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I. Wybrane dane finansowe 
 

Przychody netto ze sprzedaży i zyski wyrażone w złotych oraz rachunek przepływów  
pieniężnych przeliczono na EURO według kursu ustalonego jako średnia arytmetyczna  średnich kursów 
ogłoszonych przez Prezesa NBP na ostatni dzień każdego miesiąca i  wynoszą: 

 za pierwszy kwartał 2009 r.   -    4,5994 zł/EUR 
 za pierwszy kwartał 2010 r.   -    3,9669 zł/EUR 

 
Dane bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP na dzień 
sporządzenia sprawozdania finansowego, który na  dzień  bilansowy wynosił: 

 4,7013 zł/EUR      na 31.03.2009 r. 
 3,8622 zł/EUR      na 31.03.2010 r.  

 
Wybrane dane finansowe grupy kapitałowej Prochem SA 
 

Wyszczególnienie 
Pierwszy 
kwartał                  
od 01.01.2010 r.  
do 31.03. 2010 r. 

Pierwszy 
kwartał                  
od 01.01.2009 r.  
do 31.03. 2009 r. 

Pierwszy 
kwartał                  
od 01.01.2010 r.  
do 31.03. 2010 r. 

Pierwszy 
kwartał                  
od 01.01.2009 r.  
do 31.03. 2009 r. 

 w tys. zł  w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR 

Przychody ze sprzedaży 22 726 64 800 5 729  14 089 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 905 4 393 984  955 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 194 384 49  83 

Zysk (strata) do opodatkowania 404 1 477 102  321 

Zysk  (strata) netto 111 1 046 28  227 

z tego przypisany :   0   

Akcjonariuszom jednostki dominującej 162 658 41  143 

Udziałom niesprawującym kontroli -51 388 -13  84 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  -5 087 -9 220 -1 282  -2 005 
Środki pieniężne netto (wydane)/wygenerowane w 
działalności inwestycyjnej 2 661 -649 671  -141 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności 
finansowej 4 627 5 751 1 166 1 250 

Przepływy pieniężne netto, razem  2 201 -4 118 555  -895 
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję zwykłą 
Jednostki Dominującej  
(w zł/EUR)  

0,04 0,17 0,01 0,04

   

 31 marca 2010 r. 31 marca 2009 r. 31 marca 2010 r. 31 marca 2009r. 
 w tys. zł  w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR 

Suma Aktywów 184 160 233 369 47 683  49 639 

Aktywa długoterminowe, razem 100 401 94 155 25 996  20 027 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), razem 83 759 139 214 21 687  29 612 
Kapitał własny przypisany właścicielom jednostki 
dominującej 103 716 103 512 26 854  22 018 

Udziały niesprawujące kontroli 13 706 13 725 3 549  2 919 

Kapitał własny, ogółem 117 422 117 237 30 403  24 937 

Zobowiązania długoterminowe, razem 9 772 10 450 2 530  2 223 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 56 966 105 682 14 750  22 479 

Średnia ważona liczba akcji (w szt.)  3 895 000 3 895 000 3 895 000  3 895 000 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą Jednostki 
Dominującej  (w zł/EUR) 26,63 26,58 6,89 5,65

 
Średnioważoną liczbę akcji zwykłych skorygowano o ilość akcji skupionych w celu umorzenia (o 5000 szt.). 
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Wybrane dane finansowe PROCHEM S.A. 
 

Pierwszy 
kwartał                 
od 01.01.2010 r.  
do 31.03. 2010 r. 

Pierwszy 
kwartał                  
od 01.01.2009 r.  
do 31.03. 2009 r. 

Pierwszy 
kwartał                  
od 01.01.2010 r.  
do 31.03. 2010 r. 

Pierwszy 
kwartał                 
od 01.01.2009 r.  
do 31.03. 2009 r. 

Wyszczególnienie 
 

w tys. zł  w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR 
Przychody ze sprzedaży 9 018 45 667 2 273  9 929 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  2 265 1 487 571  323 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 451 -712 114  -155 

Zysk (strata) brutto 824 811 208  176 

Zysk (strata) netto 646 505 163  110 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  -6 437 -8 132 -1 623  -1 768 

Środki pieniężne netto wykorzystywane w działalności 
inwestycyjnej  2 819 -112 711  -24 

Środki pieniężne netto wykorzystywane w działalności 
finansowej  4 717 5 957 1 189  1 295 

Przepływy pieniężne netto, razem 1 099 -2 287 277  -497 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą  (w zł/EUR)  0,17 0,13 0,04 0,03

   

 31 marca 2010 r. 31 marca 2009 r. 31 marca 2010 r. 31 marca 2009r. 
 w tys. zł  w tys. zł w tys. EUR w tys. EUR 

Aktywa razem 110 602 160 347 28 637  34 107 

Aktywa długoterminowe razem 35 974 33 475 9 314  7 120 

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) razem 74 328 126 872 19 245  26 987 

Kapitał własny 63 444 66 958 16 427  14 242 

Zobowiązania długoterminowe razem 1 936 2 329 501  495 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 45 222 91 060 11 709  19 369 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)  3 895 000 3 895 000 3 895 000  3 895 000 

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 16,29 17,19 4,22 3,66
 
 
 
Średnioważoną liczbę akcji zwykłych skorygowano o ilość akcji skupionych w celu umorzenia (o 5000 szt.). 
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II. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy 
Kapitałowej PROCHEM S.A. sporządzone na dzień 31 marca 2010 roku  
(dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 
 

  A k t y w a                                                                                        Stan na 
31.03.2010 r.      

Stan na 
31.12.2009 r.      

Stan na 
31.03.2009 r.    

Aktywa trwałe     
       Rzeczowe aktywa trwałe 35 775 36 702 38 063
       Wartości niematerialne  396 484 811
       Nieruchomości inwestycyjne 56 708 56 673 47 530
       Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych 
        i pozostałych 2 873 3 386 3 386

       Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą  
       praw własności  624 629 804

       Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 025 4 055 3 560
       Pozostałe aktywa finansowe   1
Aktywa trwałe, razem 100 401 101 929 94 155
Aktywa obrotowe     
      Zapasy 7 052 6 629 5 860
      Należności handlowe i pozostałe należności 53 160 57 138 101 037
      Pozostałe aktywa finansowe 639 3 432                 3 382 
      Pozostałe aktywa  14 515 14 415 14 213
      Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 8 393 6 192 14 722
Aktywa obrotowe, razem 83 759 87 806 139 214
Aktywa razem 184 160 189 735 233 369

 
P a s y w a    
Kapitał własny     
      Kapitał zakładowy 3 900 3 900 3 900
      Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -5 -5 -5
      Kapitał zapasowy 50 393 50 574 38 666
      Kapitał z aktualizacji wyceny 13 663 13 663 13 697
      Pozostałe kapitały rezerwowe 36 836 36 836 35 433
      Zysk ( strata ) z lat ubiegłych -1 233 -1 397 11 163
      Zysk (strata) roku bieżącego 162 164 658
Kapitał własny przypisany właścicielom jednostki 
dominującej 103 716 103 735 103 512

Udziały niekontrolujące 13 706 13 781 13 725
Kapitał własny, ogółem 117 422 117 516 117 237
Zobowiązania długoterminowe    
        Długoterminowe kredyty bankowe 1 033 1 033 1 471
        Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 021 5 815 4 127
        Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 2 205 1 829 2 877
        Pozostałe rezerwy 99 12 279
        Pozostałe zobowiązania długoterminowe 414 695 1 696
Zobowiązania długoterminowe, razem 9 772 9 384 10 450
Zobowiązania krótkoterminowe    
       Krótkoterminowe kredyty bankowe 6 831 5 088 7 678
       Krótkoterminowe pożyczki 786 776                    750 
       Zobowiązania handlowe 41 372 47 019 80 972
       Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 8 212  
       Pozostałe zobowiązania 7 770 9 454 15 533
       Przychody przyszłych okresów 199 286 749
Zobowiązania krótkoterminowe 56 966 62 835 105 682
Zobowiązania razem 66 738 72 219 116 132
Pasywa razem 184 160 189 735 233 369
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Wartość księgowa- kapitał własny przypisany właścicielom 
jednostki dominującej 103 716 103 735 103 512

Liczba akcji (w szt.) 3 895 000 3 895 000 3 895 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 26,63 26,63 26,58

 
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów  
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. (dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 
 

                                                                                  
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT          
(wariant kalkulacyjny)  

Pierwszy kwartał 2010 r.   
(od 01.01.2010 r.          
do 31.03.2010 r.) 

Pierwszy kwartał 2009r.   
(od 01.01.2009 r.         
do 31.03.2009 r.) 

Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów, w 
tym: 22 726 64 800

      Przychody netto ze sprzedaży usług 21 559 61 196
      Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 167 3 604
Koszt sprzedanych usług, towarów i materiałów, w tym: 18 821 60 407
      Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 17 697 57 158
      Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 124 3 249
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  3 905 4 393
Pozostałe przychody operacyjne 192 367
Koszty ogólnego zarządu 3 775 3 613
Pozostałe koszty operacyjne 127 763
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 194 384
Przychody finansowe 297 1 121
Koszty finansowe 21 117
Udział w zysku jednostek stowarzyszonych -46 89
Zysk (strata) przed opodatkowaniem  404 1 477
Podatek dochodowy : 293 431
  - część bieżąca 56 78
  - część odroczona 237 353
Zysk  (strata) netto 111 1 046

 
Z tego przypisany :   
Akcjonariuszom jednostki dominującej 162 658 
Udziałom niesprawującym kontroli -51 388 
Razem 111 1 046 
   
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 895 000 3 895 000 
Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki Dominującej (w zł) 0,04 0,17 

 
Inne całkowite dochody 
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -  - 
Aktualizacja majątku trwałego -  - 
Udział w innych całkowitych do chodach jednostek 
stowarzyszonych -  - 
Skutki zmian polityki rachunkowości -  - 
Rachunkowość zabezpieczeń -  - 
Zyski i straty aktuarialne -  - 
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów -  - 
Inne całkowite dochody (netto) -  - 
Całkowite dochody ogółem 111 1 046 
Całkowity  dochód ogółem przypadający :   
Akcjonariuszom jednostki dominującej 162 658 
Udziałom niesprawującym kontroli -51 388 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 895 000 3 895 000 
Całkowity dochód na jedną akcję zwykłą (w zł na jedną akcję)                              0,04                      0,17 
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Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  
(dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 
 
 

Kapitał 
zakładowy Akcje własne Kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Niepodzielony 
wynik z lat 
ubiegłych 

Zysk (strata) 
roku 

obrotowego 

Kapitał 
własny, 

przypisany 
jednostce 

dominującej 

Kapitał własny 
przypadający 

udziałom 
niesprawującym 

kontroli 

Kapitał 
własny, razem 

Okres sprawozdawczy\ od 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010 r. 

Stan na początek okresu 3 900 -5 50 574 13 663 36 836 -1 233 103 735 13 781 117 516 

Udział w wyniku z lat ubiegłych 
przypadający na udziały niekontrolujące  -24 -24 

Zwiększenie udziału w spółce 
stowarzyszonej -181  -181 -181 

Zysk (strata) netto danego okresu  162 162 -51 111 

Stan na koniec okresu 3 900 -5 50 393 13 663 36 836 -1 233 162 103 716 13 706 117422 

Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. 

Stan na początek okresu 3 900 -2 38 643 13 697 35 433 11 351 0 103 022 13 421 116 443 

Podział wyniku z lat ubiegłych 11 896 1 403 -12 212 1 087 -1 130 -43 

Wypłata dywidendy  -506 -506 -792 -1 298 
Wypłata na fundusz charytatywny  -30 -30 -30 
Zysk (strata) netto danego okresu  164 164 2 282 2 446 

Akcje własne skupione celem umorzenia -3  -3 -3 

Inne przemieszczenia 35 -34  1 1 

Stan na koniec okresu 3 900 -5 50 574 13 663 36 836 -1 397 164 103 735 13 781 117 516 

Okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2009 do 31 marca 2009 r. 

Stan na początek okresu 3 900 -2 38 643 13 697 35 433 11 351 0 103 022 13 421 116 443 

Zysk (strata) netto danego okresu  658 658 388 1 046 

Akcje własne skupione celem umorzenia -3  -3 -3 

Inne przemieszczenia 23  -188 -165 -84 -249 

Stan na koniec okresu 3 900 -5 38 666 13 697 35 433 11 163 658 103 512 13 725 117 237 
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Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 
 za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. 
(dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 
 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) 
 (wszystkie kwoty w tysiącach złotych, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 

Pierwszy kwartał 
2010 r.             

od 01.01.2010 r.     
do 31.03.2010 r. 

Pierwszy kwartał 
2009r.             

od 01.01.2009 r.     
do 31.03.2009 r. 

 
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej   
Zysk (strata) brutto 404 1 477 
Korekty o pozycje: -5 471 -10 664 
        Amortyzacja 1 081 1 198 
        Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -13 -20 
        (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -27  
        (Dodatnie)/ujemne różnice kursowe 24 -943 
        Zmiana stanu rezerw 5 -2 764 
        Zmiana stanu zapasów -426 889 
        Zmiana stanu należności 5 315 24 204 
        Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów -11 433 -33 031 

       Inne korekty 3 -197 
Środki pieniężne (wydane)/wygenerowane w działalności 
operacyjnej  -5 067 -9 187 

      Zapłacony podatek dochodowy -20 -33 

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności operacyjnej  -5 087 -9 220 

   
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej    
Wpływy  3 113 10 
      Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 123 10 

      Z aktywów finansowych, w jednostkach powiązanych: 2 790  
              - spłata udzielonych pożyczek  2 790  
      Inne wpływy inwestycyjne 200  
Wydatki 452 659 
      Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 81 545 

      Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 58 84 
      Na aktywa finansowe, w jednostkach powiązanych: 303 30 
              - nabycie aktywów finansowych 303 30 
      Inne wydatki inwestycyjne 10  
Środki pieniężne netto (wydane)/wygenerowane w działalności 
inwestycyjnej 2 661 -649 

   
Przepływy pieniężne z działalności finansowej   
Wpływy  7 996 8 394 
      Kredyty i pożyczki 7 996 7 837 
      Inne wpływy finansowe  557 
Wydatki  3 369 2 643 
      Spłaty kredytów i pożyczek 3 177 2 495 
      Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 37 49 
      Odsetki 62 93 
      Inne wydatki finansowe 93 6 
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej 4 627 5 751 
   
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 2 201 -4 118 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 6 192 18 840 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  8 393 14 722 
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III. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe PROCHEM S.A.  
 
Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone  
na dzień 31 marca 2010 r. 
(dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 
 
 Stan na              

31 marca 2010 r.      
Stan na              

31 grudnia 2009 r.     
Stan na              

31 marca 2009 r.      

A k t y w a    
Aktywa trwałe     
       Rzeczowe aktywa trwałe 4 449 4 853 6 127
       Wartości niematerialne  320 398 666
       Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych i 
pozostałych 10 430 10 430 10 430

       Akcje i udziały w jednostkach konsolidowanych metodą praw 
własności  708 708 708

       Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 568 1 597 518
       Pozostałe aktywa finansowe 18 499 21 072 15 026
Aktywa trwałe, razem 35 974 39 058 33 475
Aktywa obrotowe     
      Zapasy 3 279 3 302 3 390
      Należności handlowe i pozostałe należności 52 621 52 913 97 100
      Pozostałe aktywa finansowe 1 802 1 783                      1 552
      Pozostałe aktywa  12 782 13 181 16 608
      Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 144 3 045 8 222
Aktywa obrotowe , razem 74 628 74 224 126 872
Aktywa razem 110 602 113 282 160 347
 
Kapitał własny i zobowiązania    
Kapitał własny    
      Kapitał zakładowy 3 900 3 900 3 900
      Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -5 -5 -5
      Kapitał zapasowy 14 812 14 812 14 812
      Kapitał z aktualizacji wyceny 766 766 766
      Pozostałe kapitały rezerwowe 46 443 46 443 45 059
      Zysk ( strata ) z lat ubiegłych  -3 118  1 921
      Zysk (strata) roku bieżącego  646 -3 118 505
Kapitał własny, razem 63 444 62 798 66 958
Zobowiązania długoterminowe    
        Rezerwa na podatek odroczony 1 629 1 481 938
        Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 278 283 379
        Pozostałe zobowiązania długoterminowe 29 253 1 012
Zobowiązania długoterminowe 1 936 2 017 2 329
Zobowiązania krótkoterminowe    
       Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 4 802 2 620 5 404
       Zobowiązania handlowe 36 251 41 724 74 489
       Pozostałe zobowiązania 4 001 3 898 10 459
       Przychody przyszłych okresów 168 225 708
Zobowiązania krótkoterminowe 45 222 48 467 91 060
Zobowiązania razem 47 158 50 484 93 389
Pasywa razem 110 602 113 282 160 347
 
Wartość księgowa - kapitał własny  63 444 62 798 66 958
Liczba akcji (w szt.) 3 895 000 3 895 000 3 895 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,29 16,12 17,19
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Śródroczne skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres  
od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. 
(dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   (wariant kalkulacyjny) 
Pierwszy kwartał 

2010r.               
od 01.01.2010r.        
do 31.03.2010r. 

Pierwszy kwartał 
2009r.               

od 01.01.2009r.        
do 31.03.2009r. 

   
      Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów, w 
tym: 9 018 45 667 

      Przychody netto ze sprzedaży usług 9 017 43 995 
      Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 1 672 
Koszt sprzedanych usług, towarów i materiałów, w tym: 6 753 44 180 
      Koszt wytworzenia sprzedanych usług 6 752 42 541 
      Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 1 639 
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  2 265 1 487 
Pozostałe przychody operacyjne 104 297 
Koszty ogólnego zarządu 1 827 1 763 
Pozostałe koszty operacyjne 91 733 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  451 -712 
Przychody finansowe 590 1 613 
Koszty finansowe 217 90 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 824 811 
Podatek dochodowy : 178 306 
  - część bieżąca   
  - część odroczona 178 306 
Zysk  (strata) netto 646 505 

 
Inne całkowite dochody  
  
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży -  - 

Aktualizacja majątku trwałego -  - 
Udział w innych całkowitych do chodach jednostek 
stowarzyszonych -  - 
Skutki zmian polityki rachunkowości -  - 
Rachunkowość zabezpieczeń -  - 
Zyski i straty aktuarialne -  - 
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów -  - 
Inne całkowite dochody (netto) -  - 
  
Całkowite dochody ogółem 646 505 

 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt) 3 895 000 3 895 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  0,17 0,13 
Całkowity dochód na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,13 
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Śródroczne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 
(dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 
 

 
Kapitał 

zakładowy 

Akcje 
(udziały) 
własne 

(wielkość 
ujemna) 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał      
z 

aktualizacji 
wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Niepodzielony 
wynik z lat 
ubiegłych 

Zysk 
(strata) 

roku 
obrotowego

Kapitał 
własny, 
razem 

         
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku 
 
Stan na 01 stycznia 2010 r. 3 900 -5 14 812 766 46 443 -3 118 62 798
Zysk (strata) netto danego 
okresu   646 646

Stan na 31 marca 2010 r. 3 900 -5 14 812 766 46 443 -3 118 646 63 444
   
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 
 
Stan na 01 stycznia 2009 r. 3 900 -2 14 812 766 45 059 1 921 66 456
Podział wyniku z lat ubiegłych  1 384 -1 384 0
Akcje odkupione w celu 
umorzenie  -3  -3

Wypłata dywidendy  -506 -506
Wypłata na fundusz 
charytatywny  -31 -31

Zysk (strata) netto danego 
okresu   -3 118 -3 118

Inne całkowite dochody   0
Stan na 31 grudnia 2009 r. 3 900 -5 14 812 766 46 443 0 -3 118 62 798
   
Okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku 
 
Stan na 01 stycznia 2009 r. 3 900 -2 14 812 766 45 059 1 921 66 456
Zysk (strata) netto danego 
okresu   505 505

Inne całkowite dochody  -3  -3
Stan na 31 marca 2009 roku 3 900 -5 14 812 766 45 059 1 921 505 66 958

 
 
Śródroczne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r. 
(dane w tys. zł, jeżeli nie zaznaczono inaczej) 
 

 
Pierwszy kwartał 

2010r.               
od 01.01.2010r.        
do 31.03.2010r. 

Pierwszy kwartał 
2009r.               

od 01.01.2009r.        
do 31.03.2009r. 

   
Zysk (strata) brutto 824 811 
Korekty razem -6 961 -8 943 
        Amortyzacja 496 622 
        Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -196 -195 
        (Zysk) strata z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych -28  
        (Dodatnie)/ujemne różnice kursowe 84 -943 
        Zmiana stanu rezerw 173 -1 912 
        Zmiana stanu zapasów 23 343 
        Zmiana stanu należności 651 18 732 
        Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i  kredytów -8 464 -25 587 

       Inne korekty -3 
Środki pieniężne (wydane)/wygenerowane na działalności 
operacyjnej  -6 437 -8 132 

        Zapłacony podatek dochodowy  
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej  -6 437 -8 132 
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Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   
Wpływy  2 846  
     Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 96  

        Z aktywów finansowych, w jednostkach powiązanych: 2 750  
               - spłata udzielonych pożyczek  2 600  
               - spłata odsetek 150  
Wydatki 27 112 
     Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 27 82 

       Na aktywa finansowe, w jednostkach powiązanych: 30 
               - nabycie aktywów finansowych 30 
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 2 819 -112 
  
Przepływy pieniężne z działalności finansowej   
Wpływy  6 871 5 958 
        Kredyty i pożyczki 6 871 5 405 
        Inne wpływy finansowe (różnice kursowe) 553 
Wydatki  2 154 1 
        Spłaty kredytów i pożyczek 2 070 1 
        Inne wydatki finansowe(różnice kursowe) 84  
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej  4 717 5 957 
  
Zwiększenie (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 1 099 -2 287 

Środki pieniężne na początek okresu 3 045 10 509 
Środki pieniężne na koniec okresu 4 144 8 222 

 
 
 
 

IV. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego 
     za okres  od 01 stycznia 2010 r. do 31 marca  2010 r. 

 
 
Niniejsza informacja dodatkowa zawiera zarówno jednostkowe wyniki finansowe PROCHEM 
S.A. (PROCHEM, Spółka, Emitent) oraz skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej 
PROCHEM (Grupa Prochem, Grupa, Grupa Kapitałowa). 
 
 

1. Utworzenie spółki i podstawowy przedmiot jej działalności 
 

Spółka Prochem S.A. (zwana dalej „Emitentem”, „Prochem” lub „Spółką”) z siedzibą w 
Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod 
numerem 0000019753. Podstawową działalność Spółki według klasyfikacji PKD określa 
symbol 7420A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, 
technologicznego. Według klasyfikacji GPW w Warszawie spółka zaliczana jest do sektora 
budownictwa. Spółka Prochem S.A. jest jednostką dominującą grupy kapitałowej. 
Spółka dominująca Prochem S.A.  powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa 
państwowego pod nazwą Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycji Przemysłu 
Chemicznego „Prochem”. Akt notarialny oraz statut zostały podpisane 1 października 1991r. 
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2. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji 

W skład grupy kapitałowej Prochem SA wchodzą następujące jednostki zależne bezpośrednio 
i pośrednio oraz jednostki stowarzyszone:  
 
Jednostki zależne objęte konsolidacją pełną: 
 
• Prochem Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zależna bezpośrednio (100,0%); 
• Irydion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zależna bezpośrednio (100,0%); 
• PRO-INHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – zależna pośrednio (99,0%); 
• Pro-Organika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zależna bezpośrednio (91,4%); 
• Prochem Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - zależna pośrednio (90,0%); 
• PREDOM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – zależna pośrednio (81,1% udziału w 
kapitale i zysku, 69,4% udziału w głosach); 
• ASI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – zależna pośrednio (90,0%); 
• Prochem Zachód Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach - zależna bezpośrednio (60,0%); 
• PROTRADE Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni– zależna pośrednio (72%) (ASI Polska Sp. z 
o.o. zależna w 90,0%  posiada 80,0%) 
• ELPRO Sp. z o.o. Kraków – zależna pośrednio (77,2%, w tym 54,5% udziału w 50% 
udziale Elektromontażu Kraków) 
• Elmont Inwestycje Sp. z o.o. Kraków – zależna pośrednio (77,2%, w tym 54,5% udziału 
w 50% udziale Elektromontażu Kraków) 
• Elektromontaż Kraków S.A. – zależna bezpośrednio (54,5%) - spółka sporządza 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które zawiera dane spółki zależnej w 100%: 
ELMONT-POMIARY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz dwóch spółek stowarzyszonych 
ELPRO Sp. z o.o. oraz Elmont Inwestycje Sp. z o.o.  
• IRYD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie –zależna pośrednio 100% 
• ATUTOR Integracja Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – zależna pośrednio 
(97,2% udziału posiada spółka Prochem Inwestycje Sp. z o.o. zależna w100%). 
• Prochem RPI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - spółka zależna bezpośrednio i 

pośrednio w 100%  
 

W 2009 roku z konsolidacji wyłączono spółkę zależną od Elektromontażu Kraków SA- ZPU 
Elektromontaż - nad którą  jednostka dominująca utraciła kontrolę. Spółkę postawiono w stan 
likwidacji. 

 
Jednostki stowarzyszone objęte konsolidacją metodą praw własności: 
 
• PRO PLM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – stowarzyszona pośrednio (50% udziału 
posiada spółka Prochem Inwestycje Sp. z o.o. zależna w100%), 
• PROMIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – stowarzyszona pośrednio (45% udziału w 
prawie głosów oraz 97,6 udziału w kapitale zakładowym posiada spółka Prochem Inwestycje 
Sp. z o.o. zależna w100%), 
• ITEL Sp. z o.o. Gdynia – 42,0% udziału (18,7% udziału w prawie głosu i kapitałach 
posiada bezpośrednio Prochem S.A. a 23,31% posiada Prochem RPI Sp. z o.o. spółka zależna 
w 100%) 
• TEOMA S.A. z siedzibą w Warszawie – stowarzyszona pośrednio (12,9% udziału, w tym 
Prochem Inwestycje Sp. z o.o. zależna w100% posiada 5% udziału). 
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Zasadą przyjętą przy konsolidacji jest nie włączanie do konsolidacji jednostek, które nie  
prowadzą działalności - dane finansowe tych spółek nie zniekształcają informacji o wynikach 
finansowych Grupy Prochem S.A.. Spółki nie objęte konsolidacją: 
• Predom Projektowanie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – spółka zależna 
• Pasterex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Spółka stowarzyszona 
 

W dniu 23 lutego 2010r. PROCHEM RPI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła 86 nowo 
utworzonych udziałów ITEL sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 301 000 złotych. Każdy 
udział ma wartość nominalną 3 500 złotych. Aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej 
wartości, ponieważ po zarejestrowaniu przez sąd podwyższonego kapitału spółki ITEL z 
siedzibą w Gdyni 
-PROCHEM RPI sp. z o.o. będzie posiadała 23,31% kapitału tej spółki 
-PROCHEM S.A. będzie posiadała 18,7% kapitału tej spółki (obecnie 35,2%) 
 
W sumie Grupa Kapitałowa PROCHEM S.A. będzie posiadała w spółce ITEL 42,01% kapitału. 

 
Jednostki zależne i stowarzyszone objęte konsolidacją włączone zostały do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego począwszy od dnia objęcia kontroli przez spółkę dominującą.  

 
3. Podstawa prezentacji i przygotowania sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM za pierwszy kwartał 
2010 roku i analogiczny okres roku porównywalnego sporządzone zostało zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
odpowiada wszystkim wymaganiom MSSF i odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i 
jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM na dzień 31 marca 
2010 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 
dającej się przewidzieć przyszłości oraz stwierdza się, że nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania działalności przez Emitenta i jednostki grupy kapitałowej.  
Czas trwania działalności poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy kapitałowej 
nie jest ograniczony. Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek podporządkowanych 
sporządzone zostały za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki 
dominującej, przy zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy  prezentowane jest w polskich złotych („zł” lub 
”PLN”), które są walutą funkcjonalną i sprawozdawczą. 

Rokiem obrotowym Spółki Dominującej oraz spółek wchodzących w skład grupy jest rok 
kalendarzowy. 
 
Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Prochem  
zastosowano następujące procedury: 

• Dane jednostek zależnych ujęto w sprawozdaniu finansowym metodą pełną, 
polegającą na łączeniu sprawozdań finansowych jednostki dominującej oraz 
jednostek zależnych poprzez zsumowanie poszczególnych pozycji aktywów, 
zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów. 

• Udziały w jednostkach stowarzyszonych wyceniono w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym metodą praw własności. 

 
Jednostki zależne i stowarzyszone objęte konsolidacją włączone zostały do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego począwszy od dnia objęcia kontroli przez spółkę dominującą.  
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Wartość firmy jednostek podporządkowanych jest nadwyżką ceny nabycia składników majątku 
finansowego objętych przez jednostkę dominującą nad wartością rynkową aktywów netto 
jednostki podporządkowanej, proporcjonalnie do nabytego udziału w kapitale własnym tej 
jednostki. 
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych jest nadwyżką wartości rynkowej 
aktywów netto jednostki podporządkowanej nad ceną nabycia składników majątku finansowego 
poniesioną przez jednostkę dominującą,  proporcjonalnie do nabytego udziału w kapitale 
własnym tej jednostki. 
Na dzień nabycia jednostki zależnej i stowarzyszonej (objęcia kontroli), aktywa, pasywa i 
zobowiązania warunkowe spółki zależnej wyceniane są w wartości godziwej.  
Sprzedane w roku obrotowym jednostki zależne podlegają konsolidacji do dnia sprzedaży. 
Udziały udziałowców mniejszościowych wykazywane są według przypadającej na nie wartości.  
W przypadku kiedy strata przypadająca na udziałowca mniejszościowego przewyższa udział 
mniejszości w kapitale własnym tejże jednostki zależnej, to nadwyżka strat oraz dalsze straty 
obciążają udziały większości. Jeżeli w okresie późniejszym jednostka zależna wykazuje 
osiągnięcie zysków, zyski te przypisuje się w pełnej wysokości do udziałów większościowych, 
aż do pokrycia strat przypadających na udziały mniejszości. 
Grupa Prochem S.A. traktuje transakcje z udziałowcami mniejszościowymi jako transakcje z 
podmiotami zewnętrznymi. 
 Zyski lub straty powstałe ze sprzedaży udziałów udziałowcom mniejszościowym są 
prezentowane w rachunku zysków i strat. Nabycie udziałów od udziałowców mniejszościowych 
powoduje powstanie wartości firmy, stanowiącej różnicę pomiędzy zapłaconą kwotą a wartością 
nabytych udziałów w aktywach netto jednostki zależnej. 
 
Za jednostki stowarzyszone uznawane są jednostki, w których Prochem posiada pomiędzy 20% a 
50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących lub też w inny sposób może wywierać 
znaczący wpływ na ich politykę finansową i operacyjną. 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw własności i początkowo 
ujmuje według ceny nabycia. Wartość firmy dotycząca jednostki stowarzyszonej rozpoznana w 
dniu nabycia, pomniejszona o ewentualne odpisy aktualizujące, wykazywana jest w bilansie. 
Udział w zysku lub stracie jednostki stowarzyszonej wykazuje się w rachunku zysków i strat. W 
przypadku gdy udział w stracie jednostki stowarzyszonej jest równy bądź przewyższa udział 
Grupy Prochem w tej jednostce, to Grupa nie rozpoznaje dalszych strat, chyba że się do tego 
zobowiązała. Niezrealizowane zyski pomiędzy Grupą a jednostką stowarzyszoną są eliminowane 
do poziomu udziału Grupy w jednostce.    
 
Cena nabycia udziałów w jednostkach stowarzyszonych podlega korektom o wszelkie skutki 
zmian wartości godziwej aktywów netto, przypadające na wartość posiadanego udziału od chwili 
nabycia do daty sprawozdania finansowego  oraz skutki stwierdzonej utraty wartości. 

 
W zaprezentowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano niżej 
wymienionych korekt i wyłączeń: 

 W zakresie wyłączeń: 
- posiadanych przez jednostkę dominującą udziałów (akcji) z kapitałem podstawowym   
   jednostek zależnych, 
 - wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze  

jednostek objętych konsolidacją, 
- przychodów i kosztów z tytułu wzajemnych operacji kupna i sprzedaży w grupie       

kapitałowej, 
 - dywidend naliczonych lub wypłaconych przez jednostki podporządkowane jednostce 

dominującej i innym jednostkom, objętym konsolidacją. 
 W zakresie korekt: 

- zysków lub strat powstałych w wyniku operacji gospodarczych dokonanych między  
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  jednostkami objętymi konsolidacją. 
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu 
historycznego, z wyjątkiem: 

• gruntów, budynków i budowli, 
• inwestycji w jednostkach zależnych, stowarzyszonych  lub we wspólnych 

przedsięwzięciach, 
• nieruchomości (gruntów) inwestycyjnych, 
• wydzielenia aktywów do sprzedaży, 
• pochodnych instrumentów finansowych. 

 

Transakcje w walutach obcych początkowo ujmowane są według kursu waluty NBP 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Pozycje bilansowe aktywów i pasywów wyrażone 
w walutach obcych wycenia się według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień 
bilansowy. Zyski i straty powstałe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów 
i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych, ujmuje się w rachunku zysków i strat. 

Pozycje sprawozdania finansowego dzieli się na  krótkoterminowe i długoterminowe (obrotowe i 
trwałe) zgodnie z MSR 1.  

Przyjęte zasady rachunkowości 

Rzeczowe aktywa  trwałe oraz wartości niematerialne  
 
Rzeczowe aktywa trwałe wykazane są zgodnie z MSR 16. 
Rzeczowe aktywa trwałe początkowo wycenia się w według ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia. Zasady wyceny następującej po początkowym ujęciu: 

• Grunty, budynki i budowle wykazane są w wartości przeszacowanej, stanowiącej jej 
wartość godziwą na dzień przeszacowania, ustalonej przez rzeczoznawców, 
pomniejszonej o kwotę późniejszej zakumulowanej amortyzacji i późniejszych 
zakumulowanych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości. Wartość godziwa 
ustalana będzie przez rzeczoznawców regularnie co dwa lata. 

• Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia, powiększonej o ewentualne koszty ulepszeń, a pomniejszonej o 
zakumulowaną amortyzację  oraz zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości. 

 
 
Zwiększenie wartości wynikające z przeszacowania gruntów, budynków i budowli ujmowane 
jest w  innych całkowitych dochodach i wykazuje w łącznej kwocie w kapitale własnym jako 
nadwyżkę z przeszacowania, za wyjątkiem sytuacji, gdy podwyższenie wartości odwraca 
wcześniejszy odpis dla tej samej pozycji ujęty w rachunku zysków i strat. Obniżenie wartości 
wynikające z przeszacowania gruntów budynków i budowli ujmowane jest jako koszt okresu w 
wysokości przewyższającej kwotę wcześniejszej wyceny tego składnika aktywów ujętej w 
innych całkowitych dochodach. Zmniejszenie wynikające z przeszacowania ujmowane w innych 
całkowitych dochodach zmniejsza łączną nadwyżkę z przeszacowania ujętą w kapitale własnym. 
 
Prawa wieczystego użytkowania Spółka traktuje jako grunty.  
 
Wartość środków trwałych przeznaczonych do likwidacji, wycofanych z używania na skutek 
zmiany technologii lub innych przyczyn, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego jego wartość. Odpis aktualizujący zaliczany jest w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych. 
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Rzeczowe aktywa trwałe zakwalifikowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży wykazuje się 
według MSSF 5. 
 
Nakłady na środki trwałe ponoszone w terminie późniejszym ujmowane są w ich wartości 
bilansowej, gdy jest prawdopodobne, że z tego tytułu nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do 
jednostki, a koszt ten można wiarygodnie zmierzyć. Wszystkie pozostałe koszty napraw i 
konserwacji środków trwałych ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresach 
sprawozdawczych, w których zostały poniesione. 
Zyski i starty ze zbycia środków trwałych ustalane są przez porównanie przychodów ze 
sprzedaży z wartością bilansową danego środka trwałego i ujmowane w rachunku zysków i strat. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane. Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od 
środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia  wartości 
początkowej na ustalony okres użytkowania składnika aktywów. Stosowana jest metoda liniowa. 
Grunty własne nie podlegają amortyzacji. 
 
Środki trwałe w budowie powstające dla celów prowadzonej działalności operacyjnej, jak 
również dla celów jeszcze nie określonych, prezentowane są w sprawozdaniu finansowym po 
koszcie wytworzenia pomniejszonym o ujęte odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia 
obejmuje wszelkie opłaty oraz koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane zgodnie z 
przejętymi zasadami rachunkowości. Amortyzacja dotycząca tych aktywów trwałych rozpoczyna 
się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania.  
 
Rzeczowe aktywa trwałe poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki 
wskazujące na występowanie utraty wartości, przy czym dla środków trwałych w budowie w 
okresie realizacji ewentualna utrata wartości określa jest na każdy dzień bilansowy. Skutki utraty 
wartości odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. W 2009 roku nie wystąpiły przesłanki 
wskazujące na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych. Rzeczowe aktywa trwałe 
wykazane w niniejszym sprawozdaniu ujęto we właściwych wartościach. 
 
Na dzień bilansowy środki trwałe inne niż grunty, budynki i budowle, wyceniane w wartości 
przeszacowanej, oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztu pomniejszonego o 
dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
 
Wartości niematerialne  wykazywane są zgodnie z MSR 38. Składnik wartości niematerialnych 
wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz 
odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. 
 
Wartości niematerialne, poza wartością firmy są amortyzowane. Odpisów amortyzacyjnych 
(umorzeniowych) wartości niematerialnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego 
rozłożenia  wartości początkowej na ustalony okres użytkowania składnika aktywów. Stosowana 
jest metoda amortyzacji liniowej. 
 
Wartości niematerialne poddawane są testowi na utratę wartości  jeśli istnieją przesłanki 
wskazujące na występowanie utraty wartości. Skutki utraty wartości odnoszone są w pozostałe 
koszt operacyjne. Zarząd  Spółki uważa, że w 2009 roku nie wystąpiły przesłanki wskazujące na 
utratę wartości,  wartości niematerialnych. Wartości niematerialne wykazane w niniejszym 
sprawozdaniu ujęto we właściwych wartościach. 
 
Na dzień bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu  po pomniejszeniu o 
dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
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Leasing - składniki aktywów będące przedmiotem leasingu są ujmowane w kwocie ustalonej na 
moment rozpoczęcia użytkowania. Każda opłata leasingowa jest dzielona na część stanowiącą 
zobowiązanie i część finansową. Zobowiązanie wykazywane jest w bilansie w pozycji 
„Pozostałe zobowiązania”. Koszty finansowe obciążają rachunek zysków i strat. Rzeczowe 
środki trwałe stanowiące przedmiot leasingu są amortyzowane przez ekonomiczny okres 
użytkowania aktywów. 
 
Koszty finansowania zewnętrznego MSR 23 – koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako 
koszty w okresie, w którym je poniesiono, z wyjątkiem kosztów, które można bezpośrednio 
przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów (środka trwałego, 
nieruchomości inwestycyjnej).  
Aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego rozpoczyna się gdy:  

1. ponoszone są koszty finansowania zewnętrznego, 
2.  ponoszone są nakłady na ten składnik aktywów,  
3. prowadzone są działania niezbędne do przygotowania składnika aktywów do jego 

zamierzonego użytkowania lub sprzedaży. 
 Aktywowanie kosztów finansowania zawiesza się w przypadku przerwania na dłuższy czas 
aktywnego prowadzenia działalności inwestycyjnej. Koszty finansowania zewnętrznego 
podlegają aktywowaniu do czasu przeznaczenia składnika aktywów do użytkowania lub 
sprzedaży 
 
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych  lub we wspólnych przedsięwzięciach 
ujmuje się zgodnie z MSR 39 – w momencie początkowego ujęcia składnik aktywów 
finansowych wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
Udziały lub akcje w innych jednostkach  wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
Wartość aktywów finansowych określa się w oparciu o ich wartość użytkową ustaloną na 
podstawie prognoz  przyszłych przepływów pieniężnych na okres co najmniej pięciu lat, przy 
zastosowaniu stopy dyskontowej. 
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Zarząd Spółki dokonał oceny czy istnieją przesłanki wskazujące 
na utratę wartości udziałów i akcji posiadanych w danych jednostkach. Po przeprowadzeniu 
analizy  nie zidentyfikowano przesłanek, które wskazywałyby na konieczność rozpoznania 
odpisu z tytułu utraty wartości. 
 
Nieruchomości inwestycyjne – to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te 
elementy), którą Spółka traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w 
posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym 
nieruchomość taka nie jest: 

• wykorzystywana w działalności operacyjnej, 
• przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności inwestycyjnej. 

Zyski lub straty powstałe na sprzedaży/likwidacji nieruchomości określa się jako różnicę między 
przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w rachunku 
zysków i strat.  
Od 1 stycznia 2009 r. do nieruchomości w budowie, które w przyszłości będą wykorzystywane 
jako nieruchomości inwestycyjne, ma zastosowanie MSR 40, oznacza to że mogą być one 
wyceniane nie tylko w koszcie wytworzenia, ale także według wartości godziwej. Pod 
warunkiem, że będzie można wiarygodnie określić wartość godziwą, jeśli nie to do momentu, w 
którym Spółka będzie w stanie wiarygodnie określić wartość godziwą nieruchomości w budowie 
wycenia się według kosztu wytworzenia. Skutki wyceny z tytułu różnicy między wartością 
bilansową nieruchomości w budowie a wartością godziwą nieruchomości inwestycyjnej należy 
ująć w wyniku finansowym. 
Przed zmianą nieruchomości inwestycyjne w budowie podlegały przepisom MSR 16 Rzeczowe 
aktywa trwałe – oznacza to, że nieruchomości te wyceniane były w koszcie wytworzenia aż  do 
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momentu przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej w budowie do nieruchomości 
inwestycyjnych. W momencie przeniesienia Spółka należało ustalić wartość godziwą 
nieruchomości. Jeżeli wartość godziwa różniła się od kosztu wytworzenia, różnice należało ująć 
bezpośrednio w wyniku finansowym. 
 
Koszty finansowania zewnętrznego MSR 23 – koszty finansowania zewnętrznego ujmuje się jako 
koszty w okresie, w którym je poniesiono, z wyjątkiem kosztów, które można bezpośrednio 
przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika aktywów (środka trwałego). 
Aktywowanie kosztów finansowania zawiesza się w przypadku przerwania na dłuższy czas 
aktywnego prowadzenia działalności inwestycyjnej. Koszty finansowania zewnętrznego 
podlegają aktywowaniu do czasu przeznaczenia środka trwałego do użytkowania lub sprzedaży. 
 
Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych  lub we wspólnych przedsięwzięciach 
ujmuje się zgodnie z MSR 39 – w momencie początkowego ujęcia składnik aktywów 
finansowych wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
Udziały lub akcje w innych jednostkach  wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Zarząd  dokonał oceny czy istnieją przesłanki wskazujące na 
utratę wartości udziałów i akcji posiadanych w danych jednostkach. Po przeprowadzeniu analizy  
nie zidentyfikowano przesłanek, które wskazywałyby na konieczność rozpoznania odpisu z 
tytułu utraty wartości. 
 
Nieruchomości inwestycyjne – to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te 
elementy), którą Spółka traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w 
posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści, przy czym 
nieruchomość taka nie jest: 

• wykorzystywana w działalności operacyjnej, 
• przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności 

 
Zyski lub straty powstałe na sprzedaży/likwidacji nieruchomości określa się jako różnicę między 
przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w rachunku 
zysków i strat.  
Od 1 stycznia 2009 r. do nieruchomości w budowie, które w przyszłości będą wykorzystywane 
jako nieruchomości inwestycyjne, ma zastosowanie MSR 40, oznacza to że mogą być one 
wyceniane nie tylko w koszcie wytworzenia, ale także według wartości godziwej. Pod 
warunkiem, że będzie można wiarygodnie określić wartość godziwą, jeśli nie to do momentu, w 
którym Spółka będzie w stanie wiarygodnie określić wartość godziwą nieruchomości w budowie 
wycenia się według kosztu wytworzenia. Skutki wyceny z tytułu różnicy między wartością 
bilansową nieruchomości w budowie a wartością godziwą nieruchomości inwestycyjnej należy 
ująć w wyniku finansowym. 
Przed zmianą nieruchomości inwestycyjne w budowie podlegały przepisom MSR 16 Rzeczowe 
aktywa trwałe – oznacza to, że nieruchomości te wyceniane były w koszcie wytworzenia aż  do 
momentu przeniesienia nieruchomości inwestycyjnej w budowie do nieruchomości 
inwestycyjnych. W momencie przeniesienia Spółka należało ustalić wartość godziwą 
nieruchomości. Jeżeli wartość godziwa różniła się od kosztu wytworzenia, różnice należało ująć 
bezpośrednio w wyniku finansowym. 
 
Aktywa obrotowe 
 
Zapasy – w pozycji zapasów wykazuje się materiały, towary, półprodukty i produkcję w toku. 
Zapasy wyceniane są pierwotnie w cenie nabycia. Na dzień bilansowy wycena materiałów i 
towarów odbywa się z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, tzn. kategorie te wyceniane są 
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według ceny nabycia,  koszcie wytworzenia lub wartości netto możliwej do uzyskania, w 
zależności od tego, która z nich jest niższa. 
Zapasy towarów i materiałów obejmuje się odpisem aktualizującym według następujących 
zasad: 

• towary i materiały zalegające ponad 1 rok – 30% wartości bilansowej; 
• towary i materiały zalegające ponad 2 lata – 100% wartości bilansowej; 
• towary i materiały wolno-rotujace – według indywidualnej oceny ceny możliwej do 

uzyskania na dzień bilansowy.  
Rozchód zapasów odbywa się z zastosowaniem metody FIFO- „pierwsze przyszło-pierwsze 
wyszło”. 
Odpisy aktualizujące dotyczące zapasów, jak i ich odwrócenia, odnoszone są w pozostałe koszty 
i przychody operacyjne. 
 
Pożyczki – powstają wówczas, gdy jednostka wydaje środki pieniężne bezpośrednio dłużnikowi, 
nie mając zamiaru wprowadzać swojej należności do obrotu. Zalicza się je do aktywów 
obrotowych , o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Pożyczki o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza 
się do aktywów trwałych.  
 
Należności ujmuje się początkowo według wartości godziwej (kwot pierwotnie 
zafakturowanych), a następnie wycenia się je według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem 
efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisu z tytułu utraty wartości. Odpis z tytułu 
utraty wartości należności tworzy się gdy istnieją obiektywne dowody na to, że jednostka nie 
otrzyma wszystkich należnych kwot wynikających z pierwotnych warunków należności, i 
ujmuje się go w rachunku zysków i strat w pozycji – pozostałe koszty. Kwotę odpisu stanowi 
różnica pomiędzy wartością bilansową należności a wartością bieżącą szacowanych przyszłych 
przepływów pieniężnych, zdyskontowanych według efektywnej stopy procentowej. 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
bankowych, lokaty bankowe o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy oraz 
aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy spełniające wymogi 
definicji ekwiwalentu pieniężnego. Środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. 
Ekwiwalenty środków pieniężnych sklasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane są w 
wartości godziwej przez wynik finansowy. Wartość godziwa ustalana jest na podstawie notowań 
rynkowych na każdy dzień bilansowy. 
 
Zobowiązania krótkoterminowe ujmowane są według kwot pierwotnie zafakturowanych. -  w 
kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Zobowiązania długoterminowe wycenia się  według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem 
efektywnej stopy procentowej. 
 
Płatności dywidend na rzecz akcjonariuszy Spółki ujmuje się jako zobowiązanie w sprawozdaniu 
finansowym Spółki w momencie, w którym podjęto stosowną uchwałę na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 
 
Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są wówczas 
gdy na grupie ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń 
przeszłych i gdy prawdopodobne jest, ze wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. 
 
Świadczenia pracownicze – grupa opłaca składki obowiązkowego programu emerytalnego 
uzależnione od wysokości wypłaconych wynagrodzeń brutto, zgodnie z obowiązującymi 



Grupa Kapitałowa Prochem S.A. 

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny - skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej za okres od  01.01. 2010 r. do 31.03. 2010 r. 

21

przepisami prawa. Spółka nie posiada innych programów emerytalnych. W celu ustalenia  
wartości bieżącej przyszłych zobowiązań dotyczących odpraw emerytalnych  oraz związanych z 
nimi kosztów bieżącego zatrudnienia stosuje się wycenę aktuarialną. 
 
Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej, z tego: 

 Kapitały własne – kapitał akcyjny wykazano w wartości nominalnej wyemitowanych i 
zarejestrowanych akcji.  

 Kapitał zapasowy jest tworzony z nadwyżek sprzedaży akcji ponad ich wartość 
nominalną, z odpisów rocznych zysków netto oraz odpisów z wyniku przeszacowania 
majątku trwałego w latach ubiegłych. 

 
Przychody ze sprzedaży obejmują wartość godziwą przychodów ze sprzedaży usług i towarów. 
Przychody z usług budowlanych wyceniane są według  MSR 11  - Umowy o usługę budowlaną. 
Przychody z wykonania nie zakończonej usługi budowlanej, objętej umową, wykonanej na dzień 
bilansowy  ustala się proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi. Stopień zaawansowania 
usługi mierzy się udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia 
przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi.  
Poprawność przyjętych metod ustalania stopnia zaawansowania usługi, a także przewidywanych 
całkowitych kosztów i przychodów z wykonania usługi weryfikowana jest na koniec każdego 
kwartału. 
 
Koszty, które powstają w sposób nierównomierny w ciągu roku obrotowego, rozlicza się w 
czasie. 
 
Podatek dochodowy – obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem 
dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. 
Bieżące zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów 
podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. 
 
Udziały we wspólnych przedsięwzięciach – wspólne przedsięwzięcie to ustalenia umowne, na 
mocy których dwie lub więcej stron podejmuje działalność gospodarczą podlegającą 
współkontroli. Wspólne przedsięwzięcia mogą mieć różne formy i struktury, są to m.in.: 
wspólnie kontrolowana działalność, wspólnie kontrolowane aktywa i współkontrolowane 
podmioty. 
 
Wspólnie kontrolowana działalność – najczęściej jest to umowa konsorcjum zawierana w celu  
zwiększenia mocy produkcyjnych bądź pozyskania potencjału niezbędnego w celu 
realizacji/pozyskania określonego tematu inwestycyjnego (szerszego zakresu robót). Umowa 
konsorcjum zwykle reguluje sposób podziału pomiędzy wspólników przychodów ze sprzedaży 
wspólnych produktów/ usług i wszelkich wspólnie ponoszonych kosztów. Każdy ze wspólników 
używa swoich własnych rzeczowych aktywów trwałych i posiada własne zapasy. Każdy ze 
wspólników przedsięwzięcia ponosi także własne koszty, zaciąga zobowiązania oraz pozyskuje 
środki na finansowanie własnej działalności, co skutkuje powstaniem jego własnych 
zobowiązań.  
Najczęściej  Lider Konsorcjum reprezentuje konsorcjum wobec zamawiającego, to on podpisuje 
protokoły odbioru prac wykonanych przez konsorcjum na podstawie, których wystawia fakturę 
na Zamawiającego. Do przychodów wykazanych w rachunku zysków i strat zalicza przychody w 
całości a w koszty zalicza koszty Członków konsorcjum za ich udział w realizacji zadania. 
 
Współkontrolowane podmioty – to wspólne przedsięwzięcie, które wymaga ustanowienia osoby 
prawnej, spółki osobowej czy innego podmiotu, w którym każdy ze wspólników przedsięwzięcia 
posiada udział. Podmiot taki działa na takich samych zasadach, jak inne jednostki gospodarcze, z 
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wyjątkiem tego, że ustalenia umowne pomiędzy wspólnikami przedsięwzięcia ustanawiają 
współkontrolę nad działalnością gospodarczą podmiotu. Podmiot współkontrolowany, kontroluje 
aktywa wspólnego przedsięwzięcia, zaciąga zobowiązania, ponosi koszty i generuje przychody, 
zawiera umowy we własnym imieniu, pozyskuje środki finansowe w celu przeznaczenia ich na 
działalność wspólnego przedsięwzięcia. Podmiot ten prowadzi swoją własną ewidencję 
księgową, sporządza i prezentuje sprawozdania finansowe. Każdy wspólnik do podmiotu 
współkontrolowanego wnosi wkład w postaci środków pieniężnych. Wkłady należy uwzględnić 
w ewidencji księgowej wspólnika i ująć w jednostkowym sprawozdaniu finansowym jako 
inwestycję w podmiot współkontrolowany. Wspólnik udział w podmiocie współkontrolowanym 
wycenia za pomocą metody praw własności niezależnie od tego, czy ma takie inwestycje w 
jednostkach zależnych i czy określa swoje sprawozdania jako sprawozdania skonsolidowane. 
Wspólnik przestaje stosować metode praw własności z chwilą zaprzestania sprawowania 
współkontroli nad podmiotem współkontrolowanym lub wywierania istotnego wpływu na taki 
podmiot. 
 
Udziały w podmiocie współkontrolowanym zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży 
ujmuje się zgodnie z MSSF5. 
 

4. Przekształcenie sprawozdań finansowych 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prochem S.A oraz skrócone 
jednostkowe sprawozdanie finansowe PROCHEM SA za okres 1.01.-31.03.2010 r. zachowuje 
porównywalność w stosunku do danych ze sprawozdania za okres 1.01-31.03.2009 r.  
 

5. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego 
dotyczy raport,  wraz ze wskazaniem  najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 

W styczniu 2010 roku  zostało podpisane końcowe porozumienie, zgodnie z którym firma 
Nitrogenmuvek Zrt. przejęła wybudowaną instalację, natomiast Prochem S.A. został obciążony 
karami umownymi za opóźnienie w realizacji i dokonał obniżenia wynagrodzenia umownego za 
swoją usługę. Z dniem podpisania porozumienia, strony uznały, że wszelkie dotychczasowe i 
przyszły roszczenia związane z w/w kontraktem zostały zaspokojone. Skutki finansowe tego 
porozumienia zostały ujęte przez Emitenta w wynikach 2009 roku. 
 

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

W pierwszym kwartale 2010 roku znaczący wpływ na osiągnięte wyniki Emitenta miały 
następujące zdarzenia:  

a) rozwiązanie rezerwy na odroczony podatek dochodowy utworzonej w poprzednich 
okresach w wysokości 834 tys. zł, oraz utworzono rezerwę w kwocie 982 tys. zł. 

b)   aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykorzystano w kwocie 31 tys. zł, 
oraz utworzono w kwocie 2 tys. zł. 

c)   rozwiązanie rezerwy na świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie 5 tys. zł. 
 
      W ramach grupy kapitałowej w pierwszym kwartale 2010 r.: 
      a)  rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy utworzoną w poprzednich  
          latach w wysokości 1.175 tys. zł, oraz utworzono rezerwę w kwocie 1.036 tys. zł,  
      b) wykorzystano aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 1.364 tys. zł,  
           oraz utworzono w kwocie 940 tys. zł. 
      c)  rozwiązano odpis aktualizujący wartość należności w kwocie 11 tys. zł, i utworzono w  
          wysokości 15 tys. zł, 
      d)  rozwiązano rezerwy na świadczenia emerytalno-rentowe w kwocie 5 tys. zł, 

e) wykorzystano rezerwy utworzone na koszty w poprzednich latach w kwocie 293 tys. zł   
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4. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 
prezentowanym okresie 

      Problem sezonowości i cykliczności nie dotyczy Emitenta. 
 

5. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych 
papierów wartościowych 
Na dzień sporządzenia informacji w posiadaniu Prochem SA znajduje się 5000 szt. akcji 
własnych zakupionych w celu umorzenia, co stanowi 0,13% kapitału zakładowego  i daje 
5000 głosów na WZA, tj. 0,13%. 

 

6. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 
W dniu 13 lipca 2009 roku Spółka z zysku za 2008 rok wypłaciła dywidendę w kwocie 506 
tys. zł, tj. 0,13 zł na jedną akcję. Wypłaty dywidendy dokonano na podstawie uchwały 
podjętej w dniu 06 czerwca 2009 r. przez Walne Zgromadzenie akcjonariuszy.  

 

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

     19 marca 2010 r. Emitent podpisał umowę sprzedaży akcji, na podstawie której nabył 4.520   
     szt. akcji spółki zależnej o wartości nominalnej 5 zł każda, za łączną kwotę 113.000 tys. zł  
     (słownie: sto trzynaście tysięcy złotych). Własność akcji została przeniesiona na Emitenta z  
     dniem zapłaty za akcje, tj. 1 kwietnia 2010 r. Po dokonanej transakcji udział PROCHEM S.A.  
     w kapitale i głosach spółki Elektromontaż Kraków S.A. wzrósł o 1,41% i  wynosi 55,86%.  

 

8. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

Zobowiązania warunkowe 
(dane w tys. zł) 
 

Grupa Kapitałowa Prochem w tym Emitent 
Tytuł 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 31.03.2009r. 31.03.2010r. 31.12.2009r. 31.03.2009r.

gwarancja bankowa dobrego wykonania 8 289 10 673 25 399 8 287 8 611 23 272

gwarancja zwrotu zaliczki 1 753 1 753 3 333 1 753 1 753 3 333

poręczenie wekslowe dobrego wykonania 
umowy 197 197 12 127 197 197 12 127

gwarancja zapłaty 827  883 827   883

gwarancja przetargowa 826 445 1 140 826 445 1 140

poręczenie kredytu spółce zależnej 1740 1740 240 1500 1500  

Razem 13 632 14 808 43 122 13 390 12 506 40 755

 
 

W pierwszym kwartale 2010 r. Grupa Kapitałowa odnotowała spadek zobowiązań 
warunkowych o kwotę 1.176 tys. zł, w przypadku  Emitenta  zobowiązania wzrosły o kwotę 
2.152 tys. zł. 
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Należności warunkowe 
 
Należności warunkowe Grupy Kapitałowej dotyczą tylko Emitenta. Są to bankowe gwarancje dobrego 
wykonania, które wg stanu na dzień wynoszą: 
                     
Grupa Kapitałowa Prochem 
 

w tym Emitent 
 

31.03.2010r. 31.12.2009r. 31.03.2009r. 31.03.2010r. 31.12.2009r. 31.03.2009r. 
10 376 10 258 15 586 10 376 10 258 15 586 

 
  W pierwszym kwartale 2010 r. nastąpił wzrost należności warunkowych o kwotę 118 tys. zł.  

 

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

Spółka Prochem S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych spółki ani grupy 
kapitałowej Prochem S.A. na 2010 r. 
 

10. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby 
posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, 
liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów 
na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych 
pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami na dzień sporządzenia niniejszego raportu  
następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy: 
 
      wyszczególnienie                         ilość posiadanych              % głosów w ogólnej       % udział w kapitale 
                                                               akcji ( w szt.)                      liczbie głosów                   zakładowym 
       1. Prochem Holding Sp. z o.o.             962.341                               24,65                                 24,68 
       2. Steve Tappan                                   382.751                                 9,80                                   9,81   
       3. ING Towarzystwo Funduszy  
          Inwestycyjnych SA, w tym               358.312                                9,18                                   9,19       
          ING Parasol Specjalistyczny  
           Fundusz Inwestycyjny Otwarty       228.950                                  5,86                                  5,87    
       4. Union Investment Towarzystwo  
           Funduszy Inwestycyjnych S.A.      345.000                                   8,84                                  8,85 
       5. PTE PZU SA                                   325.521                                  8,34                                  8,35 
       6. Legg Mason Zarządzanie 
           Aktywami S.A                                 201.948                                   5,17                                 5,18   
 
W okresie od przekazania poprzedniego raportu nie nastąpiła zmiana w strukturze własności 
znacznych pakietów akcji emitenta . 
 

11. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) 
przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta 
informacjami, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego 

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego  następujący członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej    
 spółki posiadali akcje PROCHEM SA: 

        - Jarosław Stępniewski – 37.787 szt.; 
        - Marek Kiersznicki – 17. 500 szt.; 
        - Krzysztof Marczak – 9.013 szt.; 
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        - Andrzej Karczykowski – 20.000 szt.; 
        - Marek Garliński – 35.548 szt.; 

              - Steven G. Tappan – 382.751 szt. 
 
W okresie od przekazania poprzedniego raportu nie nastąpiła zmiana w strukturze własności 
akcji emitenta. 
 

12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej z 
uwzględnieniem informacji w zakresie: 

a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od 
niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, 
z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia 
postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, 

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna 
wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z 
określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz 
wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do 
największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności - ze wskazaniem 
ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron 
wszczętego postępowania. 

 
PROCHEM SA jest nadal stroną postępowania przed sądem dotyczącego rozliczenia 
przerwanego w dniu 10.11.2005 r. kontraktu na Generalną Realizację Inwestycji dla zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Rurociąg w relacji ST-1 Adamowo-Baza Surowcowa Plebanka” 
zawartego z PERN SA. PROCHEM SA wniósł pozew do sądu o zapłatę 41. 301 tys. zł z tytułu 
ostatecznego rozliczenia umowy. PERN SA złożył pozew wzajemny przeciwko Spółce o zapłatę 
kwoty 129.444 tys. zł tytułem rozliczenia umowy. W dniu 18 stycznia 2008 r. Sąd Okręgowy w 
Warszawie wydał wyrok w tej sprawie na mocy, którego oddalił roszczenia pozwu wniesionego 
przez Prochem S.A. (Konsorcjum GRI)oraz oddalił także roszczenia pozwu wzajemnego 
wniesionego przez PERN „Przyjaźń” S.A. Z przedstawionego przez Sąd  uzasadnienia  wynika, 
że: 
• Sąd roszczenie o zapłatę przez PERN Przyjaźń” S.A. kwoty 41.301 tys. zł uznał za 
słuszne co do zasady, równocześnie Sąd ocenił, że zobowiązanie to nie jest jeszcze wymagalne. 
• Sąd uznał, że brak jest podstaw do uznania roszczeń pozwu wzajemnego wniesionego 
przez PERN „Przyjaźń” S.A. 
Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku Prochem S.A. złożył apelację od tego 
wyroku w tej części , w której Sąd Okręgowy uznał roszczenie o zapłatę przez PERN „Przyjaźń” 
S.A. kwoty 41.301 tys. zł za przedwczesne i jeszcze niewymagalne oraz w tej części, w której 
Prochem S.A. żądała przejęcia przez PERN „Przyjaźń” S.A. zobowiązań z tytułu zwrotu kaucji 
gwarancyjnych na rzecz wykonawców/dostawców. 
PERN Przyjaźń” S.A, także złożył apelację od wyroku, w którym Sąd Okręgowy oddalił ich 
roszczenie z wniesionego pozwu wzajemnego. 
W dniu 26.08.2008 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie apelacji 
wniesionej przez Prochem S.A. od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 18.01.2008 roku w sprawie 
przeciwko PERN S.A. o zapłatę kwoty 41 301 495,22 PLN z tytułu ostatecznego rozliczenia 
Umowy o Generalną Realizację Inwestycji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rurociąg w 
relacji ST-1 Adamowo-Baza Surowcowa Plebanka". Sąd Apelacyjny ww. wyrokiem postanowił 
przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu do rozstrzygnięcia poprzez dokonanie rozliczenia ww. 
kontraktu. Z przedstawionego przez Sąd Apelacyjny uzasadnienia wynika między innymi, że 
roszczenie Prochem S.A. dotyczące rozliczenia kontraktu nie jest przedwczesne jak wcześniej 
uznał Sąd Okręgowy. 
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Poza tym Sąd Apelacyjny stwierdził, że rozliczenie kontraktu powinno zostać dokonane na 
podstawie postanowień kontraktu. Ustalenie to jest zgodne ze stanowiskiem procesowym 
Prochem S.A. 
Na powyższe rozstrzygnięcie PERN S.A. złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Na 
rozprawie w dniu 15 stycznia 2010 roku Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną PERN S.A. 
wskazując brak uzasadnionych podstaw do jej wniesienia.  
Obecnie sprawa czeka na wyznaczenie przez Sąd Okręgowy terminu rozprawy. 
 
Wartość tego postępowania przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.  
Poza tym łączna wartość pozostałych postępowań odrębnie dla grupy zobowiązań jak i grupy 
wierzytelności, nie przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.  
 

13. 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: 

a) przedmiocie transakcji, 
b) powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną 

transakcji, 
c) istotnych warunkach 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. 

 
W pierwszym kwartale 2010 roku nie miały miejsca  tego typu transakcje.  
 

14. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną 
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi 
lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń 
lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta 

       Żadna ze spółek Grupy Kapitałowej nie udzieliła innemu podmiotowi gwarancji lub 
poręczeń kredytu lub pożyczki o tej wartości. 

 

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

Niski poziom zadłużenia oraz wysoka płynność finansowa pozwalają Spółkom z Grupy 
Kapitałowej na  bieżącą i terminową obsługę zobowiązań co powoduje, że są one 
wiarygodnym partnerem w obrocie gospodarczym.  

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

Wyniki drugiego kwartału 2010 r. zależeć będą głównie od efektów uzyskanych na realizacji 
pozyskanych przez Spółki z Grupy Kapitałowej kontraktów, jak również wyniku 
rozstrzygnięć ofert przez nie złożonych, na sprzedaż swoich usług. Istotne będzie również  
powodzenie projektów developerskich, które zostały rozpoczęte przez Grupę Kapitałową.  
Duży wpływ na wyniki Emitenta i Grupy Kapitałowej oraz na ocenę sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej i kapitałowej ma trwający  kryzys. Zarząd Prochem SA ocenia, że 
spadek popytu, duże wahania kursów walut, trudności z pozyskaniem finansowania 
bankowego oraz wyhamowanie inwestycji może wpłynąć negatywnie na obecną oraz 
przyszłą sprzedaż Emitenta i Grupy. 
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17. Sprawozdawczość według segmentów branżowych i geograficznych 
Działalność Grupy Kapitałowej dzielimy na działalność w sektorze budownictwa, usług 
informatycznych, usług utrzymania ruchu, wynajmu nieruchomości i zarządzania 
nieruchomościami, działalność handlową  oraz produkcji urządzeń elektrycznych. W 
sektorze budownictwa Grupa sprzedaje usługi: generalnego wykonawstwa, projektowe, 
nadzory wraz z usługą inżyniera kontraktu, wynajem sprzętu budowlanego oraz działalność 
deweloperską. 
Do aktywów segmentu zaliczono wszystkie aktywa wykorzystywane przez segment, na 
które składają się głównie należności, zapasy i rzeczowe aktywa trwałe po odjęciu wartości 
rezerw i odpisów. 
Do pasywów segmentu zaliczono wszystkie zobowiązania operacyjne, na które składają się 
głównie zobowiązania handlowe, bieżące zobowiązania podatkowe oraz rozliczenia 
międzyokresowe bierne. 
Niektóre aktywa i pasywa będące we wspólnym użytkowaniu są przypisane do tych 
segmentów w oparciu o rozsądne wagi. 
 
Przychody z działalności osiągnięte poza granicami Polski w okresie  01.03.2010 r. do 
31.03.2010 r. wyniosły 1.921 tys. zł, tj. 21,3% przychodów ze sprzedaży produktów, usług i 
towarów, a w analogicznym okresie roku poprzedniego 72 tys. zł, tj. 0,2% przychodów z tej 
sprzedaży. 
Szczegółowe dane dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Prochem w poszczególnych 
segmentach przedstawiają poniższe zestawienia.  
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Segmenty operacyjne - Grupa Kapitałowa Prochem S.A. za pierwszy kwartał 2010 r. – przychody i wyniki segmentów 
 

Za okres                     
od 01.01.2010                
do 31.03.2010 

General
ne 

wykona
wstwo 

Usługi 
projektowe 

Nadzory   
i usługi 

inżyniera 
kontrakt

u 

Wynajem 
sprzętu 

budowlane
go 

Montaż 
instalacji 
elektrycz-

nych 

Wynajem 
powierzchni 
biurowej i 

nieruchomości 

Zarządza
nie 

nierucho
mo         

ściami 

Utrzyman
ie ruchu 

Działalność 
handlowa 

Działaln
ość 

dewelop
erska 

Pozostałe 
usługi 

informaty
k-czne 

Pozostał
e 

Pozycje 
nieprzyp

isane 
Razem 

Przychody na rzecz klientów 
zewnętrznych  2 094 6 671 1 225 448 3 787 1 129 1 270 3 295 1 077 963 171 409 56 22 726 

  Przychody segmentu ogółem 2 094 6 671 1 225 448 3 891 1 129 1 297 3 295 1 077 963 171 409 56 22 726 

Wynik                  

  Zysk (strata) segmentu 1 519 -21 -17 49 924 414 205 -171 122 37 67 -481 129 

  Zysk (strata) z działalności 
kontynuowanej przed 
opodatkowaniem i kosztami 
finansowymi 

161 1 073 160 49 105 115 25 -107 41 0 31 -549 -910 194 

  Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem   210  404 

  Podatek dochodowy   293 293 
  Zysk (strata) za bieżący 
okres   293 293 

Zysk (strata) przypisany 
kapitałowi niekontrolującemu   -51 -51 

  Zysk (strata) netto   162 162 

Aktywa i zobowiązania     
Aktywa segmentu 17 292 6 510 935 3 737 502 18 369 1 493 11 216 2 012 49 748 54 6 623 118 491 
Aktywa nieprzypisane   65 898 65 898 
Aktywa ogółem 17 292 6 510 935 3 737 502 18 369 1 493 11 216 2 012 49 748 54 72 521 184 389 
Zobowiązania segmentu 35 301 2 320 456 142 246 729 5 467 1 589 0 138 1 882 3 511 56 705 
Zobowiązania niekontrolowane   9 766 9 766 
Kapitały własne   106 117 106 079 
Kapitały niekontrolujące   11 572 11 572 
Zobowiązania i kapitały 
ogółem 35 301 2 320 456 0 142 246 729 5 467 1 589 0 138 1 882 130 966 184 160 

Pozostałe informacje dotyczące 
segmentu    
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cd. segmenty operacyjne     
Za okres                     

od 01.01.2010                
do 31.03.2010 

                 

Nakłady inwestycyjne:    
Na rzeczowe aktywa trwałe 6 2 1 7 38 27 81 
Na wartości niematerialne     
Amortyzacja rzeczowych 
aktywów trwałych 177 25 13 154 35 134 20 15 226 922 

Amortyzacja wartości 
niematerialnych 0 7  4 145 159 

 
 

 
Segmenty operacyjne - Grupa Kapitałowa Prochem S.A. za pierwszy kwartał  2009r. 
 

Za okres               
od 01.01.2009           
do 31.03.2009 

Generalne 
wykonawst

wo 

Usługi 
projekto

we 

Nadzory      
i usługi 

inżyniera 
kontraktu 

Wynajem 
sprzętu 

budowla-
nego 

Montaż 
instalacji 
elektrycz- 

nych 

Wynajem 
powierzchni 
biurowej i 

nieruchomości 

Zarządzanie 
nieruchomo   

ściami 

Utrzyma-
nie ruchu 

Działalność 
handlowa 

Działal-
ność 

deweloper
ska 

Pozostałe 
usługi 

informatyk-
czne 

Pozostałe 
Pozycje 

nieprzypi-
sane 

Razem 

Przychody na rzecz 
klientów zewnętrznych  37 184 8 007 896 2 452 8 612 1 173 1 199 2 681 1 861 0 124 368 0 64 840 
  Przychody segmentu 
ogółem 37 184 8 007 896 2 452 8 612 1 173 1 199 2 681 1 861 0 124 368 0 64 840 
Wynik                             
  Zysk (strata) segmentu -424 -304 242 121 804 276 -3 -219 319 0 -34 136 -76 780 

  Zysk (strata) z 
działalności 
kontynuowanej przed 
opodatkowaniem i 
kosztami finansowymi -329 -300 122 121 1 086 64 1 -144 9 0 -37 136 -217 384 
Przychody finansowe     1 104 1 104 
  Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem    1 477 1 477 
  Podatek dochodowy    431 431 
  Zysk (strata) za 
bieżący okres                         658 658 

cd.  segmenty operacyjne  
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Za okres               
od 01.01.2009           
do 31.03.2009 

Generalne 
wykonawst

wo 

Usługi 
projekto

we 

Nadzory      
i usługi 

inżyniera 
kontraktu 

Wynajem 
sprzętu 

budowla-
nego 

Montaż 
instalacji 
elektrycz- 

nych 

Wynajem 
powierzchni 
biurowej i 

nieruchomości 

Zarządzanie 
nieruchomo   

ściami 

Utrzyma-
nie ruchu 

Działalność 
handlowa 

Działal-
ność 

deweloper
ska 

Pozostałe 
usługi 

informatyk-
czne 

Pozostałe 
Pozycje 

nieprzypi-
sane 

Razem 

Zysk (strata) 
przypisany kapitałowi 
niekontrolującemu                         388 388 
  Zysk (strata) netto                         1 046 1 046 
Aktywa i zobowiązania                             
Aktywa segmentu 76 118 23 166 1 088 1 434 33 346 18 947 1 173 6 201 2 507 39 490 242 750 205 037 
Aktywa nieprzypisane    28 332 28 332 
Aktywa ogółem 76 118 23 166 1 088 1 434 33 346 18 947 1 173 6 201 2 507 39 490 242 29 082 233 369 
Zobowiązania segmentu 75 081 1 461 0 95 7 366 15 470 808 4 050 3 054 5 773 536 0 114 168 
Zobowiązanie 
nieprzypisane    1 963 1 963 
Kapitały własne    103 513 103 513 
Kapitały niekontrolujące    13 725 13 725 
Zobowiązania i kapitały 
ogółem 75 081 1 461 0 95 7 366 15 470 808 4 050 3 054 5 773 536 0 119 201 233 369 
Pozostałe informacje 
dotyczące segmentu       
Nakłady inwestycyjne:                             
Na rzeczowe aktywa 
trwałe 11   58 65 40 71 245 
Na wartości 
niematerialne  3  2 19 10 0  34 
Amortyzacja rzeczowych 
aktywów trwałych 54 28  131 141 154 34 105 1 23 359 1 037 
Amortyzacja wartości 
niematerialnych 7  4  5 145 161 
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Segmenty operacyjne -  Prochem S.A.  za pierwszy kwartał  2010 r. – przychody i wyniki segmentów 
 
 

Za okres od 01.01.2010 do 31.03.2010 Generalne 
wykonawstwo 

Usługi 
projektowe 

Nadzory i usługi 
inżyniera 
kontraktu 

Wynajem 
sprzętu 

budowlanego 
Pozostałe Pozycje nie 

przypisane Razem 

  Przychody na rzecz klientów zewnętrznych  935 6 132 1 125 448 378  9 018 

  Przychody segmentu ogółem 935 6 132 1 125 448 378 9 018 

Wynik         

  Zysk (strata) segmentu 246 1 124 170 49 --558 -592 439 

  Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed 
opodatkowaniem i kosztami finansowymi 245 1 124 170 49 -558 -579 451 

Przychody finansowe netto      373 373 

  Zysk (strata) przed opodatkowaniem      824 824 
  Podatek dochodowy      178 178 

  Zysk (strata) za bieżący okres      646 646 

Aktywa i zobowiązania         
Aktywa segmentu 43 434 4 687 709 3 737 54 52 621 

Aktywa nieprzypisane      57 981 57 981 

Aktywa ogółem 43 434 4 687 709 3 737 54 57 981 110 602 

Zobowiązania segmentu 33 676 1 814 359 49 2 382 38 280 

Zobowiązanie nieprzypisane      8 878 8 878 

Kapitały własne      63 444 63 444 

Zobowiązania i kapitały ogółem         

Pozostałe informacje dotyczące segmentu 33 676 1 814 359 49 74 704 110 602 

Nakłady inwestycyjne:         

Na rzeczowe aktywa trwałe      27 27 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 135 6    210 351 

Amortyzacja wartości niematerialnych           145 145 
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Segmenty operacyjne -  Prochem S.A.  za pierwszy kwartał  2009 r. – przychody i wyniki segmentów 
 

Za okres od 01.01.2009 do 31.03.2009 Generalne 
wykonawstwo 

Usługi 
projektowe 

Nadzory i 
usługi 

inżyniera 
kontraktu 

Wynajem 
sprzętu 

budowlanego
Pozostałe Pozycje nie 

przypisane Razem 

  Przychody na rzecz klientów zewnętrznych  35 204 7 072 610 2 452 329   45 667
  Przychody segmentu ogółem 35 204 7 072 610 2 452 329   45 667
Wynik              
  Zysk (strata) segmentu -338 -265 119 121 140 -53 -276
  Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed   
  opodatkowaniem i kosztami finansowymi -338 -265 119 121 140 -489 -712
  Przychody finansowe netto           1 523 1 523
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem       811 811
  Podatek dochodowy           306 306
  Zysk (strata) za bieżący okres       505 505
Aktywa i zobowiązania                
Aktywa segmentu 73 559 21 568 539 1 434    97 100
Aktywa nieprzypisane           63 247 63 247
Aktywa ogółem 73 559 21 568 539 1 434 0 63 247 160 347
Zobowiązania segmentu 73 248 1 146   95    74 489
Zobowiązanie nieprzypisane           18 900 18 900
Kapitały własne           66 958 66 958
Zobowiązania i kapitały ogółem 73 248 1 146 0 95 0 85 858 160 347
Pozostałe informacje dotyczące segmentu               
Nakłady inwestycyjne:               
Na rzeczowe aktywa trwałe  67 67
Na wartości niematerialne i prawne      
Amortyzacja rzeczowy aktywów trwałych 14 9  131 323 477
Amortyzacja wartości niematerialnych  145 145
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 17.05.2010 r.      Jarosław Stępniewski    Prezes Zarządu                       ……........................... 

   data                          imię i nazwisko                stanowisko/funkcja                                         podpis 
 
       

 17.05.2010 r.      Marek Kiersznicki        Wiceprezes Zarządu                     .................................... 
   data                          imię i nazwisko                 stanowisko/funkcja                                        podpis 

 
 
 17.05.2010 r.     Krzysztof Marczak         Członek Zarządu                    …….............................  
       data                        imię i nazwisko                  stanowisko/funkcja                                        podpis    
 
 
 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 
 
 
 17.05.2010 r.   Krzysztof Marczak       Członek Zarządu                         ................................... 
      data                         imię i nazwisko                  stanowisko/funkcja                                          podpis     
 
 
 
 
 


	 
	1. Utworzenie spółki i podstawowy przedmiot jej działalności 
	Spółka Prochem S.A. (zwana dalej „Emitentem”, „Prochem” lub „Spółką”) z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000019753. Podstawową działalność Spółki według klasyfikacji PKD określa symbol 7420A - działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego. Według klasyfikacji GPW w Warszawie spółka zaliczana jest do sektora budownictwa. Spółka Prochem S.A. jest jednostką dominującą grupy kapitałowej. 

