
Zestawienie korekt do skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej 

QSr za 3 kwartał 2009 roku 

 

 

I. Korekta nr 1 – uzupełniono o dane na dzień 31.12.2008 roku. 

 
BYŁO: 

 

2.1 Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

WYBRANE 

SKONSOLIDOWANE DANE 

FINANSOWE                                                                      

III kwartał 
narastająco 
(rok bieżący) 

okres od 
01.01.2009 do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 do 
30.09.2008 

III kwartał 
narastająco 
(rok bieżący) 

okres od 
01.01.2009 do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 do 
30.09.2008 

tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO 

I. Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i 

materiałów 

168 258 465 791 38 247 136 009 

II. Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 
-43 369 -2 370 -9 858 -692 

III. Zysk (strata) brutto -95 905 647 -21 800 189 

IV. Zysk (strata) netto -98 397 239 -22 367 70 

V. Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
34 810 -7 357 7 913 -2 148 

VI. Przepływy pieniężne netto z 

działalności inwestycyjnej 
-6 345 -37 154 -1 442 -10 849 

VII. Przepływy pieniężne netto z 

działalności finansowej 
-32 063 45 364 -7 288 13 246 

VIII. Przepływy pieniężne netto, 

razem 
-3 598 853 -818 249 

IX. Aktywa razem  127 335 306 057 30 156 89 798 

X. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
177 730 221 165 42 090 64 890 

XI. Zobowiązania 

długoterminowe 
42 489 45 214 10 062 13 266 

XII. Zobowiązania 

krótkoterminowe  
135 241 175 951 32 028 51 624 

XIII. Kapitał własny  -50 395 84 892 -11 935 24 907 

XIV. Kapitał zakładowy  931 931 220 273 

XV. Liczba akcji  9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000 
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XVI. Zysk (strata) na jedną akcję 

zwykłą (w zł / EURO)  
-10,57 0,03 -2,40 0,01 

XVII. Rozwodniona liczba akcji 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 

XVIII. Rozwodniony zysk na 

jedną akcję (w zł / EURO) 
-10,24 0,02 -2,42 0,01 

XVIII. Wartość księgowa na 

jedną akcję (w zł / EURO) 
-5,41 9,12 -1,28 2,68 

XIX. Rozwodniona wartość 

księgowa na jedną akcję (w zł / 

EURO) 

-5,24 8,83 -1,24 2,59 

XX. Zadeklarowana lub 

wypłacona dywidenda na jedną 

akcję (w zł / EURO) 

                         -                             -                             -                             -    

 

JEST: 

 

2.1 Wybrane dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

WYBRANE 

SKONSOLIDOWANE 

DANE FINANSOWE                                                                      

III kwartał 
narastająco 

(rok 
bieżący) 
okres od 

01.01.2009 
do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 
do 

30.09.2008 

01.01.2008 - 
31.12.2008 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
bieżący) 
okres od 

01.01.2009 
do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 
do 

30.09.2008 

01.01.2008 - 
31.12.2008 

tys. złotych tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO tys. EURO 

I. Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i 

materiałów 

168 258 465 791 661 708 38 247 136 009 187 341 

II. Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 
-43 369 -2 370 -15 404 -9 858 -692 -4 361 

III. Zysk (strata) brutto -95 905 647 -37 299 -21 800 189 -10 560 

IV. Zysk (strata) netto -98 397 239 -35 434 -22 367 70 -10 032 

V. Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej 
34 810 -7 357 5 403 7 913 -2 148 1 530 

VI. Przepływy pieniężne netto 

z działalności inwestycyjnej 
-6 345 -37 154 -48 672 -1 442 -10 849 -13 780 

VII. Przepływy pieniężne netto 

z działalności finansowej 
-32 063 45 364 44 808 -7 288 13 246 12 686 

VIII. Przepływy pieniężne 

netto, razem 
-3 598 853 1 539 -818 249 436 

IX. Aktywa razem  127 335 306 057 289 370 30 156 89 798 69 353 

X. Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 
177 730 221 165 240 151 42 090 64 890 57 557 

XI. Zobowiązania 

długoterminowe 
42 489 45 214 43 666 10 062 13 266 10 465 

XII. Zobowiązania 

krótkoterminowe  
135 241 175 951 196 485 32 028 51 624 47 092 
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XIII. Kapitał własny  -50 395 84 892 49 219 -11 935 24 907 11 796 

XIV. Kapitał zakładowy  931 931 931 220 273 223 

XV. Liczba akcji  9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000 

XVI. Zysk (strata) na jedną 

akcję zwykłą (w zł / EURO)  
-10,57 0,03 -3,81 -2,40 0,01 -1,08 

XVII. Rozwodniona liczba 

akcji 
9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 

XVIII. Rozwodniony zysk na 

jedną akcję (w zł / EURO) 
-10,24 0,02 -3,69 -2,42 0,01 -1,04 

XVIII. Wartość księgowa na 

jedną akcję (w zł / EURO) 
-5,41 9,12 5,29 -1,28 2,68 1,27 

XIX. Rozwodniona wartość 

księgowa na jedną akcję (w zł / 

EURO) 

-5,24 8,83 5,12 -1,24 2,59 1,23 

XX. Zadeklarowana lub 

wypłacona dywidenda na jedną 

akcję (w zł / EURO) 

                    

-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    

                    

-    

 

II. Korekta nr 2 – usunięto dane na 30.06.2009 i 30.06.2008, a uzupełniono o 

dane na dzień 31.12.2008 roku oraz zmieniono tytuł . 
 

BYŁO: 

 

2.2. Skonsolidowany bilans 

 

AKTYWA 30.09.2009 30.06.2009 30.09.2008 30.06.2008 

A.  Aktywa trwałe (długoterminowe)              95 804             124 788               98 413               95 230  

1. Rzeczowe aktywa trwałe              91 452             103 404               95 457               92 234  

2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu                   680                    730                    881                    931  

3. Nieruchomości inwestycyjne         

4. Wartość firmy         

5. Inne wartości niematerialne                   694                 1 222                    565                    593  

6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych                   562               16 837      

7. Inwestycje dostępne do sprzedaży         

8. Długoterminowe aktywa finansowe                2 267                 2 386      

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                   149                    209                 1 510                 1 472  

10. Długoterminowe należności i rozliczenia 
międzyokresowe 
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B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)              31 531               59 860             207 644             173 691  

1. Zapasy                7 747               13 252               61 981               55 003  

2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia 
międzyokresowe 

             17 268               27 762             133 654             110 387  

3. Należności z tytułu podatku dochodowego                       182                    477  

4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                4 461               16 041                 4 180                 3 664  

5. Walutowe kontrakty terminowe                         340  

6. Udzielone pożyczki                1 345                 1 842                 4 025                    271  

7. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności         

8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                   710                    963                 3 622                 3 549  

Aktywa razem            127 335             184 648             306 057             268 921  

     

PASYWA 30.09.2009 30.06.2009 30.09.2008 30.06.2008 

A.  Kapitał własny            -50 395              11 545               84 892               85 848  

1. Kapitał podstawowy                   931                    931                    931                    931  

2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

             42 608               42 608               42 608               42 608  

3. Akcje własne         

4. Kapitały rezerwowe i zapasowe                8 501                 8 501               40 806               40 806  

5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów         

6. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego -103 344 -41 449                   560                 1 500  

7. Udziały mniejszości                   909  954 -13                       3  

B. Zobowiązania długoterminowe              42 489               41 042               45 214               46 686  

1. Rezerwy                3 264        

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                     97                      95                    665                 1 138  

3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki              39 128               39 972               42 506               43 351  
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4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe                     975                 2 043                 2 197  

5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 

międzyokresowe   
        

C. Zobowiązania krótkoterminowe            135 241             132 061             175 951             136 387  

1. Rezerwy                1 263                 2 073                    245                    245  

2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki              39 642               39 421               50 731               52 089  

3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów 

bankowych i pożyczek 
               4 627                 3 576                 2 714                 2 049  

4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe              14 238               21 140               24 887               17 237  

5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia 

międzyokresowe 
             75 300               65 680               97 032               64 767  

6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego         

7. Walutowe kontrakty terminowe                   171                    171                    342    

Pasywa razem            127 335             184 648             306 057             268 921  

 

JEST: 

 

2.2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

AKTYWA 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2008 

A.  Aktywa trwałe (długoterminowe)                     95 804                    107 608                      98 413  

1. Rzeczowe aktywa trwałe                     91 452                    102 957                      95 457  

2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu                          680                           831                           881  

3. Nieruchomości inwestycyjne       

4. Wartość firmy       

5. Inne wartości niematerialne                          694                        1 126                           565  

6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych                          562      

7. Inwestycje dostępne do sprzedaży       

8. Długoterminowe aktywa finansowe                       2 267                              -      

9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                          149                        2 694                        1 510  
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10. Długoterminowe należności i rozliczenia 

międzyokresowe 
      

B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)                     31 531                    181 762                    207 644  

1. Zapasy                       7 747                      43 283                      61 981  

2. Krótkoterminowe należności i rozliczenia 
międzyokresowe 

                    17 268                    119 765                    133 654  

3. Należności z tytułu podatku dochodowego                            901                           182  

4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży                       4 461                      11 263                        4 180  

5. Walutowe kontrakty terminowe                               -      

6. Udzielone pożyczki                       1 345                        2 242                        4 025  

7. Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności       

8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                          710                        4 308                        3 622  

Aktywa razem                   127 335                    289 370                    306 057  

    

PASYWA 30.09.2009 31.12.2008 30.09.2008 

A.  Kapitał własny                   (50 395)                     49 219                      84 892  

1. Kapitał podstawowy                          931                           931                           931  

2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

                    42 608                      42 608                      42 608  

3. Akcje własne       

4. Kapitały rezerwowe i zapasowe                       8 501                      41 014                      40 806  

5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów                               -      

6. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego -103 344 -35 305                          560  

7. Udziały mniejszości                          909  -29 -13 

B. Zobowiązania długoterminowe                     42 489                      43 666                      45 214  

1. Rezerwy                       3 264      

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                            97                           155                           665  
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3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki                     39 128                      41 662                      42 506  

4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe                         1 849                        2 043  

5. Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia 

międzyokresowe   
      

C. Zobowiązania krótkoterminowe                   135 241                    196 485                    175 951  

1. Rezerwy                       1 263                        1 445                           245  

2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki                     39 642                      56 325                      50 731  

3. Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów 

bankowych i pożyczek 
                      4 627                        3 378                        2 714  

4. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe                     14 238                      27 888                      24 887  

5. Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia 

międzyokresowe 
                    75 300                      99 396                      97 032  

6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego                               -      

7. Walutowe kontrakty terminowe                          171                        8 053                           342  

Pasywa razem                   127 335                    289 370                    306 057  

 

III. Korekta nr 3 – skonsolidowany rachunek zysków i strat został 

zastąpiony Śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem z całkowitych 

dochodów. Całkowite dochody ogółem są takie same jak Zysk/strata netto 

za rok obrotowy.  
 

BYŁO: 

 

2.3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 

 

WARIANT KALKULACYJNY   

III kwartał 
(rok 

bieżący) 
okres od 

01.07.2009 
do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
bieżący) 
okres od 

01.01.2009 
do 

30.09.2009 

III kwartał 
(rok 

poprzedni) 
okres od 

01.07.2008 
do 

30.09.2008 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 
do 

30.09.2008 

A.  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 
              11 704              168 258              167 671              465 791  

B.  Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów               11 812              149 150              158 193              441 090  

C.  Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) -108 19 108                 9 478                24 701  
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D.  Koszty sprzedaży                    379                  8 118                  4 457                14 269  

E.  Koszty ogólnego zarządu                 3 616                13 449                  3 234                11 151  

F.  Pozostałe przychody                 1 083                12 926                     449                  3 161  

G.  Pozostałe koszty               36 875                53 836                  1 338                  4 812  

H.  Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E-+F-G) -39 895 -43 369                    898  -2 370 

I.  Przychody finansowe                    293                  2 492  -717                 6 459  

J.  Koszty finansowe               22 256                55 028                  1 386                  3 442  

K.  Udział w zyskach/stratach netto jednostek stowarzyszonych 

i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw 
własności 

        

L.  Zysk/strata brutto (H+I-J+K) -61 858 -95 905 -1 205                    647  

M.  Podatek dochodowy 66 2 492 -250 408 

N.  Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) -61 924 -98 397 -955                    239  

P. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej         

R. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+P) -61 924 -98 397 -955                    239  

Przypadający/a na: -61 924 -98 397 -955                   239  

Akcjonariuszy jednostki dominującej -61 880 -98 306 -940                    281  

Udziały mniejszości -44 -91 -15 -42 

 

JEST: 

 

2.3 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

WARIANT KALKULACYJNY   

III kwartał 
(rok 

bieżący) 
okres od 

01.07.2009 
do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
bieżący) 
okres od 

01.01.2009 
do 

30.09.2009 

III kwartał 
(rok 

poprzedni) 
okres od 

01.07.2008 
do 

30.09.2008 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 
do 

30.09.2008 

A.  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i 

materiałów 
              11 704              168 258              167 671              465 791  

B.  Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów               11 812              149 150              158 193              441 090  
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C.  Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A–B) -108 19 108                 9 478                24 701  

D.  Koszty sprzedaży                    379                  8 118                  4 457                14 269  

E.  Koszty ogólnego zarządu                 3 616                13 449                  3 234                11 151  

F.  Pozostałe przychody                 1 083                12 926                     449                  3 161  

G.  Pozostałe koszty               36 875                53 836                  1 338                  4 812  

H.  Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E-+F-G) -39 895 -43 369                    898  -2 370 

I.  Przychody finansowe                    293                  2 492  -717                 6 459  

J.  Koszty finansowe               22 256                55 028                  1 386                  3 442  

K.  Udział w zyskach/stratach netto jednostek stowarzyszonych 

i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw 

własności 

        

L.  Zysk/strata brutto (H+I-J+K) -61 858 -95 905 -1 205                    647  

M.  Podatek dochodowy 66 2 492 -250 408 

N.  Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) -61 924 -98 397 -955                    239  

P. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej         

R. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+P) -61 924 -98 397 -955                    239  

Przypadający/a na: -61 924 -98 397 -955                   239  

Akcjonariuszy jednostki dominującej -61 880 -98 306 -940                    281  

Udziały mniejszości -44 -91 -15 -42 

Inne całkowite dochody 0 0 0 0 

          

Całkowite dochody ogółem -61 924 -98 397 -955 239 

Przypadający/a na: -61 924 -98 397 -955 239 

Akcjonariuszy jednostki dominującej -61 880 -98 306 -940                    281  

Udziały mniejszości -44 -91 -15 -42 

Liczba akcji zwykłych 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,65 -10,57 -0,10 0,03 

Rozwodniona liczba akcji zwykłych 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 
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Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,44 -10,24 -0,10 0,02 

 

 

 

IV. Korekta nr 4 – uzupełniono o dane na dzień 31.12.2008 roku oraz 

skorygowano omyłki w danych na dzień 30.09.2008 roku.  
 

BYŁO: 

 

2.4 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

 

 

 

  

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

Udziały 

mniejszości 

Kapitał 

własny 

ogółem 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka 

ze 

sprzedaży 

akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej 

Akcje 

własne 

Kapitały 

rezerwowe 

i zapasowe 

Kapitał 

rezerwowy 

z 

aktualizacji 

wyceny 

aktywów 

Zysk/ 

strata z lat 

ubiegłych i 

roku 

bieżącego 

Razem 

Saldo na dzień 

01.01.2009 
          931          42 608           -            41 014           -         -35 305         49 248       -29        49 219  

Zmiany zasad polityki 

rachunkowości 
                            -                      -    

Saldo na dzień 

01.01.2009 po 

korektach (po 

przekształceniu) 

          931          42 608           -            41 014           -         -35 305         49 248       -29        49 219  

Zmiany w kapitale 

własnym w roku 2009 
             -                    -             -                    -                -    -98 306 -98 306 -91 -98 397 

Zyski/ straty z tytułu 

aktualizacji wyceny 
            0   0 

Zyski/ straty z tytułu 

wyceny inwestycji 
dostępnych do sprzedaży 

odnoszone na kapitał 
własny 

                    -      0   0 

Zysk/ strata za rok 
obrotowy 

          -98 306 -98 306 -91 -98 397 

Przychody i koszty 

ogółem ujęte w roku 

2009 

             -                    -             -    -32 513             -    30 267 -2 246 1 029 -1 217 

Podział zysku       -32 513   32 513 0   0 

Korekty konsolidacyjne           -2 246 -2 246 1 029 -1 217 

Saldo na dzień 

30.09.2009 
          931          42 608           -              8 501              -    -103 344 -51 304 909 -50 395 
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Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

Udziały 

mniejszości 

Kapitał 

własny 

ogółem 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka 

ze 

sprzedaży 

akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej 

Akcje 

własne 

Kapitały 

rezerwowe 

i zapasowe 

Kapitał 

rezerwowy 

z 

aktualizacji 

wyceny 

aktywów 

Zysk/ 

strata z lat 

ubiegłych i 

roku 

bieżącego 

Razem 

Saldo na dzień 

01.01.2008 
          931          42 608            32 346          53            8 740          84 678          4         84 682  

Zmiany zasad polityki 
rachunkowości 

                            -                      -    

Saldo na dzień 

01.01.2008 po 

korektach (po 

przekształceniu) 

          931          42 608           -            32 346          53            8 740          84 678          4         84 682  

Zmiany w kapitale 

własnym w roku 2008 
             -                    -             -                    -           -72              317               245         -                245  

Zyski/ straty z tytułu 

aktualizacji wyceny 
                            -                      -    

Zyski/ straty z tytułu 

wyceny inwestycji 
dostępnych do sprzedaży 

odnoszone na kapitał 

własny 

               -72                 -72              -72 

Zysk/ strata za rok 

obrotowy 
                       317               317                317  

Przychody i koszty 

ogółem ujęte w roku 

2008 

             -                    -             -                    -             -                    -                    -          15                15  

Korekty konsolidacyjne                             -          15                15  

Pokrycie straty                             -                      -    

Saldo na dzień 

30.09.2008 
          931          42 608           -            32 346         -19           9 057          84 923        19         84 942  

 

JEST: 

 

2.4 Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

  

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

Udziały 

mniejszości 

Kapitał 

własny 

ogółem 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka 

ze 

sprzedaży 

akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej 

Akcje 

własne 

Kapitały 

rezerwowe 

i zapasowe 

Kapitał 

rezerwowy 

z 

aktualizacji 

wyceny 

aktywów 

Zysk/ 

strata z lat 

ubiegłych i 

roku 

bieżącego 

Razem 
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Saldo na dzień 

01.01.2009 
          931          42 608           -            41 014           -         -35 305         49 248       -29        49 219  

Zmiany zasad polityki 
rachunkowości 

                            -                      -    

Saldo na dzień 

01.01.2009 po 

korektach (po 

przekształceniu) 

          931          42 608           -            41 014           -         -35 305         49 248       -29        49 219  

Zmiany w kapitale 

własnym w roku 2009 
             -                    -             -                    -                -    -98 306 -98 306 -91 -98 397 

Zyski/ straty z tytułu 
aktualizacji wyceny 

            0   0 

Zyski/ straty z tytułu 

wyceny inwestycji 

dostępnych do sprzedaży 
odnoszone na kapitał 

własny 

                    -      0   0 

Zysk/ strata za rok 

obrotowy 
          -98 306 -98 306 -91 -98 397 

Przychody i koszty 

ogółem ujęte w roku 

2009 

             -                    -             -    -32 513             -    30 267 -2 246 1 029 -1 217 

Podział zysku       -32 513   32 513 0   0 

Korekty konsolidacyjne           -2 246 -2 246 1 029 -1 217 

Saldo na dzień 

30.09.2009 
          931          42 608           -              8 501              -    -103 344 -51 304 909 -50 395 

  

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

Udziały 

mniejszości 

Kapitał 

własny 

ogółem 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka 

ze 

sprzedaży 

akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej 

Akcje 

własne 

Kapitały 

rezerwowe 

i zapasowe 

Kapitał 

rezerwowy 

z 

aktualizacji 

wyceny 

aktywów 

Zysk/ 

strata z lat 

ubiegłych i 

roku 

bieżącego 

Razem 

Saldo na dzień 

01.01.2008 
          931          42 608            32 346             53            8 740          84 678          4  

        84 

682  

Zmiany zasad polityki 

rachunkowości 
                            -                      -    

Saldo na dzień 

01.01.2008 po 

korektach (po 

przekształceniu) 

          931          42 608           -            32 346             53            8 740          84 678          4  
        84 

682  

Zmiany w kapitale 

własnym w roku 2008 
             -                    -             -                    -    -53 281 228 -42 186 

Zyski/ straty z tytułu 

aktualizacji wyceny 
            0   0 

Zyski/ straty z tytułu 
wyceny inwestycji 

dostępnych do sprzedaży 

odnoszone na kapitał 
własny 

        -53   -53   -53 
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Zysk/ strata za rok 

obrotowy 
          281 281 -42 239 

Przychody i koszty 

ogółem ujęte w roku 

2008 

             -                    -             -              8 460  0 -8 461 -1 25 24 

Podział zysku                 8 460    -8 460 0   0 

Korekty konsolidacyjne             0   0 

Pokrycie straty           -1 -1 25 24 

Saldo na dzień 

30.09.2008 
          931          42 608           -            40 806  0 560 84 905 -13 84 892 

 

  

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 

Udziały 

mniejszości 

Kapitał 

własny 

ogółem 
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka 

ze 

sprzedaży 

akcji 

powyżej ich 

wartości 

nominalnej 

Akcje 

własne 

Kapitały 

rezerwowe 

i zapasowe 

Kapitał 

rezerwowy 

z 

aktualizacji 

wyceny 

aktywów 

Zysk/ 

strata z lat 

ubiegłych i 

roku 

bieżącego 

Razem 

Saldo na dzień 

01.01.2008 
          931          42 608           -            32 346             53            8 740          84 678          4         84 682  

Zmiany zasad polityki 

rachunkowości 
                            -                      -    

Saldo na dzień 

01.01.2008 po 

korektach (po 

przekształceniu) 

          931          42 608           -            32 346             53            8 740          84 678          4         84 682  

Zmiany w kapitale 

własnym w roku 2008 
             -                    -             -                    -    -53 -35 377 -35 430 -57 -35 487 

Zyski/ straty z tytułu 
aktualizacji wyceny 

            0   0 

Zyski/ straty z tytułu 

wyceny inwestycji 

dostępnych do sprzedaży 
odnoszone na kapitał 

własny 

        -53   -53   -53 

Zysk/ strata za rok 
obrotowy 

          -35 377 -35 377 -57 -35 434 

Przychody i koszty 

ogółem ujęte w roku 

2008 

             -                    -             -              8 668  0 -8 668 0 24 24 

Emisja kapitału 

akcyjnego 
            0   0 

Dywidendy             0   0 

Podział zysku                 8 460    -8 460 0   0 

Korekty konsolidacyjne                    208    -208 0 24 24 

Saldo na dzień 

31.12.2008 
          931          42 608           -            41 014  0 -35 305 49 248 -29 49 219 
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V. Korekta nr 5 – zmieniono tytuł. 
 

BYŁO: 

 

2.5 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

 

JEST: 

 

2.5 Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 

 

VI. Korekta nr 6 – uzupełniono o dane na dzień 31.12.2009 roku oraz 

skorygowano omyłki.  
 

BYŁO: 

 

3.1 Wybrane dane jednostkowego sprawozdania finansowego 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE                                                                      

III kwartał 
narastająco 
(rok bieżący) 

okres od 
01.01.2009 do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 do 
30.09.2008 

III kwartał 
narastająco 
(rok bieżący) 

okres od 
01.01.2009 do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 do 
30.09.2008 

tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 
158 490 164 705 36 026 48 093 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -39 705 1 981 -9 025 578 

III. Zysk (strata) brutto -98 758 345 -22 449 101 

IV. Zysk (strata) netto -100 838 640 -22 921 187 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
               3 591  22 712 816 6 632 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
299 -8 494 68 -2 480 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
-4 180 -18 100 -950 -5 285 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -290 -3 882 -66 -1 134 

IX. Aktywa razem             110 901             175 215               26 264               51 408  
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X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania            160 082             160 797               37 911               47 178  

XI. Zobowiązania długoterminowe              39 128               39 972                 9 266               11 728  

XII. Zobowiązania krótkoterminowe            116 162             118 471               27 510               34 760  

XIII. Kapitał własny  -49 181 14 418 -11 647                4 230  

XIV. Kapitał zakładowy                    931                    931                    220                    273  

XV. Liczba akcji          9 310 000          9 310 000          9 310 000          9 310 000  

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 

zł / EURO)  
-10,83 0,07 -2,46 0,02 

XVII. Rozwodniona liczba akcji 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 

XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na 

jedną akcję (w zł / EURO) 
-10,49 0,07 -2,48 0,02 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 

zł / EURO) 
-5,28 1,55 -1,25 0,45 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 

jedną akcję (w zł / EURO) 
-5,12 1,50 -1,21 0,44 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona 

dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

JEST: 

 

3.1 Wybrane dane jednostkowego sprawozdania finansowego 

 

WYBRANE DANE 

FINANSOWE                                                                      

III kwartał 
narastająco 

(rok 
bieżący) 
okres od 

01.01.2009 
do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 
do 

30.09.2008 

01.01.2008 
- 

31.12.2008 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
bieżący) 
okres od 

01.01.2009 
do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 
do 

30.09.2008 

01.01.2008 
- 

31.12.2008 

tys. złotych tys. złotych tys. złotych tys. EURO tys. EURO tys. EURO 

I. Przychody netto ze 

sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów 

158 490 456 904 639 702 36 026 133 414 181 111 

II. Zysk (strata) z 

działalności operacyjnej 
-39 705 -1 421 -13 359 -9 025 -415 -3 782 
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III. Zysk (strata) brutto -98 758 2 516 -34 340 -22 449 735 -9 722 

IV. Zysk (strata) netto -100 838 1 803 -32 513 -22 921 526 -9 205 

V. Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

operacyjnej 

         22 712  -8 949 3 172 5 163 -2 613 898 

VI. Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

inwestycyjnej 

-8 494 -36 460 -47 060 -1 931 -10 646 -13 324 

VII. Przepływy pieniężne 

netto z działalności 

finansowej 

-18 100 46 168         45 522  -4 114 13 481 12 888 

VIII. Przepływy pieniężne 

netto, razem 
-3 882 759           1 634  -882 222 463 

IX. Aktywa razem         110 901         284 636        264 614           26 264           83 513          63 420  

X. Zobowiązania i rezerwy 

na zobowiązania 
       160 082         198 662        212 957           37 911           58 288          51 039  

XI. Zobowiązania 

długoterminowe 
         39 128           43 027          42 189             9 266           12 624          10 111  

XII. Zobowiązania 

krótkoterminowe  
       116 162         155 301        168 195           27 510           45 566          40 311  

XIII. Kapitał własny  -49 181 85 973         51 657  -11 647          25 225  12 381 

XIV. Kapitał zakładowy                931                931               931                220                273               223  

XV. Liczba akcji      9 310 000      9 310 000     9 310 000      9 310 000      9 310 000     9 310 000  

XVI. Zysk (strata) na jedną 

akcję zwykłą (w zł / EURO)  
-10,83 0,19 -3,49 -2,46 0,06 -0,99 

XVII. Rozwodniona liczba 

akcji 
9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 

XVIII. Rozwodniona 

wartość księgowa na jedną 

akcję (w zł / EURO) 

-10,49 0,19 -3,38 -2,48 0,06 -0,96 

XVIII. Wartość księgowa na 

jedną akcję (w zł / EURO) 
-5,28 9,23             5,55  -1,25 2,71 1,33 

XIX. Rozwodniona wartość 

księgowa na jedną akcję (w 

zł / EURO) 

-5,12 8,95             5,38  -1,21 2,62 1,29 

XX. Zadeklarowana lub 

wypłacona dywidenda na 

jedną akcję (w zł / EURO) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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VII. Korekta nr 7 – usunięto dane na dzień 30.06.2008 oraz uzupełniono o 

dane na dzień 31.12.2008 roku. 
 

BY ŁO: 

 

3.2. Bilans 

 

AKTYWA 30.09.2009 30.06.2009 30.09.2008 30.06.2008 

A. 

I. Aktywa trwałe 94 395 126 048 95 314 92 340 

I. 

1. Wartości niematerialne i prawne, w 
tym: 

0 480 15 15 

 - wartość firmy 0 0 0 0 

III. 2. Rzeczowe aktywa trwałe 91 678 102 236 92 905 89 905 

IV. 

3. Należności długoterminowe 0 0 0 0 

3.1 Od jednostek powiązanych 0 0 0 0 

3.2 Od pozostałych jednostek 0 0 0 0 

V. 

4. Inwestycje długoterminowe 2 717 23 332 2 083 2 083 

4.1 Nieruchomości 0 0 0 0 

4.2 Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 

4.3 Długoterminowe aktywa finansowe 2 717 23 332 2 083 2 083 

a) 
w jednostkach powiązanych, w 
tym: 

1 085 21 730 2 083 2 083 

 - udziały lub akcje w jednostkach 
podporządkowanych wyceniane metoda 
praw własności 

        

b) w pozostałych jednostkach 1 632 1 602 0 0 

4.4 Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 

IV. 

5. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0 0 311 337 

5.1 
Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

0 0 311 337 

5.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 

B. 

II. Aktywa obrotowe 16 506 49 167 189 322 162 854 

I. 1. Zapasy 5 268 14 161 65 605 57 798 

II. 

2. Należności krótkoterminowe 6 127 29 102 110 841 95 746 

2.1 
Należności od jednostek 
powiązanych 

4 003 14 211 2 739 3 764 

2.2 
 Należności od pozostałych 
jednostek 

2 124 14 891 108 102 91 982 

III. 

3. Inwestycje krótkoterminowe 4 846 5 318 12 427 8 832 

3.1 
Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

4 846 5 318 12 427 8 832 

a) w jednostkach powiązanych 45 44 3 056 3 300 

b)  w pozostałych jednostkach 4 483 4 666 6 046 2 115 

c) 
 środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 

318 608 3 325 3 417 

3.2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 
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IV. 
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

265 586 449 478 

AKTYWA r a z e m 110 901 175 215 284 636 255 194 

PASYWA 30.09.2009 30.06.2009 30.09.2008 30.06.2008 

A. 

I. Kapitał własny  -49 181 14 418 85 973 85 333 

I. 1. Kapitał zakładowy 931 931 931 931 

II. 
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 

0 0 0 0 

III. 
3. Udziały (akcje) własne (wielkość 
ujemna)  

0 0 0 0 

IV. 4. Kapitał zapasowy 50 726 50 726 83 239 83 239 

V. 5. Kapitał z aktualizacji wyceny  0 0 0 0 

VI. 6. Pozostałe kapitały  rezerwowe  0 0 0 0 

VII. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0 

IX. 8. Zysk (strata) netto -100 838 -37 239 1 803 1 163 

X. 
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

0 0 0 0 

B. 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  160 082 160 797 198 662 169 861 

I. 

1. Rezerwy na zobowiązania 4 792 2 354 286 915 

1.1 
Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

92 92 137 766 

1.2 
Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne  

362 0 149 149 

a)  - długoterminowa 0 0 0 0 

b)  - krótkoterminowa 362 0 149 149 

1.3 Pozostałe rezerwy  4 338 2 262 0 0 

a)  - długoterminowe 3 264 0 0 0 

b)  - krótkoterminowe 1 074 2 262 0 0 

II. 

2. Zobowiązania długoterminowe  39 128 39 972 43 027 44 082 

2.1 Wobec jednostek powiązanych  0 0 0 109 

2.2 Wobec pozostałych jednostek 39 128 39 972 43 027 43 973 

III. 

3. Zobowiązania krótkoterminowe  116 162 118 471 155 301 122 691 

3.1 Wobec jednostek powiązanych 233 2 163 3 933 3 781 

3.2 Wobec pozostałych jednostek  115 929 116 308 151 368 118 910 

3.3 Fundusze specjalne 0 0 0 0 

IV. 

4. Rozliczenia międzyokresowe  0 0 48 2 173 

4.1 Ujemna wartość firmy 0 0 0 0 

4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe  0 0 48 2 173 

a)  - długoterminowe 0 0 0 0 

b)  - krótkoterminowe 0 0 48 2 173 

PASYWA  r a z e m 110 901 175 215 284 635 255 194 
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Wartość księgowa -49 181 14 418 85 973 85 333 

  
Liczba akcji 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000 

  

Wartość księgowa na jedna akcję (w 
zł) 

-5,28 1,55 9,23 9,17 

  
Rozwodniona liczba akcji 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 

  

Rozwodniona wartość księgowa na 
jedną akcję (w zł) 

-5,12 1,50 8,95 8,88 

         

         

  
POZYCJE POZABILANSOWE 30.09.2009 30.06.2009 30.09.2008 30.06.2008 

  
1. Należności warunkowe 16 400 16 400 16 824 16 824 

  
1.1 Od jednostek powiązanych (z tytułu) 16 400 16 400 16 824 16 824 

  
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 16 400 16 400 16 824 16 824 

  
1.2 Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0 

  
 - otrzymanych gwarancji i poręczeń         

  
2. Zobowiązania warunkowe 1 027 1 487 10 940 3 456 

  
2.1 Na rzecz jednostek powiązanych (z 
tytułu) 

690 690 690 690 

  
 - udzielonych gwarancji i poręczeń 690 690 690 690 

  
2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z 
tytuł) 

337 797 10 250 2 766 

  
 - udzielonych gwarancji i poręczeń 337 797 710 250 

  
 - akredytywy 0 0 9 540 2 516 

  

 - nie uznawanych przez jednostkę 
roszczeń skierowanych przez 
kontrahentów na drogę postępowania 
spornego 

        

  
3. Inne (z tytułu)         

  
Pozycje pozabilansowe razem 17 427 17 887 27 764 20 280 

 

JEST: 

 

3.2. Bilans 

AKTYWA 30.09.2009 30.06.2009 30.09.2008 31.12.2008 

A. 

I. Aktywa trwałe 94 395 126 048 95 314 104 491 

I. 

1. Wartości niematerialne i 
prawne, w tym: 

0 480 15 168 

 - wartość firmy 0 0 0 0 

III. 2. Rzeczowe aktywa trwałe 91 678 102 236 92 905 100 650 

IV. 

3. Należności długoterminowe 0 0 0 0 

3.1 
Od jednostek 
powiązanych 

0 0 0 0 

3.2 
Od pozostałych 
jednostek 

0 0 0 0 

V. 

4. Inwestycje długoterminowe 2 717 23 332 2 083 1 550 

4.1 Nieruchomości 0 0 0 0 

4.2 
Wartości niematerialne i 
prawne 

0 0 0 0 

4.3 
Długoterminowe aktywa 
finansowe 

2 717 23 332 2 083 1 550 

a) 
w jednostkach 
powiązanych, w tym: 

1 085 21 730 2 083 1 550 

 - udziały lub akcje w 
jednostkach 
podporządkowanych wyceniane 
metoda praw własności 
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b) 
w pozostałych 
jednostkach 

1 632 1 602 0 0 

4.4 
Inne inwestycje 
długoterminowe 

0 0 0 0 

IV. 

5. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

0 0 311 2 123 

5.1 
Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

0 0 311 2 123 

5.2 
Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

0 0 0 0 

B. 

II. Aktywa obrotowe 16 506 49 167 189 322 160 123 

I. 1. Zapasy 5 268 14 161 65 605 53 660 

II. 

2. Należności krótkoterminowe 6 127 29 102 110 841 91 051 

2.1 
Należności od jednostek 
powiązanych 

4 003 14 211 2 739 905 

2.2 
 Należności od 
pozostałych jednostek 

2 124 14 891 108 102 90 146 

III. 

3. Inwestycje krótkoterminowe 4 846 5 318 12 427 15 092 

3.1 
Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

4 846 5 318 12 427 15 092 

a) 
w jednostkach 
powiązanych 

45 44 3 056 2 900 

b) 
 w pozostałych 
jednostkach 

4 483 4 666 6 046 7 992 

c) 
 środki pieniężne i inne 
aktywa pieniężne 

318 608 3 325 4 200 

3.2 
Inne inwestycje 
krótkoterminowe 

0 0 0 0 

IV. 
4. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

265 586 449 320 

AKTYWA r a z e m 110 901 175 215 284 636 264 614 

PASYWA 30.09.2009 30.06.2009 30.09.2008 31.12.2008 

A. 

I. Kapitał własny  -49 181 14 418 85 973 51 657 

I. 1. Kapitał zakładowy 931 931 931 931 

II. 
2. Należne wpłaty na kapitał 
podstawowy (wielkość ujemna) 

0 0 0 0 

III. 
3. Udziały (akcje) własne 
(wielkość ujemna)  

0 0 0 0 

IV. 4. Kapitał zapasowy 50 726 50 726 83 239 83 239 

V. 5. Kapitał z aktualizacji wyceny  0 0 0 0 

VI. 
6. Pozostałe kapitały  
rezerwowe  

0 0 0 0 

VII. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0 

IX. 8. Zysk (strata) netto -100 838 -37 239 1 803 -32 513 

X. 
9. Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

0 0 0 0 

B. 

II. Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania  

160 082 160 797 198 662 212 957 

I. 

1. Rezerwy na zobowiązania 4 792 2 354 286 2 204 

1.1 
Rezerwa z tytułu 
odroczonego podatku 
dochodowego 

92 92 137 141 

1.2 Rezerwa na świadczenia 362 0 149 149 



Pronox Technology S.A. w upadłości układowej - zestawienie korekt do QSr III 2009 rok 

 

 21 

emerytalne i podobne  

a)  - długoterminowa 0 0 0 0 

b)  - krótkoterminowa 362 0 149 149 

1.3 Pozostałe rezerwy  4 338 2 262 0 1 914 

a)  - długoterminowe 3 264 0 0 0 

b)  - krótkoterminowe 1 074 2 262 0 1 914 

II. 

2. Zobowiązania 
długoterminowe  

39 128 39 972 43 027 42 189 

2.1 
Wobec jednostek 
powiązanych  

0 0 0 0 

2.2 
Wobec pozostałych 
jednostek 

39 128 39 972 43 027 42 189 

III. 

3. Zobowiązania 
krótkoterminowe  

116 162 118 471 155 301 168 195 

3.1 
Wobec jednostek 
powiązanych 

233 2 163 3 933 2 229 

3.2 
Wobec pozostałych 
jednostek  

115 929 116 308 151 368 165 966 

3.3 Fundusze specjalne 0 0 0 0 

IV. 

4. Rozliczenia międzyokresowe  0 0 48 369 

4.1 Ujemna wartość firmy 0 0 0 0 

4.2 
Inne rozliczenia 
międzyokresowe  

0 0 48 369 

a)  - długoterminowe 0 0 0 0 

b)  - krótkoterminowe 0 0 48 369 

PASYWA  r a z e m 110 901 175 215 284 635 264 614 

       

  
Wartość księgowa -49 181 14 418 85 973 51 657 

  
Liczba akcji 9 310 000 9 310 000 9 310 000 9 310 000 

  

Wartość księgowa na jedna 
akcję (w zł) 

-5,28 1,55 9,23 5,55 

  
Rozwodniona liczba akcji 9 610 000 9 610 000 9 610 000 9 610 000 

  

Rozwodniona wartość 
księgowa na jedną akcję (w 
zł) 

-5,12 1,50 8,95 5,38 

         

    
 
     

  
POZYCJE POZABILANSOWE 30.09.2009 30.06.2009 30.09.2008 31.12.2008 

  
1. Należności warunkowe 16 400 16 400 16 824 16 400 

  
1.1 Od jednostek powiązanych 
(z tytułu) 

16 400 16 400 16 824 16 400 

  
 - otrzymanych gwarancji i 
poręczeń 

16 400 16 400 16 824 16 400 

  
1.2 Od pozostałych jednostek 
(z tytułu) 

0 0 0 0 

  
 - otrzymanych gwarancji i 
poręczeń 

        

  
2. Zobowiązania warunkowe 1 027 1 487 10 940 14 772 

  
2.1 Na rzecz jednostek 
powiązanych (z tytułu) 

690 690 690 690 

  
 - udzielonych gwarancji i 
poręczeń 

690 690 690 690 

  
2.2 Na rzecz pozostałych 
jednostek (z tytuł) 

337 797 10 250 14 082 
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 - udzielonych gwarancji i 
poręczeń 

337 797 710 1 047 

  
 - akredytywy 0 0 9 540 13 035 

  

 - nie uznawanych przez 
jednostkę roszczeń 
skierowanych przez 
kontrahentów na drogę 
postępowania spornego 

        

  
3. Inne (z tytułu)         

  

Pozycje pozabilansowe 
razem 

17 427 17 887 27 764 31 172 

 

 

VIII. Korekta nr 8 – usunięto dane za III kwartał (rok bieżący) okres od 

01.07.2009 do 30.09.2009 i dane za III kwartał (rok poprzedni) okres od 

01.07.2008 do 30.09.2008 oraz uzupełniono o dane za okres 01.01.2008 – 

31.12.2008. 

 
BYŁO: 

 

3.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

Stan na 

III kwartał 
(rok 

bieżący) 
okres od 

01.07.2009 
do 

30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
bieżący) 
okres od 

01.01.2009 
do 

30.09.2009 

III kwartał 
(rok 

poprzedni) 
okres od 

01.07.2008 
do 

30.09.2008 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 
do 

30.09.2008 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 51 657 51 657 84 170 84 170 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w tym 

0 0 0 0 

b) korekty błędów  podstawowych         

I.a. Kapitału  własny na początek okresu  
(BO), po uzgodnieniu  
     do danych porównywalnych 

51 657 51 657 84 170 84 170 

1. Kapitał  zakładowy na początek okresu 931 931 931 931 

1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego 0 0 0 0 

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 

    - emisji akcji         

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 

    - umorzenia         

1.2. Kapitał  zakładowy na koniec okresu 931 931 931 931 

2. Należne wpłaty na  kapitał zakładowy na 
początek  okresu 

        

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał 
zakładowy 

0 0 0 0 

a) zwiększenie 0 0 0 0 

  -          

b) zmniejszenie 0 0 0 0 
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   -         

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na 
koniec okresu 

0 0 0 0 

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu         

3.1. Zmiana akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 

a) zwiększenie 0 0 0 0 

  - zakup akcji         

b) zmniejszenie 0 0 0 0 

   - wycena akcji         

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0 

4. Kapitału  zapasowy na początek okresu 50 726 83 239 83 239 74 779 

4.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 0 -32 513 0 8 460 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 8 460 

    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej         

    - z podziału zysku (ustawowo)         

    - z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 

      8 460 

    - likwidacja przeszacowanych środków 
trwałych 

        

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 32 513 0 0 

    - pokrycia straty   32 513     

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 50 726 50 726 83 239 83 239 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 

        

5.1. Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 

    - likwidacja przeszacowanych środków 
trwałych 

        

    - skutki likwidacji spółki         

    - przeniesienie kapitału …………..         

    -          

    - inne         

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 

    - sprzedaży i likwidacji środków trwałych         

    -          

    - inne         

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 

0 0 0 0 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek 
okresu 

        

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 0 

    - z podziału zysku         
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   -          

    - przeniesienie kapitału …………..         

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 

    - wydatki zgodnie z uchwałami         

    - pokrycie straty         

    - inne         

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec 
okresu 

0 0 0 0 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek 
okresu 

0 -32 513 0 8 460 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 -32 513 0 8 460 

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w tym 

0 0 0 0 

             - korekty dotyczące ubiegłych lat         

    - korekty błędów  podstawowych         

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, 
po uzgodnieniu do danych porównywalnych 

0 -32 513 0 8 460 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 1 163 0 

    - wynik ubiegłego okresu     1 163   

    -          

    - inne         

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 -32 513 0 8 460 

    - podziału zysku na kapitał zapasowy       8 460 

    - pokrycie straty z lat ubiegłych         

    - przeksięgowanie na kapitał zapasowy         

    - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy   -32 513     

    -          

    - inne         

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 1 163 0 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0 

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

0 0 0 0 

             - korekty dotyczące ubiegłych lat         

             - korekty dotyczące          

    - korekty błędów  podstawowych         

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 
po uzgodnieniu do danych porównywalnych 

0 0 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu) 37 239 0 0 0 

    - wynik ubiegłego okresu 37 239       

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 0 

    - przeniesienia zysku na pokrycie straty         
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    - inne         

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 37 239 0 0 0 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

-37 239 0 1 163 0 

8. Wynik netto -63 599 -100 838 640 1 803 

a) zysk netto     640 1 803 

b) strata netto 63 599 100 838     

c) odpisy z zysku         

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -49 181 -49 181 85 973 85 973 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku  
    (pokrycia straty) 

        

 

 

JEST: 

 

3.4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

Stan na 

III kwartał 
narastająco 
(rok bieżący) 

okres od 
01.01.2009 

do 
30.09.2009 

III kwartał 
narastająco 

(rok 
poprzedni) 
okres od 

01.01.2008 
do 

30.09.2008 

01.01.2008 - 
31.12.2008 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 51 657 84 170 84 170 

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym 0 0 0 

b) korekty błędów  podstawowych       

I.a. Kapitału  własny na początek okresu  (BO), po 
uzgodnieniu  
     do danych porównywalnych 

51 657 84 170 84 170 

1. Kapitał  zakładowy na początek okresu 931 931 931 

1.1. Zmiany stanu kapitału zakładowego 0 0 0 

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 

    - emisji akcji     0 

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 

    - umorzenia       

1.2. Kapitał  zakładowy na koniec okresu 931 931 931 

2. Należne wpłaty na  kapitał zakładowy na początek  
okresu 

      

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 

a) zwiększenie 0 0 0 

  -        

b) zmniejszenie 0 0 0 

   -       
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2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec 
okresu 

0 0 0 

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu       

3.1. Zmiana akcji (udziałów) własnych 0 0 0 

a) zwiększenie 0 0 0 

  - zakup akcji       

b) zmniejszenie 0 0 0 

   - wycena akcji       

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 

4. Kapitału  zapasowy na początek okresu 83 239 74 779 74 779 

4.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego -32 513 8 460 8 460 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 8 460 8 460 

    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej       

    - z podziału zysku (ustawowo)       

    - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 

  8 460 8 460 

    - likwidacja przeszacowanych środków trwałych       

b) zmniejszenie (z tytułu) 32 513 0 0 

    - pokrycia straty 32 513     

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 50 726 83 239 83 239 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu       

5.1. Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 

    - likwidacja przeszacowanych środków trwałych       

    - skutki likwidacji spółki       

    - przeniesienie kapitału …………..       

    -        

    - inne       

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 

    - sprzedaży i likwidacji środków trwałych       

    -        

    - inne       

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu       

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 

    - z podziału zysku       

   -        

    - przeniesienie kapitału …………..       
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b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 

    - wydatki zgodnie z uchwałami       

    - pokrycie straty       

    - inne       

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -32 513 8 460 8 460 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -32 513 8 460 8 460 

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym 0 0 0 

             - korekty dotyczące ubiegłych lat       

    - korekty błędów  podstawowych       

7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

-32 513 8 460 8 460 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 

    - wynik ubiegłego okresu       

    -        

    - inne       

b) zmniejszenie (z tytułu) -32 513 8 460 8 460 

    - podziału zysku na kapitał zapasowy   8 460 8 460 

    - pokrycie straty z lat ubiegłych       

    - przeksięgowanie na kapitał zapasowy       

    - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy -32 513     

    -        

    - inne       

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 

             - korekty dotyczące ubiegłych lat       

             - korekty dotyczące        

    - korekty błędów  podstawowych       

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

0 0 0 

a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 0 

    - wynik ubiegłego okresu       

b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 

    - przeniesienia zysku na pokrycie straty       

    - inne       

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 
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7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 

8. Wynik netto -100 838 1 803 -32 513 

a) zysk netto   1 803   

b) strata netto 100 838   32 513 

c) odpisy z zysku       

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -49 181 85 973 51 657 

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku  (pokrycia straty) 

    51 657 

 

 

IX. Korekta nr 9 – informacja dodatkowa została skorygowana i 

uzupełniona o brakujące elementy w taki sposób, aby spełniała wymogi  

MSR 34  Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz Rozporządzenia 

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). 
 

BYŁO: 

 

4. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz inne 

informacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 

roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów 

papierów wartościowych. 

 

 

Pronox Technology S.A została zarejestrowana w dniu 25 listopada 1997 roku przez Sąd 

Rejonowy w Katowicach pod numerem RHB 14928. 

  

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w 

dniu 6 lutego 2002 roku pod numerem KRS 0000072586. 

 

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 

 

Zgodnie z definicją grupy kapitałowej podanej w MSR 27 w skład Grupy Pronox Technology 

S.A. na dzień 30 września 2009 roku wchodziły: 

- jednostka dominująca  - Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej 

  w Katowicach 

- jednostka zależna  - ESM Logistics Spółka Akcyjna w Katowicach 

- jednostka zależna  - EASY TOUCH Spółka Akcyjna  w Katowicach 

- jednostka zależna  - 4energy Spółka Akcyjna w Katowicach 

- jednostka stowarzyszona  - AGITO Spółka Akcyjna w Warszawie – 39% udział w kapitale 
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W ramach Grupy Pronox Technology S.A., zgodnie ze stanem na dzień 30 września 2009 nie 

funkcjonują grupy kapitałowe niższego szczebla. 

Jednostka zależna ESM Logistics S.A. została skonsolidowana metoda pełną.  

EASY TOUCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach została skonsolidowana metoda 

pełną. 

4energy Spółka Akcyjna została skonsolidowana metoda pełną. 

Jednostka stowarzyszona została skonsolidowana metodą praw własności. 

 

Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Pronox Technology S.A. za III 

kwartał 2009 roku oraz dane porównywalne za III kwartał 2008 roku zostało sporządzone 

zgodnie z MSSF. 

 

Zasady konsolidacji  

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie finansowe Pronox 

Technology S.A. oraz sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzone na dzień 

bilansowy. Za jednostkę zależną, uznaje się jednostkę, wobec której Pronox Technology S.A. 

ma zdolność kierowania jej polityka finansową i operacyjną w celu uzyskania korzyści z jej 

działalności. 

Przejęcie jednostki zależnej rozlicza się metodą praw nabycia. 

Wyłączeniu podlega wartość bilansowa inwestycji jednostki dominującej w jednostce 

zależnej, odpowiednio z kapitałem własnym jednostki zależnej. Nadwyżkę wartości 

bilansowej inwestycji nad wartością godziwą udziału Pronox Technology S.A. w możliwych 

do zidentyfikowania przyjętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. 

Rozrachunki, przychody, koszty i niezrealizowane zyski ujęte w aktywach, powstałe na 

transakcjach pomiędzy spółkami Grupy, podlegają eliminacji. Eliminacji podlegają również 

niezrealizowane straty, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości 

przekazanego składnika aktywów. 

 

Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 
 

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy 

Kapitałowej Pronox Technology S.A. wycenia się w walucie podstawowego środowiska 

gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność, tj. w walucie funkcjonalnej. 

Historyczne skonsolidowane informacje finansowe prezentowane są w złotych polskich 

(PLN), które stanowią walutę funkcjonalną i walutę prezentacji jednostek Grupy Kapitałowej 

Pronox Technology S.A. 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie 

obcej oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażone w walutach 

obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, 

gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie 

udziałów w aktywach netto. 

Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe 

wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, ujmuje się jako element zmian 

wartości godziwej. Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak 

instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

ujmuje się w kapitale z wyceny w wartości godziwej. 
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Rzeczowe aktywa trwałe  

 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które 

jednostki zamierzają wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne 

w okresie dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści 

ekonomicznych do jednostki. Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady 

inwestycyjne, jak również poniesione wydatki na przyszłe dostawy maszyn, urządzeń i usług 

związanych z wytworzeniem środków trwałych.  

Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane są miedzy innymi:  

- nieruchomości, tj. grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej,  

- środki transportu,  

- maszyny i urządzenia,  

- pozostałe ruchome środki trwałe.  

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub po 

koszcie wytworzenia.  

Na dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty 

wartości.  

Amortyzacja środków trwałych odbywa się według stawek odzwierciedlających 

przewidywany okres ich użytkowania. Dla celów amortyzacji środków trwałych stosowana 

jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników 

trwałych są następujące:  

- budynki i budowle 10 do 40 lat  

- maszyny i urządzenia od 2 do 10 lat  

- środki transportu od 2 do 10 lat  

- pozostałe środki trwałe od 5 do 10 lat  

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztu 

pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty 

wartości.  

 

Wartości niematerialne  

 

Wartości niematerialne obejmują aktywa Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A., które 

nie posiadają postaci fizycznej, są identyfikowalne oraz które można wiarygodnie wycenić i 

które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki.  

Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia.  

Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających 

przewidywany okres ich użytkowania. Dla celów amortyzacji wartości niematerialnych o 

określonym okresie użytkowania stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okres 

użytkowania dla składników wartości niematerialnych wynosi 2 i 40 lat.  

Na dzień bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o 

dokonane odpisy aktualizujące oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.  

 

Wartość firmy  

 

Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału jednostek 

Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. w możliwych do zidentyfikowania aktywach 

netto przejętej jednostki zależnej na dzień przejęcia. Wartość firmy z przyjęcia jednostek 

zależnych ujmuje się w wartościach niematerialnych.  

Wartość firmy podlega corocznie testowi na utratę wartości i jest wykazywana w bilansie  
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według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.  

 

Aktywa finansowe  

 

W bilansie skonsolidowanym aktywa finansowe długoterminowe obejmują w całości:  

 

- Udziały w jednostkach pozostałych 

- Udziały w jednostkach powiązanych  

- Udziały w jednostkach pozostałych zalicza się do aktywów trwałych, o ile Grupa  

Kapitałowa nie zamierza zbyć ich wciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego  

- Udziały w jednostkach pozostałych wycenia się po początkowym ujęciu w wartości 

godziwej  

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości godziwej tych aktywów, a posiadają ustalony 

termin wymagalności, wówczas ich wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego 

kosztu; jeżeli aktywa te nie mają ustalonego okresu wymagalności, wyceny dokonuje się w 

cenie nabycia.  

 

Zapasy  

 

Zapasy są aktywami przeznaczonymi do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, 

będącymi w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż oraz mającymi postać materiałów 

lub surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług. 

Zapasy obejmują towary. Towary wycenia się pierwotnie w cenach zakupu. Na dzień 

bilansowy wycena towarów odbywa się z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, tzn. według 

ceny zakupu lub ceny sprzedaży możliwej do uzyskania w zależności od tego, która z nich 

jest niższa. Odpisy aktualizujące dotyczące zapasów wynikające z ostrożnej wyceny oraz 

odpisy aktualizujące dla pozycji zalegających, jak i ich odwrócenia, odnoszone są w koszt 

własny sprzedaży.  

 

Należności i rozliczenia międzyokresowe  

 

Należności ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania 

normalnych terminów płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym 

charakterze, za wartość godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu 

rozpoznania przychodu. Na dzień bilansowy należności handlowe wycenia się z zachowaniem 

zasad ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do 

pozostałych kosztów, natomiast ich odwrócenie do pozostałych przychodów.  

Należności wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy 

zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.  

 

Aktywa finansowe krótkoterminowe  

 

Aktywa finansowe krótkoterminowe obejmują:  

- forward,  

- pożyczki,  

- akcje przewidziane do odsprzedaży.  

Transakcje forward wyceniane są w wartości godziwej.  

Pożyczki to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub 

możliwych do ustalenia płatnościach, które nie są notowane na aktywnym rynku. Powstają 



Pronox Technology S.A. w upadłości układowej - zestawienie korekt do QSr III 2009 rok 

 

 32 

wówczas, gdy Grupa Kapitałowa Pronox Technology S.A. wydaje środki pieniężne, dostarcza 

towary lub usługi bezpośrednio dłużnikowi, nie mając intencji zaklasyfikowania tych 

należności do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek 

zysków i strat. Pożyczki zalicza się 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. 

Pożyczki wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej 

stopy procentowej.  

Akcje dostępne do sprzedaży wycenia się po początkowym ujęciu w wartości godziwej.  

 

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe 

płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do 

trzech miesięcy od dnia ich założenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz o dużej 

płynności. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyceniane są według wartości nominalnych. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i 

wycenia na dzień bilansowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w 

walutach obcych”.  

 

Kapitał własny   

 

Kapitał własny Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. stanowią: 

a) kapitał akcyjny jednostki dominującej, 

b) pozostałe kapitały, na które składają się kapitały rezerwowe i zapasowe, 

c) zyski zatrzymane, na które składają się: 

- niepodzielny zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/ straty z lat 

ubiegłych),  

- wynik finansowy bieżącego okresu obrotowego 

d) udziały mniejszości.  

 

Zobowiązania finansowe  

 

Zobowiązania finansowe obejmują kredyty i pożyczki bankowe. Są one ujmowane według 

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Wyjątkiem są 

kredyty udzielone w rachunku bieżącym, dla których nie są ustalone harmonogramy spłat. W 

przypadku tego rodzaju kredytów, koszty związane z jego uruchomieniem oraz inne opłaty 

obciążają koszty finansowe w okresie ich poniesienia.  

 

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe  

 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania 

świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już. 

posiadanych lub przyszłych aktywów Grupy Kapitałowej. Zobowiązania ujmowane są 

pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania normalnych terminów 

płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za wartość 

godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania zobowiązania. Na 

dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w wartości zamortyzowanego kosztu.  
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Do pozostałych zobowiązań klasyfikowane są rozliczenia międzyokresowe kosztów. Do 

pozycji tych zalicza się zobowiązania przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które 

zostały otrzymane lub wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie 

uzgodnione z dostawca, łącznie z kwotami należnymi pracownikom, np. z tytułu zaległych 

urlopów, premii, wynagrodzenia.  

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień 

bilansowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.  

 

Rezerwy  

 

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na spółkach Grupy Kapitałowej ciąży istniejący 

obowiązek prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy 

prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 

środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku 

kwoty tego zobowiązania lub termin jego wymagalności nie jest pewny. W przypadku, gdy 

wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 

zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, 

przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości 

pieniądza oraz ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.  

 

Leasing  

 

Leasing klasyfikowany jest jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą 

zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu 

leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing 

operacyjny.  

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa 

Grupy Kapitałowej i są wyceniane w wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej 

jednak ni. wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Płatności leasingowe są dzielone 

na część odsetkową oraz część kapitałową tak, by stopa odsetek od pozostającego 

zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do rachunku zysków i 

strat jako koszty finansowe.  

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy 

zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu. Korzyści 

otrzymane i należne jako zachęta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone są w 

rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy 

leasingu.  

 

Utrata wartości  

 

Na każdy dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują przeglądu wartości bilansowej 

składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące 

na możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, 

szacowana jest wartość odzyskiwana danego składnika aktywów, w celu ustalenia 

potencjalnego odpisu z tego tytułu. Wartość odzyskiwana ustalona jest jako kwota wyższa z 

dwóch wartości, a mianowicie: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub 

wartości użytkowej, która odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów 

pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową 

wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne, jeśli występuje, dla danego aktywa. 

Jeżeli wartość odzyskiwana jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów, 
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wartość księgowa jest pomniejszona do wartości odzyskiwanej. Strata z tego tytułu jest 

ujmowana jako koszt w okresie, w którym nastąpiła utrata wartości. W sytuacji odwrócenia 

utraty wartości wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do nowej oszacowanej 

wartości odzyskiwanej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów, jaka 

byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich okresach. 

Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest jako korekta kosztów okresu, w którym ustały 

przesłanki powodujące utratę wartości.  

 

Pochodne instrumenty finansowe  

 

Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych ujmowane są w rachunku zysków i 

strat w pozycji kosztów lub przychodów finansowych, jako że nie były związane z 

konkretnymi transakcjami operacyjnymi. Instrumenty pochodne wbudowane w inne 

instrumenty finansowe lub umowy niebędące instrumentami finansowymi traktowane są jako 

oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z 

nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej 

wynikającymi i jeżeli umowy zasadnicze nie są wyceniane według wartości godziwej, której 

zmiany są ujmowane w rachunku zysków i strat.  

 

Przychody  

 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych 

i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej 

działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze 

sprzedażą.  

Sprzedaż produktów i towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia aktywów i 

przekazania odbiorcy znaczącego ryzyka związanego z dostawą.  

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty 

należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.  

Przychody z tytułu dywidend ujmowane są w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo 

akcjonariuszy do otrzymania płatności.  

 

Opodatkowanie  

 

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek 

odroczony.  

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od 

księgowanego zysku (straty) brutto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających 

opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji 

kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia 

podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku 

obrotowym.  

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub 

zwrotowi w przyszłości w oparciu o różnice pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i 

pasywów, a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do 

wyliczenia podstawy opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 
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jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że biedzie można 

pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać 

w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się 

wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat poza przypadkiem, 

gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku 

podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne.  

 

 

Zmiany zasad rachunkowości   

 

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2009 roku  został sporządzony zgodnie z 

MSSF, które zostały przyjęte do wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku 

finansowego przez spółkę dominującą wyłącznie dla potrzeb sporządzenia sprawozdań 

skonsolidowanych. Szczegółowy opis zasad wyceny i prezentacji został zamieszczony w 

skonsolidowanym raporcie rocznym za 2006 rok, opublikowanym w dniu 15 maja 2007 roku. 

Sprawozdania sporządzone za III kwartał roku poprzedniego oraz, w przypadku bilansu, za 

kwartał bezpośrednio poprzedzający kwartał objęty raportem, zostały sporządzone w sposób 

zapewniający porównywalność danych. 

 

Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 

 

Walutą pomiaru w niniejszym sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą jest 

złoty polski. Dane w sprawozdaniu podane zostały w tysiącach złotych chyba, że wskazano 

inaczej. 

 

Zasady przeliczenia 

 

Pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na 

ostatni dzień każdego okresu objętego raportem: 

30.09.2009   1 EURO = 4,2226 

30.09.2008   1 EURO = 3,4083 

Pozycje wynikowe zostały przeliczone według kursu średniego NPB w każdym okresie 

obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca w okresie objętym raportem: 

III kwartał 2009 – kurs średni 1 EURO = 4,3993 

III kwartał 2008 – kurs średni 1 EURO = 3,4247  

 

Istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej Pronox Technology S.A. w III kwartale 2009 

roku 

 

W dniu 24 września 2009 roku rezygnacje z pełnionej w Zarządzie Spółki funkcji Prezesa 

Zarządu złożył pan Maciej Sosiński. Jednocześnie z dniem 24 września 2009 roku do Zarządu 

Spółki zostali powołani panowie Ireneusz Król, który objął funkcję Prezesa Zarządu oraz 

Mariusz Jabłoński, który objął funkcje Wiceprezesa Zarządu. 

 

Na dzień 30.09.2009 roku skład osobowy Zarządu był następujący: 

 

Prezes Zarządu – Ireneusz Król 

Wiceprezes Zarządu – Mariusz Jabłoński 
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Członek Zarządu – Tomasz Minkina 

Na dzień sporządzenia sprawozdania roku skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.  

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2009 był następujący: 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Jawoszek 

Sekretarz Rady Nadzorczej – Piotr Ginter 

Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Mrozik 

Członek Rady Nadzorczej – Marek Szołdrowski 

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Czajka 

 

W dniu 21 października 2009 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył pan 

Grzegorz Czajka oraz rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył pan Piotr Ginter. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w upadłości układowej w dniu 

21 października 2009 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Ireneusza 

Nawrockiego oraz pana Jacka Krysiaka. 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest następujący: 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Jawoszek 

Członek Rady Nadzorczej – Jacek Krysiak  

Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Mrozik 

Członek Rady Nadzorczej – Ireneusz Nawrocki 

Członek Rady Nadzorczej – Marek Szołdrowski 

 

W dniu 24 września 2009 roku podpisany został List intencyjny pomiędzy Pronox 

Technology S.A. z siedzibą w Katowicach i Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach w 

sprawie dokapitalizowania Pronox Technology S.A. kwotą 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt 

milionów złotych) w celu realizacji pełnego procesu restrukturyzacji. 

 

W dniu 29 września 2009 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział X Gospodarczy 

wydał Postanowienie o otwarciu z datą 29 września 2009 o godzinie 8.00 postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu Pronox Technology S.A., o co wnioskował 

dłużnik. Sąd ustanowił Zarząd własny dłużnika na całości majątku dłużnika, wyznaczył 

sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Knast oraz nadzorcę sądowego Pana Mirosława 

Lakwę. Powyższe postanowienie jest pierwszym i najważniejszym elementem procesu 

restrukturyzacji Spółki. 

W dniu 7 października 2009 roku Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód 

Wydział X Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z dnia 29 

września 2009 roku uprawomocniło się. 

 

1 października 2009 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął 

uchwałę nr 378/, na mocy której postanowiono o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych 493.387 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta 

osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym 431.987 (czterysta 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji serii A2 i 61.400 

(sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji serii C2 oraz oznaczeniu ich kodem 

PLPRNTC00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na 

który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPRNTC00017. 
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Zarejestrowanie wskazanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi 

w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów 

potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o 

wprowadzeniu akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji 

jako dzień wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. W przypadku gdy do 

obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie wskazane akcje, 

zarejestrowanie pod kodem PLPRNTC00017 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu 

nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich 

wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu 

wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. 

Informacja o zarejestrowaniu wskazanych akcji pod kodem PLPRNTC00017 i liczbie akcji 

oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu 

Krajowego Depozytu. Uchwała nr 378/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W dniu 9 października 2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

podjął Uchwałę nr 559/2009 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego 

na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i C2 spółki Pronox 

Technology S.A. w upadłości układowej, stwierdzającą że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 

Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone zostały 

61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela Pronox 

Technology S.A. w upadłości układowej serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda oraz 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 

siedem) akcji zwykłych na okaziciela Pronox Technology S.A. w upadłości układowej serii 

C2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 

Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 14 października 2009 r. 

w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wskazane akcje spółki 

Pronox Technology S.A. w upadłości układowej pod warunkiem dokonania przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 października 2009 r. rejestracji tych akcji i 

oznaczenia ich kodem PLPRNTC00017. Uchwała nr 559/2009 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. weszła w życie z dniem podjęcia. 

W komunikacie Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. sygn. 

DO/ZW/1722/2009, ONP/10/0385 poinformował Spółkę o rejestracji w dniu 14 października 

2009 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 493.387 (czterysta 

dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki i oznaczeniu ich 

kodem PLPRNTC00017. Łączna liczba papierów wartościowych Spółki zarejestrowanych w 

Krajowym Depozycie wynosi 6.733.387 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące 

trzysta osiemdziesiąt siedem). 

 

Sprawozdawczość segmentów 

 

Grupa działa w jednym głównym segmencie sprawozdawczym, obejmującym elektroniczny 

sprzęt komputerowy. Segment ten stanowi strategiczny przedmiot działalności gospodarczej, 

inna działalność nie jest znacząca. 

Grupa działa w jednym segmencie geograficznym. Większość sprzedaży eksportowej to 

sprzedaż do krajów Wspólnoty Państw Europejskich, a więc państw działających w 

jednakowym środowisku ekonomicznym i o zbliżonych warunkach politycznych. Towary 

charakteryzują się podobną rentownością. 

 

Sezonowość sprzedaży 
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Działalność Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. charakteryzuje się nieznaczną 

sezonowością polegająca na zwiększonej sprzedaży w IV kwartale roku kalendarzowego. 

 

Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport. 

 

W dniu 29 września 2009 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach wydał 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu Pronox Technology 

S.A. w Katowicach, o co wnioskował dłużnik. Sąd ustanowił Zarząd własny dłużnika na 

całości majątku dłużnika, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Knast oraz 

nadzorcę sądowego Pana Mirosława Lakwę. Sąd oznaczył wydanie postanowienia na godzinę 

8.00. Postanowienie powyższe uprawomocniło się w dniu 7 października 2009 roku. 

Powyższe postanowienie jest pierwszym i najważniejszym elementem rozpoczętego procesu 

restrukturyzacji Spółki. 

 

 

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

W związku z ogłoszeniem przez Sąd Rejonowy w Katowicach upadłości z możliwością 

zawarcia układu oraz rozpoczęciem procesu restrukturyzacji Spółki, Zarząd dokonał oceny 

poszczególnych składników aktywów spółki pod kątem ich przydatności do dalszej 

działalności oraz wartości rynkowej, w wyniku czego zostały utworzone następujące odpisy 

aktualizujące: 

- wartości niematerialne i prawne – 410.760,56 złotych 

- środki trwałe – 8.794.336,23 złotych 

- inwestycje długoterminowe – 20.645.567,02 złotych 

- należności – 16.497.486,39 złotych 

- zobowiązania z tytułu odsetek handlowych – 3.572.452,94 złotych. 

Utworzone zostały następujące rezerwy: 

- na urlopy i odprawy związane z restrukturyzacją – 362.150,00 złotych 

- na zobowiązania gwarancyjne – 3.035.793,00 złotych 

- na koszty postępowania układowego – 456.000,00 złotych. 

 

Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący 

sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki 

 

W dniu 7 października 2009 roku o uprawomocniło się Postanowienie Sądu Rejonowego 

Katowice Wschód Wydział X Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia 

układu, z dnia 29 września 2009 roku. 

 

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w 

raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych 

 

Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej nie publikował prognoz dotyczących 

wyników finansowych Spółki, jak również Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. 

 

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych 
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Spółka przeprowadziła publiczne emisję 1 500 000 akcji Serii E na podstawie uchwały WZA 

z dnia 02.11.2006 roku. Przydział akcji nastąpił 30.04.2007 roku. 

 

21 października 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w 

upadłości układowej podjęło uchwały o następującej treści: 

1/ 

§ 1  

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł 

(piętnaście milionów złotych) tj. z kwoty 931.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy 

złotych) do kwoty nie wyższej niż 15.931.000,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset 

trzydzieści jeden tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt 

milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda. 

2. Akcje serii G zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom.   

3. Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady 

Nadzorczej Spółki.  

4. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.  

5. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie art. 431 

§ 2 pkt.1 k.s.h. w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.  

6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki 

przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2009 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 

2009 roku.   

7. Wyłącza się prawo poboru nowych akcji na okaziciela serii G przez dotychczasowych 

akcjonariuszy.  

8. Opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

prawa poboru akcji serii G oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2  

1. Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w 

całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.  

2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz wskazującą 

sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w 

formie aktu notarialnego o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji 

prywatnej akcji serii G, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie 

Spółki, na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 4  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii G do obrotu na 

rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

2. Akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną. § 5  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 

innych czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały 

oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia działań mających na celu 

zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki związanych z 

podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii G oraz 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i 
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dematerializacji tych papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii G w depozycie 

papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi.  

§ 6  

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej 

Uchwały zmienia się § 4 ust. 1 Statutu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI 

UKŁADOWEJ, w ten sposób, że:  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.931.000,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset 

trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 159.310.000 (sto pięćdziesiąt dziewięć 

milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, 

w tym:  

1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co 

do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,  

3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii A2,  

4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji 

imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do 

dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,  

6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 

7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C2,  

8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

D,  

9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  

10) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.  

 

§ 7  

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w 

Krajowym Rejestrze Sądowym.  

2/ 

§ 1  

Emisja obligacji  

1. PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ wyemituje nie więcej 

niż 500 (pięćset) obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto 

tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 zł 

(pięćdziesiąt milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami”, emitowanych przez Spółkę w 

celu pozyskania Śródków pieniężnych niezbędnych do sfinansowania bieżącej działalności 

gospodarczej Spółki. 2. Emisja dojdzie do skutku w przypadku nabycia przynajmniej jednej 

Obligacji.  

3. Obligacje mogą nie mieć postaci dokumentu.  

4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.  

5. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o 

obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów, 

w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu PRONOX 

TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ.  

6. Termin wykupu Obligacji wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.  

7. Spółka może według swobodnego uznania, dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w 

dowolnym terminie pomiędzy upływem pół roku od Daty Przydziału a Datą Wykupu.  
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8. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem stałym 

w wysokości nie większej niż 5% (pięć procent) w skali roku, liczonej od wartości 

nominalnej Obligacji.  

9. Oprocentowanie wypłacane będzie w kwartalnych okresach odsetkowych w następnym 

dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania 

przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w 

najbliższym dniu roboczym.  

§ 2  

Upoważnienie dla Zarządu Spółki  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do 

określenia, w drodze stosownej odrębnej uchwały, wszelkich szczegółowych warunków 

emisji Obligacji, o której mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do 

określenia:  

1) ceny emisyjnej Obligacji,  

2) wysokości i warunków oprocentowania Obligacji i/lub ewentualnej premii od Obligacji, 

przy zastrzeżeniu postanowień § 1 ust. 6 niniejszej uchwały,  

3) zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy 

z tytułu posiadania Obligacji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych 

obligacji,  

4) zasad wykupu i/lub przedterminowego wykupu Obligacji,  

5) zasad dystrybucji emitowanych Obligacji (w tym: emisji Obligacji w poszczególnych 

seriach, czasu trwania programu emisji Obligacji, terminów  

otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dokonywania zapisów oraz opłacenia Obligacji),  

6) zasad przydziału Obligacji,  

7) innych, szczegółowych warunków emisji Obligacji.  

§ 3  

Wejście uchwały w życie  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

3/ 

§ 1  

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) uchwala się emisję do 

18.320.0000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii B (Warranty Subskrypcyjne).  

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być 

wydawane w odcinkach zbiorowych.   

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.   

4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii H 

(zgodnie z definicją poniżej).   

5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.   

6. Prawa do objęcia Akcji Serii H (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów 

Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 

2015 roku. Upoważnia się Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI 

UKŁADOWEJ do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji 

Serii H w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym ustępie.  

Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane 

w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.  

8. Warranty Subskrypcyjne w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) zostaną zaoferowane do 

objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd, z zastrzeżeniem, że 

podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.   
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9. Warranty Subskrypcyjne w ilości 8.320.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) 

zostaną zaoferowane przez Radę Nadzorczą Spółki - Zarządowi PRONOX TECHNOLOGY 

S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w osobach: Ireneusz Król, Mariusz Jabłoński, Tomasz 

Minkina - do nieodpłatnego objęcia po prawomocnym zakończeniu układu z wierzycielami 

Spółki.  

10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W 

UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem 

Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w § 1 ust. 8 i 9 powyżej, w 

tym do:  

a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu 

Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych oraz  

b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna 

wskazana w niniejszej uchwale.  

§ 2  

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ o 

kwotę nie większą niż 1.832.000 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa 

tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 18.320.000 (słownie: osiemnaście milionów 

trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 

0,10zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii H).  

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H 

posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez PRONOX 

TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ na podstawie niniejszej uchwały. 

Objęcie Akcji Serii H nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej. 3. 

Akcje Serii H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczowi 

Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H 

zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii H.  

4. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie określona przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody 

Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaoferowania warrantów subskrypcyjnych podmiotom o 

których mowa w § 1 ust. 8 i 9 niniejszej uchwały.  

5. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:   

a) Akcje Serii H wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za 

poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w 

którym akcje te zostały wydane,  

b) Akcje Serii H wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku 

za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego. 

6. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W 

UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie 

Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii H będą miały formę 

zdematerializowaną.   

7. Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ jest 

upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji 

niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji 

Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku 

regulowanym, rejestracji Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych 

S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku 

regulowanym GPW.   



Pronox Technology S.A. w upadłości układowej - zestawienie korekt do QSr III 2009 rok 

 

 43 

8. Niniejszym upoważnia się Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI 

UKŁADOWEJ do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii H na rzecz 

posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, 

o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta 

instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii H 

w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.   

§ 3  

1. W interesie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ pozbawia 

się dotychczasowych akcjonariuszy PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI 

UKŁADOWEJ w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii H. 

Przyjmuje sie do wiadomości pisemną opinię Zarządu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W 

UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów 

Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii H, która to opinia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 

Uchwały.  

2. Podjecie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji Akcji Serii H z wyłączeniem w całości  

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz Warrantów Subskrypcyjnych z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest 

potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce 

kontynuowanie strategii dalszego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy 

poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.   

§ 4  

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na 

podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX 

TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ postanawia zmienić § 4 ust. 2 

Statutu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ poprzez 

nadanie mu nowego następującego brzmienia:  

„§ 4 ust. 2  
1. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 r. oraz 21 

października 2009 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą 

niż 1.862.000,00 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez 

emisję nie więcej niż:  

- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) 

każda,  

- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć 

groszy) każda.  

 

Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 

przeliczeniu na jedna akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

 

W okresie objętym raportem nie została zadeklarowana, ani wypłacona dywidenda.    

 

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty 

zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 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 wskazaniem zmian w strukturze własności Spółki 

 
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba % udział % udział głosów na 
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głosów w kapitale 
zakładowym 

walnym 
zgromadzeniu 
akcjonariuszy 

Dariusz Smagorowicz 1 294 814 2 589 628 13,91 21,79 

Maciej Sosiński 1 262 037  1 262 037 13,56 10,62 

Centrozap S.A. 1 180 000  1 180 000 12,67 9,93 

Mariusz Jawoszek 667 799 1 335 598 7,17 11,24 

Amada Investment LLC 614 000 1 211 500 6,60 10,19 

 

 

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 

zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz 

ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę 

informacjami. 

 

 

imię i nazwisko pełniona funkcja liczba akcji 

Ireneusz Król Prezes Zarządu 0 

Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu 0 

Tomasz Minkina Członek Zarządu 30 700 

Mariusz Jawoszek 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
667 799 

Jacek Krysiak Członek Rady Nadzorczej 0 

Przemysław Mrozik Członek Rady Nadzorczej 2 200 

Ireneusz Nawrocki Członek Rady Nadzorczej 0 

Marek Szołdrowski Członek Rady Nadzorczej 0 

 

 

  

Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

  

W III kwartale 2009 r. nie toczyło się, ani nie zostało wszczęte żadne istotne postępowanie 

przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 

publicznej. 

 

Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu 

transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość 

wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro – jeżeli nie są one transakcjami 

typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami 

powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, 

prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną. 

 

W III kwartale 2009 roku transakcje takie nie wystąpiły. 
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Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej 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 Spółki. 

 

Spółka lub jednostki od niej zależne w III kwartale 2009 roku nie udzieliły poręczeń kredytu, 

pożyczek lub gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 

podmiotu na kwotę stanowiącą równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 

JEST: 

 

4. Przyjęte zasady rachunkowości 

 

Pronox Technology S.A została zarejestrowana w dniu 25 listopada 1997 roku przez Sąd 

Rejonowy w Katowicach pod numerem RHB 14928. 

  

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w 

dniu 6 lutego 2002 roku pod numerem KRS 0000072586. 

 

Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. 

 

Zgodnie z definicją grupy kapitałowej podanej w MSR 27 w skład Grupy Pronox Technology 

S.A. na dzień 30 września 2009 roku wchodziły: 

- jednostka dominująca  - Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej 

  w Katowicach 

- jednostka zależna  - ESM Logistics Spółka Akcyjna w Katowicach 

- jednostka zależna  - EASY TOUCH Spółka Akcyjna  w Katowicach 

- jednostka zależna  - 4energy Spółka Akcyjna w Katowicach 

- jednostka stowarzyszona  - AGITO Spółka Akcyjna w Warszawie – 39% udział w kapitale 

 

 

W ramach Grupy Pronox Technology S.A., zgodnie ze stanem na dzień 30 września 2009 nie 

funkcjonują grupy kapitałowe niższego szczebla. 

Jednostka zależna ESM Logistics S.A. została skonsolidowana metoda pełną.  

EASY TOUCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach została skonsolidowana metoda 

pełną. 

4energy Spółka Akcyjna została skonsolidowana metoda pełną. 

Jednostka stowarzyszona została skonsolidowana metodą praw własności. 

 

W związku z ogłoszeniem upadłości z możliwością zawarcia układu Zarząd Pronox 

Technology S.A. podjął decyzję o niezamykaniu ksiąg rachunkowych Spółki na dzień 

poprzedzający dzień ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt. 3 Ustawy o 

Rachunkowości. Zgodnie z powyższą decyzją Zarządu Spółki nie nastąpiła zmiana zasad 

wyceny aktywów i pasywów. 

Zgodnie z art.29 ust 3 Ustawy o Rachunkowości – „wszczęcie postępowania naprawczego 

albo upadłościowego z możliwością zawarcia układu lub zmiana formy prawnej jednostki nie 

stanowią przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana” – przyjęto, że Pronox 

Technology S.A. będzie kontynuować działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. 

 

Podstawa sporządzenia – oświadczenie o zgodności 
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Niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres trzech i dziewięciu 

miesięcy zakończonych 30 września 2009 r. zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 

przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 

członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). 

Na podstawie Art.55 ust.5 Ustawy o rachunkowości, Grupa Pronox sporządza 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 

Sprawozdawczości Finansowej. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego przyjęte 

zostały odpowiednie do działalności Grupy zasady rachunkowości zgodne z 

Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi 

Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi 

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (zwanymi dalej 

łącznie „zasadami rachunkowości przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej”). 

Niniejsze kwartalne skonsolidowane sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z 

Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna 

Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) i spełnia wszystkie jego wymogi oraz zgodnie z 

odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej 

sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i 

obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego sprawozdania. 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przedstawione w tysiącach polskich 

złotych, w związku z faktem, iż złoty polski jest podstawową walutą, w której denominowane 

są transakcje Grupy (waluta funkcjonalna). 

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że w dającej 

się przewidzieć przyszłości, spółki wchodzące w skład Grupy Pronox będą kontynuować 

działalność. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymagało dokonania pewnych znaczących 

oszacowań i ocen dokonanych przez Zarząd. 

Prezentacja zdarzeń gospodarczych w sprawozdaniach finansowych dokonywana jest z 

uwzględnieniem zasady istotności. Polega ona na niezbędnym (choć nie wyłącznym) 

ujawnianiu tych informacji, których pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje 

gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdania finansowego. 

 

Standardy, zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości oraz 

interpretacjach obowiązujące na dzień 1 stycznia 2009 r. 

 

Następujące standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje (przyjęte lub 

będące w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską) są obowiązujące na dzień 1 stycznia 

2009 roku: 

– Zaktualizowany MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, 

– Zaktualizowany MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”, 

– Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” oraz do MSR 1 „Prezentacja 

sprawozdań finansowych – Instrumenty finansowe z opcją sprzedaży i zobowiązania powstałe 

w wyniku likwidacji”, 

– Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej po raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania 

finansowe – Koszt inwestycji w jednostkę zależną, współzależną lub stowarzyszoną”, 

– Zmiana do MSSF 2 „Płatności w formie akcji – Warunki nabycia uprawnień i anulowanie”, 

– MSSF 8 „Segmenty operacyjne”, 
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– Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbiór 

zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zmiany mają 

zastosowanie w większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 

stycznia 2009 roku i później, 

– KIMSF 15 „Umowy na budowę nieruchomości”. Niniejsza interpretacja nie została 

zaakceptowana przez Unię Europejską, 

– KIMSF 16 „Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostkach zagranicznych”, zmiany mają 

zastosowanie w roku finansowym rozpoczynającym się 1 października 2008 roku lub później. 

Od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązuje również: 

– KIMSF 18 „Nieodpłatne przekazanie aktywów”, ma zastosowanie prospektywnie w 

odniesieniu do składników aktywów otrzymanych od klientów 1 lipca 2009 roku lub po tej 

dacie. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską. 

Przyjęcie powyższych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w 

polityce rachunkowości Grupy Pronox ani w prezentacji sprawozdań finansowych. 

 

Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte 

– Zaktualizowany MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”, ma 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, 

– Zmiana do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”, ma zastosowanie dla okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później. Niniejsza zmiana nie została 

zaakceptowana przez Unię Europejską, 

– Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: Pozycje kwalifikujące się do rachunkowości 

zabezpieczeń”, mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 

roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, 

– Zaktualizowany MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, ma zastosowanie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejszy standard nie został 

zaakceptowany przez Unię Europejską, 

– Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej po raz pierwszy”, mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 

1 stycznia 2010 roku lub później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię 

Europejską, 

– Zaktualizowany MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”, ma zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, 

– MSSF dla Małych i Średnich Jednostek. Standard ma zastosowanie z dniem wydania (9 

lipca 2009 roku). Niniejszy standard nie został zaakceptowany przez Unię Europejską, 

– Ulepszenia w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej – zbior 

zmian do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zmiany mają 

zastosowanie w większości przypadków dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 

stycznia 2010 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię 

Europejską, 

– KIMSF 17 „Dystrybucja aktywów niepieniężnych na rzecz właścicieli”, ma zastosowanie 

dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsza 

interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską. 

Zarząd nie wybrał opcji wcześniejszego zastosowania tych standardów oraz interpretacji już 

przyjętych lub będących w trakcie przyjmowania przez Unię Europejską. 

 

Zasady konsolidacji  
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdanie finansowe Pronox 

Technology S.A. oraz sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzone na dzień 

bilansowy. Za jednostkę zależną, uznaje się jednostkę, wobec której Pronox Technology S.A. 

ma zdolność kierowania jej polityka finansową i operacyjną w celu uzyskania korzyści z jej 

działalności. 

Przejęcie jednostki zależnej rozlicza się metodą praw nabycia. 

Wyłączeniu podlega wartość bilansowa inwestycji jednostki dominującej w jednostce 

zależnej, odpowiednio z kapitałem własnym jednostki zależnej. Nadwyżkę wartości 

bilansowej inwestycji nad wartością godziwą udziału Pronox Technology S.A. w możliwych 

do zidentyfikowania przyjętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy. 

Rozrachunki, przychody, koszty i niezrealizowane zyski ujęte w aktywach, powstałe na 

transakcjach pomiędzy spółkami Grupy, podlegają eliminacji. Eliminacji podlegają również 

niezrealizowane straty, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości 

przekazanego składnika aktywów. 

 

Transakcje w walucie obcej i wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 
 

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek Grupy 

Kapitałowej Pronox Technology S.A. wycenia się w walucie podstawowego środowiska 

gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność, tj. w walucie funkcjonalnej. 

Historyczne skonsolidowane informacje finansowe prezentowane są w złotych polskich 

(PLN), które stanowią walutę funkcjonalną i walutę prezentacji jednostek Grupy Kapitałowej 

Pronox Technology S.A. 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych powstałe w wyniku rozliczenia transakcji w walucie 

obcej oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażone w walutach 

obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, 

gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych i zabezpieczenie 

udziałów w aktywach netto. 

Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak instrumenty kapitałowe 

wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, ujmuje się jako element zmian 

wartości godziwej. Różnice kursowe powstałe na pozycjach niepieniężnych, takich jak 

instrumenty kapitałowe zaklasyfikowane do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 

ujmuje się w kapitale z wyceny w wartości godziwej. 

 

Rzeczowe aktywa trwałe  

 

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które 

jednostki zamierzają wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne 

w okresie dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści 

ekonomicznych do jednostki. Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady 

inwestycyjne, jak również poniesione wydatki na przyszłe dostawy maszyn, urządzeń i usług 

związanych z wytworzeniem środków trwałych.  

Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczane są miedzy innymi:  

- nieruchomości, tj. grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej,  

- środki transportu,  

- maszyny i urządzenia,  

- pozostałe ruchome środki trwałe.  

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub po 

koszcie wytworzenia.  
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Na dzień bilansowy rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie 

wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty 

wartości.  

Amortyzacja środków trwałych odbywa się według stawek odzwierciedlających 

przewidywany okres ich użytkowania. Dla celów amortyzacji środków trwałych stosowana 

jest metoda amortyzacji liniowej. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników 

trwałych są następujące:  

- budynki i budowle 10 do 40 lat  

- maszyny i urządzenia od 2 do 10 lat  

- środki transportu od 2 do 10 lat  

- pozostałe środki trwałe od 5 do 10 lat  

Na dzień bilansowy środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wyceniane są według kosztu 

pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty 

wartości.  

 

Wartości niematerialne  

 

Wartości niematerialne obejmują aktywa Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A., które 

nie posiadają postaci fizycznej, są identyfikowalne oraz które można wiarygodnie wycenić i 

które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki.  

Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia.  

Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających 

przewidywany okres ich użytkowania. Dla celów amortyzacji wartości niematerialnych o 

określonym okresie użytkowania stosowana jest metoda amortyzacji liniowej. Okres 

użytkowania dla składników wartości niematerialnych wynosi 2 i 40 lat.  

Na dzień bilansowy wartości niematerialne wyceniane są według kosztu po pomniejszeniu o 

dokonane odpisy aktualizujące oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości.  

 

Wartość firmy  

 

Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału jednostek 

Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. w możliwych do zidentyfikowania aktywach 

netto przejętej jednostki zależnej na dzień przejęcia. Wartość firmy z przyjęcia jednostek 

zależnych ujmuje się w wartościach niematerialnych.  

Wartość firmy podlega corocznie testowi na utratę wartości i jest wykazywana w bilansie  

według wartości początkowej pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości.  

 

Aktywa finansowe  

 

W bilansie skonsolidowanym aktywa finansowe długoterminowe obejmują w całości:  

 

- Udziały w jednostkach pozostałych 

- Udziały w jednostkach powiązanych  

- Udziały w jednostkach pozostałych zalicza się do aktywów trwałych, o ile Grupa  

Kapitałowa nie zamierza zbyć ich wciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego  

- Udziały w jednostkach pozostałych wycenia się po początkowym ujęciu w wartości 

godziwej  

Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości godziwej tych aktywów, a posiadają ustalony 

termin wymagalności, wówczas ich wyceny dokonuje się w wysokości zamortyzowanego 



Pronox Technology S.A. w upadłości układowej - zestawienie korekt do QSr III 2009 rok 

 

 50 

kosztu; jeżeli aktywa te nie mają ustalonego okresu wymagalności, wyceny dokonuje się w 

cenie nabycia.  

 

Zapasy  

 

Zapasy są aktywami przeznaczonymi do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, 

będącymi w trakcie produkcji przeznaczonej na sprzedaż oraz mającymi postać materiałów 

lub surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług. 

Zapasy obejmują towary. Towary wycenia się pierwotnie w cenach zakupu. Na dzień 

bilansowy wycena towarów odbywa się z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny, tzn. według 

ceny zakupu lub ceny sprzedaży możliwej do uzyskania w zależności od tego, która z nich 

jest niższa. Odpisy aktualizujące dotyczące zapasów wynikające z ostrożnej wyceny oraz 

odpisy aktualizujące dla pozycji zalegających, jak i ich odwrócenia, odnoszone są w koszt 

własny sprzedaży.  

 

Należności i rozliczenia międzyokresowe  

 

Należności ujmowane są pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania 

normalnych terminów płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym 

charakterze, za wartość godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu 

rozpoznania przychodu. Na dzień bilansowy należności handlowe wycenia się z zachowaniem 

zasad ostrożnej wyceny. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do 

pozostałych kosztów, natomiast ich odwrócenie do pozostałych przychodów.  

Należności wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień bilansowy 

zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.  

 

Aktywa finansowe krótkoterminowe  

 

Aktywa finansowe krótkoterminowe obejmują:  

- forward,  

- pożyczki,  

- akcje przewidziane do odsprzedaży.  

Transakcje forward wyceniane są w wartości godziwej.  

Pożyczki to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe o ustalonych lub 

możliwych do ustalenia płatnościach, które nie są notowane na aktywnym rynku. Powstają 

wówczas, gdy Grupa Kapitałowa Pronox Technology S.A. wydaje środki pieniężne, dostarcza 

towary lub usługi bezpośrednio dłużnikowi, nie mając intencji zaklasyfikowania tych 

należności do aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek 

zysków i strat. Pożyczki zalicza się 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. 

Pożyczki wycenia się w wysokości zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej 

stopy procentowej.  

Akcje dostępne do sprzedaży wycenia się po początkowym ujęciu w wartości godziwej.  

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe 

płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do 
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trzech miesięcy od dnia ich założenia, otrzymania, nabycia lub wystawienia oraz o dużej 

płynności. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyceniane są według wartości nominalnych. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i 

wycenia na dzień bilansowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w 

walutach obcych”.  

 

Kapitał własny   

 

Kapitał własny Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. stanowią: 

a) kapitał akcyjny jednostki dominującej, 

b) pozostałe kapitały, na które składają się kapitały rezerwowe i zapasowe, 

c) zyski zatrzymane, na które składają się: 

- niepodzielny zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych (skumulowane zyski/ straty z lat 

ubiegłych),  

- wynik finansowy bieżącego okresu obrotowego 

d) udziały mniejszości.  

 

Zobowiązania finansowe  

 

Zobowiązania finansowe obejmują kredyty i pożyczki bankowe. Są one ujmowane według 

zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Wyjątkiem są 

kredyty udzielone w rachunku bieżącym, dla których nie są ustalone harmonogramy spłat. W 

przypadku tego rodzaju kredytów, koszty związane z jego uruchomieniem oraz inne opłaty 

obciążają koszty finansowe w okresie ich poniesienia.  

 

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe  

 

Za zobowiązania uznaje się wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania 

świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już. 

posiadanych lub przyszłych aktywów Grupy Kapitałowej. Zobowiązania ujmowane są 

pierwotnie w wartościach godziwych. W przypadku stosowania normalnych terminów 

płatności, uznanych w praktyce na rynku w transakcjach o podobnym charakterze, za wartość 

godziwą uznaje się ich wartość nominalną powstałą w dniu rozpoznania zobowiązania. Na 

dzień bilansowy zobowiązania wycenia się w wartości zamortyzowanego kosztu.  

Do pozostałych zobowiązań klasyfikowane są rozliczenia międzyokresowe kosztów. Do 

pozycji tych zalicza się zobowiązania przypadające do zapłaty za towary lub usługi, które 

zostały otrzymane lub wykonane, ale nie zostały opłacone, zafakturowane lub formalnie 

uzgodnione z dostawca, łącznie z kwotami należnymi pracownikom, np. z tytułu zaległych 

urlopów, premii, wynagrodzenia.  

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach i wycenia na dzień 

bilansowy zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie „Transakcje w walutach obcych”.  

 

Rezerwy  

 

Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na spółkach Grupy Kapitałowej ciąży istniejący 

obowiązek prawny lub zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy 

prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 

środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz można dokonać wiarygodnego szacunku 

kwoty tego zobowiązania lub termin jego wymagalności nie jest pewny. W przypadku, gdy 

wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny wielkość rezerwy jest ustalana poprzez 
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zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, 

przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości 

pieniądza oraz ryzyka związanego z danym zobowiązaniem.  

 

Leasing  

 

Leasing klasyfikowany jest jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą 

zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu 

leasingu na leasingobiorcę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing 

operacyjny.  

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa 

Grupy Kapitałowej i są wyceniane w wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej 

jednak ni. wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych. Płatności leasingowe są dzielone 

na część odsetkową oraz część kapitałową tak, by stopa odsetek od pozostającego 

zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do rachunku zysków i 

strat jako koszty finansowe.  

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy 

zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu. Korzyści 

otrzymane i należne jako zachęta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone są w 

rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy 

leasingu.  

 

Utrata wartości  

 

Na każdy dzień bilansowy spółki Grupy Kapitałowej dokonują przeglądu wartości bilansowej 

składników majątku trwałego w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące 

na możliwość utraty ich wartości. W przypadku, gdy stwierdzono istnienie takich przesłanek, 

szacowana jest wartość odzyskiwana danego składnika aktywów, w celu ustalenia 

potencjalnego odpisu z tego tytułu. Wartość odzyskiwana ustalona jest jako kwota wyższa z 

dwóch wartości, a mianowicie: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży lub 

wartości użytkowej, która odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów 

pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej aktualną rynkową 

wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne, jeśli występuje, dla danego aktywa. 

Jeżeli wartość odzyskiwana jest niższa od wartości księgowej netto składnika aktywów, 

wartość księgowa jest pomniejszona do wartości odzyskiwanej. Strata z tego tytułu jest 

ujmowana jako koszt w okresie, w którym nastąpiła utrata wartości. W sytuacji odwrócenia 

utraty wartości wartość netto składnika aktywów zwiększana jest do nowej oszacowanej 

wartości odzyskiwanej, nie wyższej jednak od wartości netto tego składnika aktywów, jaka 

byłaby ustalona, gdyby utrata wartości nie została rozpoznana w poprzednich okresach. 

Odwrócenie utraty wartości ujmowane jest jako korekta kosztów okresu, w którym ustały 

przesłanki powodujące utratę wartości.  

 

Pochodne instrumenty finansowe  

 

Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych ujmowane są w rachunku zysków i 

strat w pozycji kosztów lub przychodów finansowych, jako że nie były związane z 

konkretnymi transakcjami operacyjnymi. Instrumenty pochodne wbudowane w inne 

instrumenty finansowe lub umowy niebędące instrumentami finansowymi traktowane są jako 

oddzielne instrumenty pochodne, jeżeli charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z 

nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej 
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wynikającymi i jeżeli umowy zasadnicze nie są wyceniane według wartości godziwej, której 

zmiany są ujmowane w rachunku zysków i strat.  

 

Przychody  

 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych 

i reprezentują należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej 

działalności gospodarczej, po pomniejszeniu o rabaty, VAT i inne podatki związane ze 

sprzedażą.  

Sprzedaż produktów i towarów ujmowana jest w momencie dostarczenia aktywów i 

przekazania odbiorcy znaczącego ryzyka związanego z dostawą.  

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są narastająco, w odniesieniu do głównej kwoty 

należnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej.  

Przychody z tytułu dywidend ujmowane są w momencie, kiedy zostaje ustanowione prawo 

akcjonariuszy do otrzymania płatności.  

 

Opodatkowanie  

 

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek 

odroczony.  

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy 

opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od 

księgowanego zysku (straty) brutto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających 

opodatkowaniu i kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji 

kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia 

podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku 

obrotowym.  

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub 

zwrotowi w przyszłości w oparciu o różnice pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i 

pasywów, a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do 

wyliczenia podstawy opodatkowania.  

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych 

podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego 

jest rozpoznawany do wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że biedzie można 

pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać 

w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się 

wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat poza przypadkiem, 

gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku 

podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitały własne.  

 

Zmiany zasad rachunkowości   
 

Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2009 roku oraz 

porównywalne dane finansowe za III kwartał 2008 roku są sporządzone zgodnie ze 

standardami MSSF. W III kwartale 2009 roku Grupa nie dokonała zmiany stosowanych zasad 

rachunkowości i przestrzegała tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod 

obliczeniowych, co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. 

W związku z ogłoszeniem upadłości z możliwością zawarcia układu Zarząd Pronox 

Technology S.A. podjął decyzję o niezamykaniu ksiąg rachunkowych Spółki na dzień 
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poprzedzający dzień ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt. 3 Ustawy o 

Rachunkowości. Zgodnie z powyższą decyzją Zarządu Spółki nie nastąpiła zmiana zasad 

wyceny aktywów i pasywów. 

 

Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 

 

Walutą pomiaru w niniejszym sprawozdaniu finansowym oraz walutą sprawozdawczą jest 

złoty polski. Dane w sprawozdaniu podane zostały w tysiącach złotych chyba, że wskazano 

inaczej. 

  

 

Zasady przeliczenia 

 

Pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na 

ostatni dzień każdego okresu objętego raportem: 

30.09.2009   1 EURO = 4,2226 

30.09.2008   1 EURO = 3,4083 

Pozycje wynikowe zostały przeliczone według kursu średniego NPB w każdym okresie 

obliczonego, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca w okresie objętym raportem: 

III kwartał 2009 – kurs średni 1 EURO = 4,3993 

III kwartał 2008 – kurs średni 1 EURO = 3,4247  

 

Istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej Pronox Technology S.A. w III kwartale 2009 

roku 

 

W dniu 24 września 2009 roku rezygnacje z pełnionej w Zarządzie Spółki funkcji Prezesa 

Zarządu złożył pan Maciej Sosiński. Jednocześnie z dniem 24 września 2009 roku do Zarządu 

Spółki zostali powołani panowie Ireneusz Król, który objął funkcję Prezesa Zarządu oraz 

Mariusz Jabłoński, który objął funkcje Wiceprezesa Zarządu. 

 

Na dzień 30.09.2009 roku skład osobowy Zarządu był następujący: 

 

Prezes Zarządu – Ireneusz Król 

Wiceprezes Zarządu – Mariusz Jabłoński 

Członek Zarządu – Tomasz Minkina 

Na dzień sporządzenia sprawozdania roku skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie.  

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2009 był następujący: 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Jawoszek 

Sekretarz Rady Nadzorczej – Piotr Ginter 

Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Mrozik 

Członek Rady Nadzorczej – Marek Szołdrowski 

Członek Rady Nadzorczej – Grzegorz Czajka 

 

W dniu 21 października 2009 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył pan 

Grzegorz Czajka oraz rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożył pan Piotr Ginter. 
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w upadłości układowej w dniu 

21 października 2009 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki pana Ireneusza 

Nawrockiego oraz pana Jacka Krysiaka. 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej jest następujący: 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Mariusz Jawoszek 

Członek Rady Nadzorczej – Jacek Krysiak  

Członek Rady Nadzorczej – Przemysław Mrozik 

Członek Rady Nadzorczej – Ireneusz Nawrocki 

Członek Rady Nadzorczej – Marek Szołdrowski 

 

W dniu 24 września 2009 roku podpisany został List intencyjny pomiędzy Pronox 

Technology S.A. z siedzibą w Katowicach i Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach w 

sprawie dokapitalizowania Pronox Technology S.A. kwotą 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt 

milionów złotych) w celu realizacji pełnego procesu restrukturyzacji. 

 

W dniu 29 września 2009 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział X Gospodarczy 

wydał Postanowienie o otwarciu z datą 29 września 2009 o godzinie 8.00 postępowania 

upadłościowego z możliwością zawarcia układu Pronox Technology S.A., o co wnioskował 

dłużnik. Sąd ustanowił Zarząd własny dłużnika na całości majątku dłużnika, wyznaczył 

sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Knast oraz nadzorcę sądowego Pana Mirosława 

Lakwę. Powyższe postanowienie jest pierwszym i najważniejszym elementem procesu 

restrukturyzacji Spółki. 

W dniu 7 października 2009 roku Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice Wschód 

Wydział X Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z dnia 29 

września 2009 roku uprawomocniło się. 

 

1 października 2009 roku Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych podjął 

uchwałę nr 378/, na mocy której postanowiono o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie 

Papierów Wartościowych 493.387 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta 

osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w tym 431.987 (czterysta 

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji serii A2 i 61.400 

(sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji serii C2 oraz oznaczeniu ich kodem 

PLPRNTC00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek 

regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na 

który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPRNTC00017. 

Zarejestrowanie wskazanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi 

w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów 

potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o 

wprowadzeniu akcji do obrotu, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji 

jako dzień wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. W przypadku gdy do 

obrotu na rynku regulowanym nie zostaną wprowadzone wszystkie wskazane akcje, 

zarejestrowanie pod kodem PLPRNTC00017 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu 

nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich 

wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu 

wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. 

Informacja o zarejestrowaniu wskazanych akcji pod kodem PLPRNTC00017 i liczbie akcji 

oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu 
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Krajowego Depozytu. Uchwała nr 378/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów 

Wartościowych wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W dniu 9 października 2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

podjął Uchwałę nr 559/2009 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego 

na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A2 i C2 spółki Pronox 

Technology S.A. w upadłości układowej, stwierdzającą że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 

Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone zostały 

61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela Pronox 

Technology S.A. w upadłości układowej serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda oraz 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt 

siedem) akcji zwykłych na okaziciela Pronox Technology S.A. w upadłości układowej serii 

C2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 

Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 14 października 2009 r. 

w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wskazane akcje spółki 

Pronox Technology S.A. w upadłości układowej pod warunkiem dokonania przez Krajowy 

Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 października 2009 r. rejestracji tych akcji i 

oznaczenia ich kodem PLPRNTC00017. Uchwała nr 559/2009 Zarządu Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie S.A. weszła w życie z dniem podjęcia. 

W komunikacie Dział Operacyjny Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. sygn. 

DO/ZW/1722/2009, ONP/10/0385 poinformował Spółkę o rejestracji w dniu 14 października 

2009 roku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 493.387 (czterysta 

dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji Spółki i oznaczeniu ich 

kodem PLPRNTC00017. Łączna liczba papierów wartościowych Spółki zarejestrowanych w 

Krajowym Depozycie wynosi 6.733.387 (sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące 

trzysta osiemdziesiąt siedem). 

 

Sprawozdawczość segmentów 

 

Grupa działa w jednym głównym segmencie sprawozdawczym, obejmującym elektroniczny 

sprzęt komputerowy. Segment ten stanowi strategiczny przedmiot działalności gospodarczej, 

inna działalność nie jest znacząca. 

Grupa działa w jednym segmencie geograficznym. Większość sprzedaży eksportowej to 

sprzedaż do krajów Wspólnoty Państw Europejskich, a więc państw działających w 

jednakowym środowisku ekonomicznym i o zbliżonych warunkach politycznych. Towary 

charakteryzują się podobną rentownością. 

 

Sezonowość sprzedaży 

 

Działalność Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. charakteryzuje się nieznaczną 

sezonowością polegająca na zwiększonej sprzedaży w IV kwartale roku kalendarzowego. 

 

Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport. 

 

W dniu 29 września 2009 roku Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach wydał 

postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu Pronox Technology 

S.A. w Katowicach, o co wnioskował dłużnik. Sąd ustanowił Zarząd własny dłużnika na 

całości majątku dłużnika, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Knast oraz 

nadzorcę sądowego Pana Mirosława Lakwę. Sąd oznaczył wydanie postanowienia na godzinę 

8.00. Postanowienie powyższe uprawomocniło się w dniu 7 października 2009 roku. 
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Powyższe postanowienie jest pierwszym i najważniejszym elementem rozpoczętego procesu 

restrukturyzacji Spółki. 

 

Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

W związku z ogłoszeniem przez Sąd Rejonowy w Katowicach upadłości z możliwością 

zawarcia układu oraz rozpoczęciem procesu restrukturyzacji Spółki, Zarząd dokonał oceny 

poszczególnych składników aktywów spółki pod kątem ich przydatności do dalszej 

działalności oraz wartości rynkowej, w wyniku czego zostały utworzone następujące odpisy 

aktualizujące: 

- wartości niematerialne i prawne – 410.760,56 złotych 

- środki trwałe – 8.794.336,23 złotych 

 
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne /w tys. PLN/ 

Grupa 

    

 

01.01.2009 - 30.09.2009 

WNI wytworzone we 

własnym zakresie 
Pozostałe WNI 

Razem 
Patenty, 

znaki 

firmowe, 

prace 

rozwojowe 

Inne WNI 

Patenty, 

znaki 

firmowe, 

prace 

rozwojowe 

Inne WNI 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości na początek okresu 

      117 117 

Ujęcie w okresie odpisu aktualizującego z 
tytułu utraty wartości  

      411 411 

Odwrócenie w okresie odpisu 

aktualizującego z tytułu utraty wartości  
      0 0 

Stan na 30.09.2009 0 0 0 528 528 

Pronox Technology S.A. 
     

01.01.2009 - 30.09.2009 

WNI wytworzone we 

własnym zakresie 
Pozostałe WNI 

Razem 
Patenty, 

znaki 

firmowe, 

prace 

rozwojowe 

Inne WNI 

Patenty, 

znaki 

firmowe, 

prace 

rozwojowe 

Inne WNI 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty 

wartości na początek okresu 
      0 0 

Ujęcie w okresie odpisu aktualizującego z 

tytułu utraty wartości  
      411 411 

Odwrócenie w okresie odpisu 

aktualizującego z tytułu utraty wartości  
      0 0 

Stan na 30.09.2009 0 0 0 411 411 

 
Odpisy aktualizujące środki trwałe /w tys. PLN/ 

Grupa         
 

 01.01.2009 - 30.09.2009  
Grunty, 
Budynki 

Środki 
transportu 

Maszyny, 
Urządzenia 

Pozostałe Razem 
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Odpis aktualizujący z tytułu utraty 

wartości na początek okresu 
0 169 82 0 251 

Ujęcie w okresie odpisu aktualizującego 
z tytułu utraty wartości  

  664 6 274 1 856 8 794 

Odwrócenie w okresie odpisu 
aktualizującego z tytułu utraty wartości  

  169     169 

Stan na 30.09.2009 0 664 6 356 1 856 8 876 

Pronox Technology S.A. 
     

 01.01.2009 - 30.09.2009  
Grunty, 

Budynki 

Środki 

transportu 

Maszyny, 

Urządzenia 
Pozostałe Razem 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty 

wartości na początek okresu 
0 75 0 0 75 

Ujęcie w okresie odpisu aktualizującego 
z tytułu utraty wartości  

  664 6 274 1 856 8 794 

Odwrócenie w okresie odpisu 

aktualizującego z tytułu utraty wartości  
  75     75 

Stan na 30.09.2009 0 664 6 274 1 856 8 794 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem układowym spółka zobowiązana była do wyceny 

i oszacowania wartości rynkowej aktywów. Kwoty dokonanych odpisów zostały ustalone 

zgodnie z MSR 36 w szczególności zgodnie z paragrafami 9, 12, 27 i 59. Wartości 

odzyskiwalne odpowiadają wartości godziwej aktywów i zostały ustalone zgodnie z 

paragrafem 27 MSR 36 na podstawie informacji uzyskanych od dostawców. 

Odpisy aktualizujące inwestycje /w tys. PLN/ 

 01.01.2009 - 30.09.2009  Grupa Pronox Technology S.A. 

Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji na 

początek okresu 
515 2 171 

Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji ujęte w 

trakcie okresu 
32 955 41 754 

Kwoty odwrócenia odpisów z tytułu utraty 
wartości inwestycji 

332 332 

Stan na 30.09.2009 33 138 43 593 

   

 01.07.2009 - 30.09.2009  Grupa Pronox Technology S.A. 

Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji na 

początek okresu 
17 137 23 221 

Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji ujęte w 

trakcie okresu 
16 333 20 704 

Kwoty odwrócenia odpisów z tytułu utraty 
wartości inwestycji 

332 332 

Stan na 30.09.2009 33 138 43 593 

 

 

Odpis aktualizujący w wysokości 16.274.762,45 złotych utworzony w III kwartale 2009 roku 

dotyczy inwestycji w jednostkę stowarzyszoną Agito S.A. wycenioną metodą praw własności 
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(MSR 28 paragraf 13). Narastająco od początku 2009 roku do dnia 30.09.2009 odpis ten 

wynosi 32.652.870,71 złotych. Odpisu dokonano zgodnie z paragrafem 31 MSR 28. 

W ramach sprawozdania jednostkowego w okresie 01.01.-30.09.2009 utworzone zostały 

odpisy na akcje jednostek zależnych w następujących wartościach: 3.000.000,00 złotych na 

akcje Easy Touch S.A., 258.000,00 złotych na akcje 4energy S.A. oraz 5.540.095,00 złotych 

na akcje ESM Logistics S.A. oraz na inwestycje krótkoterminowe w wysokości 301.586,93 

złotych. 

Odpisy aktualizujące należności /w tys. PLN/ 

 01.01.2009 - 30.09.2009  Grupa Pronox Technology S.A. 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności na 

początek okresu 
12 415 12 130 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności ujęte w 
trakcie okresu 

30 124 26 963 

Kwoty odwrócenia odpisów z tytułu utraty 
wartości należności  

10 804 10 678 

Stan na 30.09.2009 31 735 28 415 

   

 01.07.2009 - 30.09.2009  Grupa Pronox Technology S.A. 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności na 

początek okresu 
13 585 12 426 

Odpisy z tytułu utraty wartości należności ujęte w 
trakcie okresu 

18 658 16 497 

Kwoty odwrócenia odpisów z tytułu utraty 
wartości należności  

508 508 

Stan na 30.09.2009 31 735 28 415 

 

Odpisy aktualizujące należności w III kwartale 2009 roku zostały utworzone w wysokości 

16.497.486,39 złotych w Pronox Technology S.A. w upadłości układowej oraz 2.160.689,57 

złotych w ESM Logistics S.A. 

Odpis aktualizujący został utworzony zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Kwoty 

odpisów zostały ustalone na podstawie MSR 39 paragrafy 58, 59, 63 i 64. 

 

Na dzień 30 września 2009 roku istnieje w Pronox Technology S.A. odpis na nakłady 

inwestycyjne w wysokości 82 tys. złotych. Odpis został utworzony na dzień 31 grudnia 2008 

roku i nie uległ zmianie. 

 

Na dzień 30.09.2009 roku wartość odpisów aktualizujących zapasy w Grupie wynosi 8.290 

tys. złotych i odpowiednio wynosił na 31.12.2008 – 1.221 tys. złotych, 30.06.2009 – 4.512 

tys. złotych. Odpisy w 2009 roku zostały utworzone w Pronox Technology S.A. 

 

Odpis na zobowiązania z tytułu odsetek handlowych tworzony jest w ramach przyjętej 

polityki   - odpis został zwiększony w okresie III kwartału 2009 roku o kwotę 3.572.452,94. 

W związku z ogłoszoną upadłością spółki Zarząd dokonał oszacowania łącznej kwoty odsetek 

z tytułu zobowiązań handlowych, które mogą być zgłoszone przez wierzycieli w ramach 

postępowania układowego. W przeszłości dostawcy zwyczajowo dokonywali anulacji not 

odsetkowych lub znacznych redukcji w przypadku występowanie opóźnień w spłatach. Na 
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dzień 30.09.2009 odpis ten wynosi 4.972.542,94 złotych i wynosił  odpowiednio na dzień 

31.12.2008 – 7.000,00 złotych, na dzień 30.06.2009 – 1.400.000,00 złotych. Odpis został 

utworzony tylko w Pronox Technology S.A.  

 

Utworzone zostały następujące rezerwy: 

 

- na urlopy i odprawy związane z restrukturyzacją – 362.150,00 złotych 

Rezerwa utworzona po raz pierwszy w ramach przyjętej polityki rachunkowości zgodnej z 

MSR 37 w szczególności Par. 80 MSR 37. Kwota rezerwy oszacowana na podstawie na 

podstawie przepisów Kodeksu Pracy w związku z restrukturyzacją zatrudnienia. Proces 

restrukturyzacji zatrudnienia spółka planuje zakończyć w I Polowie 2010 roku 

 

- na zobowiązania gwarancyjne – 3.035.793,00 złotych 

Rezerwa utworzona po raz pierwszy w ramach przyjętej polityki rachunkowości zgodnej z 

MSR 37. Kwota rezerwy oszacowana zgodnie z Par. 39 MSR 37 na podstawie danych 

historycznych oraz statystyki awaryjności produktów. Zgodnie z przepisami Prawa 

układowego i naprawczego – zobowiązania gwarancyjne spółki powstałe przed ogłoszeniem 

upadłości zostaną zaspokojone w ramach postępowania układowego. 

 

- na koszty postępowania układowego – 456.000,00 złotych. 

Rezerwa utworzona po raz pierwszy w ramach przyjętej polityki rachunkowości zgodnej z 

MSR 37 w szczególności Par. 80 MSR 37. Kwota rezerwy oszacowana na podstawie 

kalkulacji biegłego sądowego oraz kosztów szacowanych przez Zarząd (np. koszty nadzorcy 

sądowego, obsługa prawna).  Zarząd zakłada ponoszenie kosztów przez najbliższe 24 

miesiące. W przypadku wcześniejszego zakończenia postępowania kwota może ulec 

zmniejszeniu. 

 

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy 

kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania 

działalności. 

 

W skutek przeprowadzonej restrukturyzacji Spółka utworzyła odpisy aktualizujące i rezerwy 

wykazane w punkcie „Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 

mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe”. 

 

Kredyty i pożyczki 

 

W trzecim kwartale 2009 roku Grupa nie zaciągała nowych kredytów ani pożyczek. W 

okresie 01.07-30.09.2009 dokonano spłaty spłat kredytów w wysokości 1.365 tys. złotych. W 

okresie od 1 stycznia 2009 do 30 września 2009 roku Grupa zaciągnęła jeden kredyt celowy 

w wysokości 3.297 tys. złotych /ujawniony w sprawozdaniu za I półrocze 2009 roku/ i 

dokonała spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 23.380 tys. złotych. 

  

Wskazanie zdarzeń, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący 

sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki 
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W dniu 7 października 2009 roku o uprawomocniło się Postanowienie Sądu Rejonowego 

Katowice Wschód Wydział X Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia 

układu, z dnia 29 września 2009 roku. 

 

Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 

publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w 

raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych 

 

Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej nie publikował prognoz dotyczących 

wyników finansowych Spółki, jak również Grupy Kapitałowej Pronox Technology S.A. 

 

Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 

wartościowych 

 

Spółka przeprowadziła publiczne emisję 1 500 000 akcji Serii E na podstawie uchwały WZA 

z dnia 02.11.2006 roku. Przydział akcji nastąpił 30.04.2007 roku. 

 

21 października 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pronox Technology S.A. w 

upadłości układowej podjęło uchwały o następującej treści: 

1/ 

§ 1  

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł 

(piętnaście milionów złotych) tj. z kwoty 931.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy 

złotych) do kwoty nie wyższej niż 15.931.000,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset 

trzydzieści jeden tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt 

milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć 

groszy) każda. 

2. Akcje serii G zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom.   

3. Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki i wymaga zgody Rady 

Nadzorczej Spółki.  

4. Akcje serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.  

5. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie art. 431 

§ 2 pkt.1 k.s.h. w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.  

6. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki 

przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2009 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 

2009 roku.   

7. Wyłącza się prawo poboru nowych akcji na okaziciela serii G przez dotychczasowych 

akcjonariuszy.  

8. Opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 

prawa poboru akcji serii G oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2  

1. Na podstawie art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się w 

całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.  

2. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz wskazującą 

sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3  
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w 

formie aktu notarialnego o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku subskrypcji 

prywatnej akcji serii G, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie 

Spółki, na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych. 

§ 4  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii G do obrotu na 

rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

2. Akcje serii G będą miały formę zdematerializowaną. § 5  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich 

innych czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały 

oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do podjęcia działań mających na celu 

zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki związanych z 

podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii G oraz 

dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym i 

dematerializacji tych papierów wartościowych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem 

Papierów Wartościowych S.A. umów o uczestnictwo i rejestrację akcji serii G w depozycie 

papierów wartościowych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 

instrumentami finansowymi.  

§ 6  

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej 

Uchwały zmienia się § 4 ust. 1 Statutu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI 

UKŁADOWEJ, w ten sposób, że:  

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.931.000,00 zł (piętnaście milionów dziewięćset 

trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 159.310.000 (sto pięćdziesiąt dziewięć 

milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda, 

w tym:  

1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co 

do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, 

2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,  

3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii A2,  

4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji 

imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do 

dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,  

6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 

7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji 

zwykłych na okaziciela serii C2,  

8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii 

D,  

9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,  

10) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.  

 

§ 7  

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w 

Krajowym Rejestrze Sądowym.  

2/ 

§ 1  

Emisja obligacji  

1. PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ wyemituje nie więcej 

niż 500 (pięćset) obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto 
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tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000,00 zł 

(pięćdziesiąt milionów złotych), zwanych dalej „Obligacjami”, emitowanych przez Spółkę w 

celu pozyskania Śródków pieniężnych niezbędnych do sfinansowania bieżącej działalności 

gospodarczej Spółki. 2. Emisja dojdzie do skutku w przypadku nabycia przynajmniej jednej 

Obligacji.  

3. Obligacje mogą nie mieć postaci dokumentu.  

4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.  

5. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o 

obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów, 

w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu PRONOX 

TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ.  

6. Termin wykupu Obligacji wynosi 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.  

7. Spółka może według swobodnego uznania, dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w 

dowolnym terminie pomiędzy upływem pół roku od Daty Przydziału a Datą Wykupu.  

8. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem stałym 

w wysokości nie większej niż 5% (pięć procent) w skali roku, liczonej od wartości 

nominalnej Obligacji.  

9. Oprocentowanie wypłacane będzie w kwartalnych okresach odsetkowych w następnym 

dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania 

przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w 

najbliższym dniu roboczym.  

§ 2  

Upoważnienie dla Zarządu Spółki  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do 

określenia, w drodze stosownej odrębnej uchwały, wszelkich szczegółowych warunków 

emisji Obligacji, o której mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do 

określenia:  

1) ceny emisyjnej Obligacji,  

2) wysokości i warunków oprocentowania Obligacji i/lub ewentualnej premii od Obligacji, 

przy zastrzeżeniu postanowień § 1 ust. 6 niniejszej uchwały,  

3) zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy 

z tytułu posiadania Obligacji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych 

obligacji,  

4) zasad wykupu i/lub przedterminowego wykupu Obligacji,  

5) zasad dystrybucji emitowanych Obligacji (w tym: emisji Obligacji w poszczególnych 

seriach, czasu trwania programu emisji Obligacji, terminów  

otwarcia i zamknięcia subskrypcji, zasad dokonywania zapisów oraz opłacenia Obligacji),  

6) zasad przydziału Obligacji,  

7) innych, szczegółowych warunków emisji Obligacji.  

§ 3  

Wejście uchwały w życie  

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  

3/ 

§ 1  

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) uchwala się emisję do 

18.320.0000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) imiennych warrantów 

subskrypcyjnych serii B (Warranty Subskrypcyjne).  

2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być 

wydawane w odcinkach zbiorowych.   

3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.   
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4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii H 

(zgodnie z definicją poniżej).   

5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.   

6. Prawa do objęcia Akcji Serii H (zgodnie z definicją poniżej) wynikające z Warrantów 

Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 

2015 roku. Upoważnia się Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI 

UKŁADOWEJ do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji 

Serii H w terminie krótszym niż maksymalny termin wskazany niniejszym ustępie.  

Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii H nie zostało zrealizowane 

w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.  

8. Warranty Subskrypcyjne w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) zostaną zaoferowane do 

objęcia w drodze oferty prywatnej podmiotom wybranym przez Zarząd, z zastrzeżeniem, że 

podmiotów tych będzie mniej niż dziewięćdziesiąt dziewięć.   

9. Warranty Subskrypcyjne w ilości 8.320.000 (osiem milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) 

zostaną zaoferowane przez Radę Nadzorczą Spółki - Zarządowi PRONOX TECHNOLOGY 

S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w osobach: Ireneusz Król, Mariusz Jabłoński, Tomasz 

Minkina - do nieodpłatnego objęcia po prawomocnym zakończeniu układu z wierzycielami 

Spółki.  

10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W 

UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i wydaniem 

Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz podmiotów wskazanych w § 1 ust. 8 i 9 powyżej, w 

tym do:  

a) określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu 

Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych oraz  

b) zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna 

wskazana w niniejszej uchwale.  

§ 2  

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH uchwala się warunkowe podwyższenie kapitału 

zakładowego spółki PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ o 

kwotę nie większą niż 1.832.000 złotych (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści dwa 

tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż 18.320.000 (słownie: osiemnaście milionów 

trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 

0,10zł (dziesięć groszy) każda (Akcje Serii H).  

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii H 

posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez PRONOX 

TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ na podstawie niniejszej uchwały. 

Objęcie Akcji Serii H nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej. 3. 

Akcje Serii H będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczowi 

Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii H 

zgodnie z art. 451 § 1 KSH i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii H.  

4. Cena emisyjna Akcji Serii H zostanie określona przez Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody 

Rady Nadzorczej, najpóźniej w dniu zaoferowania warrantów subskrypcyjnych podmiotom o 

których mowa w § 1 ust. 8 i 9 niniejszej uchwały.  

5. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:   

a) Akcje Serii H wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego 

Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za 

poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok, w 

którym akcje te zostały wydane,  

b) Akcje Serii H wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale 

Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku 
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za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od 1 stycznia tego roku obrotowego. 

6. Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W 

UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie 

Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A. (GPW) oraz decyduje, że Akcje serii H będą miały formę 

zdematerializowaną.   

7. Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ jest 

upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji 

niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji 

Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii H do obrotu na rynku 

regulowanym, rejestracji Akcji Serii H w Krajowym Depozycie Papierów wartościowych 

S.A. (KDPW) oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu na rynku 

regulowanym GPW.   

8. Niniejszym upoważnia się Zarząd PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI 

UKŁADOWEJ do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją Akcji Serii H na rzecz 

posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, 

o ile okaże się to konieczne, umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie której ta 

instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii H 

w KDPW oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na GPW.   

§ 3  

1. W interesie PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ pozbawia 

się dotychczasowych akcjonariuszy PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI 

UKŁADOWEJ w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii H. 

Przyjmuje sie do wiadomości pisemną opinię Zarządu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W 

UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Warrantów 

Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii H, która to opinia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej 

Uchwały.  

2. Podjecie niniejszej uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w drodze emisji Akcji Serii H z wyłączeniem w całości  

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz Warrantów Subskrypcyjnych z 

wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest 

potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce 

kontynuowanie strategii dalszego rozwoju Spółki oraz realizację interesów akcjonariuszy 

poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji Spółki.   

§ 4  

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na 

podstawie niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX 

TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ postanawia zmienić § 4 ust. 2 

Statutu PRONOX TECHNOLOGY S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ poprzez 

nadanie mu nowego następującego brzmienia:  

„§ 4 ust. 2  
1. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada 2006 r. oraz 21 

października 2009 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą 

niż 1.862.000,00 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez 

emisję nie więcej niż:  

- 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) 

każda,  

- 18.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć 

groszy) każda.  
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Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 

przeliczeniu na jedna akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane 

 

W okresie objętym raportem nie została zadeklarowana, ani wypłacona dywidenda.    

 

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty 

zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 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 wskazaniem zmian w strukturze własności Spółki 

 
Akcjonariusz Liczba akcji Liczba 

głosów 
% udział 

w kapitale 
zakładowym 

% udział głosów na 
walnym 

zgromadzeniu 
akcjonariuszy 

Dariusz Smagorowicz 1 294 814 2 589 628 13,91 21,79 

Maciej Sosiński 1 262 037  1 262 037 13,56 10,62 

Centrozap S.A. 1 180 000  1 180 000 12,67 9,93 

Mariusz Jawoszek 667 799 1 335 598 7,17 11,24 

Amada Investment LLC 614 000 1 211 500 6,60 10,19 

 

 

Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 

zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz 

ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego 

raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę 

informacjami. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. 

  

W III kwartale 2009 r. nie toczyło się, ani nie zostało wszczęte żadne istotne postępowanie 

przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 

publicznej. 

imię i nazwisko pełniona funkcja liczba akcji zmiana 

Ireneusz Król Prezes Zarządu 0 0 

Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu 0 0 

Tomasz Minkina Członek Zarządu 30 700 0 

Mariusz Jawoszek 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
667 799 

         0 

Jacek Krysiak Członek Rady Nadzorczej 0 0 

Przemysław Mrozik Członek Rady Nadzorczej 2 200 +1 200 

Ireneusz Nawrocki Członek Rady Nadzorczej 0 0 

Marek Szołdrowski Członek Rady Nadzorczej 0 0 
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Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej 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. 

 

W III kwartale 2009 roku transakcje takie nie wystąpiły. 

 

Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej 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 Spółki. 

 

Spółka lub jednostki od niej zależne w III kwartale 2009 roku nie udzieliły poręczeń kredytu, 

pożyczek lub gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 

podmiotu na kwotę stanowiącą równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 

 

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 

majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są 

istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. 

 

W związku z ogłoszeniem upadłości z możliwością zawarcia układu Pronox Technology S.A. 

realizacja zobowiązań emitenta uzależniona jest od procesu restrukturyzacji spółki w części 

dotyczącej polityki kadrowej, majątkowej i finansowej oraz negocjacji prowadzonych z 

wierzycielami. Sąd postanowieniem z dnia 29 września 2009 roku uwzględniając opinię 

Biegłego oraz Nadzorcy podzielił stanowisko Zarządu spółki, że w wyniku kontynuacji 

działalności możliwe jest zaspokojenie wierzycieli w stopniu wyższym niż przez likwidację 

majątku spółki.    

 

Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 

niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 

Wyniki emitenta uzależnione są znacznej części do sytuacji finansowej spółek zależnych oraz 

kosztów procesu restrukturyzacji. Fakt ogłoszenia upadłości spółki nadrzędnej może 

skutkować pogorszeniem wyników osiąganych przez spółki zależne. 

 

 

Data sporządzenia i przekazania sprawozdania oraz podpisy Członków Zarządu 

 

 

2010.01.26 Ireneusz Król  Prezes Zarządu   

---------------- ----------------------------- ------------------------------ ------------------------ 

data  imię i nazwisko  stanowisko / funkcja  podpis 

 

2010.01.26 Mariusz Jabłoński  Wiceprezes Zarządu  

---------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------------------ 

data  imię i nazwisko  stanowisko / funkcja  podpis 

 

2010.01.26 Tomasz Minkina      Członek Zarządu  

---------------- ----------------------------- ----------------------------- ------------------------ 

data  imię i nazwisko  stanowisko / funkcja  podpis 


