieruchomości
inwestycyjnych zaprezentowano w tabeli poniżej.
Nieruchomości inwestycyjne (model wartości godziwej)
Wartość bilansowa na początek okresu
Przewłaszczenie pod drogi publiczne (-)
Zbycie nieruchomości (-)
Inne zmiany (reklasyfikacje, przeniesienia itp.) (+/-)
Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)
Wartość bilansowa na koniec okresu
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od 01.01 do 30.06.2016
(niebadane)

od 01.01 do 31.12.2015

22 831

24 562

-

-1 205

-772

-2 423

-

3 588

-

-1 691

22 059

22 831

Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

e.

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Zmiany w strukturze wartości niematerialnych:

WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU (niebadane)
Wartość
firmy

Wyszczególnienie

Patenty
i licencje

Koszty
prac
rozwojowych

Pozostałe
wartości
niematerialne

Wartości
niematerialne
w budowie

Razem

Wartość bilansowa netto 01.01.2015 roku
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Amortyzacja
Wartość bilansowa netto 31.12.2015 roku
Wartość bilansowa netto 01.01.2016 roku
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Amortyzacja
Wartość bilansowa netto 30.06.2016 roku

-

2 930
25
(281)
2 674
2 674
1
(120)
2 555

-

-

-

2 930
25
(281)
2 674
2 674
1
(120)
2 555

Stan na dzień 01.01.2016 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto

-

4 079
(1 405)
2 674

320
(320)
-

-

-

4 399
(1 725)
2 674

Stan na dzień 30.06.2016 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa netto

-

4 080
(1 525)
2 555

320
(320)
-

-

-

4 400
(1 845)
2 555

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Jednostka Dominująca była stroną umowy kredytowej, którą zawarto w dniu 9 lipca 2013 roku w związku z zakupem i wdrożeniem systemu informatycznego
klasy ERP. Saldo kredytu na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniosło 841 tys. zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 1 061 tys. zł.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

f.

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU (niebadane)
Grunty,
Maszyny
Wyszczególnienie
budynki
i urządzenia
i budowle

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
transportu

Środki trwałe w
budowie

Wartość bilansowa netto 01.01.2015 roku
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia
Odwrócenie odpisów aktualizujących
Amortyzacja
Przeniesienie
Wartość bilansowa netto 31.12.2015 roku
Wartość bilansowa netto 01.01.2016 roku

20 018
(988)
534
19 564
19 564

6 610
209
(42)
7
(1 124)
406
6 066
6 066

2 074
339
(85)
(756)
1 572
1 572

456
196
(7)
(260)
229
614
614

Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Amortyzacja
Wartość bilansowa netto na dzień 30.06.2016 roku

(509)
19 055

101
(522)
5 645

(380)
1 192

67
(135)
546

Razem

605
681
(1 169)
117
117

29 763
1 425
(127)
(3 128)
27 933
27 933

2 697
2 814
255

Stan na dzień 01.01.2016 roku
Wartość bilansowa brutto
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
Wartość bilansowa netto

2 865
(1 546)
29 252
60 171 190

32 683

21 310

7 357

3 453

117

64 920

(13 119)
19 564

(15 244)
6 066

(5 785)
1 572

(2 839)
614

117

(36 987)
27 933

Stan na dzień 30.06.2016 roku
Wartość bilansowa brutto
32 683
21 411
7 357
3 520
2 814
67 785
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów
aktualizujących
(13 628)
(15 766)
(6 165)
(2 974)
(38 533)
Wartość bilansowa netto
19 055
5 645
1 192
546
2 814
29 252
Kwota zaciągniętych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiła 880 tys. zł, na dzień 31 grudnia 2015 roku brak takich zobowiązań.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

g.

złoty polski (PLN)

Rezerwy na świadczenia pracownicze i inne

Wyszczególnienie

za okres od 01.01 do 30.06.2016 roku
Stan na początek okresu
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie
Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)

Pozostałe rezerwy, w tym na:

Rezerwy na
świadczenia
pracownicze

naprawy
gwarancyjne

2 324
40

334
100

sprawy
sądowe

714

straty na
kontraktach

inne

razem

61

0
7

1 109
107
-34
0

7

1 182

-34

Stan rezerw na dzień 30.06.2016 roku

2 364

za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku
Stan na początek okresu
Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie
Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)
Wykorzystanie rezerw (-)

854
1 315
1 225
-216

Stan rezerw na dzień 31.12.2015 roku

2 324

h.

Waluta sprawozdawcza:

434

680

61

740
189
-88
-507

251
463

61

334

714

61

991
713
-88
-507
0

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
na dzień

Wyszczególnienie
30.06.2016
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

31.12.2015
18 716

Dyskonto zobowiązań

19 451

(256)

(256)

5 455

7 593

- zaliczki na dostawy

1 879

3 168

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń

1 061

1 912

- zobowiązania z tyt. podatków (poza CIT)

1 326

2 317

- inne zobowiązania

1 189

196

Zobowiązania ogółem

23 915

26 788

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

- część długoterminowa
- część krótkoterminowa

i.

-

-

23 915

26 788

Przychody i koszty

Ogółem na koniec I półrocza 2016 roku Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. osiągnęła zysk brutto w wysokości
403 tys. zł i poniosła stratę netto na poziomie 192 tys. zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Grupa
odnotowała zysk brutto w wysokości 580 tys. zł i zysk netto równy 393 tys. zł.
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1 109

Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Tabela poniżej przedstawia udział poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w przychodach ze sprzedaży
oraz zmiany w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego:
01.01.-30.06.2016 r.
(niebadane)

01.01.-30.06.2015 r.
(niebadane)

Wyszczególnienie

Dynamika (%)
tys. zł

1

2

struktura (%)

tys. zł

3

4

struktura (%)
5

6

1

Przychody netto ze sprzedaży

54 564

100,0%

58 627

100,0%

-6,9%

2

Koszty działalności operacyjnej

37 502

68,7%

43 275

73,8%

-13,3%

3

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

17 062

31,3%

15 352

26,2%

11,1%

4

Koszty sprzedaży

8 694

15,9%

8 192

14,0%

6,1%

5

Koszty ogólne zarządu

5 862

10,7%

6 127

10,5%

-4,3%

6

Zysk (strata) ze sprzedaży

2 506

4,6%

1 033

1,8%

142,6%

7

Pozostałe przychody operacyjne

8

Pozostałe koszty operacyjne

9

677

1,2%

801

1,4%

-15,5%

2844

5,2%

922

1,6%

208,5%

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

339

0,6%

912

1,6%

-62,8%

10

Przychody finansowe

467

0,9%

226

0,4%

106,6%

11

Koszty finansowe

403

0,7%

558

1,0%

-27,8%

12

Zysk (strata) brutto

403

0,7%

580

1,0%

-30,5%

13

Podatek dochodowy

595

1,1%

187

0,3%

218,2%

14

Zysk (strata) netto

-192

-0,4%

393

0,7%

-148,9%

j.

Działalność operacyjna podstawowa

W okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. kontynuowała działalność w branży budowlanej
w następujących segmentach operacyjnych:




systemów przeładunkowych,
konstrukcji stalowych,
budownictwie przemysłowym.

W roku 2015 Grupa ograniczyła prowadzenie działalności w segmencie budownictwa jako Generalny
Wykonawca. Obecnie w ramach segmentu ofertowane są usługi: zastępstwa inwestorskiego, kosztorysowania
oraz montażu konstrukcji stalowych.
Uzupełnieniem działalności Grupy jest świadczenie usług najmu pomieszczeń biurowych oraz dzierżawa gruntów
i budynków.
W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej przychody ze sprzedaży wypracowane na koniec pierwszego
półrocza 2016 roku wyniosły 54.564 tys. zł i były niższe od przychodów osiągniętych w I półroczu ubiegłego roku
o 6,9%. Aby porównać dynamikę przychodów należy rozpatrywać dane w ramach poszczególnych segmentów.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Grupa Kapitałowa Projprzem S.A. zanotowała wzrost
przychodów w kluczowym segmencie systemów przeładunkowych o 17,1%. Spadek przychodów o 35,6%
zanotowano w segmencie konstrukcji stalowych oraz w ramach segmentu budownictwa o 85,4% co było
pochodną decyzji Grupy o ograniczeniu prowadzenia działalności generalnego wykonawstwa na dużych
projektach budowlanych.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

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

Lp.

Wyszczególnienie

01.01-30.06.2016 r.

Struktura [%]

01.01-30.06.2015 r.

Struktura
[%]

Dynamika 3:5
[%]

1

2

3

4

5

6

7

1.

Przychody netto ze sprzedaży

53 759

98,5

57 881

98,7

-7,1%

1.1. Systemy przeładunkowe

42 726

78,3

36 489

62,2

17,1%

1.2. Konstrukcje stalowe

10 227

18,7

15 873

27,1

-35,6%

1.3. Budownictwo przemysłowe

806

1,5

5 519

9,4

-85,4%

2.

Pozostała działalność operacyjna

805

1,5

746

1,3

7,9%

3.

Razem przychody netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów

54 564

100,0

58 627

100,0

-6,9%

Dla opisanego poziomu przychodów Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. zanotowała zysk ze sprzedaży brutto
w kwocie 17.062 tys. zł przy rentowności brutto 31,3%. Dla porównania analogiczny okres roku ubiegłego
zamknął się zyskiem ze sprzedaży brutto równym 15.352 tys. zł przy rentowności brutto 26,2%.
1.

W segmencie systemów przeładunkowych Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. osiągnęła sprzedaż na
poziomie 42.726 tys. zł, co oznacza wzrost o 6.237 tys. zł w stosunku do I półrocza roku ubiegłego.
Przychody ze sprzedaży systemów przeładunkowych stanowiły 78,3% przychodów ogółem. Rentowność
brutto w tym segmencie wyniosła 35,9% i była wyższa o 1,9 pp. od marży zanotowanej w analogicznym
okresie 2015 roku.
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 84% produktów oferowanych
w ramach segmentu trafia na rynki zagraniczne.

2.

W obszarze konstrukcji stalowych w I półroczu 2016 r. Grupa osiągnęła sprzedaż na poziomie 10.227 tys. zł.
tj. o 5.646 tys. zł niższą niż w I półroczu roku ubiegłego, co oznacza spadek o 35,6%. Rentowność brutto ze
sprzedaży ukształtowała się na poziomie 13,4 % i w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego
wzrosła o 1,8 pp.
W segmencie konstrukcji stalowych Grupa realizuje zamówienia zarówno dla klientów zagranicznych jak
i krajowych. 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 półroczu bieżącego roku segment zanotował sprzedaż na poziomie 806 tys. zł osiągając
rentowność brutto na sprzedaży w wysokości 10,7%. Segment budownictwa stanowi obecnie przede
wszystkim wsparcie sprzedaży konstrukcji stalowych.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

k.

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Pozostała działalność operacyjna
01.01. - 30.06.2016
(niebadane)

Pozostała działalność operacyjna

01.01. - 30.06.2015
(niebadane)

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

677

Kary umowne

801

151

-

Zysk ze zbycia nieruchomości inwestycyjnych

-

337

Zwroty komornicze i sądowe

-

115

Zysk ze zbycia środków trwałych

-

6

281

114

Nadwyżki inwentaryzacyjne

64

14

Odszkodowania otrzymane

18

91

Odpisy na należności

Inne

163

124

2 844

922

272

169

71

101

2 288

228

Likwidacja zapasów

74

-

Opłata adiacencka

24

-

Koszty zastępstwa procesowego

26

146

Odpis aktualizujący wartość zapasów

21

61

5

-

Pozostałe koszty operacyjne osiągnęły następujące wielkości (w tys. zł):
Rezerwy urlopowe
Koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych
Odpisy na należności

Składki członkowskie za przynależność do organizacji branżowych
Opłaty sądowe i komornicze
Inne

l.

5

79

58

138

Działalność finansowa
01.01. - 30.06.2016
(niebadane)

Działalność finansowa

01.01. - 30.06.2015
(niebadane)

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

467

226

Wycena instrumentów pochodnych

434

-

Odsetki

27

173

Różnice kursowe

0

46

Inne

6

7

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

403

558

Różnice kursowe

238

18

Odsetki

154

142

Prowizje i opłaty bankowe

9

105

Dyskonta należności i zobowiązań

2

293
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

9.5. MSR 34.16A.e – Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych
Jednostka Dominująca nie jest emitentem papierów dłużnych. W okresie śródrocznym Jednostka nie
dokonywała również emisji akcji.

9.6. MSR 34.16A.f – Wypłacone dywidendy z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje
W 2016 roku Jednostka Dominująca nie dokonywała wypłaty dywidendy.
W 2015 roku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z 10 czerwca 2015 roku dokonano
wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Jednostki Dominującej powstałego z niepodzielnych zysków lat
ubiegłych w kwocie łącznej 3 589 629,60 zł to jest 0,60 złotych na jedną akcję. Dniem nabycia prawa do
dywidendy był 17 lipca 2015 roku. Wypłaty dywidendy dokonano 5 sierpnia 2015 roku.

9.7. Informacja o wynagrodzeniach i nagrodach (w pieniądzu i w naturze lub jakiejkolwiek formie
wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym

Wynagrodzenie w okresie
01.01.-30.06.2016 roku

Wynagrodzenie w okresie
01.01.-30.06.2015 roku

Zarząd Jednostki Dominującej

W PROJPRZEM S.A.

Władysław Pietrzak – Prezes Zarządu
Marcin Lewandowski – Członek Zarządu (od
dnia 27.08.2014 r.)
Anna Zarzycka-Rzepecka - Prezes Zarządu
(od dnia 27.08.2014 do dnia 23.12.2015 r.)

116

-

138

138

19

150

w jednostkach
zależnych

W PROJPRZEM S.A.

Wynagrodzenie w okresie
01.01.-30.06.2016 roku
Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej
Eryk Karski – powołany 29.09.2015 r.
(Przewodniczący Rady Nadzorczej)
Jarosław Skiba (Z-ca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej)
Anna Klimkiewicz – powołana dnia
23.12.2015 r. (Członek Rady Nadzorczej)
Dariusz Skrocki – powołany dnia 23.12.2015
r. (Członek Rady Nadzorczej)
Wojciech Włodarczyk – odwołany dnia
23.12.2015 r. (Przewodniczący Rady
Nadzorczej)
Mariusz Ostrowski – powołany dnia
23.12.2015 r. (Członek Rady Nadzorczej)
Jarosław Karasiński (Sekretarz Rady
Nadzorczej)
Władysław Pietrzak - odwołany dnia
23.12.2015 r. (Członek Rady Nadzorczej)
Andrzej Karczykowski – odwołany dnia
29.09.2015 r. (Członek Rady Nadzorczej)

W PROJPRZEM S.A.

w jednostkach
zależnych

w jednostkach zależnych

Wynagrodzenie w okresie
01.01.-30.06.2015 roku
W PROJPRZEM S.A.

45

-

34

39

31

-

31

-

-

45

27

-

34

39

-

30

-

30

w jednostkach zależnych

Nagród z zysku za 2015 r. nie wypłacono i nie przewiduje się ich wypłat.

Grupa nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym skróconym
śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

9.8. MSR 34.16A.g – Informacje ujawniane na temat segmentów operacyjnych
Dla celów zarządczych Grupa została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone
usługi. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne:
- pomosty przeładunkowe,
- konstrukcje stalowe,
- budownictwo przemysłowe.
Żaden z segmentów operacyjnych Grupy nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia
powyższych sprawozdawczych segmentów operacyjnych.
Zarząd monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji
zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk
lub strata ze sprzedaży. Finansowanie segmentów (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek
dochodowy są monitorowane na poziomie Grupy i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.
SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2016 ROKU
Segmenty sprawozdawcze
Systemy
Konstrukcje
Budownictwo
przeładunkowe
stalowe
przemysłowe
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.06.2016 roku
Przychody ogółem
42 726
10 227
806
Sprzeda ż na zewnątrz
42 726
10 227
806
Sprzeda ż mi ędzy s egmentami
Wynik segmentu /zysk (strata) brutto ze sprzedaży/
15 347
1 374
86
Kos zty s przeda ży
8 150
544
Kos zty ogól nego za rządu
4 109
1 463
241
Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/
3 088
-633
-155
Wyni k na pozos tałej dzi a ła l noś ci gos poda rczej
Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej
Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/
3 088
-633
-155
Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.06.2016 roku
Skonsolidowane aktywa ogółem
53 039
29 604
550
Aktywa s egmentu
53 039
29 604
550
Ni ea l okowa ne a ktywa
Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym
42 726
10 227
806
Sprzeda ż kra jowa
7 123
5 028
806
Sprzeda ż za gra ni czna
35 603
5 199
Wyszczególnienie

Wszystkie
pozostałe
segmenty

Niealokowane

805
805
255
49
206

206

-2 167
64
-2 103
43 544
43 544

805
805

Razem

54 564
54 564
0
17 062
8 694
5 862
2 506
-2 167
64
403
126 737
83 193
43 544
54 564
13 762
40 802

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU
Wyszczególnienie

Systemy
przeładunkowe

Segmenty sprawozdawcze
Konstrukcje
Budownictwo
stalowe
przemysłowe

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku
Przychody ogółem
36 489
Sprzeda ż na zewnątrz
36 489
Sprzeda ż mi ędzy s egmentami
Wynik segmentu /zysk (strata) brutto ze sprzedaży/
12 409
Kos zty s przeda ży
7 423
Kos zty ogól nego za rządu
3 571
Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/
1 415
Wyni k na pozos tałej dzi a ła l noś ci gos poda rczej
Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej
Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/
1 415
Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku
Skonsolidowane aktywa ogółem
62 327
Aktywa s egmentu
62 327
Ni ea l okowa ne a ktywa
Przychody w podziale geograficznym
36 489
Sprzeda ż kra jowa
6 309
Sprzeda ż za gra ni czna
30 180
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Wszystkie
pozostałe
segmenty

15 873
15 873

5 519
5 519

746
746

1 835
769
1 832
-766

745

363

683
62

41
322

-766

62

27 502
27 502

2 719
2 719

15 873
13 604
2 269

5 519
5 519

322

Niealokowane

-121
-332
-453
49 325
49 325

746
746

Razem

58 627
58 627
0
15 352
8 192
6 127
1 033
-121
-332
580
141 873
92 548
49 325
58 627
26 178
32 449

Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

9.9. MSR 34.16A.h – Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie zostały
odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres
W dniu 25 lipca 2016 roku Jednostka Dominująca otrzymała z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy odpis pozwu
złożonego przez Akcjonariusza KUCHET Sp. z o.o., podmiotu zależnego od Grupy Kapitałowej Immobile S.A. o
stwierdzenie nieważności uchwał nr 1, 2, 14 i 18 podjętych przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. w dniu 9
czerwca 2016 roku. Zaskarżone uchwały dotyczą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdań władz Jednostki Dominującej za wymieniony okres, zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania
Zarządu Jednostki Dominującej z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres, sposobu pokrycia straty za
2015 rok, określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
W dniu 26 lipca 2016 roku Jednostka Dominująca otrzymała od Akcjonariusza Grupa Kapitałowa Immobile S.A.
reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego PROJPRZEM S.A. żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia
na dzień 2 września 2016 roku w celu m.in. odwołania Prezesa Zarządu Władysława Pietrzaka oraz wyboru Członków
Rady Nadzorczej. Zarząd PROJPRZEM S.A. zwołał Walne Zgromadzenie, ustalając termin na 29 listopada 2016 roku,
jednocześnie dodając do porządku obrad przedstawienie informacji na temat warunków transakcji i aktualnego
stanu wierzytelności Jednostki Dominującej w stosunku do Dom M-4 Sp. z o.o. z tytułu sprzedaży nieruchomości,
warunków i aktualnego stanu wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w stosunku do rosyjskich
kontrahentów PROMStahl Polska Sp. z o.o.

9.10.

MSR 34.16A.i – Zmiany w strukturze jednostki w ciągu okresu śródrocznego, w tym:

- sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych – nie dokonano,
- restrukturyzacja – brak w okresie restrukturyzacji,
- zaniechanie działalności – nie zaniechano żadnej z działalności
- połączenia i przejęcia jednostek gospodarczych – brak procesów połączenia i przejęcia

9.11. MSR 34.15B.k – Przeniesienia między poziomami w hierarchii wartości godziwej
wykorzystywanej przy wycenie wartości godziwej instrumentów finansowych
Przeniesienia takie nie miały miejsca.

9.12. MSR 34.15B.l – Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych na skutek zmiany celu lub sposobu
wykorzystania tych aktywów
W okresie zakończonym 30 czerwca 2016 roku nie dokonano zmiany klasyfikacji aktywów finansowych na skutek
zmiany celu lub sposobu wykorzystania aktywów.

9.13. MSR 34.15B.m – Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły
od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego
Poniższa tabela prezentuje otrzymane i udzielone gwarancje oraz poręczenia, natomiast zobowiązania warunkowe
związane z toczącymi się sporami zostały ujawnione w nocie 9.15, a związane z realizowanymi kontraktami w nocie
9.4
Wyszczególnienie:

30.06.2016
Zobowiązania warunkowe

a/ na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:
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14 655
-

31.12.2015
15 960
-

Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

- udzielonych gwarancji i poręczeń

złoty polski (PLN)

-

-

- z terminem do 12 miesięcy

-

-

- z terminem pow. 12 miesięcy

-

-

14 655

15 960

14 655

15 960

b/ na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:
- gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek
- z terminem do 12 miesięcy

1 408

3 132

13 247

12 829

2 375

2 549

a/ od jednostek powiązanych z tytułu:

-

-

- otrzymanych gwarancji i poręczeń

-

-

b/ od pozostałych jednostek z tytułu:

2 375

2 549

2 375

2 549

- z terminem pow. 12 miesięcy
Należności warunkowe

- gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek
- z terminem do 12 miesięcy
- z terminem pow. 12 miesięcy

786

181

1 589

2 368

Zmiany wartości zobowiązań warunkowych w odniesieniu do 31.12.2015 roku wynikają z wygaśnięcia gwarancji w
pierwszym półroczu 2016 roku, natomiast zmiana w należnościach warunkowych wynika głównie ze zmniejszenia
jednej gwarancji.

9.14.

Kredyty i pożyczki

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Jednostka Dominująca posiadała następujące umowy kredytowe:
KREDYTY

BANK

W rachunku
bieżącym
(UMBRELLA)
5.000 tys. zł

mBank

mBank

Inwestycyjny
1.600 tys. zł
W rachunku
bieżącym 500
tys. euro

Commerzbank

POZOSTAŁE
ZABEZPIECZENIA

OPROCENTOWANIE
KREDYTU

TERMIN

WYKORZYSTANIE
na 30.06.2016 r.

Hipoteka na
nieruchomości

Weksel i cesja
należności

PLN:WIBOR O/N +marża
EUR: EURIBOR O/N+marża

27.10.2016

-

Hipoteka na
nieruchomości

Weksel

PLN:WIBOR 1M+marża

18.05.2018

841

-

EURIBOR O/N+ marża

bezterminowo

-

ZABEZPIECZENIE

-

W dniu 28 kwietnia 2016 roku Jednostka Dominująca podpisała aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, w
którym zmieniono termin obowiązywania z 29 kwietnia 2016 roku na 27 października 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Jednostka Dominująca posiadała następujące umowy kredytowe:
KREDYTY

BANK

W rachunku
bieżącym
(UMBRELLA)
5.000 tys. zł

mBank

mBank

Inwestycyjny
1.600 tys. zł
W rachunku
bieżącym 500
tys. euro

Commerzbank

POZOSTAŁE
ZABEZPIECZENIA

OPROCENTOWANIE
KREDYTU

TERMIN

WYKORZYSTANIE
na 31.12.2015 r.

Hipoteka na
nieruchomości

Weksel i cesja
należności

PLN:WIBOR O/N +marża
EUR: EURIBOR O/N+marża

29.04.2016

931

Hipoteka na
nieruchomości

Weksel

PLN:WIBOR 1M+marża

18.05.2018

1 061

-

EURIBOR O/N+ marża

bezterminowo

-

ZABEZPIECZENIE

-
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

9.15.

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Emitent jest uczestnikiem spraw sądowych zarówno jako pozwany jak i pozywający. Zarząd Jednostki Dominującej
przeanalizował wszystkie sprawy sądowe pod kątem wpływu na skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe i
wszystkie istotne sprawy sądowe znalazły w nim swoje odzwierciedlenie. Poniżej zaprezentowano sprawy sądowe
niezakończone na dzień sporządzenia skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, uznane przez
Zarząd za istotne:
1)
roszczenie wobec PROJPRZEM S.A. o zapłatę wartości robót dodatkowych lub zamiennych na kwotę 573 tys.
zł oraz o zapłatę wynagrodzenia należnego z tytułu odstąpienia od umowy na kwotę 220 tys. zł,
2)

roszczenie Jednostki Dominującej wobec nabywcy nieruchomości o zapłatę w wysokości 1 873 tys. zł,

3)
postępowanie z powództwa Jednostki Dominującej przeciwko spółce Grupa Kapitałowa Immobile S.A. o
ustalenie, że nie może wykonywać prawa głosu z 1 328 482 akcji zwykłych,
4)
postępowanie z powództwa Członka Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. przeciwko Jednostce Dominującej o
stwierdzenie nieważności uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ad. 1 )
Spółka Dominująca jako Generalny Wykonawca w ramach realizowanej inwestycji została pozwana przez
podwykonawcę o zapłatę wynagrodzenia za rzekomo wykonane prace ziemne na ww. zadaniu. Jednocześnie
wskazać należy, że od ww. realizacji odstąpiono i rozwiązano wszystkie umowy z podwykonawcami. W związku z
powyższym podwykonawca domaga się także odszkodowania za rozwiązanie umowy. W ocenie Spółki roszczenie w
znacznej mierze nie jest zasadne. W roku 2015 utworzono rezerwę na kwotę 399.970 złotych.
Ad. 2)
Jednostka dominująca dochodzi należności za sprzedane nieruchomości w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Spółka
zbyła w latach 2013 i 2014 ww. aktywa spółce deweloperskiej. W wyniku wcześniejszych działań windykacyjnych nie
udało się odzyskać całości należności, wobec czego skierowano sprawę na drogę sądową. Obecnie prowadzone są
dwa postępowania egzekucji komorniczej, skierowane do dłużnika będącego nabywcą ww. gruntów. W roku 2015
utworzono odpis na kwotę 1 522 235,67, który został skorygowany w pierwszym półroczu 2016 roku do kwoty
1.355.258,56 złotych.
Ad. 3 )
Spółka Dominująca wniosła w dniu 14.04.2016 r. do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy pozew o ustalenie zakazu
wykonywania prawa głosu z akcji posiadanych przez jej akcjonariusza Grupę Kapitałową Immobile S.A. w ilości 1 328
482. Przyczyną złożenia ww. pozwu jest to, iż w ocenie Spółki Dominującej akcjonariusz ten poprzez swoje działania,
w tym działanie w nienotyfikowanym porozumieniu naruszył szereg przepisów ustawy o ofercie i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Sankcją za naruszenie między innymi art. 87 ww. ustawy jest wynikający wprost z art. 89 cytowanej ustawy zakaz
wykonywania prawa głosu z akcji danego akcjonariusza dopuszczającego się naruszenia przepisów.
Ad. 4)
Członek Rady Nadzorczej działający z ramienia akcjonariusza Grupy Kapitałowej Immobile S.A. w dniu 04.01.2016 r.
złożył do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy pozew o stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki Dominującej z dnia 23.12.2015 r. Uzasadnieniem dla ww. powództwa jest rzekome
działanie części akcjonariuszy w nienotyfikowanym porozumieniu, co z kolei miało skutkować nieważnością
oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

I półrocze 2016 roku – na dzień 30.06.2016

Poziom zaokrągleń:

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

9.16.

Waluta sprawozdawcza:

Koszty rodzajowe
01.01-30.06.2016
(niebadane)
1 666

01.01-30.06.2015
(niebadane)
1 710

b) zużycie materiałów i energii

23 280

24 630

c) usługi obce

13 973

17 930

Wyszczególnienie:
a) amortyzacja

d) podatki i opłaty

589

604

e) wynagrodzenia

10 964

11 007

2 065

2 136

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe

1 442

1 769

53 979

59 786

-2 644

-3 021

-8

-31

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)

-8 694

-8 192

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)

-5 862

-6 127

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

36 771

42 415

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń
międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki (wielkość ujemna)

Podpisy wszystkich Członków Zarządu PROJPRZEM S.A.

31 sierpnia 2016 roku

Władysław Pietrzak

Data

imię i nazwisko

31 sierpnia 2016 roku

Marcin Lewandowski

Data

imię i nazwisko
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Podpis

Członek Zarządu

Podpis

złoty polski (PLN)

