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I. INFORMACJE OGÓLNE 

  

1. Zasady sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego 

 

Półroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, ze zmianami) oraz rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne 
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim /Dz. U. Nr 33 
poz. 259 ze zmianami/. Przy wycenie aktywów i pasywów i ustalaniu wyniku finansowego kierowano się 
zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem inwestycji i instrumentów finansowych wycenianych według 
wartości godziwej.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 
dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności. 
Sporządzając półroczne sprawozdanie finansowe zastosowano takie same zasady (politykę) 
rachunkowości i metody obliczeniowe, co w ostatnim sprawozdaniu finansowym PROJPRZEM S.A. za rok 
zakończony 31 grudnia 2012 roku. 
Półroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt błędów poprzednich okresów, ze względu na brak 
takich błędów.  

 
2. Kursy euro użyte do przeliczenia wybranych danych finansowych 

 
Kursy EURO użyte do przeliczenia danych finansowych:  

      pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30.06.2013 r. wykazane na stronie tytułowej 
raportu półrocznego zostały przeliczone na EURO według tabeli kursów NBP nr 
124/A/NBP/2013 z dnia 28.06.2013 roku: 1 EUR = 4,3292 zł, 

      pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.12.2012 r. wykazane na stronie tytułowej 
raportu półrocznego zostały przeliczone na EURO według tabeli kursów NBP nr 
252/A/NBP/2012 z dnia 31.12.2012 roku: 1 EUR = 4,0882 zł, 

      poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków 
pieniężnych za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013 roku zostały przeliczone na EURO na 
podstawie średniej arytmetycznej kursów ogłoszonych przez NBP na koniec poszczególnych 
miesięcy; przyjęty kurs: 1 EUR = 4,2140 zł, 

      poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków 
pieniężnych za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012 roku zostały przeliczone na EURO na 
podstawie średniej arytmetycznej kursów ogłoszonych przez NBP na koniec poszczególnych 
miesięcy; przyjęty kurs: 1 EUR = 4,2246 zł. 
 

3. Władze Spółki 
 
 
Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu na dzień 30.06.2013 r. 
 
Piotr Babst  – Prezes Zarządu, 
Anna Zarzycka-Rzepecka  – Wiceprezes Zarządu ds. finansów i administracji. 
 
Zgodnie   ze   Statutem   Spółki kadencja Zarządu trwa 3 lata i upływa z chwilą zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2013 rok. 
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Informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2013 r. 
 
Wojciech Włodarczyk – Przewodniczący Rady, 
Jarosław Skiba – Wiceprzewodniczący Rady, 
Jarosław Karasiński – Sekretarz Rady, 
Andrzej Karczykowski – Członek Rady, 
Władysław Pietrzak – Członek Rady. 

 

Wymieniony wyżej skład Rady Nadzorczej został ustalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Projprzem SA w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 to jest 28.05.2013 r. i zmienił 
się w taki sposób, że w miejsce Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Dłużewskiego powołany został Pan 
Władysław Pietrzak. 
 
 
II. POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

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

 

Przychody ze sprzedaży  

W okresie objętym raportem Spółka Akcyjna Projprzem kontynuowała działalność w następujących 
segmentach operacyjnych: konstrukcji stalowych, techniki przeładunku (systemów przeładunkowych) 
oraz budownictwa przemysłowego. W segmencie działalności deweloperskiej Spółka prowadzi sprzedaż 
aktywów (grunt, mieszkanie, lokale usługowe, miejsca postojowe) zakupionych w ramach 
przeprowadzonej w 2012 roku transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa od spółki 
zależnej Projprzem DOM Sp. z o.o. w likwidacji. 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w okresie od początku roku do końca  
pierwszego półrocza 2013 roku wyniosły 42.173 tys. zł i były niższe o 19,3% od przychodów osiągniętych  
w analogicznym okresie 2012 roku.  
 
Rozkład przychodów w ramach poszczególnych segmentów operacyjnych  prezentuje tabela 
zamieszczona poniżej:  
 

Lp. Wyszczególnienie 01.01-30.06.2013 r. Struktura [%] 01.01-30.06.2012 r. Struktura [%] 
Dynamika 3:5 

[%] 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Przychody netto ze sprzedaży 41 532 98,5 51 529 98,6 80,6 

  1.1. Konstrukcje stalowe 9 754 23,1 22 501 43,0 43,4 

  1.2. Systemy przeładunkowe 22 791 54,0 16 409 31,4 138,9 

  1.3. Budownictwo przemysłowe 8 986 21,3 12 100 23,1 74,3 

  1.4. Działalność deweloperska - 0,0 519 1,0 0,0 

2. Pozostała działalność operacyjna 642 1,5 758 1,4 84,6 

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

42 173 100,0 52 287 100,0 80,7 

 
Największy ponad 54 % udział w przychodach w analizowanym okresie zanotował segment systemów 
przeładunkowych. W tym segmencie Projprzem S.A. konsekwentnie umacnia swoją pozycję rynkową 
poprzez rozwój geograficzny, wzrost rozpoznawalności marki oraz wysoką jakość wykonania urządzeń 
techniki przeładunkowej. Przychody za pierwsze półrocze 2013 roku uzyskane ze sprzedaży techniki 



  

 
Raport półroczny SAP 2013 – Informacja dodatkowa 

 
w tys. zł 

 

- 3 - 

 

przeładunku wyniosły 22.791 tys. zł. i w porównaniu z rokiem ubiegłym tego samego okresu, były wyższe 
o 6.382 tys. zł.   
Emitent sprzedaje wyroby pod marką PROM. Pomosty i inne wyroby wchodzące w skład systemów 
przeładunkowych 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. Większość produktów dostarczano na rynki zagraniczne (75% sprzedaży). 
 
Kolejnym co do poziomu przychodów obszarem jest segment konstrukcji stalowych. Wielkość sprzedaży 
konstrukcji stalowych od stycznia do czerwca 2013 roku wyniosła 9.754 tys. zł., co stanowiło 23,1 % 
przychodów ogółem. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zanotowano spadek 
przychodów o 56,6%.  
Projprzem SA 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 ostatnich latach Emitent 
koncentruje się na dostawach konstrukcji stalowych na potrzeby koncernów energetycznych zachodniej 
Europy i jako jeden z niewielu podmiotów krajowych posiada pozytywne audyty tych koncernów. Około 
86% przychodów wygenerowanych od stycznia do czerwca 2013 pochodzi z kontraktów realizowanych na 
zlecenie podmiotów zagranicznych. 
 

W segmencie budownictwa przemysłowego przychody ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2013 roku 
osiągnęły poziom 8.986 tys. zł. i były niższe o kwotę 3.114 tys. zł. w porównaniu do analogicznego okresu 
roku ubiegłego. Segment ten zrealizował 21,3% przychodów Spółki ogółem. Pierwsze półrocze było dla 
tego obszaru działalności operacyjnej Emitenta okresem trudnym głównie ze względu na niższą niż 
oczekiwana ilość i wartość pozyskanych kontraktów budowlanych. Przychody z realizacji kontraktów  
pozyskanych od stycznia do czerwca 2013 r. stanowiły 57 % przychodów segmentu ogółem. Pozostałe 
43% to projekty kontynuowane z roku poprzedniego. Perspektywa dla segmentu jest jednak 
optymistyczna. Emitent w sierpniu b.r., jeszcze przed dniem publikacji niniejszego sprawozdania, zawarł 
kontrakt na realizację projektu budowlanego o wartości blisko 58 mln zł. 

 

Wyniki finansowe  

Projprzem S.A. za pierwsze półrocze 2013 roku poniósł stratę na poziomie wyniku brutto w kwocie  
1.213 tys. zł, a wyniku netto 1.039 tys. zł. W porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku wynik 
brutto obniżył się o 5.286 tys. zł., a wynik netto o 3.875 tys. zł.  

Zysk brutto ze sprzedaży na koniec pierwszego półrocza 2013 roku wyniósł 7.642 tys. zł., i był niższy o 
kwotę 4.121 tys. zł. od zysku osiągniętego przez Spółkę w tym samym okresie w roku ubiegłym, co 
stanowi spadek o 35,0%. Przyczyny tego niekorzystnego wyniku należy szukać zarówno po stronie 
przychodowej - spadek w porównaniu do półrocza 2012 o 19,3% jak i w wolniejszym spadku kosztów o 
14,8%. 

Koniec pierwszego półrocza 2013 roku zakończył się dla Projprzem S.A. zyskiem ze sprzedaży w wysokości 
839 tys. zł co stanowi 21% wyniku uzyskanego w porównywalnym okresie 2012 r. Pozytywnie należy 
ocenić spadek kosztów zarządu o 22,5%. Jednocześnie Spółka zintensyfikowała działania pro sprzedażowe 
co wpłynęło na blisko 19% wzrost kosztów sprzedaży.  

Negatywny wpływ na wynik finansowy Emitenta za pierwsze półrocze 2013 miały pozostała działalność 
operacyjna i finansowa. Spółka poniosła straty w obu tych obszarach - z pozostałej działalności 
operacyjnej 744 tys. zł. oraz finansowej 1.309 tys. zł. Główne przyczyny to 715 tys. zł odpisu należności 
wątpliwej od upadłej Budopol SA  ujętego w pozostałych kosztach operacyjnych oraz strata 1.698 tys. zł. 
ze zbycia udziałów spółki LPBP Sp. z o .o. w likwidacji zaprezentowana w kosztach finansowych.  
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Znaczący wpływ na wynik działalności finansowej Spółki mają różnice kursowe powstające na 
transakcjach sprzedaży i zakupu  przeprowadzanych w walucie euro. Emitent zabezpiecza część ryzyka 
związanego ze sprzedażą eksportową zawierając terminowe transakcje na instrumenty pochodne.  

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Projprzem S.A. posiadała następujące otwarte pozycje walutowych 
kontraktów terminowych, których sumaryczną wycenę ujęto jako krótkoterminowe inne zobowiązania 
finansowe: 

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

 

cze 13 wrz 13 4,2421 586 -64 

cze 13 gru 13 4,3690 3 000 -27 

cze 13 paź 13 4,3476 400 -6 

cze 13 gru 13 4,3603 140 -2 

cze 13 paź 13 4,2149 727 -107 

cze 13 wrz 13 4,2771 500 -37 

maj 13 wrz 13 4,1991 115 -17 

kwi 13 lip 13 4,1330 465 -92 

kwi 13 sie 13 4,1839 90 -14 

mar 13 lip 13 4,1800 100 -15 

maj 13 wrz 13 4,2590 115 -11 

kwi 13 sie 13 4,1509 130 -25 

cze 13 paź 13 4,2718 165 -14 

cze 13 wrz 13 4,1501 240 -49 

Razem 6 773 -482 

Ponadto odwrócono dodatnią wycenę forward z końca 2012 r. w wysokości 123 tys. zł. W efekcie strata z 
wycen forward zaprezentowana w rachunku zysków i strat zamknęła się kwotą 605 tys. zł.  

Dodatni wpływ na działalność finansową miały: 

 wynik na różnicach kursowych w kwocie 954 tys. zł.,  

 odsetki uzyskane z depozytów bankowych w kwocie 108 tys. zł.   

 

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

 

Jak opisano wyżej czynnikiem najistotniejszym z punktu widzenia podstawowej działalności operacyjnej 
Emitenta skutkującym pogorszeniem wyników finansowych był spadek przychodów podyktowany niższym 
wolumenem zamówień w segmencie budownictwa oraz konstrukcji stalowych. Jest to efekt zarówno 
czynników rynkowych jak też zjawiska sezonowości i cykliczności w obszarze inwestycji budowlanych. Te 
niepomyślne wyniki z podstawowej działalności operacyjnej zostaną zredukowane poprzez realizację 
kontraktów zawartych w kolejnych kwartałach roku.  

 

Transakcją jednorazową o nietypowym charakterze, która istotnie wpłynęła na ujemny wynik netto było 
zbycie 100% udziałów w Lubuskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Projprzem Sp. z o.o. z 
siedzibą w Nowej Soli. W dniu 27.05.2013 r. Projprzem SA sprzedała te udziały do swojej spółki zależnej 
Promstahl Polska Sp. z o.o. za kwotę 2.533 tys. zł. Cena sprzedaży została ustalona w oparciu o 
skorygowaną wartość aktywów netto określoną na dzień 31.03.2013 r.  Wartość księgowa sprzedanych 
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aktywów w dniu transakcji wynosiła 4.231 tys. zł.  Strata zrealizowana na transakcji wyniosła zatem 1.698 
tys. zł. i ujęta została w rachunku zysków i strat jako strata ze zbycia inwestycji. W dniu 03.06.2013 r. 
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego 
Projprzem Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu i przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.  

Transakcję sprzedaży udziałów poprzedziło odbyte w dniu 15.05.2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie 
Wspólników Promstahl Polska Sp. z o.o. które podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału tejże Spółki z 
1.000 tys. zł. do kwoty 3.530 tys. zł. tj. o kwotę 2.530 tys. zł. poprzez utworzenie 25.300 nowych udziałów 
o wartości nominalnej 100 zł każdy. Nowoutworzone udziały w kapitale Spółki zależnej objął jedyny 
wspólnik Projprzem S.A. Wierzytelność z tytułu ceny sprzedaży udziałów została umorzona wskutek 
potrącenia z wierzytelnością wzajemną przysługującą Promstahl Polska z tytułu wniesienia wkładu 
pieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego.  

 

Do innych incydentalnych zdarzeń zdaniem Spółki zaliczyć można wyjątkowo wysoki odpis aktualizujący 
na należnościach przede wszystkim od upadłej spółki PBU Budopol S.A. w kwocie 715 tys. zł. Podstawą 
dokonania odpisu było postanowienie SR w Bydgoszczy z dnia 03.04.2013 o otwarciu postępowania 
upadłościowego PBU Budopol S.A. Wierzytelność ta w całości została zgłoszona do Sądu w postępowaniu 
upadłościowym. Zgłoszenie zamknęło się kwotą 794 tys. zł. i oprócz należności głównej objęło także 
należne odsetki naliczone zgodnie z prawem upadłościowym. 

 

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym 
okresie 

Strefa klimatyczna, w jakiej działa Spółka, powoduje, że zapotrzebowanie na wyroby i usługi wytwarzane 
przez Emitenta nie jest równomierne w ciągu roku i obniża się w okresie zimowym. Najwyższy poziom 
przychodów ze sprzedaży Spółka uzyskuje w okresie od czerwca do listopada. Do takiego rozkładu 
przychodów przyczynia się również charakterystyka cykli inwestycyjnych w budownictwie.  
Cykliczność sprzedaży wyrobów techniki przeładunków objawia się tym, że 30% przychodów ze sprzedaży 
jest uzyskiwane w pierwszym półroczu, natomiast pozostałe 70% w drugim półroczu. Najwyższa sprzedaż 
w tym segmencie występuje w IV kwartale roku kalendarzowego. 
 
4. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych 
 
Informacje o zmianach wielkości szacunkowych zostały opisane w niniejszym sprawozdaniu finansowym 
w punktach od 5 do 8 poniżej. 

 
5.  Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i 

odwróceniu odpisów z tego tytułu 
 

W wyniku weryfikacji zapasów pod kątem ich przydatności w działalności operacyjnej zidentyfikowano 
takie, których wartość, poprzez dokonanie odpisów aktualizujących, doprowadzono do cen sprzedaży 
netto możliwych do uzyskania.: 

 
Odpisy aktualizujące zapasy na dzień 31.12.2012 r.:     504 tys. zł 
Zmniejszenie w okresie                                                         46 tys. zł 
Zwiększenie w okresie                                                         ---- 
Odpisy aktualizujące zapasy na dzień 30.06.2013 r.:     458 tys. zł 
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6. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz odwróceniu takich odpisów w 
obszarze: 
 

a)  aktywów finansowych 

W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. Spółka nie dokonywała zmian w odpisach 
aktualizujących aktywa finansowe.  

 
b) rzeczowych aktywów trwałych  
W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. Spółka nie dokonywała  odpisów z tytułu utraty 
wartości aktywów trwałych.  
W związku z likwidacją budynku magazynowego odwrócono odpis aktualizujący w kwocie 72 tys. zł.  Efekt 
odwrócenia zaprezentowano w rachunku zysków i strat w pozostałej działalności operacyjnej w pozycji 
zysk ze sprzedaży aktywów trwałych. 

 
c) wartości niematerialnych i prawnych  
W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r.  Spółka nie dokonywała odpisów z tytułu trwałej 
utraty wartości niematerialnych i prawnych. 
 
d) innych aktywów  

 
Odpisy aktualizujące wartość należności handlowych: 
 
Odpisy aktualizujące należności na dzień 31.12.2012 r.:        358 tys. zł 
Zwiększenie w okresie                                                                  733 tys. zł 
Zmniejszenie w okresie                                                                 ---- 
Odpisy aktualizujące należności na dzień 30.06.2013 r.:     1.091 tys. zł 
 
Główną pozycją zwiększającą odpis były należności od PBU Budopol S.A. w kwocie 715 tys. zł. Podstawę 
dokonania odpisu stanowiło postanowienie SR w Bydgoszczy z dnia 03.04.2013 o otwarciu postępowania 
upadłościowego PBU Budopol S.A. Wierzytelności te zostały zgłoszone w postępowaniu upadłościowym 
do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. 
 
 
7. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 

 

Zmianę stanu rezerw w pierwszym półroczu 2013 przedstawia tabela poniżej: 

 

    Rezerwy wg tytułów 
Stan na 

31.12.2012 
Utworzenie Rozwiązanie Wykorzystanie 

Stan na 
30.06.2013 

Rezerwy na odprawy emerytalne 241    241 

Rezerwy na urlopy 651 55   706 

Rezerwy prezentowane jako rozliczenia międzyokresowe 
bierne * 

500   205 295 

 Łącznie 1 392 55 - 205 1 242 

    

   * w pasywach bilansu w pozycji inne rozliczenia międzyokresowe oprócz wymienionych w tabeli wyżej prezentowane są również 
szacunki z tytułu rozliczeń zgodnie z KSR 3 „Niezakończone usługi budowlane” w kwocie 258 tys. zł. oraz otrzymane zaliczki i 
zadatki na kwotę 204 tys. zł.  
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8. Informacja o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

 
 
Zmiana stanów aktywa na odroczony podatek dochodowy wg tytułów: 
 

Aktywo z tytułu podatku odroczonego 
Stan na 

31.12.2012 
Utworzenie Rozwiązanie Wykorzystanie 

Stan na 
30.06.2013 

Rozliczenia międzyokresowe bierne 89   40 49 

Niepłacone składki ZUS i wynagrodzenia od umów zleceń i 
o dzieło 

53   5 48 

Różnice kursowe z wyceny rozrachunków i środków 
pieniężnych 

35   15 20 

Rezerwa na urlopy 124 10   134 

Odpis na ZFŚS  19   19 

Rezerwa na badanie bilansu 6 1   7 

Wykorzystanie aktywa na stratę podatkową 1 773 1 113   2 886 

Kontrakty długoterminowe 228   181 47 

Wycena akcji 24   1 23 

Odpis aktualizujący zapasy 95   9 86 

Odpis aktualizujący należności 68 139   207 

Rezerwa na odprawy emerytalne 46    46 

Odpis aktualizujący udziały w jednostce zależnej 815   815 - 

Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości aktywów trwałych 26   3 23 

Aktywa trwałe 881   41 840 

Kontrakty długoterminowe  92   92 

Łącznie 4 263 1 374 - 1 110 4 527 

 
 
 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony wg tytułów: 
 

Rezerwa na podatek odroczony 
Stan na 

31.12.2012 
Utworzenie Rozwiązanie Wykorzystanie 

Stan na 
30.06.2013 

Różnice kursowe z wyceny rozrachunków i środków 
pieniężnych 

21 108   129 

Wycena walutowa udziałów w jednostkach zagranicznych      

Aktywa trwałe 372 61   433 

Wycena udziałów/akcji 2    2 

Walutowe transakcje terminowe 23   23 0 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych 774    774 

Zobowiązania leasingowe 11   11 - 

Kontrakty długoterminowe 128   46 82 

 1 331 169 - 80 1 420 
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9. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 

 

 

Grunty (w 
tym prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

Budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem 

Wartość brutto na 01.01.2013 3 428 28 125 16 264 2 217 1 757 37 51 829 

Zwiększenia:   161  7 874 2 343 

-       nabycie (zakup)   161  7 874 1 041 

-       przyjęcie ST w leasingu 
finansowym 

   1 301 
 

  1301 

-       przeniesienie        

Zmniejszenia:  81 36 685 5 33 839 

-       sprzedaż   33 632 2  667 

-       likwidacja  81 3 53 3 33 172 

-       przeniesienie        

Wartość brutto na 30.06.2013 3 428 28 044 16 389 2 834 1 759 878 53 332 

Umorzenie na 01.01.2013  7 679 9 574 1 405 1 439  20 097 

Zwiększenia:  384 480 163 43  1 069 

-       amortyzacja  384 480 163 43  1 069 

-       przeniesienie        

Zmniejszenia:  9 26 542 5  583 

-       sprzedaż   24 541 2  567 

-       likwidacja  9 3 1 3  16 

-       przeniesienie        

Umorzenie na 30.06.2013  8 054 10 027 1 026 1 477 0 20 584 

Odpis aktualizujący na 01.01.2013 199 318 7    525 

Zwiększenia:        

Zmniejszenia:  72     72 

Odpis aktualizujący na 30.06.2013 199 247 7    453 

Wartość netto na 01.01.2013 3 229 20 127 6 683 812 318 37 31 207 

Wartość netto na 30.06.2013 3 229  19 743 6 354 1 808  283 878 32 295 

 
 
 
10.  Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych 

 
Na dzień 30.06.2013 r. kwota zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych wyniosła 
374 tys. zł., w tym: 

 91 tys. zł z - modernizacja sieci informatycznej, 

 280 tys. zł - wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, 

 3 tys. zł – zakup urządzeń biurowych. 
 
 

11.  Informacje o istotnych rozliczeniach spraw sądowych 
 
Oprócz wierzytelności od upadłej PBU Budopol SA, zgłoszonej do Sądu w postępowaniu 
upadłościowym, Spółka nie jest stroną postępowań sądowych, które istotnie mogłyby wpływać na 
sprawozdanie finansowe. Wartość zgłoszonej wierzytelności Spółka oszacowała na kwotę 794 tys. zł. 
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12.  Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają 
istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, 
niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej 
cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) 
 
W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 r. nie wystąpiły sytuacje, które w ocenie Spółki, 
mogłyby istotnie wpływać na wartość godziwą jej aktywów i zobowiązań finansowych. 
 
 

13. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy 
kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca 
okresu sprawozdawczego 
 
Na dzień 30.06.2013 roku Spółka była stroną umów kredytowych wymienionych w tabeli niżej.   
 

KREDYTY BANK ZABEZPIECZENIE 
POZOSTAŁE 

ZABEZPIECZENIA 
OPROCENTOWANIE 

KREDYTU 
TERMIN 

WYKORZYSTANIE 
na 30.06.2013 r. 

W rachunku 
bieżącym  

5.000  tys. zł 
BRE 

Hipoteka na 
nieruchomości do 

wartości 7.500 tys. zł 

Weksel i cesja 
należności 

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

24.10.2013 - 

 
 
Ponadto Emitent jest stroną następujących kontraktów bankowych: 
 

 linii na gwarancje bankowe 5.000 tys. zł w  BRE Bank SA zabezpieczonej wekslem oraz 
hipoteką na nieruchomości gruntowej w Koronowie do wartości 6.000 tys. zł. Kwota 
wykorzystanego limitu na dzień 30.06.2013 r. wyniosła 3.987 tys. zł., 

 w dniu 09.07.2013 r. Spółka zawarła z BRE Bank SA umowę o kredyt nieodnawialny na zakup 
zintegrowanego systemu informatycznego. Wartość kredytu wynosi 1.600 tys. zł. Termin 
spłaty ustalono na dzień 18.05.2018 r. Kredyt zabezpieczono wekslem oraz hipoteką na 
nieruchomości gruntowej w Sępólnie Krajeńskim do kwoty 1.920 tys. zł 

 
 Spółka nie naruszała postanowień obowiązujących ją umów kredytowych.  
 
 

14. 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 innych 
warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące 
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy 
informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na 
sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem: 
a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, 
b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną 
transakcji, 
c) informacji o przedmiocie transakcji, 
d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz 
wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, 
w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów 

e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji 
majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,  
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f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu 
rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 
emitenta; 

 

Stan rozrachunków z podmiotami powiązanymi oraz wartość transakcji zakupu i sprzedaży do nich 
przedstawia tabela poniżej: 
 

Projprzem S.A. (w tys. zł) 

Spółka Należności Zobowiązania Sprzedaż Zakupy 

LPBP Sp. z o.o. w likwidacji 61 14 2 3 

Promstahl Polska Sp. z o.o. 5 755 78 5 624 71 

Promstahl GmbH 10 508 496 18 036 1 547 

Projprzem Dom Sp. z o.o. w likwidacji 3 041 4 434 1 - 

Razem 19 364 5 021 23 663 1 621 

 

Wszystkie powyższe transakcji zostały zawarte na warunkach rynkowych i związane są podstawową 
działalnością operacyjną Emitenta.   

Ponadto  w dniu 27.05.2013 r. Projprzem SA sprzedała spółce zależnej Promstahl Polska Sp. z o.o. 
1.704 udziały w spółce Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Projprzem Sp. z o.o. 
z siedzibą w Nowej Soli (LPBP Sp. z o.o.) co stanowiło 100% kapitałów własnych tego podmiotu. Cena 
sprzedaży wyniosła 2.533 tys. zł i została ustalona w oparciu o skorygowaną wartość aktywów netto 
określoną na dzień 31.03.2013 r.   

 

Powiązania kapitałowe w Grupie Projprzem SA po przeprowadzonej wyżej transakcji sprzedaży 
udziałów przedstawia schemat poniżej: 

 
 

 

 

 

PROJPRZEM S.A. 
jednostka dominująca 

PROMSthal Polska             
Sp. z o.o. 

100% kapitału zakładowego 

LPBP Sp. z o.o. w likwidacji 
100% kapitału zakładowego 

PROMSthal GmbH 

100% kapitału zakładowego 

PROJPRZEM DOM              
Sp. z o.o. w likwidacji 

100% kapitału zakładowego 
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15. Informacje o zmianie sposobu (metody) wyceny (ustalania) wartości godziwej w przypadku 
instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, 

Spółka nie zmieniała zasad ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych. Przestrzegano 
tych samych zasad i metod wyceny jak przy ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym na dzień 31.12.2012 roku. 

 

16. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub 
wykorzystania tych aktywów 

W okresie 01.01 –30.06.2013 r. Spółka nie dokonywała reklasyfikacji aktywów finansowych. 

 

17. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 

W dniu 17.04.2013 zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą Spółki 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 określa zasady skupu akcji własnych i warunki ich odsprzedaży, jak również zasady 
ustalania i zatwierdzania listy uprawnionych do nabycia akcji. Treść regulaminu przytoczono poniżej: 
 

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. 
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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 pierwszy rok obowiązywania programu złożenie deklaracji następuje 
najpóźniej do dnia 30.06.2013 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 10.000.000 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 

 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 10.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej 
PROJPRZEM S.A, 
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 15% 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, 

 20% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku 
wypracowania co najmniej 12.000 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. 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. 
 

Do dnia 30.06.2013 r. Emitent nie posiadał akcji własnych. Czynności związane z wykupem akcji 
koniecznym do realizacji postanowień programu motywacyjnego Spółka planuje podjąć w IV kwartale 
2013 r.  
 
 

18. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną 
akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

Zgodnie z Uchwałą  WZA, które odbyło się 28.05.2013 r. wysokość dywidendy za rok obrotowy wynosi 
2.409.600,00 zł tj. 0,40 zł na jedną akcję. Dniem nabycia prawa do dywidendy jest 19.08.2013 r. a 
termin jej wypłaty ustalono na dzień 05.09.2013 r. Uprzywilejowanie nie ma wpływu na wysokość 
dywidendy wypłacanej na jedną akcję.   
 
 

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

Zdarzenia takie nie wystąpiły 
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20. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły 
od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

 

 
31.12.2012 zmiana 30.06.2013 

Zobowiązania warunkowe 10 201 3 660 13 861 

a/ na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 8 604 153 8 757 

 - udzielonych gwarancji i poręczeń 8 604 153 8 757 

 - z terminem do 12 miesięcy 428 -329 99 

 - z terminem pow. 12 miesięcy 8 176 482 8 658 

 - gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek    

b/ na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 1 597 3 507 5 104 

 - udzielonych gwarancji i poręczeń    

 - gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 1 597 3 507 5 104 

 - z terminem do 12 miesięcy 1 076 2 126 3 202 

 - z terminem pow. 12 miesięcy 521 1 381 1 902 

 
   

Należności warunkowe 128 38 166 

a/ od jednostek powiązanych z tytułu:    

 - otrzymanych  gwarancji i poręczeń    

 - z terminem do 12 miesięcy    

 - z terminem pow. 12 miesięcy    

 - gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek    

b/ od pozostałych jednostek z tytułu: 128 38 166 

 - otrzymanych  gwarancji i poręczeń    

 - gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 128 38 166 

 - z terminem do 12 miesięcy    

 - z terminem pow. 12 miesięcy 128 38 166 

 

21. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i 
wyniku finansowego emitenta 

Wszystkie zdarzenia  i informacje, które mogłyby istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 
finansowej i wyniku emitenta zostały ujęte i opisane w  niniejszym sprawozdaniu finansowym. 

 

 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu PROJPRZEM S.A. 

 
 

 
 

 
 

 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 
 

 

 

 

29 sierpnia 2013 roku  Piotr Babst  Prezes Zarządu  
         Data imię i nazwisko     Podpis 

 
 
 
 

 
 
 
29 sierpnia 2013 roku 

 
 
 

Anna Zarzycka-
Rzepecka 

 
 
 

Wiceprezes Zarządu 

 

          Data imię i nazwisko   ds. finansów i administracji        Podpis 

29 sierpnia 2013 roku Anna Trzaskalska           Główna Księgowa                       Podpis 
         Data imię i nazwisko   


