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I.

PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE
1. Informacje o jednostce
a) Informacje ogólne
Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
ul. Przemysłowa 15
89-600 Chojnice
Tel. 52/ 39-65-710
Numer KRS: 0000078076
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON: 091343195
NIP: 555-15-64-913
www.zremb-ch.com.pl
e-mail: sekretariat@zrembchojnice.pl

b) Podstawowy przedmiot działalności













Emitent koncentruje swą działalność w następujących zakresach działalności:
25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
25.21.Z - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
25.29.Z - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
25.91.Z - Produkcja pojemników metalowych,
25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
49.41.Z - Transport drogowy towarów.

Spółka Zakład Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
działa na wybranych segmentach szeroko rozumianego rynku wielkogabarytowych konstrukcji
stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu, z których najważniejsze to:
(a) rynek offshore, obejmujący kontenery do obsługi platform wiertniczych;
(b) rynek sektora obronnego ( kontenery dla armii) oraz sektor energetyczny (kontenery do przewozu
materiałów radioaktywnych);
(c) rynek maszyn i urządzeń, obejmujących urządzenia i maszyny produkowane m.in. na potrzeby
sektora rolnego i transportowego;
(d) rynek konstrukcji budowlanych obejmujących m.in. wytwarzanie stalowych konstrukcji
mostowych oraz konstrukcje stalowe budynków i budowli;
(e) rynek kontenerów specjalistycznych dla różnych branż z własnym projektem Spółki
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c)

Wskazanie czasu trwania

Czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony.
d) Zasady sporządzania półrocznego Sprawozdania finansowego
Śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR i MSSF oraz
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757). Zawiera wszelkie noty objaśniające w celu wyjaśnienia
zdarzeń i transakcji istotnych dla zrozumienia zmian sytuacji finansowej i wyniku Spółki zaistniałych
od daty jej ostatniego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31
grudnia 2020 r. Przy wycenie aktywów i pasywów i ustalaniu wyniku finansowego kierowano się
zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem rzeczowych aktywów trwałych, inwestycji i instrumentów
finansowych wycenianych według wartości godziwej.
W poprzednich okresach sprawozdawczych wprowadzono zmiany do stosowanych zasad
rachunkowości w związku z wejściem w życie nowych standardów rachunkowości: w roku 2018
MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, natomiast w roku
2019 MSSF 16 „Leasing”
e)

Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez Spółkę przy założeniu kontynuacji działalności.
Zakończone powodzeniem postępowanie restrukturyzacyjne Spółki w ramach którego zawarto układ z
wierzycielami oraz przeprowadzone skutecznie działania naprawcze powodują ustanie zagrożeń
związanych z dalszym funkcjonowaniem Spółki. W konsekwencji biorąc pod uwagę odnotowywane
przez Spółkę pozytywne wyniki finansowe oraz dalsze perspektywy rynkowe, Zarząd Spółki
przystępując do sporządzenia sprawozdania finansowego przyjął, iż brak jest podstaw dla uznania, iż
zachodzi ryzyko zaprzestania kontynuowania działalności Spółki w dającym się przewidzieć okresie.
W ocenie Zarządu odczuwany w pierwszym półroczu 2021 roku wpływ pandemii Covid-19 był
niewielki i nie powoduje zagrożenia kontynuacji działalności w kolejnych 12 miesiącach od dnia
bilansowego.
f) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
Spółka jest na etapie kontynuacji prac badawczo-rozwojowych związanych procesem tworzenia
specjalistycznego kontenera dla branży transportu intermodalnego. Obecnie trwają prace nad
udoskonaleniem systemu jego wyładowania z uwzględnieniem różnorodności materiałów jakie mają
być nim transportowane.
g) Posiadane przez jednostkę oddziały (zakłady)
Nie dotyczy.
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2. Władze Emitenta
a) Zarząd Emitenta
Na dzień 30.06.2021 r. Zarząd Spółki składał się z:

Krzysztof Kosiorek-Sobolewski – Prezes Zarządu,

Marcin Garus – Wiceprezes Zarządu,
W okresie objętym śródrocznym sprawozdaniem finansowym skład Zarządu nie uległ zmianie.
Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Spółki Zarząd nie uległ zmianie.
b) Rada Nadzorcza Emitenta
Na dzień 30.06.2021 r. Rada Nadzorcza pracowała w składzie:
 Wojciech Kołakowski – Przewodniczący,
 Adrian Strzelczyk – Z-ca Przewodniczącego,
 Aleksandra Kucharska – Członek,
 Joanna Kosiorek-Sobolewska – Członek,
 Arkadiusz Domińczak – Członek.
W dniu 21 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało członka Rady
Nadzorczej - Pana Adama Bielenia, pełniącego dotychczas funkcje Członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 21 czerwca 2021 r. w skład
Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Domińczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na
okres wspólnej trzyletniej kadencji, upływającej z dniem 04 czerwca 2022 r.
Na dzień sporządzenia sprawozdania z działalności Spółki skład Rady nadzorczej nie uległ zmianie.

II. SYTUACJA FINANSOWA ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
Niniejszy punkt zawiera zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego
dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.

1. Podstawowe produkty i usługi
Podstawowa działalność Spółki dotyczy:
- produkcji kontenerów
- produkcji elementów konstrukcji stalowych
Pozostała działalność to usługi cięcia, gięcia, sprzedaż materiałów i inne, jest to działalność znikoma nie
mająca większego wpływu na osiągane przez Spółkę wyniki finansowe.
Spółka ZBM ,,ZREMB-CHOJNICE” S.A. specjalizuje się w produkcji kontenerów specjalistycznych,
różnego zastosowania wykorzystywanych min na platformach wiertniczych oraz różnego typu
kontenerów używanych przez siły zbrojne. Dość istotnym segmentem są też specjalistyczne kontenery
dla innych branż, często wykonywane kompleksowo począwszy od projektu poprzez wykonanie i
procesy ich dopuszczenia. Kolejnym segmentem produkcji są konstrukcje stalowe różnych typów,
głównie o wysokim stopniu skomplikowania wykonania.
Uzupełnieniem ofert Spółki jest sprzedaż materiałów oraz świadczenie drobnych usług w zakresie
cięcia, palenia materiałów hutniczych, a także pozostałe usługi. Działalność usługowa Spółki
dominującej jest działalnością marginalną nie wpływającą w znacznym stopniu na uzyskiwane wyniki
finansowe
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Sprzedaż
W 2021 r., Spółka odnotowała 13799 tys. zł przychodów ze sprzedaży. Stanowi to wzrost sprzedaży w
porównaniu z analogicznym okresem poprzednim o 18,93 %.
Przychody ze sprzedaży Emitenta za ostatnie lata prezentuje poniższy wykres (dane w mln. zł):
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Wzrost poziomu przychodów w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim był
spowodowany kilkoma czynnikami. Niektóre z nich mają związek z pandemią COVID-19 oraz reakcją na
pandemię klientów Emitenta w analogicznym okresie roku 2020, kiedy Spółka zanotowała spadek
przychodów. Część negocjowanych wtedy zamówień była wstrzymywana przez kontrahentów lub dzielona
na mniejsze etapy i rozkładana w czasie, co miało ujemny wpływ na osiągnięte przychody.
Wzrost przychodów w I półroczu 2021 to efekt pewnej stabilizacji na rynku działalności Emitenta jak też
pozyskania nowych klientów w obszarach dla których Spółka wcześniej nie prowadziła działalności.
Struktura produktowa portfela zleceń
LP

Kategoria sprzedaży

1

Kontenery

2
3
4

06.2021

06.2020

06.2018

8733

8 298

14 388

7 983

33

773

1 696

3 174

4247

1 986

2 583

2 711

786

546

695

703

Maszyny dla rolnictwa
Konstrukcje stalowe

06.2019

Usługi i sprzedaż materiałów

Jeśli chodzi o strukturę geograficzną sprzedaży dominuje eksport, który stanowił ok. 71,94 % sprzedaży
ogółem za rok 2021 r.
w tys. zł
Struktura geograficzna sprzedaży

06.2021

06.2020

06.2019

06.2018

Krajowa

3 871

2 698

4 150

2 468

Zagraniczna

9 928

8 905

15 211

12 102

13 799

11 603

19 362

14 570

Suma
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Wieloletnia współpraca z kontrahentami głównie zagranicznymi i wprowadzana dywersyfikacja pozwoliły
Spółce w trudnym okresie pandemii COVID-19 oraz przerwanych łańcuchach dostaw i usług wykorzystać
znaczną część mocy produkcyjnych. Poszerzenie zakresu branż i segmentów gdzie Spółka lokuje swoje
wyroby pomimo trudności z dostawami pozwoliło na kontynuacje produkcji i uzyskanie wyższego poziomu
przychodów niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Sprzedaż według kontrahentów:

w tys. zł

Kontrahent
Klient A (kontenery)
Klient B (kontenery)
Klient C (maszyny)
Klient D (kontenery)
Klient E (kontenery)
Klient F (kontenery)
Klient G (kontenery)
Pozostali
Suma

Wartość PLN netto
1 127
206
35
4 487
221
1 652
385
5 686
13 799

1.1. Realizacja sprzedaży wyrobów i usług
Dane w tyś. zł.
Wyszczególnienie
1
Sprzedaż wyrobów
- Kraj
- Eksport
Wyroby ogółem
Sprzedaż usług
- Kraj
- Eksport
Usługi ogółem
Sprzedaż materiałów
- Kraj
- Eksport
Sprzedaż razem

Wykonanie
30.06.2020
2

Struktura w %
3

Wykonanie
30.06.2021
4

Struktura w %
5

Dynamika (4/2) w
%
6

2 270
8 786
11 056

20,53
79,47
100,00

3 297
9 716
13 014

25,34
74,66
100,00

45,26
10,58
17,70

332
119
451

73,65
26,35
100,00

376
212
587

63,96
36,04
100,00

12,97
77,88
30,08

95
0
95

100,00
0,00
100,00

198
0
198

100,00

108,02
0,00
108,02

11 603

100,00

13 799

18,93

Za okres I półrocza 2021 roku w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. nastąpił znaczny wzrost
sprzedaży ogółem o 2.196 tys. zł., tj. o 18,93 % z czego sprzedaż usług wzrosła o 136 tys. zł., co stanowi
wzrost o 30,08 % a sprzedaż wyrobów wzrosła o 1.958 tys. zł, co stanowi wzrost o 17,70%.
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1.2. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
(dane w tys. zł):
Przychody ze sprzedaży
krajowej

Przychody ze sprzedaży
eksportowej i Unia
europejska

13 014

3 297

9 716

11 056

8 733

449

8 285

8 298

33

0

33

773

4 247

2 849

1 398

1 986

Przychody ze
sprzedaży usług,
w tym:

587

376

212

451

- transport

129

4

125

87

- pozostałe uslugi

459

372

87

365

Przychody ze
sprzedaży towarów,
w tym:

198

198

0

95

Przychody ze
sprzedaży
materiałów, w tym:

198

198

0

95

STRUKTURA
RZECZOWA

Przychody ogółem za
okres 01.01.2021 do
30.06.2021

Przychody ze
sprzedaży wyrobów,
w tym:
- kontenery
- maszyny dla rolnictwa
- konstrukcje

Przychody ogółem za okres 01.01.2020 do
30.06.2020

- metalowe

198

- pozostałe

0

0

0

3 871

9 928

11 603

Przychody ze
sprzedaży
materiałów,
wyrobów i usług
razem:

13 799

95

2. Podstawowe wielkości ekonomiczno – finansowe
a) Rachunek zysków i strat
Dynamika i struktura wybranych wielkości składników rachunku zysków i strat za I półrocze 2021 r.
Dane w tyś. zł.
Wyszczególnienie

01.01.2020-30.06.2020
tyś. zł.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

01.01.2021 - 30.06.2021

Struktura (%)

tyś. zł.

Struktura (%)

11 603

100,00

13 799

100,00

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

9 295

80,11

11 883

86,11

Zysk brutto na sprzedaży

2 308

19,89

1 916

13,89

0

0,00

0

0,00

2 415

20,81

2 838

20,56

Zysk na sprzedaży

-106

-0,92

-921

-6,68

Rentowność sprzedaży

-0,92

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

Saldo pozostałej działalności operacyjnej

-6,68

-73

-0,63

2 215

16,05

Zysk na działalności operacyjnej

-179

-1,55

1 294

9,38

Rentowność działalności operacyjnej

-1,55

Saldo działalności finansowej

9,38

-67

-0,58

-1 271

-9,21

-246

-2,12

23

0,16

146

1,26

-26

-0,19

Zysk netto

-392

-3,38

49

0,36

Rentowność netto

-3,38

Zysk brutto
Podatek dochodowy razem

0,36

Zysk/Strata na działalności zaniechanej
Zysk/ Strata netto

0,00
-392

-3,38

49

0,36
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Za okres I półrocza 2021 roku Spółka odnotowała stratę na sprzedaży w wysokości 921 tys. zł (w
analogicznym okresie roku 2020 strata w wysokości 106 tys. zł).
Głównym czynnikiem mającym wpływ na osiągniętą przez Spółkę stratę na sprzedaży jest fakt, iż w
okresie od października 2020 roku rozpoczął się okres wzrostu cen materiałów stalowych w wyniku czego
niektóre gatunki stali zdrożały nawet trzykrotnie. Spółka w I półroczu 2021 nie mogła zareagować na te
podwyżki wzrostem cen swoich wyrobów, gdyż większość umów na dostawy było już zawartych. Stąd
mimo wygenerowania większych niż za analogiczny okres roku 2020 przychodów, z uwagi na wzrost
kosztów produkcji, Spółka osiągnęła stratę na sprzedaży.
Saldo pozostałej działalności operacyjnej to zysk w wysokości 2.215 tys. zł (za analogiczny okres 2020 roku
strata w wysokości 73 tys. zł.), spowodowany w głównej mierze następującymi czynnikami:
1. Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności o 2.222 tys.
Saldo działalności finansowej to strata w wysokości 1.271 tys. zł (za I półrocze roku 2020 strata w
wysokości 67 tys. zł), spowodowana w głównej mierze następującymi czynnikami:
1. Sprzedaż wierzytelności Navimor Invest S.A. objętych wcześniej rozwiązanym wg stanu na
30.06.2021 odpisem aktualizującym
Zysk brutto został skorygowany o kwotę 27 tys. zł. z tytułu rozliczenia odroczonego podatku dochodowego.
Podatek dochodowy bieżący po rozliczeniu różnic wynikających z ustawy o CIT nie wystąpił.
b)

Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Wyszczególnienie
1

2020-12-31

Struktura ( %)

30.06.2021

Struktura
(%)

Odchylenia 24

Dynamika
6*4 w %

2

3

4

5

6

7

Aktywa trwałe
97

0,38

533

1,88

436

448,72

Rzeczowe aktywa trwałe

12 641

49,24

12 643

44,57

2

0,02

Zaliczki na środki trwałe

0

0,00

0

0,00

0

0,00

745

2,90

0

0,00

-745

-100,00

5

0,02

5

0,02

0

0,00

121

0,47

121

0,43

0

0,00

22

0,09

0

0,00

-22

-100,00

2 286

8,90

2 312

8,15

26

1,15

15 917

62,00

15 614

55,05

-302

-1,90

Zapasy

2 999

11,68

3 790

13,36

791

26,38

Należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności

4 423

17,23

7 583

26,74

3 160

71,46

101

0,39

101

0,35

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

69

0,27

435

1,53

366

526,94

Wartości niematerialne

Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w pozostałych jednostkach
Pozostałe długoterminowe aktywa
finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe

Pożyczki
Pochodne instrumenty finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 165

8,43

839

2,96

-1 326

-61,23

Aktywa obrotowe

9 757

38,00

12 748

44,95

2 992

30,67

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

100,00

2 690

Aktywa przeznaczone do sprzedaży
Akcje (udziały) własne
Aktywa razem

25 673

100,00

28 363

10,48
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Na dzień 30.06.2021 roku w stosunku do dnia 31.12.2020 r. aktywa Spółki wzrosły o 10,48 % - z czego
aktywa trwałe spadły o 1,90 %, a aktywa obrotowe wzrosły o 30,67 %.
Zmiany w aktywach trwałych dotyczyły w szczególności:
- spadek wartości aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży o 100,00 %
- spadku pozostałych długoterminowych aktywów finansowych o 100,00 %,
- wzrostu wartości niematerialnych o 448,72 %. wynikający z ujęcia wartości zapłaconych zaliczek
dotyczących realizowanych wartości niematerialnych i prawnych
Zmiany w aktywach krótkoterminowych dotyczyły w szczególności:
- wzrostu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o 71,46 %,
- wzrostu zapasów o 26,38 %
- wzrostu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych o 526,94 % wynikającego z ujęcia faktur
zaliczkowych
- spadku środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 61,23 %.

Wyszczególnienie

1

31.12.2020

Struktura %

2

3

30.06.2021

Struktura %

5

4

Dynamika 6*4 w
%

Odchylenia 2-4

6

7

Kapitał własny
6 300

24,54

6 300

22,21

0

0,00

12 842

50,02

12 842

45,28

0

0,00

-83

-0,32

-83

-0,29

11 764

45,82

11 764

41,48

0

0,00

9 166

35,70

9 169

32,33

2

0,03

Zyski zatrzymane:

-32 821

-127,84

-32 772

-115,55

49

-0,15

- Zysk ( strata) z lat ubiegłych

-33 818

-131,73

-32 821

-115,72

997

-2,95

997

3,88

49

0,17

-948

-95,07

7 169

27,92

7 221

25,46

51

0,72

0,00

0

7 169

27,92

7 221

25,46

51

0,72

1 987

7,74

1 987

7,01

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Rezerwa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego

2 283

8,89

2 280

8,04

-2

-0,10

Pozostałe zobowiązania
długoterminowe

4 869

18,97

4 425

15,60

-445

-9,13

502

1,95

502

1,77

0

0,00

9 641

37,55

9 194

32,42

-447

-4,64

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania

4 170

16,24

5 626

19,84

1 456

34,92

Kredyty, pożyczki i inne instrumenty
dłużne

3 483

13,57

3 291

11,60

-192

-5,51

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Kapitał podstawowy
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej
ich wartości nominalnej
Akcje (udziały) własne
Pozostały kapitał zapasowy
Kapitały z aktualizacji wyceny

- Zysk ( Strata) netto okresu
Kapitał własny

0,00

Udziały niekontrolujące
Kapitał własny ogółem

0,00

Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i inne instrumenty
dłużne
Leasing finansowy

Zobowiązania i rezerwy z tytułu
świadczeń pracowniczych
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

Leasing finansowy
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0

0,00

0

0,00

0

0,00

1 048

4,08

1 844

6,50

796

75,95

84

0,33

112

0,39

27

32,25

78

0,30

1 075

3,79

998

0,00

8 863

34,52

11 948

42,13

3 085

34,81

Zobowiązania razem

18 504

72,08

21 142

74,54

2 638

14,26

Pasywa razem

25 673

100,00

28 363

100,00

2 690

10,48

Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania i rezerwy z tytułu
świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Zobowiązania krótkoterminowe

W pasywach bilansu Spółka w stosunku do dnia 31.12.2020 r. zanotowała wzrost kapitałów własnych o
0,72 % i jednocześnie wzrost zobowiązań ogółem o 14,26 %, z czego zobowiązania długoterminowe
spadły o 4,64% a zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 34,81 %.
Głównym czynnikiem spadku zobowiązań:
 w zobowiązaniach długoterminowych:
- spadek pozostałych zobowiązań o 9,13 %
 w zobowiązaniach krótkoterminowych
- wzrost zobowiązań i rezerw z tyt. świadczeń pracowniczych o 75,95 %
(aktualizacja rezerw na niewykorzystane urlopy)
- wzrost zobowiązań z tyt. dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań o 34,92 %

3. Podstawowe wskaźniki ekonomiczno – finansowe
Poniżej zaprezentowano wybrane podstawowe wskaźniki z obszaru rentowności, płynności finansowej i
poziomu zadłużenia charakteryzujące Spółkę.
Rentowność
Wskaźnik

Formuła obliczeniowa

Wartość
pożądana

01.0131.12.2020

01.0130.06.2020

01.0130.06.2021

Zyskowność brutto sprzedaży

Zysk brutto ze sprzedaży/ przychody netto ze sprzedaży

Max %

19,44%

19,89%

13,89%

Zyskowność sprzedaży

Zysk ze sprzedaży/ przychody netto ze sprzedaży

Max %

0,73%

-0,92%

-6,68%

Zyskowność brutto

Zysk brutto/ przychody netto ze sprzedaży

Max %

5,22%

-2,12%

0,16%

Zyskowność netto

Zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży

Max %

4,00%

-3,38%

0,36%

Rentowność kapitału własnego

Zysk netto/ kapitał własny bez zysku

Max %

16,16%

-6,51%

0,69%

Rentowność majątku

Zysk netto/ aktywa razem

Max %

3,88%

-1,59%

0,17%

EBITDA

Zysk na działalności operacyjnej+ amortyzacja

Max tyś. zł.

2 239

206

1 656

Zestaw wskaźników w tym wskaźniki rentowności prezentowane w powyższej tabeli za okres I półrocza
2021 roku w porównaniu do wypracowanych w okresie I półrocza 2020 roku uległy poprawie oprócz
zyskowności sprzedaży.
Płynność finansowa
Wskaźnik

Formuła obliczeniowa

Wartość
pożądana

01.0131.12.2020

01.0130.06.2020

01.0130.06.2021

Płynność szybka

(Inwestycje krótkoterminowe +należności
krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe

0,5-1,0

0,74

0,51

0,70

Płynność bieżąca

(aktywa obrotowe – krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe)/ Zobowiązania krótkoterminowe

1,6-2,0

1,09

0,86

1,03

Pokrycie zobowiązań należnościami

Należności handlowe/ zobowiązania handlowe

> 1,0

1,37

1,16

1,47

Kapitał pracujący

Aktywa obrotowe-krótkoterminowe rozlicz.
międzyokresowe. – zobowiązania krótkoterminowe

Max tyś. zł.

824

-1 504

365

Udział kapitału pracującego w
całości aktywów

Kapitał pracujący / aktywa razem

Max %

0,03

-0,06

0,01
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Wskaźniki płynności w porównaniu do I półrocza 2020 roku uległy poprawie. Nadal odbiegają one od
wartości pożądanych.
Finansowanie działalności
Wskaźnik

Formuła obliczeniowa

Wartość
pożądana

01.0131.12.2020

01.0130.06.2020

01.0130.06.2021

Współczynnik zadłużenia

Kapitał obcy/ pasywa razem

30-50 %

68,60

72,29

71,00

Pokrycie zadłużenia kapitałem
własnym

Kapitał własny / kapitał obcy

Min 1,0

0,41

0,32

0,36

Pokrycie aktywów trwałych
kapitałem stałym

(kapitał własny + długoterminowe: rezerwy,
zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe) / aktywa
trwałe

Min 1,0

1,06

0,93

1,05

Trwałość struktury finansowania

(kapitał własny + długoterminowe : rezerwy,
zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe) / pasywa
bilansu

Max %

65,48

56,25

57,87

Wskaźniki finansowania działalności uległy minimalnej poprawie w porównaniu do osiągniętych za I
półrocze 2020 roku, nieznacznie odbiegają one od wartości pożądanych.
Sprawność wykorzystania zasobów
Wskaźnik

Formuła obliczeniowa

Wartość
pożądana

01.0131.12.2020

01.0130.06.2020

01.0130.06.2021

Wskaźnik obrotu aktywów

Przychody netto ze sprzedaży / aktywa razem

Max %

97,11%

47,02%

48,65%

Wskaźnik obrotu rzeczowych
aktywów trwałych

Przychody netto ze sprzedaży / rzeczowe aktywa trwałe

Max %

197,22%

94,95%

109,15%

Wskaźniki osiągnięte za okres I półrocza 2021 w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku poprawiły
się. Wzrost wskaźników nastąpił z przyczyny wyższych w stosunku do roku poprzedniego wartości
przychodów ze sprzedaży.

4. Czynniki, które będą miały znaczenie na osiągane wyniki w perspektywie
kolejnego roku oraz inne informacje, które są istotne dla oceny sytuacji
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian
Głównymi czynnikami decydującymi w osiąganiu przez Spółkę w następnych okresach dodatniego
wyniku finansowego oraz mającymi decydujące znaczenie dla sytuacji finansowej i majątkowej będą:
1. Pozyskanie zleceń produkcyjnych na odpowiednich poziomach i z odpowiednia marżą,
2. Ceny stali oraz materiałów używanych do produkcji. W okresie od października 2020 roku rozpoczął się
okres wzrostu cen materiałów stalowych w wyniku czego niektóre gatunki stali zdrożały nawet trzykrotnie.
Mając na uwadze, iż te materiały stanowią nawet połowę kosztów produkcji, oraz dynamikę wzrostu cen
materiałów stalowych w skali wcześniej nie spotykanej wahania na tym rynku mogą determinować osiągane
wyniki w przyszłych okresach.
3. Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się kolejnych fali COVID-19, co determinuje decyzje
niektórych klientów odnośnie realizacji zaplanowanych projektów lub ich przesuwania w czasie, bądź
ograniczenia w łańcuchach dostaw i usług co może mieć wpływ na płynność produkcji oraz stopień
wykorzystania mocy produkcyjnych.
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Dodatkowe czynniki
Czynnikami istotnymi dla ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. są:
 cena za baryłkę ropy naftowej,
 oprocentowanie kredytów,
 efektywny popyt na nowe inwestycje szczególnie na rynkach światowych,
 mobilność dostawców i kooperantów,
 kurs walutowy PLN w stosunku do EURO,
 niezachwiana sytuacja w szczególności w zakresie przepływów pieniężnych Spółki,
 misje w których uczestniczyłyby siły zbrojne państw NATO, co generowałoby zapotrzebowanie na
mobilne ośrodki różnego typu
Jednym z podstawowych czynników, który będzie miał znaczenie dla wyników jakie Spółka będzie
osiągać w następnych okresach będzie sytuacja związana z przebiegiem kolejnych fal pandemii COVID-19,
trudnościami w działalności gospodarczej które powoduje pandemia oraz ograniczeniami jakie są w
związku z nią wprowadzane. Mając na uwadze decyzje niektórych klientów podejmowane na początku
pandemii związane z przesuwaniem inwestycji w czasie oraz rezygnacji z niektórych projektów sytuacja
związana z pandemią może mieć wpływ na sytuację Spółki w przyszłych okresach. Również cena ropy
naftowej będzie odgrywać istotna rolę gdyż jej poziom determinuje decyzje inwestycyjne w sektorze
offshore. Dodatkowo czynnikiem mającym w bardzo dużym stopniu wpływ na uzyskiwane przychody
Spółki oraz jej wyniki ekonomiczne będzie możliwość częściowego zastąpienia produkcji kontenerów
innymi wyrobami z sektora konstrukcji stalowych, najlepiej o wysokim stopniu skomplikowania i wysokich
wymaganiach odbiorowych (podobnie jak w przypadku branży offshore).
Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na funkcjonowanie Spółki w dalszych okresach będzie
cena materiałów stalowych. Niespotykany dotychczas a zapoczątkowany w IV kwartale 2020 poziom
wzrostu cen stali miał wpływ na wyniki osiągnięte przez Spółkę, co miało największe odzwierciedlenie w
wynikach osiągniętych w okresie I kwartału 2021, kiedy Emitent zanotował stratę. Wahania na tym rynku
oraz duża niestabilność i niepewność z tym związana mogą stanowić o sytuacji finansowej oraz wynikach
osiąganych w następnych okresach. Ważnym czynnikiem może być dostępność niektórych gatunków stali
oraz konieczność sprowadzania ich z zagranicy co podnosi znacznie koszty związane z ich zakupem i
finalnie może odbić się negatywnie na wynikach finansowych.

5. Czynniki ryzyka i zagrożeń, zarządzanie zasobami finansowymi, ocena
możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych oraz ocena czynników i
nietypowych zdarzeń
CZYNNIKI RYZYKA
Spółka wdrożyła strategię wypracowaną na etapie przeprowadzonej restrukturyzacji. W świetle
odzyskania przez Spółkę efektywności, a tym samym zdolności do konkurowania na rynku, podstawowe
czynniki ryzyka, które będą wpływać na jej dalsze funkcjonowanie są następujące:
1) Czynniki wewnętrzne:
a) skuteczne oraz terminowe realizowanie układu z wierzycielami w zakresie spłaty III grupy
wierzycieli (I i II grupa została zaspokojona) oraz spłaty wierzytelności poza układowych,
b) bieżący nadzór nad finansami Spółki,
c) kontynuacja podjętych działań w zakresie dywersyfikacji klientów i branż z jakich się wywodzą,
d) kontynuacja podjętych prac nad wprowadzeniem wyrobów własnych (komercjalizacja
prowadzonych działań badawczo – rozwojowych) oraz powodzenie procesów z tym związanych,
w tym wykorzystanie przyznanych dotacji w tym zakresie. Trudności związane z realizacją
programów mogą skutkować niepełnym wykorzystaniem środków dotacyjnych co będzie miało
wpływ na wysokość inwestycji w park maszynowy.
e) czynniki związane z kosztami pracy oraz dostępność wykwalifikowanej kadry. W ostatnich
okresach widoczna jest presja na wzrost wynagrodzeń, (co jest szerokim trendem
ogólnokrajowym) i Spółka musi się dostosować do tej sytuacji. Również kwestia zapewnienia
stabilnej wysoko wykwalifikowanej kadry produkcyjnej z uwagi na charakter wytwarzanych
produktów będzie mieć istotny wpływ na funkcjonowanie Emitenta.
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2) Czynniki zewnętrzne:
a) ryzyko rynkowe związane z niższą w porównaniu do lat poprzednich ceną za wydobytą baryłkę ropy
naftowej lub też mniejszym zapotrzebowaniem na mobilne elementy infrastruktury związanej z
systemami bezpieczeństwa (kontenery dla armii) oraz sytuacją ogólnogospodarczą i jej wpływem na
działania inwestycyjne w szczególności w budownictwie,
b) ryzyka związane ze skutkami kolejnych fali pandemii COVID-19
c) ryzyko wzrostu cen stali i materiałów używanych do bezpośredniej produkcji oraz brak stabilności
na tym rynku zarówno pod względem wahań cenowych jak też dostępności materiałów.

Analiza wrażliwości na ryzyko zmiany cen
materiałów

Wpływ na wynik finansowy

Wahania cen
31.12.2020

Wartość zużytych materiałów

30.06.2020

30.06.2021

8 577

4 095

Wzrost cen (-)

2

172

82

5 629
113

Spadek cen ( +)

-2

-172

-82

-113

d) ryzyka finansowe w tym w szczególności:
 ryzyko walutowe:
Znaczny udział w sprzedaży Spółki stanowi sprzedaż do kontrahentów zagranicznych wyrażona w
walucie (EUR, GBP i USD). W związku z tym znaczny wpływ na wyniki ekonomiczno-finansowe
oraz poziom rentowności wywiera kształtowanie się kursu PLN do poszczególnej waluty. Spółka w
celu ograniczenia wpływu ryzyka kursowego na osiągane wyniki stosuje dostępne na rynku
instrumenty

Wartość
wyrażona w
EUR

Wartość
wyrażona w
USD

Aktywa finansowe ( +)

560

0

0

0

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
finansowe

535
26

0

0

0

120

Zobowiązania finansowe (-)

6

0

0

0

28

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe

6

0

28

Aktywa oraz zobowiązania finansowe narażone na ryzyko
walutowe

Wartość
wyrażona
w GBP

Wartość
wyrażona
w CZK

Wartość po
przeliczeniu na
PLN

Stan na 31.12.2020

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem

2 586
2 467

566

0

0

0

2 614

Aktywa finansowe ( +)

450

0

0

0

2 008

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
finansowe

420
30

0

0

0

134

0

0

0

0

0

450

0

0

0

2 008

36

0

0

0

165

9

0

Stan na 30.06.2020

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zobowiązania finansowe (-)

1 874

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko walutowe razem

0

Stan na 30.06.2021
Aktywa finansowe ( +)
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
finansowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Zobowiązania finansowe (-)

28 ,

40
0

125

0

0

0

0

0

36

0

0

0

165

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko walutowe razem
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Analiza wrażliwości na ryzyko
walutowe

Wpływ na wynik finansowy wyrażony w walucie

Wahania
kursu

EUR

USD

GBP

Łącznie

CZK

PLN

Stan na 31.12.2020
Ekspozycja na ryzyko walutowe

566

0

0

0

Wzrost kursu walutowego

1

57

0

0

0

2 614
261

Spadek kursu walutowego

-1

-57

0

0

0

-261

Ekspozycja na ryzyko walutowe

10,00%

450

Wzrost kursu walutowego

10,00%

45

0

0

0

201

Spadek kursu walutowego

10,00%

-45

0

0

0

-201

Ekspozycja na ryzyko walutowe

10,00%

36

Wzrost kursu walutowego

10,00%

4

0

0

0

16

Spadek kursu walutowego

10,00%

-4

0

0

0

-16

Stan na 30.06.2020
2 008

Stan na 30.06.2021
165

 kosztu obsługi zadłużenia:
Spółka w celu obsługi bieżącej działalności korzysta ze zobowiązań kredytowych.
Analiza wrażliwości na ryzyko stopy
procentowej

Wahania
stopy

Wpływ na wynik finansowy
31.12.2020

Wartość zobowiązań narażonych na ryzyko

30.06.2020

30.06.2021

3 483

3 456

3 291

Wzrost stopy procentowej (-)

2

70

69

66

Spadek stopy procentowej(+)

-2

-70

-69

-66

 ryzyko braku spłat należności:
W ocenie Zarządu ryzyko takie dotyka Spółkę w stopniu minimalnym. Spółka współpracuje od wielu
lat ze swoimi stałymi odbiorcami, a na wszelkie należności jakie w ocenie Spółki mogłyby pojawić się
wątpliwości lub też pojawiły przesłanki co do braku możliwości ich odzyskania Spółka dokonała
odpisów aktualizujących ich wartość.
Poniżej przedstawiono należności w podziale na bieżące i zaległe z uwzględnieniem odpisów
aktualizujących ich wartość:
Bieżące i zaległe krótkoterminowe
należności finansowe

31.12.2020
Bieżące

Należności krótkoterminowe:
Należności z tytułu dostaw i usług

2 545

Odpisy aktualizujące wartość należności
z tytułu dostaw i usług (-)

30.06.2020

Zaległe

1 377

Bieżące

2 128

-715

30.06.2021

Zaległe

1 505

Bieżące

Zaległe

5 052

961

-715

-489

Należności z tytułu dostaw i usług netto
Pozostałe należności finansowe

2 545
1 216

661
5 984

2 128
1 181

790
5 986

5 052
2 059

472
0

Odpisy aktualizujące wartość
pozostałych należności (-)
Pozostałe należności finansowe netto
Należności finansowe

1 216
3 762

-5 984
0
661

1 181
3 309

-5 984
2
792

2 059
7 111

0
0
472
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31.12.2020
Analiza wiekowa zaległych
krótkoterminowych należności finansowych

Należności krótkoterminowe zaległe:
do 1 miesiąca
od 1 do 3 miesięcy
od 3 do 6 miesięcy
od 6 do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
Zaległe należności finansowe

Należności z
tytułu dostaw
i usług

447
3
1
257
658
1 376

30.06.2020

Pozostałe
należności
finansowe

Należności z
tytułu dostaw
i usług

30.06.2021

Pozostałe
należności
finansowe

Należności z
tytułu dostaw
i usług

448
254
113
2
5 984
5 984

Pozostałe
należności
finansowe

398
38
5
3
6 673
6 673

818

31
31

443

Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe mieściły się w następujących przedziałach terminów
wymagalności:
Zobowiązania finansowe narażone na
ryzyko płynności

Krótkoterminowe
do 6 miesięcy

Długoterminowe

powyżej 6 do
12 miesięcy

1 do 3 lat

3 do 5 lat

powyżej
5 lat

Zobowiązania
razem bez
dyskonta

Zobowiązania
wartość
bilansowa

0

0

Stan na 31.12.2020 r.
Kredyty w rachunku kredytowym
Kredyty w rachunku bieżącym

3 483

3 483

Pożyczki

3 483

0

0

Dłużne papiery wartościowe

0

0

Leasing finansowy

0

0

Pochodne instrumenty finansowe

0

0

11 769

11 769

15 252

15 252

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania finansowe i fundusze
specjalne

4 175

738

3 330

3 527

Ekspozycja na ryzyko płynności razem

4 175

4 221

3 330

3 527

0

Stan na 30.06.2020 r.
Kredyty w rachunku kredytowym

0

0

3 456

3 456

Pożyczki

0

0

Dłużne papiery wartościowe

0

0

Leasing finansowy

0

0

Pochodne instrumenty finansowe

0

0

Kredyty w rachunku bieżącym

3 456

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania finansowe i fundusze
specjalne

5 787

702

1 602

423

3 406

11 919

11 919

Ekspozycja na ryzyko płynności razem

5 787

4 158

1 602

423

3 406

15 376

15 376

Stan na 30.06.2021 r.
Kredyty w rachunku kredytowym

0

0

3 291

3 291

Pożyczki

0

0

Dłużne papiery wartościowe

0

0

Leasing finansowy

0

0

Pochodne instrumenty finansowe

0

0

13 491

13 491

16 782

16 782

Kredyty w rachunku bieżącym

3 291

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania finansowe i fundusze
specjalne

6 773

306

6 412

Ekspozycja na ryzyko płynności razem

6 773

3 597

6 412

0

0
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Na poszczególne dni bilansowe Spółka posiadała wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym:
Linie kredytowe w rachunku bieżącym i kredytowym

31.12.2020

30.06.2020

30.06.2021

Przyznane limity kredytowe

3 500

3 500

3 400

Wykorzystane limity kredytowe

3 483

3456

3 291

17

44

109

Wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym

Spółka wywiązywała się ze swoich zobowiązań kredytowych w stosunku do banku co jest widoczne w
tabeli przedstawionej powyżej.
Poniżej przedstawiono analizę zobowiązań krótkoterminowych Spółki na poszczególne dni bilansowe
obrazującą strukturę wiekową w poszczególnych rodzajach zobowiązań.
Struktura wiekowa zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. przedstawiała się następująco:

Kredyty w rachunku
kredytowym
Kredyty w rachunku bieżącym
Pożyczki
Dłużne papiery wartościowe
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty
finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i
usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko
płynności razem na dzień
30.06.2020

3 456

Ogółem

Razem
przeterminowane

powyżej 1 roku

powyżej 6 miesięcy do
1 roku

powyżej 3 do 6
miesięcy

powyżej 1 do 3
miesięcy

Przeterminowane krótkoterminowe
do 1 miesiąca

Razem
nieprzeterminowane

powyżej 6 miesięcy do
1 roku

powyżej 3 do 6
miesięcy

do 1 miesiąca

Zobowiązania finansowe
krótkoterminowe narażone
na ryzyko płynności

powyżej 1 do 3
miesięcy

Nieprzeterminowane krótkoterminowe

0
3 456
0
0
0

0
0
0
0
0

0
3 456
0
0
0

0

0

0

85

1 291

6 490

85

1 291

9 946

3 476

513

508

702

5 199

746

358

101

3 476

513

508

4 158

8 655

746

358

101

0

Struktura wiekowa zobowiązań na dzień 30.06.2021 przedstawiała się następująco:

Kredyty w rachunku
kredytowym
Kredyty w rachunku
bieżącym
Pożyczki
Dłużne papiery wartościowe
Leasing finansowy
Pochodne instrumenty
finansowe

3 291

Ogółem

Razem
przeterminowane

powyżej 1 roku

powyżej 6 miesięcy do
1 roku

powyżej 3 do 6
miesięcy

powyżej 1 do 3
miesięcy

do 1 miesiąca

Przeterminowane krótkoterminowe

Razem
nieprzeterminowane

powyżej 6 miesięcy do
1 roku

powyżej 3 do 6
miesięcy

powyżej 1 do 3
miesięcy

Zobowiązania finansowe
krótkoterminowe narażone na
ryzyko płynności

do 1 miesiąca

Nieprzeterminowane krótkoterminowe

0

0

3 291
0
0
0

0
0
0
0

3 291
0
0
0

0

0

0
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Zobowiązania z tytułu dostaw
i usług oraz pozostałe
zobowiązania finansowe
Ekspozycja na ryzyko
płynności razem na dzień
30.06.2021

2 558

192

219

1 401

4 370

1 423

935

16

9

20

2 403

6 773

2 558

192

219

4 693

7 662

1 423

935

16

9

20

2 403

10 065

f) ryzyko udzielenia gwarancji na rzecz innych podmiotów opisano w pkt 13.
5.1.
2.1.1

Perspektywy rozwoju działalności Emitenta z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej
Charakterystyka czynników mających wpływ na funkcjonowanie Emitenta

Czynnikami istotnymi dla perspektywy funkcjonowania ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w okresie
najbliższego roku obrachunkowego są w szczególności:
 kontynuacja wykonywania postanowień zatwierdzonego układu z wierzycielami Spółki, który
został już w pełni zrealizowany jeśli chodzi o spłatę wierzycieli handlowych (tak mniejszych jak i
większych) i pozostaje do wykonania w zakresie dalszej ratalnej spłaty wierzycieli finansowych tj.
banku oraz wierzycieli publiczno – prawnych,
 wpływ pandemii kolejnych fali COVID-19 na globalna gospodarkę
 sytuacja na rynku offshore determinowana w szczególności ceną za baryłkę ropy naftowej,
 kontynuacja procesu dywersyfikacji rynkowej w tym produktowej Spółki ( w szczególności
poprzez wdrożenie wyników prac badawczo – rozwojowych, które Spółka rozpoczęła w
poprzednich okresach,
 efektywny popyt na nowe inwestycje szczególnie na rynkach Europy Zachodniej,
 mobilność dostawców i kooperantów,
 kurs walutowy PLN w stosunku do EURO i GBP,
 sytuacja geopolityczna i militarna na świecie, w szczególności w zakresie w jakim wpływa ona na
misje w których uczestniczyłyby siły zbrojne państw NATO co determinuje inwestycje w np.
mobilne bazy wojskowe,
 ceny stali i materiałów stalowych oraz ich dostępność
2.1.2 Działalność badawczo - rozwojowa
Już w 2018 r. Spółka podjęła prace w obszarze działalności badawczo – rozwojowej mające na celu
wprowadzenie nowych rozwiązań produktowych na rynek (kontener samowyładowczy do
materiałów sypkich ZREMOVE). Działania te są prowadzone własnymi zasobami i będą
kontynuowane w kolejnych okresach poprzez wdrożenie wyników prac badawczych w tym
produkcję specjalistycznych kontenerów dedykowanych branży logistycznej, jak również
procedowanie kwestii związanych z ochroną własności przemysłowej na terenie UE.
Spółka prowadzi również działania związane z wprowadzeniem na rynek rozwiązań w zakresie
specjalistycznego kontenera stanowiącego kuchnię mobilną na bazie kontenera 20ft typu 3 w 1
(produkt pod nazwą ZRECOOK). Na końcu II kwartału 2021 został zakończony proces
prototypowania i testowania tego produktu.
5.2. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta
Do podstawowych zadań Emitenta w najbliższych latach należy:
1. Zwiększenie dynamiki wzrostu sprzedaży produktów Spółki poprzez:
- zmianę struktury przychodów ze sprzedaży,
- zdynamizowanie sprzedaży na rynkach na których już Spółka działa,
- pozyskanie nowych kontraktów na rynku zarówno krajowym jak i rynkach zagranicznych z branż
innych niż ofshore i kontenery dla sił zbrojnych, co pozwoli na minimalizację ryzyka spadku
zamówień w podstawowych branżach gdzie działa Spółka
2. Zmiany w organizacji systemu produkcji pozwalające Spółce na efektywna kosztowo produkcje
innych typów konstrukcji stalowej,
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3. Poprawa płynności i sprawności działania Spółki wraz z bieżącą reakcją na pojawiające się problemy
w tych zakresach.
4. Monitorowanie na bieżąco rynku walut celem odpowiedniego ujęcia kursu walutowego w kalkulacji,
5. Ciągła optymalizacja zakupu materiału do dalszej produkcji,
6. Ciągła eliminacja nieprzydatnych oraz niechodliwych w Spółce zapasów materiałów, oraz środków
trwałych oraz ograniczanie do min. zakupu takowych materiałów,
7. Stały monitoring i udoskonalanie systemu planowania produkcji.
5.3. Ocena wraz z uzasadnieniem dotyczącym zarządzania zasobami finansowymi, w tym zdolność
wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań
podjętych w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Wskaźniki płynności w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku uległy ogólnej poprawie,
co jest najbardziej widoczne w wskaźniku płynności szybkiej – wzrost z 0,51 do 0,70 w stosunku do
analogicznego okresu roku ubiegłego.
Po okresie I kwartału, kiedy to Spółka zanotowała stratę dla utrzymania odpowiedniej płynności
koniecznym było posiłkowanie się kapitałem z emisji z tytułu kapitału docelowego. W dniu 6
kwietnia 2021 roku zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji 400.000 akcji serii I 1 po cenie emisyjnej
1,10 zł pozyskując 440.000,00 zł, która to kwota zasiliła kapitał obrotowy.
Spółka monitoruje na bieżąco sytuacje płynnościową i wywiązuje się z zaciągniętych zobowiązań.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji
kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem
możliwości zmian w strukturze finansowania tej działalności
Obecnie Spółka nie planuje tego typu inwestycji.
5.4. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok
obrotowy wraz z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na
osiągnięty przez Emitenta wynik.
Podstawowym czynnikiem, który miał wpływ na osiągnięte wyniki w prezentowanym okresie obrotowym,
oraz może mieć wpływ na dalsze okresy jest ogromny i dotychczas nie spotykany wzrost cen stali i
materiałów stalowych (np. drut spawalniczy), o czym Spółka szerzej informowała w raporcie za okres I
kwartału 2021. Licząc od jesieni 2020 roku ceny niektórych gatunków stali wzrosły nawet trzykrotnie, co
ma bezpośrednie przełożenie na osiągnięty wynik w I półroczu 2021r. Ceny stali i materiałów typu drut
spawalniczy są jedną z najbardziej kostnotwórczych pozycji w branży w której działa Emitent. Każdy
wzrost o kilka procent powoduje obniżenie marży, a wzrosty kilkuset procentowe, jak to ma miejsce bardzo
obniżają rentowność powodując konieczność realizacji kontraktów ze stratą.
Spółka w raporcie za 2020 rok sygnalizowała negatywny wpływ wzrostu cen stali na wyniki finansowe w
kolejnych kwartałach 2021 roku, jednak realny wzrost cen był znacznie wyższy niż przewidywania
Emitenta w tym zakresie. Tak potężne i tak długotrwałe wzrosty cen stali nie miały dotychczas miejsca.
Emitent próbował renegocjować ceny realizowanych kontraktów, jednak nie był to łatwy proces. Skala
wzrostów materiałów stalowych była tak duża i nie spotykana w ostatnich latach, że zmiany cen jakie się
udaje uzyskać u zamawiających nie były w staniej jej pokryć. Wielu klientów dodatkowo nie akceptuje
takiego poziomu podwyżek materiałów przekładając w czasie inwestycje. Czynnikiem negatywnym dla
Emitenta jest też zachowanie niektórych firm konkurencyjnych, które licząc na wyhamowanie dynamiki
wzrostu cen materiałów stalowych lub ich spadek decydują się na ryzyko realizacji kontraktów po niższych
cenach z tylko częściowym uwzględnieniem poziomu wzrost stali. Emitent stara się wliczać wzrost cen stali
w swoje oferty, jednak przy takim postępowaniu firm konkurencyjnych nie jest to łatwym procesem.
Dość istotnym czynnikiem były też braki w dostępności asortymentu stalowego, szczególnie mniej
popularnych gatunków blach. Emitent produkuje głównie specjalistyczne kontenery, do budowy których
używa się często wyższych gatunków materiałów, a te są ostatnio mniej dostępne. Ten fakt utrudnia
realizację produkcji i powoduje często konieczność sprowadzania niedostępnych w Polsce materiałów z
zagranicy, co również podwyższa bieżące koszty produkcji. Również dostawcy stali widząc silny
wzrostowy trend wycofywali się ze swoich ofert z dnia na dzień podwyższając ceny.
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Powyżej opisane czynniki miały istotny wpływ na osiągnięte wyniki w I półroczu 2021 roku szczególnie w I
kwartale tego roku. W II kwartale udało się odrobić część strat pozyskując kontrakty na wyższej marży.
Widoczne jest to w wynikach jakie zostały osiągnięte przez Emitenta w okresie II kwartału tego roku, kiedy
udało się odrobić cześć strat (a w przypadku zysku netto całość straty) z pierwszego kwartału. Obecnie
widoczny jest proces wyhamowania cen stali a nawet ich niewielkich korekt w dół, jednak istnieje
niepewność co do poziomów cen jakie będą w kolejnych okresach. Warto podkreślić, iż jest to trend
ogólnoświatowy i widoczne jest też zrozumienie w tym zakresie przez kontrahentów Emitenta.
Kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ na wynik w bieżącym roku obrotowym to skutki jakie może
spowodować kolejna fala pandemii Sars-Cov-2, jednak w obecnej sytuacji Emitent nie jest w stanie ocenić
stopnia skutków tego czynnika na wynik roku obrotowego.

III. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania wcześniej publikowanych
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

2. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi
podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych
(papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne
oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą
jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania.
a) Navimor – Invest Spółka Akcyjna w upadłości
- Udział Emitenta 81,90% w kapitale/głosach. Spółka nie podlega konsolidacji. Spółka działająca w
branży budownictwa hydrotechnicznego w Polsce i Republice Czeskiej poprzez Oddział tam
istniejący.
b) Hemex Budownictwo Sp. z o.o.
- Udział Emitenta 44,92% w kapitale/głosach. Spółka nie podlega konsolidacji. Spółka wcześniej
działająca w branży budownictwa inżynieryjnego. Emitent nie posiada wiedzy odnośnie obecnego
stanu Spółki. W dniu 14 lipca 2021r. zostały sprzedane wszystkie udziały Hemex
Budownictwo Sp. z o.o.
c) Zakład Budowy Maszyn ,,ZREMB- CHOJNICE” Sp. z o. o.
- Udział Emitenta 100% w kapitale/głosach. Spółka nie podlega konsolidacji. Zamierzeniem zarządu
jest, aby Spółka działa w branży produkcji konstrukcji metalowych.
d) Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
- Wg stanu na 30.06.2021 Emitent nie posiadał udziałów w Spółce. W dniu 15.07.2021 r.
Emitent zakupił 132 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy tj. 100% udziałów Spółki.
Udział Emitenta na dzień publikacji raportu wynosi100% w kapitale/głosach. Spółka nie podlega
konsolidacji.
W Spółce nie istnieją papiery wartościowe, które dawałyby ich posiadaczom specjalne uprawnienia
kontrolne.
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3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez
podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień przekazania raportu za I
półrocze 2021 roku , wraz ze wskazaniem liczby głosów posiadanych przez te
podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów
z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz wskazanie zmian w strukturze
własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania raportu za
poprzedni okres.
Na dzień publikacji śródrocznego raportu, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami co najmniej
5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadały następujące osoby:

Akcjonariusz
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
Marcin Garus




* Liczba
akcji (szt.)
2.890 000
1 306 813

Wartość
nominalna akcji
(50 groszy/szt.)
1 445 000,0
653 406,5

Udział w
kapitale
zakładowym
(%)
22,23
10,05

Udział w ogólnej
liczbie głosów na
Walnym
Zgromadzeniu (%)
2 890 000
22,23
1 306 813
10,05

Liczba głosów na
Walnym
Zgromadzeniu

W okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia sporządzenia i przekazania niniejszego raportu w
strukturze akcjonariatu miały miejsce następujące zmiany:
W dniu 12 stycznia 2021 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1
pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080 "Ustawa") o
zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu od Spółki Astalis Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, o następującej treści:
"Działając w imieniu ASTALIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chojnicach
("ASTALIS "),na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2_ Ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz.U. 2020 poz. 2080 "Ustawa"), informuję o zmniejszeniu dotychczas posiadanego
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
("ZREMB", "Spółka") poniżej progu 5%
Zmniejszenie dotychczas posiadanego udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zbycia 17 152 akcji Spółki w dniu 8 stycznia 2021 roku w
formie transakcji na rynku regulowanym ("Transakcja").
Przed Transakcją ASTALIS posiadała 644 152 akcji Spółki, uprawniających do oddania 644 152
głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowiło 5,11% kapitału zakładowego Spółki oraz
5,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.
W wyniku Transakcji ASTALIS posiada obecnie 627 000 akcji Spółki, uprawniających do oddania
4,98% głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB, co stanowi 627 000 kapitału zakładowego Spółki
oraz 4,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ZREMB.
Jednocześnie informuje, że inne podmioty zależne od ASTALIS nie posiadają akcji Spółki, a
ASTALIS nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie
uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje
jej dodatkowe prawo głosu z akcji zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie."



W dniu 26 lutego 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta Pana
Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego. Zawarcie transakcji dotyczyło nabycia w dniu 25.02.2021r.
25.057 akcji spółki na rynku regulowanym.
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W dniu 01 marca 2021 r. Spółka otrzymała korektę powiadomienia dotyczącą wyszczególnienia
transakcji na akcjach Emitenta sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od
Prezesa Zarządu Emitenta Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego. Zawarcie transakcji dotyczyło
nabycia w dniu 25.02.2021r. 25.057 akcji spółki na rynku regulowanym o którym Emitent
informował w raporcie bieżącym nr 5/2021 z dnia 26 lutego 2021r.



W dniu 03 marca 2021 r. Spółka otrzymała powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta
sporządzonego w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta Pana
Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego. Zawarcie transakcji dotyczyło nabycia w dniu 03.03.2021r.
9.000 akcji spółki na rynku regulowanym.



W dniu 6 kwietnia 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę 01/04/2021 w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w wyniku której podwyższono kapitał
zakładowy Spółki z kwoty 6.300.000,00 zł (sześć milionów trzysta tysięcy złotych) do kwoty nie
większej niż 6.500.000,00 zł (sześć milionów pięćset tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż
200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję 400 000 (czterysta tysięcy) nowych akcji
zwykłych na okaziciela serii I 1 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięć dziesięciu groszy). Po
zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej kapitał akcyjny
Spółki, składać się będzie z 13 000 000 akcji



W dniu 2 sierpnia 2021 roku wpłynęło do siedziby Emitenta postanowienie wydane przez Sąd
Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Zgodnie z treścią postanowienia kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę
200.000,00 zł, tj. z kwoty 6.300.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł, w drodze emisji 400 000
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
W związku z powyższym zmianie ulega również struktura kapitału zakładowego Emitenta oraz treść
§ 7 pkt 1 i 2 Statutu, które otrzymują następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.500.000,00 zł złotych (słownie: sześć milionów pięćset
tysięcy złotych) i dzieli się na 13.000.000 (słownie: trzynaście milionów) akcji zwykłych na
okaziciela o wartości nominalnej 0,50 złotego (słownie: pięćdziesiąt groszy)
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A;
b) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii B;
c) 900.000 (słownie: dziewięćset tysięcy) akcji serii C;
d) 1.000.000 (słownie: jeden milion0 akcji serii D;
e) 280.000 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii E;
f) 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji serii F1;
g) 497.600 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset) akcji serii F2;
h) 1.182.400 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji serii F3;
i) 142.500 (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące pięćset) akcji serii G;
j) 2.754.589 (słownie : dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery pięćset osiemdziesiąt
dziewięć) akcji serii H;
k) 1.122.911 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście) akcji serii I;
l) 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii I1."
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi obecnie 13.000.000
(słownie: trzynaście milionów głosów).
Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 238 544,50 zł (słownie: dwieście
trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote i pięćdziesiąt groszy).
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4. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu
bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany proporcjach
posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
Brak takich umów.

5. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów)
emitenta oraz akcji i udziałów odpowiednio w podmiotach powiązanych emitenta,
będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla
każdej osoby oddzielnie).

-

Marcin Garus

1.306.813

653.406,5

10,37

-

-

2.890.000

1.445.000,0

1.306.813

653.406,5

kapitale
zakładowym na
dzień
przekazania
raportu

-

** % udział w

Zmniejszenie

22,94

** Wartość
nominalna akcji
posiadanych na
dzień publikacji
raportu

Zwiększenie

1.445.000,0

dzień
przekazania
raportu

* Wartość
nominalna
posiadanych
akcji na dzień
30.06.2021r.

2 890 000

** Ilość akcji na

dzień
30.06.2021r.

Krzysztof
Kosiorek –
Sobolewski

* % udział w

Imię i
Nazwisko

* Ilość akcji na

kapitale
zakładowym na
dzień
30.06.2021r.

a) Zarząd Spółki

22,23

10,05

Zmiana procentowa udziału w kapitale zakładowym na dzień przekazania raportu wynika w związku z
zarejestrowaniem w dniu 02 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
kwotę 200.000,00 zł, tj. z kwoty 6.300.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł, w drodze emisji 400 000
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Wszystkie posiadane akcje są akcjami zwykłymi bez uprzywilejowania o wartości nominalnej po 0,50 zł
za akcję.

-

-

36 924

18.462,00

% udział w kapitale
zakładowym na
dzień przekazania
raportu

Wartość nominalna
akcji posiadanych
na dzień publikacji
raportu

0,29

Ilość akcji na
dzień przekazania
dzień publikacji
raportu

18.462,00

Zmniejszenie

36 924

Zwiększenie

% udział w kapitale
zakładowym na d
dzień 30.06.20120 r.

Adrian Strzelczyk

Wartość nominalna
posiadanych akcji
na dzień
30.06.2020 r.

Imię i Nazwisko

Ilość akcji na
dzień 30.06.2020r.

b) Organy Nadzorujące Spółkę

0,28

Zmiana procentowa udziału w kapitale zakładowym na dzień przekazania raportu wynika z faktu
zarejestrowaniem w dniu 02 lipca 2021 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o
kwotę 200.000,00 zł, tj. z kwoty 6.300.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł, w drodze emisji 400 000
nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I1 o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Wszystkie posiadane akcje są akcjami zwykłymi bez uprzywilejowania o wartości nominalnej po 0,50 zł
za akcję.
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c) Wskazanie stanu posiadania akcji, opcji na akcje oraz udziałów przez osoby Zarządzające
Emitentem w Spółkach zależnych od Spółki.
Stan posiadania akcji i udziałów w Spółkach zależnych od Emitenta przez poszczególnych członków
Zarządu Emitenta na dzień 30.06.2021 r. przedstawia się w następujący sposób:
Krzysztof Kosiorek - Sobolewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta na dzień 30.06.2021 r.
posiadał:
 62.928 akcji Spółki Navimor Invest S.A. w upadłości o wartości nominalnej po 0,10 zł. , tj. łącznej
wartości nominalnej 6.292,80 zł, co stanowiło 1,12 % kapitału podstawowego Spółki Navimor Invest
S.A. oraz odpowiadało 1,12 % głosów na WZA Spółki.
d) Wskazanie stanu posiadania akcji, opcji na akcje oraz udziałów przez osoby nadzorujące
Emitenta w Spółkach zależnych od Spółki.
Żaden z członków Organów nadzorujących Emitenta nie posiadał akcji, opcji na akcje oraz udziałów w
Spółkach zależnych od Emitenta.

6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
Z uwzględnieniem informacji w zakresie:
 postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta, którego wartość stanowi co
najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta, z określeniem przedmiotu postępowania, wartości
przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron oraz stanowiska Emitenta,
 dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań albo wierzytelności, których łączna wartość
stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta, z określeniem łącznej
wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań i wierzytelności wraz ze stanowiskiem Emitenta
w tej sprawie oraz w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie
wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości, daty wszczęcia postępowania oraz stron.
Postępowania takie nie były prowadzone.
1.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z powództwa Kazimierza Cemki, byłego pracownika
wydany w dniu 3 kwietnia 2018 na skutek pozwu z dnia 6 lutego 2018 do Sądu Okręgowego w
Gdańsku VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na kwotę 253.446 zł wraz z odsetkami i
kosztami sądowymi oraz kosztami zastępstwa procesowego. Wierzytelność wynika z roszczenia o
wypłatę wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji w wysokości 192.000 zł, z tytułu odprawy w
wysokości1 6.000 zł. oraz z tytułu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w wysokości 42.246 zł.
Spółka złożyła sprzeciw w zakresie zasadności zapłaty wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji w
wysokości 192.000 zł oraz z tytułu odprawy w wysokości 16.000 zł.
Spółka wniosła wobec Pana Kazimierza Cemki powództwo wzajemne o zapłatę kwoty
wysokości 1.191.893,85 PLN tytułem odszkodowania za szkodę wyrządzoną Spółce w trakcie
sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu ds Techniczno - Handlowych i podjęcie decyzji o realizacji
serii zleceń dla jednego z kontrahentów, które przyniosły ww. stratę.
Sąd do dnia dzisiejszego nie wydał orzeczenia w sprawie.

2. Sprawa z powództwa ZBM ZREMB Chojnice S.A. przeciwko Przedsiębiorstwu Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o.o. w Olkuszu o zapłatę kwoty 1.395.603 zł. Sprawa zakończyła się wydaniem
przez Sąd Apelacyjny w Krakwie 20 marca 2018r. wyroku, którym zasądził od PWIK sp. z o.o. w
Olkuszu na rzecz ZBM ZREMB Chojnice S.A. 1.395.603 zł, wraz z odsetkami, jednak liczonymi od
dnia wniesienia powództwa, a nie od dnia wymagalności oraz stosownie kosztami procesu.
Jednocześnie Sąd Apelacyjny, w wyniku omyłki pisarskiej, zasądził wskazane wyżej kwoty
bezpośrednio na rzecz ZBM ZREMB Chojnice S.A., a nie na rzecz Hemex Budownictwo sp. z o.o.
Omyłka ta została w późniejszym terminie sprostowana przez Sąd Apelacyjny w Krakowie. Obie
strony złożyły skargi kasacyjne od wyroku. ZBM ZREMB Chojnice S.A. zaskarżył część wyroku
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obejmującą oddalenie powództwa o odsetki. PWIK sp. z o.o. w Olkuszu wywiódł skargę kasacyjną
co do części zasądzającej wyroku. Skarga oparta jest na czterech podstawach: zasądzenia na rzecz
innego podmiotu, niż ten na którego zasądzenie wnosił ZBM ZREMB Chojnice S.A., braku
legitymacji czynnej ZMB ZREMB Chojnice S.A., zarzucie potrącenia oraz zarzucie złożenia
środków do depozytu sądowego. Sąd Najwyższy wydał postanowienie o przyjęciu skargi do
rozpoznania. Z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i jej wielowątkowość, nie ma możliwości
jednoznacznego określenia przewidywanego zakończenia sprawy. W sprawie jest kilka istotnych
zagadnień prawnych, które powodują, że istnieje możliwość wzruszenia prawomocnego
rozstrzygnięcia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Równie realne jest jednak, że Sąd
Najwyższy podzieli stanowisko zaprezentowane przez Sąd Apelacyjny w wydanym wyroku i nie
przyjmie skarg do rozpoznania, względni je oddali.
3. W dniu 30 sierpnia wpłynął pozew o stwierdzenie nieważności uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2021 roku z żądaniem ewentualnym
uchylenia przedmiotowej uchwały, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia Powód – Pan
Bielenia – domaga się stwierdzenia nieważności, bądź uchylenia uchwały numer 20 z uwagi na jej
niezgodność z prawem, dobrymi obyczajami i rzekomego godzenia w interes spółki, a w
konsekwencji w jego ocenie zmierza do pokrzywdzenia akcjonariuszy. W konsekwencji, powstało
zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na ww. pozew, w którym należy wnieść o oddalenie
powództwa w całości. Termin na złożenie pisma upływa 20.09.2021.
Dodatkowo, w dniu 25 sierpnia 2021 r. Sąd wydał postanowienie o udzielenie zabezpieczenia
roszczenia Powoda – Mieczysława Bielenia o stwierdzenie nieważności, ewentualne uchylenie
uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym, w dniu 02 września 2021 r. został wysłany do Sądu wniosek
o uzasadnienie Postanowienia, w celu jego zaskarżenia.
Termin rozprawy nie został jeszcze ustalony.

7.Transakcje z jednostkami powiązanymi
W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
dokonał w następujących transakcji:
Dane w tabelach poniżej przedstawiono w tys. zł. (poziom zaokrąglenia przyjęto zgodnie z ogólnymi
zasadami zaokrągleń)
Specyfikacje przychodów oraz należności przedstawiono w tabeli poniżej:
Należności brutto przed pomniejszeniem o
odpisy

Przychody z działalności operacyjnej
Jednostka powiązana

od 01.01 do

od 01.01 do

od 01.01 do

31.12.2020 r.

30.06.2020 r.

30.06.2021 r.

31.12.2020

30.06.2021
r.

30.06.2020 r.

Sprzedaż do:
ZBM ZREMB SP. Z O.O.

2

Navimor Invest S.A. w upadłości

86

42

42

MG Consulting

1 974

284

242

Razem

2 062

327

284

2 256

2 256

3

2 256

2 256

3

Zestawienie dokonanych odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw, robót i usług
w poszczególnych okresach przedstawiono w tabeli poniżej:
Odpis należności z tytułu dostaw i usług dokonany
w okresie
Jednostka powiązana

od 01.01 do

od 01.01 do

od 01.01 do

31.12.2020 r.

30.06.2020 r.

30.06.2021 r.

Odpis należności z tytułu udzielonych pożyczek
i poręczeń dokonany w okresie
od 01.01
od 01.01 do
od 01.01 do
do
30.06.2021
31.12.2020
30.06.2020 r.
r.

Stocznia Tczew S.A. w likwidacji
Navimor Invest S.A. w upadłości

-58

-58

-2 222

Razem odpisy ujęte w kosztach

-58

-58

-2 222

0

0
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Spółka w okresie sprawozdawczym nie dokonywała odpisów aktualizujących należności. Jedynie dokonała
odwrócenia odpisu.
W ramach prowadzonej działalności Spółka dokonywała zakupu oraz posiada niezapłacone zobowiązania.
Specyfikacja kwot zakupu i zobowiązań prezentuje tabela poniżej:
Koszty z działalności operacyjnej
Jednostka powiązana

Zobowiązania

od 01.01 do

od 01.01 do

od 01.01 do

od 01.01 do

31.12.2020 r.

30.06.2020 r.

30.06.2021 r.

31.12.2020 r.

30.06.2021
r.

30.06.2020 r.

Zakup od:
Stocznia Tczew S.A. w likwidacji
KKS

80

Navimor Invest S.A. w upadłości
MG Consulting

84

20

46

Razem

84

20

126

27
0

0

W ramach prowadzonej działalności Spółka nie udzielała i nie otrzymywała pożyczki.
Wszystkie transakcje dokonane z jednostkami powiązanymi odbywały się na takich samych lub
porównywalnych warunkach jak przeprowadzane na rynku.

Stan należności Emitenta z tytułu udzielonych pożyczek w wysokości brutto przed pomniejszeniem
o odpisu na należności z tytułu pożyczek
Podmiot

stan na

stan na

31.12.2020 r.

30.06.2020 r.

stan na
30.06.2021 r.

Stocznia Tczew S.A. w likwidacji

3 464

3 464

3 464

Razem

3 464

3 464

3 464

8. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną
poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu
podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość
istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.
W dniu 11.07.2014 r. Spółka zależna od Emitenta, tj. NAVIMOR-INVEST S.A. podpisała umowę
o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem CITI HANDLOWY S.A. w Warszawie w wysokości
1.700.000,00 zł do dnia 02.11.2014 r., a następnie w wysokości 2.500.000,00 zł w okresie od 03.11.2014
do 30.06.2016. W związku z brakiem spłaty kredytu do dnia 30.06.2016 r. Spółka podpisała Porozumienie
bankiem o spłacie w ostatecznym terminie do dnia 31.12.2016 r.
Do dnia 31.12.2016 r. kredyt nie został spłacony. Dało to podstawę do wystąpienia przez Bank Handlowy do
poręczyciela, jakim jest Emitenta z żądaniem zapłaty kwoty 2.000.000,00 zł w terminie do dnia 31.01.2017 r.




Zabezpieczeniem umowy jest hipoteka do kwoty 2.000.000,00 zł ustanowiona na prawie
wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków przysługujących ZREMB – CHOJNICE
S.A.

W dniu 28 lipca 2020 roku Emitent powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Chojnicach
V Wydział Ksiąg Wieczystych w dniu 2 lipca 2020 roku postanowienia w sprawie
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DZ.KW./SL1C/00003049/20 dotyczącego zmiany wysokości zabezpieczenia w postaci hipoteki
ustanowionej na nieruchomości należącej do Emitenta jako zabezpieczenie kredytu udzielonego
Navimor-Invest S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("Bank") na podstawie umowy o kredyt
w rachunku bieżącym z dnia 11 lipca 2014 roku wraz z późniejszymi zmianami, z kwoty 2.000.000,00
zł na kwotę 600.000,00 zł oraz w sprawie wykreślenia wierzytelności Banku z tytułu weksli. Powyższe
zmiany dotyczące hipoteki i wykreślenia wierzytelności z tytułu weksli zostały dokonane na podstawie
oświadczenia Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Na dzień 30.06.2021 powyższe zobowiązanie zostało spłacone, a hipoteka stanowiąca zabezpieczenie
została wykreślona.

9. Informacja o zawartych znaczących umowach dla działalności Spółki w okresie
od dnia 01.01.2021 do dnia sporządzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki
• W dniu 28 stycznia 2021 roku Emitent zawarł ze spółką EDP ENERGIA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie umowę na instalację systemu fotowoltaicznego do konsumpcji własnej o mocy 207,2 kWh.
Rozliczenie instalacji będzie płatne w formie 120 miesięcznych rat płatnych z oszczędności uzyskiwanych z
instalacji, po opłaceniu których prawo własności systemu fotowoltaicznego przejdzie na Emitenta. Pozostałe
szczegółowe warunki umowy oraz ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na
rynku dla tego rodzaju umów. Przedmiotowa umowa została uznana za istotną z uwagi na możliwe
osiągnięcie oszczędności związanych z ponoszonymi przez Emitenta rocznymi kosztami energii
elektrycznej, które mają bezpośredni wpływ na koszty produkcji.
• W okresie od dnia 8 stycznia 2021 roku do dnia 2 lutego 2021 roku Emitent otrzymał od kontrahentów z
branży offshore zamówienia na wykonanie kontenerów na łączną wartość 1 782 298,36 zł brutto.
Ostateczny termin wykonania zamówień i dostawy wszystkich kontenerów przypada na dzień 15 czerwca
2021 roku, natomiast Emitent będzie zgodnie z ustalonymi indywidualnie harmonogramami sukcesywnie
przekazywał kontrahentom przygotowane kontenery. Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz
ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na wartość zamówień
złożonych w branży offshore, kontynuację dotychczasowej współpracy z klientami oraz biorąc pod uwagę
bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.
• W dniu 05 marca 2021r. Emitent otrzymał od kontrahenta z branży offshore zamówienie na wykonanie
dwóch kompletów innowacyjnego urządzenia składającego się z dwóch ramp i jednej platformy. Urządzenie
będzie służyć do przeładunku głownie specjalistycznego wyposażenia używanego podczas prac pomiędzy
nabrzeżem/platformą a statkiem, na łączną wartość 104.628,00 euro. Ostateczny termin wykonania
zamówienia przypada na połowę maja 2021 roku. Realizacja poszczególnych zamówień nie przewiduje
możliwości dochodzenia kar umownych. Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nimi
związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. Zarząd
Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na otrzymanie zamówienia w
nowym segmencie, w którym dotychczas Spółka nie działała, a także ze względu na możliwe perspektywy
dalszej współpracy przy realizacji kolejnych zamówień z tego segmentu oraz biorąc pod uwagę bieżącą
sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.
• W dniu 18 marca 2021 roku Emitent zaakceptował wstępne warunki umowy inwestycyjnej ("TERMSHEET") przedstawione przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. _"ARP"_ w ramach której Emitent będzie
mógł uzyskać od ARP finansowanie inwestycyjne i finansowanie obrotowe. Zgodnie ze wstępnymi
warunkami umowy finansowanie inwestycyjne zostanie udzielone do kwoty 3.000.000,00 zł z
przeznaczeniem na Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku Zakładu Budowy Maszyn
„ZREMB – CHOJNICE” S.A. 22 współfinansowanie projektu inwestycyjnego związanego z powstaniem
nowej linii technologicznej do budowy specjalistycznych kontenerów samowyładowczych (z otwieranym
dnem). Projekt jest wsparty dotacją z PARP. Finansowanie będzie składało się z części pomostowej,
spłaconej dotacją z PARP do kwoty 1.565.000,00 oraz z części głównej stanowiącej pozostałą kwotę
pożyczki. Finansowanie obrotowe zostanie udzielone do kwoty 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na
finansowanie podatku VAT związanego z inwestycją w nową linię technologiczną. Łączne finansowanie do
maksymalnie 4.000.000,00 zł. Pozostałe szczegółowe warunki finansowania oraz ryzyka z nimi związane,
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nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów. O fakcie podpisania umowy
inwestycyjnej i szczegółowych warunkach umowy Zarząd Emitenta niezwłocznie poinformuje w formie
odrębnego raportu bieżącego.
• W dniu 06 kwietnia 2021r. Emitent otrzymał od wiodącego podmiotu świadczącego usługi w sektorze
przeładunków masowych na polskim wybrzeżu, wchodzącego w skład jednej z największych na polskim
rynku firm z branży logistycznej świadczącej usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne o strukturze i
zasięgu międzynarodowym, zamówienie na wykonanie serii testowych kontenerów samowyładowczych
ZREMOVE (kontener samowyładowczy do transportu materiałów sypkich według własnego projektu
emitenta posiadający zgłoszenie patentowe na terytorium Polski i UE) o wartości 553 600,00 zł netto.
Ostateczny termin wykonania zamówienia przypada na początek lipca 2021 roku. Realizacja zamówień nie
przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych. Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka
z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. Zarząd
Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na otrzymanie zamówienia w
nowym segmencie, który jest istotny dla dalszej działalności Emitenta oraz kontynuacji projektu produkcji
kontenera samowyładowczego ZREMOVE według własnego projektu Spółki, o którym to projekcie Spółka
informowała w raportach bieżących nr 4/2020 z dnia 02.03.2020r, nr 12/2020 z dnia 21.05.2020r. i nr
10/2021 z dnia 18.03.2021r., a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji
kolejnych zamówień oraz biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią
wywołaną koronawirusem COVID-19.
• W dniu 08 kwietnia 2021 roku Emitent otrzymał od Klienta działającego na globalnym rynku i
dostarczającego rozwiązania w zakresie niestandardowych systemów do wierceń naftowych, gazowych i
geotermalnych z siedzibą w Niemczech, zamówienie na zaprojektowanie i wykonanie serii próbnej
kontenerów elektrycznych służących do obsługi naziemnych wież wiertniczych z dopuszczeniem do pracy
w temperaturach do – 45 stopni Celsjusza (ofshore). Zgodnie z informacjami otrzymanymi od
przedstawicieli Klienta, poprawne wykonanie próbnej serii kontenerów powinno skutkować złożeniem
dalszych zamówień i uruchomieniem seryjnej produkcji tych kontenerów na rzecz ww. Klienta Wartość
zamówienia to 84.300 euro. Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych z
tytułu opóźnienia w dostawach na zasadach ogólnych. Termin realizacji zamówienia ustalono na początek
lipca 2021 roku. Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od
powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. Informacja została uznana za istotną ze
względu na nowy segment rynku, w którym Spółka dotychczas nie była obecna, oraz na perspektywę
otrzymania dalszych zamówień w tym segmencie.
• W dniu 20 kwietnia 2021 roku Emitent otrzymał od Klienta w działającego na szerokim rynku w zakresie
m.in. rozwiązań infrastrukturalnych dla branży obronnej z siedzibą w Holandii, Jednostkowy raport
kwartalny za I kwartał 2021 roku Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. 23 zamówienie
na wykonanie serii próbnej poziomych zabezpieczeń ochrony balistycznej dla mobilnych baz wojskowych.
Emitent wykona również zasadniczą cześć zakresu konstrukcyjno-projektowego tego zamówienia. W
przypadku pozytywnych testów tego próbnego systemu istnieje szansa na pozyskanie kolejnych zamówień
w tym zakresie. Wartość zamówienia to 57.135 euro. Realizacja zamówień przewiduje możliwość
dochodzenia kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawach na zasadach ogólnych. Termin realizacji
zamówienia ustalono na koniec maja 2021 roku. Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim
związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. Informacja
została uznana za istotną ze względu na nowy segment rynku, w którym Spółka dotychczas nie była obecna,
oraz na perspektywę otrzymania dalszych zamówień w tym segmencie.
• W dniu 22 kwietnia 2021 roku Emitent powziął informację o intencji udzielenia zamówienia przez
NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY („NDMA”) na wykonanie i dostawę mostów
taktycznych (Invitation to Tender „P 2584-Tactical Element Bridge 100822”) dla konsorcjum w którym
Emitent występuje jako Partner Konsorcjum („Partner Konsorcjum”) wraz z jedną z wiodących na świecie
firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej działającą globalnie i specjalizującą się w
produkcji min specjalistycznych mostów taktycznych przeznaczonych dla sił zbrojnych jak i modułowych
prefabrykowanych mostów stalowych stosowanych w przemyśle cywilnym Lider Konsorcjum („Lider
Konsorcjum”). Złożenie oferty przez Konsorcjum pod nazwą „ZREMB GROUP” miało miejsce w trybie
przetargu publicznego na zasadach prawa norweskiego odnoszącego się do zamówień publicznych
przewidzianych dla sił zbrojnych. Jednocześnie w myśl w/w przepisów (FOSARegulations for Defence and
Security Procurement od October 13th 2013 no 1185 §§13-2-13- 4) istnieje w okresie 10 dni możliwość
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złożenia protestu (odwołania) na decyzję NDMA. Konsorcjum ZREMB GROUP zgodnie z przedmiotem
zamówienia w niniejszym postepowaniu przetargowym złożyło ofertę na wykonanie zestawów
specjalistycznych mobilnych mostów taktycznych przeznaczonych dla sił zbrojnych Norwegii, z
kontenerami do ich transportu oraz specjalistycznymi platformami typu FLATTRACKS również służącymi
do ich transportu. Przedmiot zamówienia obejmuje również rozwiązania z zakresu logistyki TEB jak tez
zintegrowanie oferowanego systemu do istniejącego już w posiadaniu Armii Norwegii połączenia z
systemem bazy pontonów. Lider Konsorcjum jako podmiot specjalizujący się w produkcji mobilnych
mostów zaprojektuje i wykona zakresy obejmujące część mostową wraz z systemowymi rozwiązaniami
wymaganymi przez NDMA, Partner Konsorcjum zaś jako podmiot specjalizujący się w produkcji
kontenerów – zaprojektuje i wykona kontenery i platformy FLATTRACKS służące do transportu
mobilnych mostów taktycznych wraz z koncepcją z zakresu transportu i składowania TEB w różnych
warunkach (nin. bojowych, pogodowych i terenowych). Oszacowana wartość zamówienia na potrzeby
przetargu wyniosła około 16,5 mln zł z czego na Emitenta przypada około 10% tej wartości. Ostateczna
wartość zamówienia i pozostałe warunki zostaną określone w umowie, przy czym na wartość zamówienia
będą miały wpływ zmiany wynikające z ewentualnego wzrostu kosztów materiałów i finalne koszty
logistyki związane z dostawą. Termin realizacji zamówienia określony przez Zamawiającego to III i IV
kwartał 2021 roku w trybie cyklicznych dostaw. Szczegółowe warunki zamówienia oraz ryzyka z nim
związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień. podpisaniu
umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym, co nastąpi nie wcześniej niż po upływie
terminu przewidzianego dla procedury odwoławczej zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
• W dniu 29 kwietnia 2021 roku Emitent podpisał umowę inwestycyjną z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.
("ARP"). W ramach przedmiotowej umowy Emitent uzyskała od ARP finansowanie inwestycyjne i
finansowanie obrotowe "Pożyczka". Zgodnie z warunkami umowy finansowanie inwestycyjne zostanie
udzielone do kwoty 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu inwestycyjnego
związanego z powstaniem nowej linii technologicznej do budowy specjalistycznych kontenerów
samowyładowczych o handlowej nazwie ZREMOVE (z otwieranym dnem). Projekt inwestycyjny, o którym
mowa powyżej jest wsparty dotacją z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP") na podstawie
umowy o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek Programu Operacyjnego
Inteligentny Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 29.01.2019 roku Zgodnie z umową podstawowe
zabezpieczenie spłaty Pożyczki, odsetek oraz wszelkich innych należności ubocznych należnych ARP
stanowi: 1) Hipoteka umowna do kwoty 6.000.000,00 zł na pierwszym wolnym miejscu hipotecznym
ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego gruntu, tj. działek 689/11, 5388, 5270, 5271, 5272 i
prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Chojnicach ul.
Przemysłowa 15, dla których prowadzona jest KW SL1C/00019540/7 z roszczeniem o jej przeniesienie na
opróżnione miejsca hipoteczne z wyższym i najwyższym pierwszeństwem po ich opróżnieniu; 2) cesja
bezpośrednia z dotacji PARP na dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na Rynek
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zawartej w dniu 29.01.2019 roku ("Dotacja"), 3)
zastawy rejestrowe na rzeczach przyszłych nabywanych w ramach Inwestycji z najwyższą sumą
zabezpieczenia 6.000.000,00 zł, Uruchomienie Pożyczki możliwe będzie, po spełnieniu warunków, w
szczególności: 1) przedstawieniu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na
zaciągnięcie Pożyczki zgodnie z KSH i na ustanowienie pozostałych wymaganych umową zabezpieczeń, 2)
przedłożeniu wypisu aktu notarialnego zawierającego oświadczenie Emitenta o ustanowieniu hipoteki
umownej do kwoty 6.000.000,00 zł na pierwszym wolnym miejscu hipotecznym ustanowiona na prawie
użytkowania wieczystego gruntu, tj. działek 689/11, 5388, 5270, 5271, 5272 i prawie własności budynku
stanowiącego odrębną nieruchomość, położonych w Chojnicach ul. Przemysłowa 15, dla których
prowadzona jest KW SL1C/00019540/7 z roszczeniem o jej przeniesienie na opróżnione miejsca hipoteczne
z wyższym i najwyższym pierwszeństwem po ich opróżnieniu 3) przedłożeniu podpisanych umów/umowy o
ustanowieniu zastawów rejestrowych na rzeczach przyszłych nabywanych w ramach Inwestycji, 4)
przedłożeniu zawartej umowy przelewu wierzytelności pieniężnych z umowy Dotacji, wraz z
potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez PARP cesji dokonanej na rzecz ARP Pozostałe
szczegółowe warunki finansowania, ustanowione zabezpieczenia oraz ryzyka z nimi związane, nie
odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
• W okresie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. Emitent otrzymał od spółki działającej
na rynku niemieckim kolejne zamówienia, na wykonanie kontenerów z przeznaczeniem na rynek niemiecki.
Łączna wartość otrzymanych w powyższym okresie zamówień wynosi około 2.475.098,29 zł. Jednostkowy
raport kwartalny za I kwartał 2021 roku Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB – CHOJNICE” S.A. 25
Terminy realizacji poszczególnych zamówień przypadają na okres od 25.01.2021 roku do 12.07.2021 roku.
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Realizacja poszczególnych zamówień nie przewiduje możliwości dochodzenia kar umownych. Pozostałe
szczegółowe warunki oraz ryzyka z nimi związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla
tego rodzaju zamówień. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji ze względu na
wartość złożonych zamówień, kontynuację dotychczasowej współpracy z klientem oraz biorąc pod uwagę
bieżącą sytuację na rynku zamówień związaną z epidemią wywołaną koronawirusem COVID-19.
• W okresie od dnia 28 czerwca 2021 roku do dnia 09 lipca 2021 roku Emitent otrzymał od podmiotu
działającego na rynku polskim zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie kontenerów na łączną wartość
550.000,00 zł. Kontenery będą docelowo użytkowane w Afryce oraz w Brazylii, trudnością techniczną jest
to iż kontenery muszą zabezpieczać znajdujące się w środku sortowniki do metali szlachetnych zarówno od
wilgoci jak i wysoce dodatnich jak i ujemnych temperatur, przewiduje się w tym celu wykonanie w firmie
ZREMB odpowiednich testów szczelności również za pomocą urządzeń wytwarzających sztuczny dym.
Termin realizacji zamówień ustalono na IV kwartał 2021 roku.
Realizacja zamówień nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych.
Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie
stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.
Informacja o zamówieniu została uznana za istotną dla Emitenta, ze względu na otrzymanie zamówienia od
nowego Klienta, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych
zamówień.
• W dniu 14 lipca 2021 roku Emitent otrzymał od podmiotu działającego na rynku szwedzkim zamówienia
na częściowe zaprojektowanie i wykonanie mobilnych stacjonarnych bezobsługowych zbiorników na
paliwo przeznaczonych na rynek skandynawski. Łączna wartość otrzymanych zamówień wynosi około
195.625,14 zł.
Termin realizacji zamówień ustalono na IV kwartał 2021 roku.
Realizacja zamówień nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych.
Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie
stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.
Informacja o zamówieniach została uznana za istotną dla Emitenta, ze względu na otrzymanie zamówienia
od nowego Klienta, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji
kolejnych zamów
• W dniu 26 lipca 2021 roku Emitent otrzymał od podmiotu działającego na rynku polskim zamówienia na
zaprojektowanie i wykonanie kontenerów z przeznaczeniem dla Polskich Sił Zbrojnych według
międzynarodowych standardów norm STANAG 2413, na łączną wartość 1.257.120,00 zł.
Termin realizacji poszczególnych partii zamówień ustalono na koniec III kwartału i IV kwartał 2021 roku.
Realizacja zamówień przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych w wysokości nieprzekraczalnej
1% wartości niezrealizowanego czy zrealizowanego niewłaściwie zamówienia za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.
Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie
stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.
Informacja o zamówieniach została uznana za istotną dla Emitenta, ze względu na otrzymanie zamówień od
nowego Klienta, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych
zamówień.

• W dniu 10.09.2021 roku Emitent otrzymał od nowego dla spółki podmiotu działającego na
międzynarodowym rynku specjalizującym się w realizacji dla przemysłu morskiego zakresów związanych z
budową i modernizacją jednostek pływających zamówienie na specjalnie projektowany kontener
elektryczny, którego zadaniem jest proces zasilania jednostek pływających z indywidualnie projektowanymi
wysuwanymi prowadnicami, służący do szybkiego i wygodnego podłączenia oraz odłączenia jednostek
pływających zacumowanych na nabrzeżu. Kontener będzie spełniał wymagania najwyższej klasy
odporności ogniowej według norm ogólnoświatowych oraz klasy IP56 oraz wymagania CSC.
Wartość otrzymanego zamówienia wynosi 360.609,00 zł.
Termin realizacji zamówienia ustalono na IV kwartał 2021 roku.
Realizacja zamówień nie przewiduje możliwość dochodzenia kar umownych.
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Pozostałe szczegółowe warunki zamówień oraz ryzyka z nim związane, nie odbiegają od powszechnie
stosowanych na rynku dla tego rodzaju zamówień.
Informacja o zamówieniu została uznana za istotną dla Emitenta, ze względu na otrzymanie zamówienia od
nowego Klienta, a także ze względu na możliwe perspektywy dalszej współpracy przy realizacji kolejnych
zamówień.
• W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. Emitent otrzymał w dniu 16
września 2021 roku podpisaną umowę w ramach konsorcjum ZREMB GROUP w składzie: podmiot
branżowy z siedzibą w USA ("Lider Konsorcjum") i ZREMB-CHOJNICE S.A. ("Partner Konsorcjum")
dotyczącą realizacji zamówienia dla NORWEGIAN DEFENCE MATERIEL AGENCY _"NDMA"_ na
wykonanie i dostawę 11 mostów taktycznych ("Umowa").
Konsorcjum ZREMB GROUP zgodnie z przedmiotem zamówienia wykona specjalistyczne zestawy
mobilnych mostów taktycznych przeznaczonych dla sił zbrojnych Norwegii, z kontenerami do ich
transportu oraz specjalistycznymi platformami typu FLATTRACKS również służącymi do ich transportu.
Przedmiot umowy w ramach konsorcjum obejmuje także rozwiązania z zakresu logistyki Tactical Element
Bridge jak też zintegrowanie oferowanego systemu do istniejącego już w posiadaniu Armii Norwegii
połączenia z systemem bazy pontonów. W ramach przedmiotowej umowy Lider Konsorcjum jako podmiot
specjalizujący się w produkcji mobilnych mostów zaprojektuje i wykona zakresy obejmujące część
mostową wraz z systemowymi rozwiązaniami wymaganymi przez NDMA, Partner Konsorcjum zaś jako
podmiot specjalizujący się w produkcji kontenerów - zaprojektuje i wykona kontenery i platformy
FLATTRACKS służące do transportu mobilnych mostów taktycznych wraz z koncepcją z zakresu
transportu i składowania TEB w różnych warunkach.
Wartość całej umowy w ramach zamówienia dla konsorcjum ZREMB GROUP wynosi w przeliczeniu na
PLN ok 18.632.000,00 zł (z czego na rzecz Emitenta przypadać będzie 1.550.000,00 zł).
Termin realizacji zamówienia określony w umowie to 15 grudnia 2021 roku.
Szczegółowe warunki umowy oraz ryzyka z nią związane, nie odbiegają od powszechnie stosowanych na
rynku dla tego rodzaju umów.

10. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów
w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.
Na dzień 30 czerwca 2021 roku ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A posiada:
Kredyty:
Aneksem z dnia 20.11.2020 r. zostały zmienione warunki spłaty kredytu w rachunku bieżącym. Kwota
kredytu od dnia 20.04.2021 r co miesiąc jest zmniejszana o kwotę 50 tys. Kwota kredytu na dzień
30.06.2021r. wynosi 3.350 tys., każdorazowo co miesiąc będzie zmniejszana do poziomu 3.000 tys. który
ma być osiągnięty 31.01.2022 r.
Zabezpieczenie kredytu:
 hipoteka do kwoty 4.400.000,00 zł na prawie wieczystego użytkowania nieruchomości i związanymi
z nim prawie własności budynków, wpisanej do KW Nr SL1C/00019540/7 prowadzonej przez Sąd
Rejonowy w Chojnicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia.
Dodatkowe zabezpieczenie stanowi:
 oświadczenie o poddaniu egzekucji w trybie akt. 777 kodeksu postępowania cywilnego
Na dzień 30.06.2021 r. kwota wykorzystanego kredytu wynosi 3 291 412,40 zł.
Kwota zarachowanych w roku 2021 r. odsetek w koszty Spółki wyniosła 53.681,91 zł, z tego zapłacone
w roku 2021 wyniosły 46.125,02 zł, odsetki w kwocie 7.556,89 zł zarachowano w koszty Spółki w czerwcu
2021 r. a pobrane przez bank zostały w lipcu 2021 r.
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ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma)
jednostki

Siedziba

Kwota
kredytu/pożyczki wg
umowy
tys. zł

CITI
HANDLOWY

Warszawa

Razem

waluta

Kwota
kredytu/pożyczki
pozostała do spłaty
tys. zł
waluta

3 500

PLN

3 456

PLN

3 500

PLN

3 456

PLN

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
Nazwa (firma)
jednostki

Siedziba

Kwota
kredytu/pożyczki wg
umowy
tys. zł

CITI
HANDLOWY

Warszawa

Razem

Kwota
kredytu/pożyczki
pozostała do spłaty
tys. zł
waluta

waluta

3 400

PLN

3 291

PLN

3 400

PLN

3 291 PLN

– 30.06.2020 rok

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

Wibor 1 M +
marża

Zabezpieczenia

18.12.2020

Inne

oświadczenie o poddaniu
egzekucji w trybie art.777&1
pkt 5 kodeksu postępowania
cywilnego do kwoty 4.200
tyś. zł

– 30.06.2021 rok

Warunki
oprocentowania

Wibor 1 M +
marża

Termin
spłaty

Zabezpieczenia

31.01.2022

Inne

oświadczenie o poddaniu
egzekucji w trybie art.777&1
pkt 5 kodeksu postępowania
cywilnego do kwoty 4.200
tyś. zł

Zobowiązania długoterminowe z tyt. bankowych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2021 r. nie występują.
Spółka wykazała w pozycji pożyczki długoterminowe subwencję otrzymaną z PFR w kwocie 1,9 mln zł.

11. Informacja o otrzymanych i udzielonych pożyczkach za okres od 01.01.2021 do
30.06.2021 roku.
Na dzień 30 czerwca 2021 roku „ZREMB – CHOJNICE” S.A. nie posiada zaciągniętych ani
udzielonych pożyczek.

12. Wartość wynagrodzeń oraz nagród lub korzyści wynikających z programów
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta.
a)

Organy Zarządzające Emitentem
W tabeli poniżej zaprezentowano łączne wynagrodzenie osób Zarządzających Emitentem w podziale
na uzyskane w Spółce Emitenta oraz w spółkach zależnych od Emitenta.

Osoba

Wynagrodzenie (łącznie z wypłaconymi
nagrodami) w okresie od 01.01.2020 do
30.06.2020
w Spółce
Emitenta

w Spółkach
zależnych od
Emitenta

Razem I
półrocze
2020

Wynagrodzenie (łącznie z wypłaconymi nagrodami)
w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021
w Spółce
Emitenta

w Spółkach
zależnych od
Emitenta

Razem I półrocze
2021

Krzysztof Kosiorek - Sobolewski

136

136

189

189

Marcin Garus

241

241

199

199
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Zarówno w trakcie I półrocza 2020 jak i I półrocza 2021 żaden z członków organów zarządzających
Emitentem nie korzystał z pożyczek, poręczeń, gwarancji i innych o podobnym charakterze udzielanych
przez Spółkę Emitenta oraz Spółki zależne od Emitenta.
b) Organy nadzorujące Emitenta
W tabeli poniżej zaprezentowano łączne wynagrodzenie osób Nadzorujących Emitenta w podziale na
uzyskane w Spółce Emitenta oraz w spółkach zależnych od Emitenta.
Wynagrodzenie (łącznie z wypłaconymi
nagrodami) w okresie od 01.01.2020 do
30.06.2020

Osoba

w Spółkach
zależnych od
Emitenta

w Spółce
Emitenta

Wynagrodzenie (łącznie z wypłaconymi
nagrodami) w okresie od 01.01.2021 do
30.06.2021

Razem I
półrocze
2020

w Spółkach
zależnych od
Emitenta

w Spółce
Emitenta

Razem I
półrocze
2021

Wojciech Kołakowski

16

16

14

14

Adam Bielenia

13

13

15

15

Joanna Kosiorek - Sobolewska

51

51

17

17

Adrian Strzelczyk

14

14

13

13

0

0

4

4

Piotr Pawlikowski
Kucharska Aleksandra

1

1

Zarówno w trakcie I półrocza 2020 jak i I półrocza 2021 żaden z członków organów nadzorujących
Emitenta nie korzystał z pożyczek, poręczeń , gwarancji i innych o podobnym charakterze udzielanych
przez Spółkę Emitenta oraz Spółki zależne od Emitenta.

13. Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi Emitentem
przewidujące rekompensatę w przypadku ich odwołania z zajmowanego stanowiska


Spółka zawarła dnia 30 kwietnia 2021 r z Wiceprezesem Zarządu Panem Marcinem Garusem
prowadzącym działalność pod nazwą Marcin Garus Consulting umowę cywilno-prawną na proces
certyfikacji CE kontenera ZREMOVE.. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi
netto 59.400,00 PLN.



Spółka zawarła w dniu 01 lipca 2021 r. z Panem Krzysztofem Kosiorek-Sobolewskim prowadzącym
działalność pod nazwą Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Consulting umowę doradztwa na czas
określony do 30 czerwca 2022 roku z zakresu inżynierii materiałów produkcyjnych, przygotowania
końcowej dokumentacji jakościowej oraz dokumentów gwarancyjnych dla wykonywanych
produktów. Wartość umowy to 168 tys. netto.



Spółka zawarła dnia 01 lipca 2021 r z Wiceprezesem Zarządu Panem Marcinem Garusem
prowadzącym działalność pod nazwą Marcin Garus Consulting umowę cywilno-prawną na montaż
konstrukcji stalowej budynku apartamentowca w Charzykowach z elementów wyprodukowanych i
dostarczonych przez ZREMB, zgodnie z przekazaną dokumentacją montażową na łączny tonaż
elementów do zmontowania ca 120 ton.. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy
wynosi netto 55.260,00 PLN.
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14. Umowy o badanie sprawozdań finansowych

Lp. Zakres umowy
Badanie sprawozdania finansowego
1. ZREMB
Przegląd śródrocznego sprawozdania
3. finansowego ZREMB
Razem usługi audytorskie:

Podmiot dokonujący badania
sprawozdania finansowego
Moore Rewit Audyt Sp. z o.o.
Moore Rewit Audyt Sp. z o.o.

Koszt badania rok
2020 brutto

Koszt badania rok
2021 brutto

30 500,00

43 050,00

17 000,00

24 600,00

47 500,00

67 650,00

W zakresie przeglądu półrocznego i badania jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta usługi
świadczył podmiot MOORE Rewit Audyt Sp z o.o. ( wcześniej REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci sp. z
o.o. z siedzibą w Gdańsku). Świadczenie usług jest wykonane na podstawie umowy na badanie zawartej w
dniu 05.07.2021 r. zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia
umowy z firmą audytorską: MOORE Rewit Audyt Sp. z o.o. (wcześniej Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci
Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku (80-137), ul. Starodworska 1 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 101
do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok 2021, 2022 oraz 2023 i dokonania
przeglądu sprawozdań za I półrocze 2021, 2022 oraz 2023 roku

15. Pozostałe informacje mające w istotny sposób znaczenie dla osiągniętych
wyników oraz dla dalszej działalności Spółki
W dniu 15.07.2021 r. Spółka zakupiła 132 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy tj. 100% udziałów,
Spółki Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.. W momencie nabycia Regionalne
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. stało się spółką zależną Zakładu Budowy Maszyn
„ZREMB-CHOJNICE” S.A.
W dniu 30 lipca 2021 roku pomiędzy Emitentem a spółką zależną tj. spółką Regionalne Centrum Innowacji
I Transferu Technologii Sp. z o.o. został uzgodniony oraz podpisany Plan Połączenia Spółek
Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH _łączenie przez przejęcie_ poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu
Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na Spółkę Przejmującą, tj. Zakład Budowy Maszyn
"Zremb-Chojnice" Spółka Akcyjna.
Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej
zgodnie z art. 494 § 1 KSH.
Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.
Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% udziałów,
tj. 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i
00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych i 00/100)
połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj. art. 516 §5 i §6 KSH z zachowaniem ograniczeń
przewidzianych dla spółek publicznych.
Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta zgodnie z art. 515 § 1 KSH z
uwagi na posiadanie przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
NWZA w dniu 03 września 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze spółką
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako
Spółką Przejmowaną przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, , na
warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 lipca 2021 roku, ogłoszonego na stronach
internetowych łączących się Spółek, tj. Spółki Przejmującej (www.zrembchojnice.pl) oraz Spółki
Przejmowanej (www.rciitt.pl) od dnia 30 lipca 2021 roku do rejestru właściwego dla siedziby Zakład
Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” Spółka Akcyjna jako Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje
skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
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Chojnice, dnia 20 września 2021 roku.
Podpisy wszystkich Członków Zarządu:
Krzysztof Kosiorek – Sobolewski

Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:

Podpis

Krzysztof KosiorekSobolewski
Date / Data: 202109-20 09:02

Marcin Garus

Wiceprezes Zarządu

Podpis

Marcin
Garus
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Elektronicznie
podpisany przez
Marcin Garus
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