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1 557

PASYWA RAZEM 135 610161 362

Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 13 1 451
14Rozliczenia międzyokresowe bierne 11 303

Udziały mniejszo ści
ZOBOWIĄZANIA

4 - 242

14 680

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 2 317

2 474
3 167

16

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 14

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

15 279

Zobowi ązania krótkoterminowe 41 818 24 414

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20

7

183

103 844
35 495

80 629
28 094Zapasy

1 312

5, 6
7
7

KAPITAŁ WŁASNY

3
4Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne

SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIE Ń 31.12.2008 ROKU

Nota

1
2

9
AKTYWA RAZEM
Środki pienięŜne 
Rozliczenia międzyokresowe 6, 8

27

- -

2 432
1 426

1

na dzień
 31.12.2008  31.12.2007

57 518 54 981
47 858

386
5 268

73
3 933

53 035
103

90
1 753

22 698
117

4 704

61 682

na dzień
 31.12.2008  31.12.2007

115 801 107 452

4 178 275
4 565 4 874

28 158
3 743 3 744

6 075 3 681

45 561
6

27 307 20 554

10 340 12 055
(103) (6)

61 682

- -

115 795 107 451
6 024 6 024

4 470 3 461

40 541 20 963
161 362 135 610

289 328

AKTYWA OBROTOWE

Pasywa Nota

28 936

Pozostałe naleŜności krótkoterminowe
-

2 066
NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
NaleŜności z tytułu dostaw i usług

Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominuj ącej
Kapitał podstawowy 10
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych powyŜej ich wartości nominalnej 11

Akcje/udziały własne 12
Pozostały kapitał zapasowy 11

Kapitały rezerwowe 11

Wynik finansowy roku obrotowego
RóŜnice kursowe z konsolidacji

Niepodzielony wynik finansowy

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 13

2 219

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego 14
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 14

Aktywa

AKTYWA TRWAŁE

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 15

Zobowi ązania długoterminowe
Długoterminowe kredyty i poŜyczki

Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

27

Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto

- akcjonariuszom mniejszościowym

Nota

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący:

22 899 16 636

24
24

173 605
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23

20

za okres za okres

Przychody ze sprzedaŜy produktów

NotaWariant kalkulacyjny

Przychody ze sprzeda Ŝy 138 873
209 455 137 586

Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów

867 1 213

22

- rozwodniony

Przychody (koszty) finansowe

27- podstawowy

- podstawowy 27

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 27

Koszt własny sprzeda Ŝy (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)

Zysk (strata) ze sprzeda Ŝy

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy
Koszty sprzedaŜy

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) netto na jedn ą akcję zwykł ą: Nota

- rozwodniony

Podatek dochodowy
część bieŜąca

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji

część odroczona

-

2 687 2 480

11 179

25

Pozostałe przychody operacyjne

Koszt sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe koszty operacyjne

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007         
do 31.12.2007

210 370

915 1 287
112 755

172 738 111 542

36 765 26 118

7 002
1 383 7 266
1 095 1 109

11 467 13 159
1 815 1 020

(117)
13 282 14 062

2 942 2 007
5 275 2 231

(2 333) (224)
10 340 12 055

- -
10 340 12 055

10 340 12 055

10 340 12 055
- -

2.00

PLN / akcj ę PLN / akcj ę

1.72 2.00
1.67 1.94

z działalno ści kontynuowanej i zaniechanej

Działalno ść kontynuowana

Działalno ść zaniechana

z działalno ści kontynuowanej

1.67 1.94
1.72
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(46)

18 692

(38 271)

- 51 308

(2 413)

(3 106)

(10)

Środki pieni ęŜne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej

Metoda po średnia

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej

Koszty odsetek

Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŜnic kursowych

(37)(330)
(7 984) (38 434)
5 208

1 715

224

200

(2 137)

21 823

22 662

2 333
(1 494)

Korekty:
Amortyzacja wartości niematerialnych
Amortyzacja środków trwałych

17 011

10

15 568

1 552

187

(886)

(7 218)
4 276

335
1 174

(2 231)

(130)

(9 137)

3 711
(728)
(886)

2 632
67

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

(11 228)

162

14 062
2 949

78

13 282
2 286

143

(360)
8 005

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

za okres
od 01.01.2008          
do 31.12.2008

(Zysk) strata  z tytułu róŜnic kursowych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych

46

Zysk przed opodatkowaniem

21 11339 805

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej

Środki pieni ęŜne z działalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu rezerw

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej

Podatek dochodowy odroczony

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych

Zapłacony podatek dochodowy

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek

(864)

2 194

(3 012)
Odsetki zaplacone

49 072

21 113Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 12 449

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ęŜnych i ekwiwalentów środków pieni ęŜnych

162

8 664

Dywidendy wypłacone

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej
Wpływy netto z tytułu emisji akcji

Otrzymane dywidendy

Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań

Środki pieni ęŜne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej
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Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

RóŜnice 
kursowe z 

konsolidacji

13 417 -
- -

13 417 -
-

- -
- -

-
- -
- -

7 613 -
- -

(473) -
55 -

(58) -
- -

(6)
20 554 (6)

20 554 (6)
- -

20 554 (6)

(1) -
- (97)

(1) (97)
-

(1) (97)
6 582 -

- -
177 -

(5) -
27 307 (103)

- 177 - 177Przeniesienie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji - - -

- - -- 58 - -

- 961
Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy - 473 - - - - -

- 961 - -

(98)- - (98) -
- 10 340
- 10 242

Zysk netto prezentowany bezpo średnio w kapitale własnym - -
(97)- - (97) -RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - -

12 055- 12 055 - 12 055
-- -

6 024

- (7 790)
--

- 7 790 -

12 055

- -
-Zysk z tytułu sprzedaŜy akcji własnych - (7 790) - 7 790 - -

Kapitał przypadaj ący na udziałowców jednostki dominuj ącej
Kapitał 
własny 
razem

Udziały
mniejszo ściKapitał 

zapasowy

Wynik 
finansowy 
netto roku 

obrotowego

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31. 12.2007 roku

Wyszczególnienie

4 518
-

4 518 7 596

Saldo na dzie ń 01.01.2007 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości

Saldo po zmianach

6 024

-

Razem
Niepodzielony

wynik
finansowy

-

1 506

19 957 -

-

Kapitał
podstawowy

6 024

-

-
-

-

45 489

-
6 024

1
- - - - - -

19 957 -

45 488 1 45 489

7 596 45 488

-(7 790) - 7 790 -

1 678

- - 55

(2 414)
961

- 12 05512 055

(6)
49 806 - - 51 312

- 55

- 51 312

1 107 45265 143 12 055 3 681 107 451
(6)

- -
65 143 - 15 736 107 451 1 107 452

1 107 452
- -

65 143 - 15 736 107 451
- -

- - - (1) - (1)

- 10 340
- 10 340 - 10 242

- 10 340

- - - (5) 5 -
6 115 80166 152 10 340 6 075 115 795

Inwestycje dostępne do sprzedaŜy:

Wycena prawa wieczystego uŜytkowania gruntów

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2007 roku
Suma zysków i strat uj ętych w okresie od 01.01 do 31.12.2007 roku

Zysk netto prezentowany bezpo średnio w kapitale własnym

Koszt programu motywacyjnego

Saldo na dzie ń 31.12.2007 roku

Saldo na dzie ń 01.01.2008 roku

Wyemitowane akcje

Podział wyniku finansowego

RóŜnice kursowe z konsolidacji

Zbycie środków trwałych

Saldo na dzie ń 31.12.2008 roku

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM W  OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2008 roku
Suma zysków i strat uj ętych w okresie od 01.01 do 31.12.2008 roku

Rejestracja kapitału mniejszości

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Saldo po zmianach

- (2 414)

Podział wyniku finansowego -

(11 705)

- -

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31. 12.2008 roku
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny

(3 024) - (3 024)55 - (9 661)
Koszt programu motywacyjnego - 954 - - 954 - 954
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZ ĄDZONEGO ZA 
OKRES OD 01.01.2008 ROKU DO 31.12.2008 ROKU 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJ ĄCEJ ORAZ GRUPIE KAPITAŁOWEJ 

Spółka dominująca 

Spółka dominująca Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy została utworzona w dniu 
11 grudnia 1990 roku na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 21231/1990. Spółka prowadzi 
działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. 

Podstawowe dane charakteryzujące PROJPRZEM S.A. są następujące: 

PROJPRZEM Spółka Akcyjna, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz 

tel. (0-52) 376-74-00, 376-74-01, fax (0-52) 376-74-02, 376-74-03 

KRS: 0000024679, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 002524300 

NIP: 554-023-40-98 

www.projprzem.com 

e-mail: info@projprzem.com 

 
Skład Zarządu PROJPRZEM S.A. 

Henryk Chyliński – Prezes Zarządu, 

Władysław Pietrzak – Wiceprezes ds. finansowo- księgowych, 

Tadeusz Nawrocki – Wiceprezes ds. technicznych. 

Kadencja Zarządu trwa do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. 
zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2010 rok. 

 
Spółki zaleŜne 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku PROJPRZEM S.A. była jednostką dominującą wobec:  

− Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej 
Soli, w której kapitale zakładowym PROJPRZEM S.A. posiadał 1.130 udziałów o wartości 5.000 zł kaŜdy, 
co stanowiło 100% kapitału zakładowego i dawało 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników - kapitał 
zakładowy Spółki wynosił 5.650 tys. zł; Spółka wykonuje działalność w zakresie robót budowlano-
montaŜowych. 

W dniu 29 stycznia 2008 roku miało miejsce podwyŜszenie kapitału podstawowego LPBP PROJPRZEM 
Sp. z o.o. o kwotę 1.500 tys. złotych w drodze emisji 300 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 
nominalnej 5.000  zł kaŜdy. Udziały zostały w całości objęte przez PROJPRZEM S.A. Środki pochodzące 
z podwyŜszenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na realizację I etapu programu 
inwestycyjnego, do którego przeprowadzenia PROJPRZEM S.A. zobowiązał się podpisując umowę 
prywatyzacyjną Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli. Program 
inwestycyjny obejmuje poniesienie przez PROJPRZEM nakładów inwestycyjnych o łącznej wartości 3.500 
tys. zł w okresie do dnia 31 grudnia 2010 roku. 

− PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w której kapitale zakładowym PROJPRZEM S.A. 
posiadał 10.000 udziałów o wartości 100 zł kaŜdy, co stanowiło 100% kapitału zakładowego i dawało 
100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników – kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.000 tys. zł; Spółka 
została powołana w celu prowadzenia działalności deweloperskiej w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego; na sfinansowanie części programu deweloperskiego zostały wniesione przez 
PROJPRZEM S.A. dopłaty do kapitału Spółki w wysokości 4.500 tys. złotych. 

− PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w której kapitale zakładowym PROJPRZEM S.A. 
posiadał 2.454 udziałów o wartości 1.000 zł kaŜdy, co stanowiło 99,76 % kapitału zakładowego i dawało 
99,76 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników – kapitał zakładowy Spółki wynosił 2.460 tys. zł; celem 
działalności Spółki jest wykonawstwo robót w zakresie budownictwa mieszkaniowego na potrzeby Grupy 
Kapitałowej PROJPRZEM S.A. 

W dniu 6 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. 
podjęło uchwałę o podwyŜszeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 410 tys. zł do kwoty 2.460 tys. zł w 
drodze emisji 2.050 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł kaŜdy. 
PROJPRZEM S.A. objął 2.045 udziałów w podwyŜszonym kapitale o łącznej wartości 2.045 tys. zł. W 
dniu 3 stycznia 2008 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego wydał postanowienie, zgodnie z którym zarejestrował podwyŜszenie kapitału zakładowego 
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PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. Z chwilą dokonania rejestracji PROJPRZEM S.A. stał się  właścicielem 
2.454 udziałów upowaŜniających do wykonywania 2.454 głosów na Zgromadzeniu Wspólników 
PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. Stanowi to 99,76 % kapitału zakładowego oraz daje 99,76% ogólnej liczby 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników.  

− PROMSTAHL GmbH z siedzibą w Gehrden na terenie Republiki Federalnej Niemiec, w której 
PROJPPRZEM S.A. posiadał udziały w o wartości nominalnej 50.000 EURO, co dawało 100% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników oraz stanowiło 100% kapitału; celem powołania Spółki jest sprzedaŜ 
kompletnych systemów przeładunkowych (włącznie z ich elementami produkowanymi przez 
PROJPRZEM S.A.) na terenie Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. 

− PROMSTAHL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie k. Warszawy, w której kapitale zakładowym 
PROJPRZEM S.A. posiadał 5.000 udziałów o wartości 100 zł kaŜdy, co stanowiło 100% kapitału 
zakładowego i dawało 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników – kapitał zakładowy Spółki wynosił 
500 tys. zł; celem powołania Spółki jest sprzedaŜ kompletnych systemów przeładunkowych (włącznie z ich 
elementami produkowanymi przez PROJPRZEM S.A.) na terenie Polski i innych krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej. 

W dniu 9 grudnia 2008 roku PROJPRZEM S.A. objął 100% udziałów (5.000 udziałów o wartości 
nominalnej 100 zł kaŜdy) w kapitale zakładowym podmiotu gospodarczego PROMSTAHL Polska Spółka 
z o.o. z siedzibą w Karpinie koło Warszawy. PROJPRZEM S.A. jest uprawniony do wykonywania 100% 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 

 

 

 

Podstawowe dane charakteryzujące spółki zaleŜne: 

 

Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. 

67-100 Nowa Sól, ul. Kościuszki 29 

tel. (0-68) 387-38-66, fax (0-68) 387-29-87 

KRS: 0000278125, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego 

REGON: 080169573 

NIP: 925-204-01-79 

 

PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. 

85-029 Bydgoszcz , ul. Bernardyńska 13 

tel. (0-52) 366-95-00, fax (0-52) 366-95-18 

KRS: 0000279682, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 340286303 

NIP: 554-273-77-45 

www.projprzemdom.com 

 

PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. 

85-029 Bydgoszcz , ul. Bernardyńska 13 

tel. (0-52) 366-95-09, fax (0-52) 37-67-403 

KRS: 0000008205, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON: 001316260 

NIP: 554-22-38-640 
 

PROMSTAHL GmbH 

Ronnenberger Str. 20, D-30989 Gehrden, Niemcy 

tel. +49 510 887 92 70; +49 510 887 92 710 

Nr rejestrowy: B 202187, Amtsgericht Hannover 

NIP:  DE255885763 

www.promstahl.de 
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PROMSTAHL Polska Sp. z o.o. 

02-252 Dąbrówka, Karpin 1D /k. Warszawy/  

tel. (0-22) 380-42-00, fax (0-22) 380-42-01 

KRS: 0000322443, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawue, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego 

REGON: 141667479 

NIP: 125-15-16-569 

www.promstahl.pl  

 

 

 
Struktura grupy 

Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych PROJPRZEM S.A. oraz 
informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia poniŜszy 
schemat: 
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Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej i zatrudnienie 

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. według Polskiej Klasyfikacji 
Działalności (PKD) jest: 

- budownictwo ogólne i inŜynieria lądowa PKD 4120.Z, 
- produkcja konstrukcji metalowych PKD 2511.Z, 
- wykonywanie instalacji hydraulicznych PKD 4322.Z, 
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 4110.Z. 

BranŜa: budownictwo 

 

Zatrudnienie w Grupie na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło 795,7 etatów, na dzień 31 grudnia 2007 roku   
830,6 etatów.  

1.2. ZGODNOŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z MI ĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI 
RACHUNKOWO ŚCI, WALUCIE SPRAWOZDAW CZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE 
ZAOKR ĄGLEŃ 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 1 
stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z 
nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.  

 

Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty 
polski, a wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).  

1.3. KONTYNUACJA DZIAŁALNO ŚCI PRZEZ JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie 
kontynuowania działalności przez spółki Grupy. 

1.4. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. zostało 
zatwierdzone do publikacji przez Zarząd PROJPRZEM S.A. w dniu 14 kwietnia 2009 roku.  

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. ma prawo wprowadzić zmiany do skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego po dacie publikacji do czasu jego zatwierdzenia. 

2. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWO ŚCI 

2.1. ZASADY RACHUNKOWO ŚCI 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za 
wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchomości inwestycyjnych) oraz aktywów finansowych, 
które zgodnie z MSSF wyceniane są według wartości godziwej. 

Najistotniejsze ze stosowanych przez Grupę Kapitałową zasad rachunkowości zostały zaprezentowane w 
punktach 2.2 do 2.16. 

 

2.2. ZASADY OGÓLNE  

2.2.1. ZASADA KONTYNUACJI DZIAŁANIA  

Zasada kontynuacji działania zakłada, Ŝe jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć 
przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, jeŜeli nie jest to niezgodne z przepisami prawa 
lub rzeczywistością gospodarczą. Przyjęcie takiego załoŜenia uzasadnia wycenę posiadanych zasobów i ich 
stopniowego zuŜycia na podstawie faktycznie poniesionych kosztów (zasada kosztu historycznego). 
Odstąpienie od zasady kontynuacji działania musi być uzasadnione stanem prawnym (likwidacja, upadłość, 
przekazanie, podział, lub sprzedaŜ związane z obniŜeniem wartości aktywów netto, wygaśnięcie umowy 
Spółki bądź koncesji stanowiącej podstawę jej działalności) lub rzeczywistością gospodarczą (utrata istotnego 
rynku zbytu, brak płynności, ponoszone straty itp.). 
W przypadku utraty zdolności do kontynuowania działalności posiadane zasoby wycenione będą w cenach 
sprzedaŜy netto moŜliwych do uzyskania, nie wyŜszych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a takŜe odpisy z tytułu trwałej 
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utraty wartości. W takim przypadku utworzona zostanie równieŜ rezerwa na przewidywane dodatkowe koszty 
i straty spowodowane zaprzestaniem działalności lub jej znacznym ograniczeniem. 

2.2.2. ZASADA MEMORIAŁU  

Zasada memoriału nakłada obowiązek ujęcia w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym 
wszystkich operacji gospodarczych w momencie ich powstania, niezaleŜnie od terminu ich zapłaty.  

2.2.3. ZASADA WSPÓŁMIERNO ŚCI  

Zasada współmierności zapewnia, Ŝe w wyniku finansowym danego okresu zostaną ujęte wszystkie koszty, 
które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniły się do powstania przychodów tego okresu. Koszty 
dotyczące danego okresu są to koszty poniesione oraz koszty, które zostaną poniesione w następnych 
okresach, jeŜeli dotyczą danego okresu. 
Przez związek kosztów z przychodami danego roku naleŜy rozumieć powiązanie w sposób bezpośredni 
z konkretnym przychodem tego roku lub w sposób pośredni z ogółem przychodów, co oznacza, Ŝe 
w przyszłości nie będzie moŜna tych kosztów przyporządkować do konkretnego przychodu. Koszty te 
obciąŜą wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. 

2.2.4. ZASADA OSTROśNOŚCI  

Zasada ostroŜności zapewnia dokonanie realnej wyceny aktywów, a takŜe kompletnego wykazania 
zobowiązań oraz uznanie przychodów za zrealizowane wówczas, jeŜeli jest to praktycznie pewne, a ujęcie 
kosztów z chwilą ich poniesienia, co zapewni, Ŝe aktywa i przychody nie będą zawyŜone, a zobowiązania 
i koszty zaniŜone. Stosowanie zasady ostroŜnej wyceny nie oznacza, Ŝe w jednostce mogą być tworzone 
ukryte kapitały lub nadmierne rezerwy, gdyŜ w takim przypadku sprawozdanie finansowe nie byłoby 
neutralne i wiarygodne. 

2.2.5. ZASADA CIĄGŁOŚCI  

Zasada ciągłości obejmuje ciągłość formalno-rachunkową, długość okresu sprawozdawczego, powiązanie 
bilansu zamknięcia z bilansem otwarcia, jak równieŜ ciągłość zastosowanych i raz przyjętych zasad wyceny 
aktywów i pasywów, klasyfikacji, prezentacji oraz metod zaliczania przychodów i rozliczania kosztów oraz 
zapewnienie porównywalności informacji finansowych za kolejne lata obrotowe. Zmiana przyjętych 
rozwiązań na inne moŜe nastąpić w dowolnym terminie ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, 
a przyczyny i wpływ tych zmian na wynik finansowy zostaną wykazane w informacji dodatkowej oraz 
zostanie zapewniona porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego 
rok obrotowy, w którym dokonano zmian. 

2.2.6. ZASADA ISTOTNO ŚCI  

Zasada istotności dotyczy prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji, które są przydatne i waŜące 
dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego. Istotność zaleŜy od kwoty i charakteru 
pozycji ocenianych w konkretnych okolicznościach jej pominięcia. Podejmując decyzję o tym czy dana 
pozycja lub pozycje zagregowane są istotne, charakter i rozmiary pozycji oceniać naleŜy łącznie. 
Zasada istotności dotyczy prezentacji sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu 
finansowym. 

2.2.7. ZASADA ZAKAZU KOMPENSAT  

Zasada kompensaty dotyczy zakazu kompensowania aktywów i zobowiązań, chyba, Ŝe MSR wymaga lub 
dopuszcza dokonanie kompensaty. 
Pozycje przychodów i kosztów moŜna kompensować wtedy i tylko wtedy, gdy: 
- MSR wymaga tego lub to dopuszcza lub 
- zyski, straty i powiązane z nimi koszty wynikające z tych samych lub zbliŜonych transakcji lub zdarzeń nie 
są istotne. 

2.2.8. ZASADA PRZEWAGI TRE ŚCI NAD FORM Ą 

Zasada przewagi treści nad formą oznacza, Ŝe sprawozdanie finansowe powinno przedstawiać informacje 
odzwierciedlające ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji, a nie tylko ich formę prawną. 

2.3. ZASADY KONSOLIDACJI 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki dominującej 
PROJPRZEM S.A. oraz sprawozdania finansowe kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek 
zaleŜnych Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o., PROJPRZEM  
DOM Sp. z o.o., PROJPRZEM BUD Sp. z o.o., PROMStahl GmbH oraz PROMStahl Polska Sp. z o.o., 
sporządzonych na dzień 31 grudnia 2008 roku. Przez kontrolę rozumie się moŜliwość wpływania na politykę 
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finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. Przy 
dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje daną jednostkę uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych 
praw głosu, które w danej chwili moŜna zrealizować lub zamienić. Jednostki zaleŜne podlegają pełnej 
konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania tej 
kontroli. 

Konsolidacja odbywa się metodą pełną. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego eliminowane są 
przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy. Tam, 
gdzie było to konieczne, zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zaleŜne zostały zmienione dla 
zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.  

2.4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE  

W dacie przyjęcia aktywa do uŜywania Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. ujmuje wartości niematerialne i 
prawne w ewidencji według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 

Jako wycenę następującą po początkowym ujęciu przyjmuje się kosztowy model wyceny wartości 
niematerialnych i prawnych – MSR 38.74. 

Nakłady poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na 
kolejny okres, jeŜeli moŜna uznać, Ŝe zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów 
na prace rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego zgodnie, z którym składniki aktywów są 
ujmowane według cen nabycia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez 
przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaŜy z danego przedsięwzięcia. 
Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie – jeśli 
składnik aktywów nie został jeszcze oddany do uŜytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu 
sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca na to, Ŝe ich wartość bilansowa moŜe nie 
być moŜliwa do odzyskania. 

Grupa dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową następująco: 

− licencje na oprogramowanie komputerów - w ciągu 2 lat, 

− koszty zakończonych prac rozwojowych – w ciągu 5 lat. 

2.5. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

W dacie przyjęcia aktywa do uŜywania Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. wycenia rzeczowy majątek 
trwały w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia.  

Jako wycenę następującą po początkowym ujęciu przyjmuje się kosztowy model wyceny środków trwałych – 
MSR 16.30. 

Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych, prezentowane 
są w bilansie wg kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia 
zwiększany jest o opłaty oraz dla określonych aktywów o koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane 
zgodnie z zasadami określonymi w zasadach rachunkowości Grupy. Amortyzacja dotycząca tych środków 
trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich uŜytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi 
własnych aktywów trwałych.  

Amortyzacja przeszacowanych (na dzień przejścia na MSSF) aktywów trwałych ujmowana jest w rachunku 
zysków i strat. 

Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w 
budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, uŜywając metody liniowej, z 
uwzględnieniem wartości rezydualnych, przy zastosowaniu następujących rocznych stawek amortyzacji:  

− budynki i budowle 2,5-10,0%, 

− maszyny i urządzenia, środki transportu oraz pozostałe 4,5-30,0%, 

− środki transportu oraz pozostałe 4,5-30,0%. 

Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaŜy/likwidacji lub zaprzestania uŜytkowania środków trwałych są określane 
jako róŜnica pomiędzy przychodami ze sprzedaŜy a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane 
w rachunku zysków i strat.  

2.6. NIERUCHOMO ŚCI INWESTYCYJNE 

Nieruchomości inwestycyjne początkowo wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z 
uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia transakcji. Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są 
wyceniane według wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości 
inwestycyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały. Wartość godziwa 
nieruchomości inwestycyjnej odzwierciedla warunki rynkowe na dzień bilansowy. 
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Przy przeniesieniu nieruchomości zajmowanej przez właściciela do nieruchomości inwestycyjnych 
wykazywanych w wartości godziwej jednostka stosuje MSR 16 aŜ do dnia zmiany sposobu uŜytkowania tej 
nieruchomości. Ustaloną na ten dzień róŜnicę między wartością bilansową nieruchomości a jej wartością 
godziwą jednostka traktuje w taki sam sposób jak przeszacowanie zgodnie z MSR 16 Środki trwałe. Par. 62 lit. 
b MSR 40 nakazuje zwiększenie dotychczasowej wartości bilansowej nieruchomości odnieść bezpośrednio w 
kapitał z aktualizacji wyceny. Przy późniejszym zbyciu nieruchomości inwestycyjnej kapitał z aktualizacji 
wyceny zawarty w kapitale własnym przenosi się do zysków zatrzymanych. 

2.7. ZAPASY 

Zapasy są wykazywane według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyŜszych, niŜ cena sprzedaŜy netto.  

Jednostka dominująca PROJPRZEM S.A. i jednostki zaleŜne w jednostkowych sprawozdaniach finansowych 
wyceniają zapasy towarów i materiałów w cenach zakupu, z pominięciem kosztów nabycia. Tak więc wycena 
zapasów w jednostkowych sprawozdaniach finansowych nie obejmuje kosztów takich jak koszty transportu, 
załadunku i wyładunku, cięcia. Koszty te są odnoszone w koszty okresu. RóŜnica pomiędzy ceną zakupu a 
nabycia jest nieistotna. 

Wyroby gotowe i produkcja niezakończona są wyceniane według kosztów wytworzenia nie wyŜszych niŜ 
spodziewana wartość netto moŜliwa do uzyskania. 

Na koszty wytworzenia składają się koszty materiałów bezpośrednich oraz w stosownych przypadkach koszty 
wynagrodzeń bezpośrednich oraz uzasadniona część kosztów pośrednich. Zapasy materiałów i towarów są 
wyceniane przy wykorzystaniu metody średniej waŜonej. Cena sprzedaŜy netto odpowiada oszacowanej cenie 
sprzedaŜy pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia 
zapasów do sprzedaŜy lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaŜy, marketingu itp.). 

 

2.8. KOSZTY FINANSOWANIA ZEWN ĘTRZNEGO 

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem 
dostosowywanych składników majątku, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aŜ do 
momentu oddania tych środków trwałych do uŜytkowania. Koszty te są pomniejszane o przychody uzyskane z 
tymczasowego inwestowania środków pozyskanych na wytworzenie danego składnika aktywów. 

Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w cięŜar rachunku zysków i 
strat w okresie, w którym zostały poniesione. 

2.9. INSTRUMENTY FINANSOW E 

Jako instrument finansowy Grupa kwalifikuje kaŜdy kontrakt, który skutkuje jednocześnie powstaniem 
składnika aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u 
drugiej ze stron, pod warunkiem, Ŝe z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie 
wynikają skutki gospodarcze. 
 
Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na: 
 
Składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyceniane według wartości godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat – aktywa i zobowiązania nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaŜy lub 
odkupienia w bliskim terminie lub są częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza 
się łącznie, i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych 
zysków; 
 
Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, 
z ustalonymi lub moŜliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, względem 
których Grupa ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu wymagalności; 
 
PoŜyczki i naleŜności - aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub moŜliwymi 
do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku; 
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy - aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które 
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaŜy lub niebędące (a) poŜyczkami i naleŜnościami, (b) 
inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności, ani (c) aktywami finansowymi wycenianymi 
w wartości godziwej przez wynik finansowy; 
 
Pozostałe zobowiązania finansowe – zobowiązania finansowe nie naleŜące do kategorii zobowiązania 
finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. 
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2.7.1. Ujęcie i wyłączenie składnika aktywów finansowych oraz zobowiązania finansowego 

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywany w bilansie, gdy Grupa staje się 
stroną umowy tego instrumentu. 
Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa 
do korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła. 
Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy 
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

2.7.2. Wycena instrumentów finansowych na dzień powstania 

Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej 
według wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w 
przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Grupa włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich 
aktywów i zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 
poprzez rachunek zysków i strat. 

2.7.3. Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy 

Grupa wycenia: 
- według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej: inwestycje utrzymywane 
do terminu wymagalności, poŜyczki i naleŜności oraz pozostałe zobowiązania finansowe. Wycena moŜe 
odbywać się takŜe w wartości wymagającej zapłaty, jeśli efekty dyskonta nie są znaczące, 
- według wartości godziwej: aktywa i zobowiązania finansowe z kategorii wycenianych w wartości godziwej 
poprzez rachunek zysków i strat oraz kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy. 
 
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy ujmuje się w kapitale własnym. JeŜeli 
występują obiektywne dowody, Ŝe nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaŜy, to ujęte dotychczas skutki wyceny odniesione na kapitał własny wyksięgowuje się z kapitału 
własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. 
Skutki wyceny aktywów i zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do pozostałych kategorii ujmuje się w 
rachunku zysków i strat. 

2.7.4. Rachunkowość zabezpieczeń 

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 
 

2.10. NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług ujmowane są i wykazywane w kwotach pierwotnie zafakturowanych, z 
uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość naleŜności. Odpisy na naleŜności wątpliwe szacowane są w 
momencie, gdy ściągnięcie pełnej kwoty naleŜności przestało być prawdopodobne.  
Po początkowym ujęciu naleŜności wycenia się, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodę 
efektywnej stopy procentowej. JednakŜe w przypadku naleŜności o terminie wymagalności nie dłuŜszym niŜ 12 
miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich naleŜności 
w skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pienięŜne i inne). 
Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, naleŜności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty 
wówczas, gdy róŜnica pomiędzy wartością w skorygowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymaganej 
zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na cechy jakościowe sprawozdania finansowego. 
W przypadku naleŜności o terminie wymagalności dłuŜszym niŜ 12 miesięcy od dnia bilansowego dokonuje się 
wyceny takich naleŜności w skorygowanej cenie nabycia (dyskontuje się je o wskaźnik LIBID 6M dla 
naleŜności denominowanych w euro oraz o wskaźnik WIBID 6M dla naleŜności krajowych). 
 

2.11. INWESTYCJE W PAPIERY WARTO ŚCIOWE 

Inwestycje w papiery wartościowe klasyfikowane są jako przeznaczone do obrotu lub dostępne do sprzedaŜy i 
wyceniane są na dzień bilansowy według wartości godziwej. W przypadku gdy papiery wartościowe 
zaklasyfikowane zostały jako przeznaczone do obrotu, zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej 
ujmowane są w rachunku zysków i strat za dany okres. W przypadku aktywów dostępnych do sprzedaŜy, zyski 
i straty wynikające ze zmiany ich wartości godziwej ujmowane są bezpośrednio w kapitałach aŜ do momentu 
sprzedaŜy składnika aktywów lub rozpoznania utraty wartości. Wówczas skumulowane zyski lub straty 
rozpoznane poprzednio w kapitałach przenoszone są do rachunku zysków i strat za dany okres. W przypadku 
trwałej utraty aktywów dostępnych do sprzedaŜy odpis aktualizujący ujmowany jest w rachunku zysków i strat 
za dany okres, po umniejszeniu w pierwszej kolejności kapitału z aktualizacji wyceny, powstałego uprzednio z 
tytułu ich wyceny. 
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2.12. INSTRUMENTY KAPITAŁOWE 

Instrument kapitałowy to umowa dająca prawo do udziału w aktywach Grupy pomniejszonych o wszystkie 
zobowiązania.  

2.13. KREDYTY BANKOWE 

Oprocentowane kredyty bankowe ujmowane są według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej 
uzyskanych środków pienięŜnych, pomniejszonych o koszty bezpośrednie związane z uzyskaniem kredytu. W 
następnych okresach kredyty są wyceniane według zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu 
efektywnej stopy procentowej. 

2.14. ZOBOWI ĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 

Po początkowym ujęciu wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem zobowiązań wycenianych wg wartości godziwej 
na podstawie rachunku zysków i strat wycenia się, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując 
metodę efektywnej stopy procentowej. JednakŜe w przypadku zobowiązań o terminie wymagalności nie 
dłuŜszym niŜ 12 miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny 
takich zobowiązań w skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe 
przepływy pienięŜne i inne). Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy zobowiązania wycenia się w 
kwocie wymaganej zapłaty wówczas, gdy róŜnica pomiędzy wartością w skorygowanej cenie nabycia i 
wartością w kwocie wymaganej zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na cechy jakościowe sprawozdania 
finansowego. 
W przypadku zobowiązań o terminie zapadalności dłuŜszym niŜ 12 miesięcy od dnia bilansowego dokonuje się 
wyceny takich naleŜności w skorygowanej cenie nabycia (dyskontuje się je o wskaźnik LIBOR 6M dla 
zobowiązań denominowanych w euro oraz o wskaźnik WIBOR 6M dla zobowiązań krajowych). 
 

2.15. REZERWY 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu środków oraz moŜna dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania. 
Rezerwy na zobowiązania obejmują: 

− rezerwę na odroczony podatek dochodowy, 

− rezerwę na niewykorzystane urlopy pracowników, 

− rezerwę na odprawy emerytalne, 

− rezerwę na nagrody jubileuszowe. 

Podstawą do wyliczenia rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu jest zestawienie niewykorzystanych dni 
urlopu na dany dzień bilansowy w podziale na poszczególnych pracowników oraz ich dzienne wynagrodzenie 
brutto powiększone o narzuty ZUS Pracodawcy. Rezerwę liczy się jako sumę iloczynu tych dwu wielkości dla 
kaŜdego pracownika. Rezerwa na urlopy jest liczona dla wszystkich pracowników jednostki dominującej na 
koniec danego półrocza oraz na koniec danego roku obrotowego.  

Wynikające z Regulaminu Wynagradzania Pracowników PROJPRZEM S.A. prawo do otrzymania odprawy 
emerytalnej uznaje się – zgodnie z MSR 19 – za program określonych składek, którego zobowiązania naleŜy 
wycenić i ujawnić w sprawozdaniu finansowym. Wyceny dokonuje się metodami aktuarialnymi. Jednostka 
dominująca szacuje i ujawnia rezerwy na odprawy emerytalne aktualizując je na koniec kaŜdego roku 
obrotowego. 

Zmiany stanu rezerw na świadczenia pracownicze wynikające ze zmiany załoŜeń aktuarialnych odnoszone są 
w wynik okresu. 

Wynikające z Regulaminu Wynagradzania Pracowników PROJPRZEM S.A. prawo do nagrody jubileuszowej 
uznaje się – zgodnie z MSR 19 – za długoterminowe świadczenia pracownicze, którego zobowiązania naleŜy 
wycenić i ujawnić w sprawozdaniu finansowym. Wyceny dokonuje się metodami aktuarialnymi. Jednostka 
dominująca szacuje i ujawnia rezerwy na nagrody jubileuszowe aktualizując je na koniec kaŜdego roku 
obrotowego.  

Zmiany stanu rezerw na nagrody jubileuszowe wynikające ze zmiany załoŜeń aktuarialnych są odnoszone w 
wynik okresu. 

2.16. PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY 

Przychody ze sprzedaŜy ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub naleŜnych i reprezentują 
naleŜności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po 
pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług. 
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SprzedaŜ towarów (w tym sprzedaŜ nieruchomości dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego) jest ujmowana 
w momencie dostarczenia produktów i przekazania prawa własności. 

Przychody z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych są ujmowane na podstawie stopnia 
zaawansowania prac, o ile wynik na kontrakcie moŜna ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania 
prac jest ustalany jako udział kosztów poniesionych celem realizacji zlecenia do planowanych kosztów 
całkowitych. JeŜeli wyniku kontraktu nie moŜna oszacować w sposób wiarygodny, wówczas przychody 
dotyczące tej umowy są ujmowane tylko do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest 
prawdopodobne. 

Przychody z tytułu odsetek ujmowane są sukcesywnie w miarę ich narastania, w odniesieniu do głównej kwoty 
naleŜnej, zgodnie z metodą efektywnej stopy procentowej. 

Przychody z tytułu dywidend są ujmowane w momencie ustalenia prawa akcjonariuszy do ich otrzymania.  

2.17. TRANSAKCJE W WALUTACH OBCYCH 

W sprawozdaniach finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej transakcje w walucie 
obcej przelicza się według kursu obowiązującego na dzień dokonania transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i 
pasywa pienięŜne przelicza się według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Zyski i straty wynikłe z 
przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy 
powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepienięŜnych, w przypadku których zmiany wartości 
godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał.  

Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek zaleŜnych jest EUR. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania 
zagranicznych jednostek zaleŜnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na 
dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane po średnim waŜonym kursie wymiany za dany 
rok obrotowy (lub za okres, w którym Jednostka Dominująca kontrolowała jednostkę zaleŜną). 

RóŜnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako 
jego odrębny składnik. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone róŜnice 
kursowe ujęte w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w rachunku 
zysków i strat.  

 

2.18. PODATKI 

Na obowiązkowe obciąŜenia wyniku finansowego składają się: podatek bieŜący oraz podatek odroczony.  

BieŜące obciąŜenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa róŜni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z 
wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania 
przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały 
opodatkowaniu. ObciąŜenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym 
roku obrotowym. 

Podatek odroczony jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w 
przyszłości na róŜnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im 
wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. 

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości 
w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe będzie moŜna pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne 
róŜnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli róŜnica przejściowa 
powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania 
w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. 

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na kaŜdy dzień bilansowy, a 
w przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika 
aktywów lub jego części, następuje jego odpis.  

Podatek odroczony jest wyliczany przy uŜyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, 
gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest 
ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w 
kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest równieŜ rozliczany bezpośrednio w 
kapitały własne. 

2.19. ZAŁO śENIA DOTYCZ ĄCE SZACUNKÓW 

Zasady rachunkowości na temat głównych załoŜeń na przyszłość oraz źródła niepewności dotyczące 
szacunków podane są w punktach 2.1 – 2.18.  

Charakter oraz wartość bilansowa szacunków na dzień bilansowy, zmiany szacunków w okresie przedstawione 
są w poszczególnych notach do sprawozdania. 
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NOTA NR 1.  
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 

Informacje o rzeczowych aktywach trwałych zostały zaprezentowane w tabeli nr 1. 
 

- (5 050)Przeniesienie do nieruchomości inwestycyjnych (5 050) - -

Wyszczególnienie Razem
Pozostałe
środki
trwałe

Grunty,
budynki

i budowle

Maszyny
i urz ądzenia

Środki
transportu

-

Amortyzacja

2 783 888

TABELA NR 1
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12. 2008 ROKU

367 16 101
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia 17 764 5 434 1 016 573 24 787

Wartość bilansowa netto na dzie ń 01.01.2007 roku 12 063

Nabycie wskutek zakupu LPBP w Nowej Soli 13 202 429 207
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia (142) (122) (306)

58 13 896
(148) (718)

(1 015) (84)(668)
1 721

(215) (1 982)
52 084

635 52 084
Wartość bilansowa netto  na dzie ń 31.12.2007 roku 42 219 7 509
Wartość bilansowa netto na dzie ń 01.01.2008 roku 42 219 7 509 1 721

635

Nabycie wskutek połączenia jednostek gospodarczych
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia 1 819

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia (1) (51) (40)

4 123 1 885 840 8 667

(1) (93)

-
(4 398)

Amortyzacja (1 214) (1 681) (464) (351) (3 710)
1 123 47 500Wartość bilansowa netto  na dzie ń 31.12.2008 roku 33 375 9 900 3 102

(1 195) (13 735)Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących (5 265) (5 961) (1 314)
635 52 084Wartość bilansowa netto 42 219 7 509 1 721

2 669 64 945

Stan na dzie ń 31.12.2008 roku

Wartość bilansowa brutto 39 854 17 542 4 880

Wartość bilansowa netto 33 375 9 900 3 102
(1 546) (17 445)
1 123 47 500

Stan na dzie ń 01.01.2008 roku
Wartość bilansowa brutto 47 484 13 470 3 035 1 830 65 819

Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących (6 479) (7 642) (1 778)

Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia majątku zakupionego w ramach 
prywatyzacji LPBP w Nowej Soli

(4 398) - -

 
 

Nakłady na środki trwałe w budowie na koniec 2008 roku wyniosły 358 tys. zł, na koniec 2007 roku 951 tys. zł.  

W 2008 roku i w poprzednich okresach nie wystąpiła konieczność dokonania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości 
rzeczowych aktywów trwałych. 

Dwa środki trwałe były objęte umową przewłaszczenia do 31 grudnia 2008 roku i stanowiły zabezpieczenie gwarancji bankowej. 
Środki te zostały w całości zamortyzowane. 

 

NOTA NR 2.  
 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE 

Informacje o wartościach niematerialnych zostały zaprezentowane w tabeli nr 2. 
 

(658)
- 386Wartość bilansowa netto - 103 283

Wartość bilansowa brutto - 724 320
- (621) (37) -

Stan na dzie ń 31.12.2008 roku
-

Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
1 044

Wartość bilansowa netto - 103 - - 103
- (514)
- 617

(144)

Wartość bilansowa brutto - 617

- 103
(107)-

- 8
- - 175

- 427

Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących -

Stan na dzie ń 01.01.2008 roku
-

(514) -

283

107 320
-
-

386-

WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2008 R OKU
TABELA NR 2

Koszty
prac

rozwojowych

103 -

-

Razem

-(37)

103

Pozostałe
warto ści

niematerialne

Wartość bilansowa netto na dzie ń 31.12.2008 roku
Amortyzacja
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia

-

Wartość
firmy

Patenty
i licencje

Wyszczególnienie

Wartość bilansowa netto na dzie ń 01.01.2008 roku

Wartość bilansowa netto na dzie ń 01.01.2007 roku - 8
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia - 175
Amortyzacja - (80) - - (80)

- 103Wartość bilansowa netto na dzie ń 31.12.2007 roku - 103 -
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Koszty prac rozwojowych obejmują prace projektowe nad dokumentacją techniczną pomostów przeładunkowych, których produkcję 
rozpoczęto w zakładach produkcyjnych Jednostki Dominującej w czerwcu 2008 roku. SprzedaŜą systemów przeładunkowych, których 
istotnym elementem jest pomost przeładunkowy, zajmuje się PROMStahl GmbH oraz od 2009 roku PROMStahl Polska Sp. z o.o. 

W 2008 roku i w poprzednich okresach nie wystąpiła konieczność dokonania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przez 
wartości niematerialne i prawne. 

 
 
 
NOTA NR 3.  
NIERUCHOMO ŚCI  INWESTYCYJNE 
 

Informacje o nieruchomościach inwestycyjnych zostały zaprezentowane w tabeli nr 3.  

Przeniesienie z ewidencji środków trwałych 5 050

Wartość na koniec okresu 5 268 -
Zwiększenie (zmniejszenie) wartości godziwej w ciągu okresu 218

Wartość na pocz ątek okresu - -

TABELA NR 3
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie
za okres

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

 
 
W związku z koniecznością likwidacji budynków gospodarczych połoŜonych w Zielonej Górze ze względu na ich zły stan techniczny, 
Zarząd PROJPRZEM S.A. podjął decyzję o zmianie przeznaczenia posiadanej nieruchomości z nieruchomości zajmowanej przez 
właściciela na nieruchomość inwestycyjną, zakwalifkowaną jako posiadaną ze względu na przyrost jej wartości (w celu osiągnięcia 
korzyści ekonomicznych). 
Wartość godziwa została ustalona w oparciu o operat sporządzony przez niezaleŜnego rzeczoznawcę majątkowego. Kwotę 
zwiększenia wartości godziwej wskutek przeniesienia jej z ewidencji środków trwałych odniesiono w kapitał z aktualizacji wyceny.  
 
NOTA NR 4.  
AKTYWA FINANSOWE  
Informacje o aktywach finansowych zostały zaprezentowane w tabeli nr 3. 
 

Bank Ochrony Środowiska S.A.

TABELA NR 4
AKTYWA FINANSOWE NA DZIE Ń 31.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie

242

Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda Ŝy

Walutowe kontrakty terminowe - 242
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu -

73 90

na dzień
 31.12.2008  31.12.2007

31 33

-

Stalexport S.A. 37 52
PHZ "Bumar" Sp. z o.o 5 5
Inne podmioty -

 
 

W związku ze spadkiem cen akcji Stalexportu S.A. w 2008 roku dokonano odpisu aktualizującego w kwocie 15 tys. zł i odniesiono w 
koszty finansowe. Odpis aktualizujący w kwocie 2 tys. zł dot. akcji Banku Ochrony Środowiska S.A., doprowadzający ich wartość do  
poziomu rynkowego, odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny.  

Aktywa finansowe obejmują inwestycje w udziały/akcje zwykłe, a zatem nie mają one ustalonego terminu zapadalności ani 
oprocentowania. 

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu obejmują walutowe kontrakty terminowe (opcje walutowe) o dodatniej wycenie.  
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NOTA NR 5.  
ZAPASY 

Informacje o zapasach zostały zaprezentowane w tabelach nr 5 i 6. 
 

35 495 28 094

- odpis aktualizujący materiały
- odpis aktualizujący produkcję w toku
- odpis aktualizujący towary

Zapasy ogółem netto

573

-
-

627
-
-

35 71
28 721

88

ZAPASY NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU
na dzień

 31.12.2008  31.12.2007
6 868

11 184
34

TABELA NR 5

Wyszczególnienie

Zapasy ogółem brutto

Materiały
Produkcja w toku
Wyroby gotowe

36 068
Zaliczki na dostawy

6 845
4 747

Towary 17 947 16 970

 
 

52 25
(106) (189)

TABELA NR 6
ZAPASY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie (koszt zuŜycia materiałów)
Odpisy wartości zapasów ujete jako koszt w okresie
Odpisy wartości zapasów odwrócone w okresie

Wyszczególnienie

80 245 67 170

za okres
od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

 
 

W 2008 roku Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. dokonała odpisów aktualizujących zapasy materiałów w kwocie 52 tys. zł, 
odwróciła odpisy w kwocie 106 tys. zł.  
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NOTA NR 6.  
UMOWY O BUDOW Ę 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Jednostka Dominująca realizowała dwa kontrakty (umowy numer 1-2) o charakterze 
długoterminowym. Ich rozliczenie zostało zaprezentowane w tabeli 7 i 8. Rozliczenie kontraktów długoterminowych realizowanych 
przez Jednostkę Dominującą według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia odpowiednio tabela 7A oraz tabela 8A. 
 

Umowa o usług ę budowlan ą nr 2

TABELA NR 7
UMOWY O USŁUGĘ BUDOWLANĄ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

Kwota sum zatrzymanych 253
Kwota otrzymanych zaliczek -

Szacunkowe zyski brutto ze sprzeda Ŝy (bez kosztów ogólnego zarz ądu i sprzeda Ŝy)
Stan zaawansowania na dzień bilansowy 90%

-
50

14 327
86%

Koszty pozostające do realizacji umowy (techniczny koszt wytworzenia) 8 009
57 674

69 000

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego (techniczny koszt wytworzenia) 49 665

Szacunkowe ł ączne koszty umowy 8 092
Koszty pozostające do realizacji umowy (techniczny koszt wytworzenia)
Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego (techniczny koszt wytworzenia) 7 299

793

za okres

Umowa o usług ę budowlan ą nr 1

10 499

72 001

2 407

5 083

Zmiany 3 001

Umowy o usług ę budowlan ą od 01.01.2008          
do 31.12.2008

5 416

Łączna kwota przychodów z umowy

Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie

Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie

Szacunkowe ł ączne koszty umowy

Stan zaawansowania na dzień bilansowy

Zmiany
Łączna kwota przychodów z umowy

Kwota sum zatrzymanych

Szacunkowe zyski brutto ze sprzeda Ŝy (bez kosztów ogólnego zarz ądu i sprzeda Ŝy)

Kwota otrzymanych zaliczek

 
 
 
   TABELA NR 8
UMOWY O USŁUGĘ BUDOWLANĄ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

-
12 337Zyski ujęte do dnia 31.12.2008 roku

69 677

Umowa nr 2

49 665

62 002
Kwoty zafakturowane do dnia 31.12.2008 roku

Straty ujęte do dnia 31.12.2008 roku -

Umowa nr 1

2 171

Umowy o usług ę budowlan ą

Koszty poniesione (tkw) do dnia 31.12.2008 roku w związku z realizacją umowy 7 299

798 7 675

Koszty poniesione skorygowane o uj ęte zyski i straty
10 268

- -

9 470

Zobowi ązania z tytułu umowy na dzie ń 31.12.2008 roku
NaleŜności z tytułu umowy na dzie ń 31.12.2008 roku
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Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie

Szacunkowe ł ączne koszty umowy

Stan zaawansowania na dzień bilansowy

Kwota sum zatrzymanych

Zmiany
Łączna kwota przychodów z umowy

Zmiany 1 027
Łączna kwota przychodów z umowy

Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie

5 185

813

2 137

Umowy o usług ę budowlan ą od 01.01.2007          
do 31.12.2007

3 279

za okres

Umowa o usług ę budowlan ą nr 1

5 416
Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego (techniczny koszt wytworzenia) 2 603

2 000
Szacunkowe ł ączne koszty umowy 4 603

Koszty pozostające do realizacji umowy (techniczny koszt wytworzenia)

4 158

-

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego (techniczny koszt wytworzenia) 3 130
Koszty pozostające do realizacji umowy (techniczny koszt wytworzenia) 1 183

4 313
Szacunkowe zyski brutto ze sprzeda Ŝy 872

73%
Kwota otrzymanych zaliczek -

-

Kwota przychodów z umowy początkowo ustalona w umowie 4 847
Umowa o usług ę budowlan ą nr 3

Zmiany 380
Łączna kwota przychodów z umowy 5 227

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego (techniczny koszt wytworzenia) 4 258
Koszty pozostające do realizacji umowy (techniczny koszt wytworzenia) 529

Kwota sum zatrzymanych 222

Szacunkowe ł ączne koszty umowy 4 787
Szacunkowe zyski brutto ze sprzeda Ŝy 440

Stan zaawansowania na dzień bilansowy 89%
Kwota otrzymanych zaliczek

57%
-

Szacunkowe zyski brutto ze sprzeda Ŝy
Stan zaawansowania na dzień bilansowy

Umowa o usług ę budowlan ą nr 2

TABELA NR 7A
UMOWY O USŁUGĘ BUDOWLANĄ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

Kwota sum zatrzymanych 62
Kwota otrzymanych zaliczek

 
 

Koszty poniesione skorygowane o uj ęte zyski i straty
3 776

- -

3 063

Zobowi ązania z tytułu umowy na dzie ń 31.12.2007 roku
NaleŜności z tytułu umowy na dzie ń 31.12.2007 roku

Kwoty zafakturowane do dnia 31.12.2007 roku

366713 68
-

4 649
5 015

Koszty poniesione (tkw) do dnia 31.12.2007 roku w związku z realizacją umowy

Umowa nr 1

2 603
Zyski ujęte do dnia 31.12.2007 roku

Umowa nr 3

Straty ujęte do dnia 31.12.2007 roku -

3 831

Umowa nr 2

3 130

3 763

4 258

-
633

-
391

   TABELA NR 8A
UMOWY O USŁUGĘ BUDOWLANĄ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2007 ROKU

460

Umowy o usług ę budowlan ą

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAZWA GRUPY KAPITAŁOWEJ: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-31.12.2008 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 21/39

 

NOTA NR 7.  
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALE śNOŚCI 

Informacje o naleŜnościach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych naleŜnościach zostały zaprezentowane w tabeli nr 9. 
 

(1 196)
2 0664 821

(300) -

Odpisy aktualizujące wartość innych naleŜności - -

- z tytułu podatku dochodowego 117
- z tytułu podatku VAT 4 578 1 925

NALEZNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALE śNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU
na dzień

 31.12.2008  31.12.2007
24 283

TABELA NR 9

Wyszczególnienie

30 132

Pozostałe nale Ŝności

NaleŜności z tytułu dostaw i usług

Odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług
Dyskonto nalezności

31 002

- inne 126 141
-

NaleŜności ogółem 27 519

(1 285)

 
 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 14 do 45 dni. Wyjątek 
stanowią wpłacone kaucje z tytułu gwarancji wykonania robót, których okres spłaty w niektórych przypadkach przekracza 12 miesięcy 
od dnia bilansowego. Kwota kaucji przekraczających termin zwrotu w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na koniec grudnia 
2008 roku wyniosła 2.625 tys. zł, kwota dyskonta wyliczona za pomocą wskaźnika LIBID 6M dla naleŜności denominowanych w 
euro oraz WIBID 6M dla naleŜności krajowych wyniosła 300 tys. zł. 

W 2008 roku Jednostka Dominująca utworzyła odpisy aktualizujące naleŜności w kwocie 83 tys. zł oraz odwróciła odpisy w kwocie 
52 tys. zł, jednostka zaleŜna LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. utworzyła odpisy w kwocie 58 tys. zł.  

Na dzień 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku suma naleŜności (brutto) z tytułu dostaw i usług denominowanych w EURO 
obejmuje odpowiednio 11.769 tys. złotych i 7.262 tys. złotych.  

NOTA NR 8.  
ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty rozliczane czasie, m. in. z tytułu ubezpieczeń i prenumeraty. W trakcie 
roku obrotowego koszty te obejmują równieŜ rozliczany w czasie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.  

NOTA NR 9.  
ŚRODKI PIENI ĘśNE  

Na dzień 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku suma środków pienięŜnych Grupy denominowanych w EURO obejmuje 
odpowiednio 10.468 tys. złotych i 11.353 tys. złotych. 
 
Środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania stanowią środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych („ZFŚS”). 
Na dzień 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku wartość środków pienięŜnych dotycząca środków pienięŜnych na rachunku 
ZFŚS wyniosła odpowiednio 460 tys. zł i 234 tys. zł. 
Ponadto jednostka zaleŜna posiadała lokatę bankową na kwotę 320 tys. zł stanowiącą zabezpieczenie umowy o otwarcie linii 
gwarancji bankowych. 

NOTA NR 10.  
KAPITAŁ PODSTAWOWY 

Informacje o kapitale podstawowym zostały zaprezentowane w tabeli 10. 
 

TABELA NR 10
KAPITAŁ PODSTAWOWY NA DZIE Ń 31.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie
na dzień

 31.12.2008  31.12.2007
Liczba akcji w sztukach 6 024 000 6 024 000
Wartość nominalna akcji (PLN / akcję) 1.00 1.00

Kapitał podstawowy w zł 6 024 000 6 024 000  
 

Z ogólnej liczby akcji 6.024.000 sztuk, 552.750 serii A jest uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, Ŝe na jedną akcję 
przypadają 4 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pozostała część akcji serii A, akcje serii A-1, B, C, D oraz E, tj. łącznie 
5.471.250 sztuk akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela.  

Akcje serii A zwykłe na okaziciela po konwersji i A-1 zostały pokryte: 

− gotówką w wysokości 281.600 zł, 

− środkami z kapitału rezerwowego w wysokości 1.720.000 zł. 
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Akcje serii B – 688.000 sztuk, serii C – 1.100.000 sztuk, serii D – 400.000 sztuk, serii E – 1.506.000 sztuk są akcjami zwykłymi na 
okaziciela i zostały pokryte gotówką. 

Akcje serii A-1 będące akcjami zwykłymi na okaziciela powstały w wyniku konwersji z imiennych na okaziciela, przeprowadzonej na 
wniosek akcjonariuszy. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku kapitał akcyjny składał się z 552.750 akcji imiennych uprzywilejowanych i 5.471.250 akcji zwykłych 
na okaziciela. 

Ponadto na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 
2006 roku wyemitowano 180.000 warrantów zamiennych na 180.000 akcji serii F. Celem emisji jest realizacja uchwalonego Programu 
Motywacyjnego dla członków Zarządu Emitenta, spółek zaleŜnych oraz kluczowych pracowników Grupy. Warunkowe podwyŜszenie 
kapitału zakładowego w kwocie 180.000 złotych zostało dokonane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 26.02.2007 roku.  

Szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego zostały przedstawione w raporcie bieŜącym nr 45/2006 z 12.10.2006 r. 

 

Według najlepszej wiedzy Zarządu PROJPRZEM S.A. na dzień 31 grudnia 2008 roku w skład Akcjonariuszy posiadających 5% 
głosów na WZA wchodzili:  

 
TABELA NR 11 

AKCJONARIUSZE POSIADAJ ĄCY 5% GŁOSÓW NA WZA 

Imię i nazwisko (nazwa) ilo ść akcji uprzywilejowanych  ilo ść akcji zwykłych ilo ść głosów % głosów na WZA 

ING Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A. 

- 1.333.737 1.333.737 17,36 

Zdzisław Klimkiewicz 154.750 80.573 699.573 9,11 
Lukrecjan Marzec 154.750 - 619.000 8,06 
Aviva Investors Poland S.A. 
zarządzająca CU TFI S.A.* 

- 493.233 493.233 6,42 

Wacław Tomaszewski 105.000 62.674 482.674 6,28 
Paweł DłuŜewski 105.000 46.875 466.875 6,08 
Nobel Funds TFI S.A. - 418.265 418.265 5,44 
Pioneer Pekao Investment Management 
S.A. 

- 389.660 389.660 5,07 

* poprzednio Commercial Union Inv. Mng. 
 
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok, tj. na dzień 14 kwietnia 2009 r., w stosunku do danych na dzień 31 
grudnia 2008 roku według wiedzy Emitenta nastąpiły następujące zmiany w akcjonariacie PROJPRZEM S.A.: 
- Pan Zdzisław Klimkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej nabył w dniu 15.01.2009 roku 1.000 
akcji zwykłych na okaziciela, 
- Pan Wacław Tomaszewski – Członek Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej sprzedał w dniach 3-5.03.2009 roku 27.194 akcji 
zwykłych na okaziciela. 
 

NOTA NR 11.  
POZOSTAŁE KAPITAŁY 

Informacje o pozostałych kapitałach zostały zaprezentowane w tabelach nr 12 i 13. 
 

1 396
473

Dywidendy
Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy

1 396
473

TABELA NR 12
KAPITAŁ ZAPASOWY NA DZIE Ń 31.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie
za okres

 31.12.2008  31.12.2007
Ze sprzedaŜy akcji powyŜej ceny nominalnej 61 682 61 682
Z podziału wyniku finansowego 628 573
Koszt programu motywacyjnego 1 915 961

Zbycie środków trwałych 58 58
Kapitał zapasowy na koniec okresu 66 152 65 143  

 
TABELA NR 13
KAPITAŁ REZERWOWY NA DZIE Ń 31.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie
za okres

 31.12.2008  31.12.2007

14 422 7 840

Fundusz wypłaty dywidend przyszłych okresów 3 020 3 020
Fundusz na umorzenie akcji - -

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny aktywów dostępnych do sprzedaŜy 22 23

Pozostałe kapitały rezerwowe 9 666 9 671
Podział wyniku finansowego

Kapitał rezerwowy na koniec okresu 27 307 20 554

Przeniesienie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji 177 -
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NOTA NR 12.  
AKCJE WŁASNE 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku i na dzień 31 grudnia 2007 roku Grupa Kapitałowa nie posiadała akcji własnych.  
 

NOTA NR 13.  
REZERWY 

Informacje o rezerwach zostały zaprezentowane w tabeli nr 14. 

REZERWY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie
Odprawy 

emerytalne
Nagrody 

jubileuszowe
Niewykorzysta

ne urlopy
Razem

2 869
Rezerwy utworzone 303 31 274 608

Stan rezerw na dzie ń 01.01.2008 roku 754 807 1 308

Rezerwy rozwiązane (30) (147) (439) (616)
Stan rezerw na dzie ń 31.12.2008 roku, w tym: 1 027 691 1 143 2 861

TABELA NR 14

- rezerwy krótkoterminowe 11 282 1 158 1 451

827

- rezerwy długoterminowe 1 016 410 - 1 426

Stan rezerw na dzie ń 01.01.2007 roku 526 806 940 2 272
Rezerwy utworzone 228 231 368
Rezerwy rozwiązane - (230) - (230)

Stan rezerw na dzie ń 31.12.2007 roku 754 807 1 308 2 869

 
 

NOTA NR 14.  
ZOBOWI ĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

Informacje o zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych zostały zaprezentowane w 
tabeli nr 15. 
 

Zobowi ązania ogółem 34 726 22 647
11 303 2 219Rozliczenia mi ędzyokresowe bierne - zobowi ązanie z tytułu kosztów poniesionych a niezafakturow anych

- zobowiązania z tyt. podatków (poza CIT) 2 584 1 196
- inne zobowiązania  364 1 908

- zaliczki na dostawy 489 625
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń 1 128 1 145

Pozostałe zobowi ązania krótkoterminowe 4 565 4 874

Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług, w tym: 14 680 15 279

Zobowi ązania z tytułu bie Ŝącego podatku dochodowego 4 178 275
- dyskonto zobowiązań (332) -

TABELA NR 15
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA DZIE Ń 31.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie
na dzień

 31.12.2008  31.12.2007

 
 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 14 do 45 dni. Wyjątek 
stanowią wpłacone kaucje z tytułu gwarancji wykonania robót, których okres spłaty w niektórych przypadkach przekracza 12 miesięcy 
od dnia bilansowego. Kwota kaucji przekraczających termin zwrotu w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego na koniec 2008 roku i 
31 grudnia 2007 roku wyniosła odpowiednio 2.934 tys. zł i 2.035 tys. zł. Kaucje, których termin zapadalności przekracza 12 miesięcy 
są dyskontowane za pomocą wskaźnika LIBOR 6M dla zobowiązań zagranicznych oraz wskaźnikiem WIBOR 6M dla zobowiązań 
krajowych. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku i 31 grudnia 2007 roku suma zobowiązań krótkoterminowych obejmuje odpowiednio 2.051 tys. 
złotych i 2.218 tys. złotych zobowiązań denominowanych w EURO. 
 
 

NOTA NR 15.  
POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWI ĄZANIA FINANSOWE 
 
Informacje o zobowiązaniach finansowych zostały zaprezentowane w tabeli nr 16. 
 
 

Zobowi ązania finansowe przeznaczone do obrotu 3 167 27
Walutowe kontrakty terminowe 3 167 27

TABELA NR 16
POZOSTAŁE KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWI ĄZANIA FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie
na dzień

 31.12.2008  31.12.2007
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W związku z ekspozycją walutową w EURO powstającą na skutek sprzedaŜy dokonywanej w walucie, Emitent zawiera kontrakty 
walutowe na termin w celu ograniczenia ryzyka kursowego. Na dzień 31 grudnia 2008 roku Emitent posiadał w swym portfelu 
kontrakty walutowe na termin. Wobec osłabienia złotego do euro w IV kwartale 2008 roku Grupa zawarła umowy na zerokosztowe 
opcje walutowe w celu zabezpieczenia wartości godziwej przepływów pienięŜnych (Emitent nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń). 
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Jednostka Dominująca posiadała otwarte zerokosztowe korytarze opcyjne (operacje kupna opcji typu 
put oraz operacje sprzedaŜy opcji typu call) zawarte z BRE Bankiem S.A. (ekspozycja walutowa: kupno opcji typu put na kwotę 1.600 
tys. € oraz sprzedaŜ opcji typu call na kwotę 2.400 tys. € przy kursach wymiany odpowiednio 3,50 zł i 3,62 zł podlegających 
rozliczeniu w okresie od stycznia do kwietnia 2009 roku), z Bankiem Pekao S.A. (ekspozycja walutowa: kupno opcji typu put na 
kwotę 1.600 tys. € oraz sprzedaŜ opcji typu call na kwotę 2.400 tys. € przy kursach wymiany odpowiednio 3,51 zł i 3,67 zł 
podlegających rozliczeniu w okresie od stycznia do kwietnia 2009 roku), z Bankiem BPH S.A. (ekspozycja walutowa: kupno opcji 
typu put na kwotę 1.600 tys. € oraz sprzedaŜ opcji typu call na kwotę 2.400 tys. € przy kursach wymiany odpowiednio 3,93 zł i 4,097 
zł podlegających rozliczeniu w okresie od stycznia do kwietnia 2009 roku oraz ekspozycja walutowa: kupno opcji typu put na kwotę 
1.800 tys. € oraz sprzedaŜ opcji typu call na kwotę 2.700 tys. € przy kursach wymiany odpowiednio 4,11 zł i 4,51 zł podlegających 
rozliczeniu w okresie od maja do lipca 2009 roku). W związku z ujemną wyceną wyŜej wymienionych instrumentów zostały one 
zaklasyfikowane do pozostałych krótkoterminowych zobowiązań finansowych.  
Na koniec 2007 roku w portfelu Grupy znajdowały się następujące instrumenty pochodne /kontrakty walutowe na termin/ 
zaklasyfikowane jako zobowiązania finansowe: 
- 1 forward na kwotę 500 tys. EUR. 
Wycena zobowiązań finansowych na koniec 2008 i 2007 roku została dokonana na podstawie dokumentów otrzymanych od Banków 
będących stroną umów i została odniesiona na wynik finansowy. 
 

NOTA NR 16.  
KREDYTY I PO śYCZKI 

Na koniec 2008 roku spółka zaleŜna PROMStahl GmbH korzystała z kredytu w rachunku bieŜącym w banku Commerzbank AG z 
siedzibą w Niemczech, z przeznaczeniem na bieŜące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz z rozwojem 
Spółki. Zabezpieczeniem kredytu udzielonego Spółce PROMSTAHL GmbH była gwarancja bankowa udzielona przez BRE Bank 
S.A. na wniosek PROJPRZEM S.A. Limit kredytowy w rachunku wynosił na dzień 31.12.2008 r. 270 tys. €. 

Z kredytu udzielonego przez Bank BPH S.A. w ramach linii wielocelowej przeznaczonej na finansowanie bieŜącej działalności 
korzystała takŜe spółka zaleŜna PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. do kwoty 7.000 tys. zł. Poręczenia jednostce zaleŜnej udzielił 
PROJPRZEM S.A. 

 

Kredyt w rachunku bieŜącym udzielony spółce zaleŜnej PROMSTAHL GmbH
Kredyt o linię wielocelową udzielony spółce zaleŜnej PROJPRZEM DOM Sp. z o.o.

Wyszczególnienie Koszty
Stopa 

procentowa
Kwota

zobowi ązania

649 5.45% 26
Kredyty

-
1 825 WIBOR 1M + 0.7% 19

PoŜyczki X -
45

KREDYTY I POśYCZKI NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU
TABELA NR 17

2 474 X 45

Kredyty i po Ŝyczki razem 2 474 X  
 

- -
- -

na dzień

2 474 183

TABELA NR 18
STRUKTURA ZAPADALNO ŚCI KREDYTÓW I POśYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2008 ROKU

Kredyty i po Ŝyczki razem 2 474 183

Wyszczególnienie

Kredyty i poŜyczki krótkoterminowe
Kredyty i poŜyczki długoterminowe

 31.12.2008  31.12.2007

- płatne powyŜej 1 roku do 2 lat

 
 

- -

warto ść
w EUR

warto ść w PLN

 31.12.2007
na dzień

KREDYTY I POśYCZKI W PODZIALE NA WALUTY NA DZIE Ń 31.12.2008 ROKU
TABELA NR 19

183

warto ść
w EUR

warto ść w PLN

155 649
- 1 825

51 183

Kredyty i po Ŝyczki razem

 31.12.2008

51

Wyszczególnienie

Waluta PLN
155 2 474

Waluta EUR
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NOTA NR 17.  
ZOBOWI ĄZANIA WARUNKOWE  

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Grupa Kapitałowa zawiera umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych lub 

bankowych. Obejmują one w przewaŜającej mierze gwarancje dobrego wykonania kontraktu lub usunięcia wad i usterek i mają 

charakter typowy dla działalności budowlanej. PoniŜej przedstawiono wykaz gwarancji obowiązujących na dzień 31.12.2008 roku: 

a/ Jednostki Dominującej PROJPRZEM S.A.: 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz Grupy śywiec S.A. właściwe usunięcie wad lub usterek gwarancją ubezpieczeniową 

udzieloną przez PZU S.A. o łącznej wartości 66.250,00 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 10.03.2010 roku. 

− W dniu 17 lutego 2006 roku Spółka zabezpieczyła na rzecz Grupy śywiec S.A. właściwe usunięcie wad lub usterek 

gwarancją ubezpieczeniową udzieloną przez PZU S.A. o łącznej wartości 84.300,00 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 

25.05.2010 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz OPERA NOVA Państwowa Opera w Bydgoszczy właściwe usunięcie wad lub usterek 

gwarancją ubezpieczeniową udzieloną przez PZU S.A. o łącznej wartości 35.533,00 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 

15.11.2009 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz GS Engineering & Consulting Poland Sp. z o.o. właściwe usunięcie wad lub usterek 

gwarancją ubezpieczeniową udzieloną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. o łącznej wartości 

2.260.231,45 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 05.01.2010 r. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz GS Engineering & Consulting Poland Sp. z o.o. właściwe usunięcie wad lub usterek 

gwarancją ubezpieczeniową udzieloną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. o łącznej wartości 

511.475,40 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 06.03.2010 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz UMA Investments Sp. z o.o. naleŜyte wykonanie kontraktu gwarancją ubezpieczeniową 

udzieloną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. o łącznej wartości 7.159.603,30 zł. Gwarancja jest 

waŜna do dnia 15.01.2009 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz BUSTALL Sp.j. właściwe usunięcie wad lub usterek gwarancją ubezpieczeniową udzieloną 

przez PZU S.A. o łącznej wartości 17.405,00 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 31.05.2009 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz PRI POL-AQUA S.A. właściwe usunięcie wad lub usterek gwarancją ubezpieczeniową 

udzieloną przez PZU S.A. o łącznej wartości 389.087,75 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 22.03.2010 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz GS Engineering & Consulting Poland Sp. z o.o. właściwe usunięcie wad lub usterek 

gwarancją ubezpieczeniową udzieloną przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. o łącznej wartości 

466.994,73 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 30.09.2010 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz RADPOL S.A. właściwe usunięcie wad lub usterek gwarancją ubezpieczeniową udzieloną 

przez PZU S.A. o łącznej wartości 237.774,00 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 07.07.2009 r. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz RADPOL S.A. właściwe usunięcie wad lub usterek gwarancją ubezpieczeniową udzieloną 

przez PZU S.A. o łącznej wartości 87.489,35 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 26.02.2009 r. 

− W dniu 10.10.2008 r. Spółka udzieliła równieŜ poręczenia jednostce zaleŜnej PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. na kwotę 7.000 

tys. zł do dnia 30.09.2009 r. z tytułu kredytu udzielonego przez Bank BPH S.A. o linię wielocelową.   

− W dniu 28.10.2008 r. BRE Bank S.A. przedłuŜył okres waŜności gwarancji bankowej oraz podwyŜszył ją o 100 tys. € do 

kwoty 270.000 € na rzecz Commerzbank AG z siedzibą w Niemczech na wniosek PROJPRZEM S.A. Przedmiotem 

gwarancji jest spłata kredytu udzielonego spółce zaleŜnej Promstahl GmbH przez Commerzbank AG. Gwarancja jest waŜna 

do 30.10.2009 roku. Zabezpieczenie stanowi weksel własny in blanco /z deklaracją wekslową/ wystawiony przez 

PROJPRZEM S.A. 

Jednostka Dominująca PROJPRZEM S.A. w dniu 07 lipca 2008 roku udzieliła poŜyczki jednostce zaleŜnej PROJPRZEM 

DOM Sp. z o.o. w wysokości 300 tys. zł., umowę poŜyczki zawarto na okres 1 roku i została spłacona w dniu 10.10.2008 roku.  
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Podmiot zaleŜny PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. w dniu 10.10.2008 roku otrzymał w ramach rachunku bieŜącego 

prowadzonego przez Bank BPH S.A. linię wielocelową z przeznaczeniem na prowadzenie bieŜącej działalności gospodarczej na 

kwotę 7.000 tys. zł, poręczoną przez Jednostkę Dominującą PROJPRZEM S.A. 

 

b/ jednostki zaleŜnej - Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o.: 

− PROJPRZEM S.A., w dniu 08 listopada 2007, w wyniku prywatyzacji bezpośredniej, nabył Lubuskie Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Przemysłowego z siedzibą w Nowej Soli. W tym samym dniu PROJPRZEM S.A. dokonał wniesienia aportem 

do Spółki zaleŜnej Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM S.A. zorganizowanej części 

nabytego przedsiębiorstwa państwowego. W wyniku przeprowadzonej prywatyzacji PROJPRZEM S.A. stał się następcą 

prawnym przedsiębiorstwa państwowego i wszedł w ogół praw i obowiązków tego przedsiębiorstwa. Jednocześnie w 

wyniku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa państwowego poszczególne prawa i obowiązki 

przekazane zostały do realizacji Spółce zaleŜnej. W związku z powyŜszym w dniu 8 listopada 2007 roku Lubuskie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. przyjęła do realizacji zobowiązania wynikające z 

podpisanej w dniu 20 maja 2005 r. z Bankiem BPH S.A. Oddział w Nowej Soli umowy o otwarcie linii gwarancji bankowej 

z wysokością limitu do maksymalnej kwoty 1.000 tys. zł z terminem waŜności do 4 kwietnia 2010 roku; w dniu 14 lutego 

2008 r. wprowadzono aneksem zmianę wysokości limitu do kwoty 300 tys. zł. Zabezpieczenie stanowi lokata złoŜona w 

Banku na kwotę 320 tys. zł na okres do 04.04.2010 roku. 

− Spółka posiadała zobowiązania warunkowe wekslowe na zabezpieczenie płatności na rzecz GóraŜdŜe Cement S.A.  w 

kwocie 150 tys. zł, 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie naleŜyte wykonanie kontraktu gwarancją bankową w ramach linii 

gwarancyjnej udzielonej przez Bank BPH S.A. w kwocie 25.509,90 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 31.01.2010 roku, 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz Nadleśnictwa Lipinki naleŜyte wykonanie kontraktu gwarancją bankową w ramach linii 

gwarancyjnej udzielonej przez Bank BPH S.A. (PEKAO S.A.) w kwocie 73.354,30 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 

15.09.2009 roku, 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz STELMET Jeleniów naleŜyte wykonanie kontraktu gwarancją bankową w ramach linii 

gwarancyjnej udzielonej przez Bank BPH S.A. w kwocie 37.171,20 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 30.11.2009 roku, 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz Gminy Miejskiej śagań naleŜyte wykonanie kontraktu gwarancją bankową w ramach linii 

gwarancyjnej udzielonej przez Bank BPH S.A. w kwocie 12.480,32 €. Gwarancja jest waŜna do dnia 16.07.2009 roku, 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz STELMET Jeleniów naleŜyte wykonanie kontraktu gwarancją ubezpieczeniową udzieloną 

przez PZU S.A. w kwocie 26.733,90 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 30.11.2009 roku, 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz SAINT GOBAIN Wrocław naleŜyte wykonanie kontraktu gwarancją ubezpieczeniową 

udzieloną przez PZU S.A. w kwocie 61.192,61 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 30.08.2010 roku, 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych naleŜyte wykonanie kontraktu gwarancją 

ubezpieczeniową udzieloną przez PZU S.A. w kwocie 147.200,00 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 31.12.2009 roku, 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz Elektrociepłowni Zielona Góra naleŜyte wykonanie kontraktu zabezpieczeniem wekslowym 

w kwocie 23.000,00 zł, do dnia 30.08.2010 roku, 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz Huta Miedzi Głogów naleŜyte wykonanie kontraktu zabezpieczeniem wekslowym w kwocie 

8.750,00 zł, do dnia 14.09.2011 roku, 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz EKOFARM Gozdnica naleŜyte wykonanie kontraktu zabezpieczeniem wekslowym w kwocie 

9.872,78 zł, do dnia 14.08.2009 roku, 
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− Spółka zabezpieczyła na rzecz ORLEN PROJEKT S.A. Płock naleŜyte wykonanie kontraktu zabezpieczeniem wekslowym 

w kwocie 144.137,00 zł, do dnia 30.07.2012 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz BALCERZAK i Spółka Sp. z o.o. zobowiązania z tytułu rękojmi gwarancją bankową 

udzieloną przez Bank PEKAO S.A. w kwocie 15.250,00 zł do dnia 29.11.2010 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz BALCERZAK i Spółka Sp. z o.o. zobowiązania z tytułu rękojmi gwarancją bankową 

udzieloną przez Bank PEKAO S.A. w kwocie 39.412,21 zł do dnia 02.04.2010 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz GEDIA POLAND Nowa Sól zobowiązania z tytułu rękojmi zabezpieczeniem wekslowym w 

kwocie 29.150,00 zł do dnia 04.09.2018 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz GEDIA POLAND Nowa Sól zobowiązania z tytułu rękojmi zabezpieczeniem wekslowym  na 

kwotę 22.500,00 zł do dnia 29.08.2013 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz Powiatu śegańskiego naleŜyte wykonanie kontraktu gwarancją udzieloną przez PEKAO S.A. 

w kwocie 24.576,75 zł. Gwarancja jest waŜna do dnia 20.04.2009 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. zabezpieczenie z tytułu rękojmi udzielonej przez PEKAO 

S.A. na kwotę 348.703,44 zł do dnia 29.04.2011 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz KIETZMANN Coatings Sp. z o.o. śagań zobowiązania z tytułu usunięcia wad i usterek, 

gwarancja PZU na kwotę 102.684,96 zł waŜna do 15.09.2011 roku oraz na kwotę 68.456,64 zł waŜna do 15.09.2013 roku. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz OKN ORLEN płatności na kwotę 90.000,00 zł. 

− Spółka zabezpieczyła na rzecz GEDIA POLAND Nowa Sól zobowiązania z tytułu rękojmi zabezpieczeniem wekslowym  na 

kwotę 136.860,00 zł do dnia 31.07.2011 roku. 

Ponadto Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. w Nowej Soli podpisało umowę z 

PZU S.A. na okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych na kwotę 1.500.000,00 złotych do dnia 25.05.2009 roku. 

Zabezpieczenie stanowią weksle wystawione przez Spółkę. 

Pozostałe jednostki zaleŜne nie udzielały poręczeń i gwarancji oraz nie korzystały z kredytów i poŜyczek. 

 

 

NOTA NR 18.  
INSTRUMENTY FINANSOW E 

 
Stan aktywów i zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku przedstawia tabela nr 20. 
 
 

183
Inne zobowiązania finansowe według zamortyzowanego kosztu /m.in. zobowiązania handlowe/
Kredyty i poŜyczki

15 279

Razem aktywa finansowe 50 231
73

27

242

90

-
28 936
20 963

-Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

63 312
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy

TABELA NR 20
INSTRUMENTY FINANSOWE

na dzień

31.12.2008 31.12.2007
Wyszczególnienie

20 321 15 489

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności
PoŜyczki i naleŜności

-
22 698

Środki pienięŜne 40 541

Razem zobowi ązania finansowe

3 167
14 680
2 474

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
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18.1. W związku z ekspozycją walutową w EURO powstającą na skutek sprzedaŜy dokonywanej w walucie, Grupa Kapitałowa 
PROJPRZEM S.A. zawiera kontrakty walutowe na termin w celu zabezpieczenia przed spadkiem kursu walutowego.  
 
Na dzień 31 grudnia 2008 roku Jednostka Dominująca posiadała otwarte zerokosztowe korytarze opcyjne (operacje kupna opcji typu 
put oraz operacje sprzedaŜy opcji typu call) zawarte z BRE Bankiem S.A. (ekspozycja walutowa: kupno opcji typu put na kwotę 1.600 
tys. € oraz sprzedaŜ opcji typu call na kwotę 2.400 tys. € przy kursach wymiany odpowiednio 3,50 zł i 3,62 zł podlegających 
rozliczeniu w okresie od stycznia do kwietnia 2009 roku), z Bankiem Pekao S.A. (ekspozycja walutowa: kupno opcji typu put na 
kwotę 1.600 tys. € oraz sprzedaŜ opcji typu call na kwotę 2.400 tys. € przy kursach wymiany odpowiednio 3,51 zł i 3,67 zł 
podlegających rozliczeniu w okresie od stycznia do kwietnia 2009 roku), z Bankiem BPH S.A. (ekspozycja walutowa: kupno opcji 
typu put na kwotę 1.600 tys. € oraz sprzedaŜ opcji typu call na kwotę 2.400 tys. € przy kursach wymiany odpowiednio 3,93 zł i 4,097 
zł podlegających rozliczeniu w okresie od stycznia do kwietnia 2009 roku oraz ekspozycja walutowa: kupno opcji typu put na kwotę 
1.800 tys. € oraz sprzedaŜ opcji typu call na kwotę 2.700 tys. € przy kursach wymiany odpowiednio 4,11 zł i 4,51 zł podlegających 
rozliczeniu w okresie od maja do lipca 2009 roku). W związku z ujemną wyceną wymienionych instrumentów pochodnych zostały 
one zaklasyfikowane przez Grupę jako zobowiązania finansowe.  
Na koniec 2007 roku w portfelu Emitenta znajdowały się następujące instrumenty pochodne /kontrakty walutowe na termin/ 
zaklasyfikowane jako aktywa finansowe: 
- 5 nabytych opcji PUT na łączną kwotę 1.000 tys. EURO, 
- 5 wystawionych opcji CALL na łączną kwotę 1.500 tys. EURO. 
oraz jako zobowiązania finansowe: 
- 1 forward na kwotę 500 tys. EUR. 
 
Ze względu na niestosowanie rachunkowości zabezpieczeń, Grupa zalicza wymienione instrumenty pochodne do aktywów 
finansowych przeznaczonych do obrotu. Ich wycenę bilansową według wartości godziwej dokonywaną przez rachunek zysków i strat i  
zmiany stanu tych aktywów prezentują tabele nr 20-22. 
 

na dzień

31.12.2008 31.12.2007

TABELA NR 21
AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTO ŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Instrumenty pochodne handlowe - 242
Akcje spółek notowanych - -
DłuŜne papiery wartościowe - -
Jednostki funduszy inwestycyjnych - -

długoterminowe - -
Razem aktywa finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez rachunek zysków i strat

242krótkoterminowe -

Wyszczególnienie

 
 
 

Inne zmiany

316

Stan na koniec okresu - 242

Odpisy z tytułu utraty wartości (-)
Zbycie (-) (316)

Nabycie

(242)

Stan na pocz ątek okresu 242

TABELA NR 22
ZMIANA STANU AKTYWÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WART OŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie
za okres

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

Wycena odniesiona w rachunek zysków i strat 242
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18.2 Do pozycji poŜyczki i naleŜności Grupa zalicza naleŜności z tytułu dostaw i usług /handlowe/. Wyceniane są one w kwocie 
wymaganej zapłaty. W przypadku naleŜności (kaucji), których termin wymagalności przekracza 12 miesięcy Grupa dokonuje ich 
przeszacowania za pomocą efektywnej stopy procentowej (LIBID 6M dla naleŜności denominowanych w euro oraz WIBID 6M dla 
naleŜności krajowych). PoŜyczek nie udzielano. 
 

NaleŜności handlowe 23 983 30 132

TABELA NR 23
POśYCZKI I NALEśNOŚCI

Wyszczególnienie
na dzień

2008-12-31 31.12.2007

- odpisy aktualizujące wartość naleŜności handlowych 1 285 1 196
Razem po Ŝyczki i nale Ŝności, razem (netto) 63 239 49 899

Razem po Ŝyczki i nale Ŝności, razem (brutto) 64 524 51 095

PoŜyczki - -
Środki pienięŜne (depozyty) w bankach

13 052 13 173            - do 6 miesięcy
            - powyŜej 6 miesięcy do 1 roku
            - powyŜej 1 roku
            - naleŜności przeterminowane 8 213

2 279
3 139

11 541

40 541 20 963

310
2 408

 
 
 

ZMIANA STANU ODPISU AKTUALIZUJ ĄCEGO NA UTRATĘ WARTOŚCI NALEśNOŚCI HANDLOWYCH

Wyszczególnienie
za okres

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

Stan na pocz ątek okresu 1 196 1 662
Rozpoznana strata z tytułu utraty wartości 140 495
Odwrócenie odpisu 51 961

Stan na koniec okresu 1 285 1 196

TABELA NR 24

 
 
 
 
18.3 Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. zalicza długoterminowe aktywa 
finansowe. Wśród nich są akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. Banku Ochrony 
Środowiska S.A. oraz Stalexportu S.A., a takŜe udziały w Spółce z o.o. Bumar oraz innych podmiotach. Akcje Spółek notowanych 
(BOŚ, Stalexport) są wyceniane według wartości godziwej na podstawie notowań na Giełdzie, niekwotowane na aktywnym rynku 
udziały w Spółce Bumar – według kosztu. W poniŜszych tabelach zostały przedstawione wyceny tych aktywów.   
 

33
5

 - Stalexport S.A. 
 - Bank Ochrony Środowiska S.A.
 - Bumar Sp. z o.o.

37
31

5

52

TABELA NR 25

długoterminowe 73 90
krótkoterminowe - -

Razem aktywa finansowe dost ępne do sprzeda Ŝy
Dłuzne papiery wartościowe - -

Akcje i udziały 73 90

Wyszczególnienie
na dzień

31.12.2008 31.12.2007

AKTYWA FINANSOWE DOST ĘPNE DO SPRZEDAśY

 
 
 

Nabycie - -

- -

Wycena odniesiona na kapitał (2) (4)
Odpisy z tytułu utraty wartości odniesione na rachunek zysków i strat (-) (15) (15)
Wycena według wartości godziwej odniesiona na rachunek zysków i strat (+) -

-

Zmiana kategorii aktywa - -
Zbycie (-)

Stan na koniec okresu 73 90
Inne zmiany -

Stan na pocz ątek okresu 90 109

-

TABELA NR 26
ZMIANA STANU AKTYWÓW FINANSOWYCH DOST ĘPNYCH DO SPRZEDAśY

Wyszczególnienie
za okres

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

 
 
 
 



NAZWA GRUPY KAPITAŁOWEJ: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-31.12.2008 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 

 

 30/39

18.4. Grupa posiadała zobowiązania z tytułu dostaw i usług /handlowe/, które wycenia według zamortyzowanego kosztu. Grupa 
dokonała przeszacowania zobowiązań kaucyjnych z terminem zapadalności pow. 12 miesięcy za pomocą wskaźnika LIBOR 6M dla 
zobowiązań denominowanych w euro oraz wskaźnika WIBOR 6M dla zobowiązań krajowych.  
Do innych zobowiązań finansowych Grupa zalicza instrumenty pochodne wyceniane ujemnie, zawierane w celu ograniczenia ryzyka 
kursowego związanego ze spadkiem kursu walutowego. Wycena zobowiązań finansowych na koniec 2008 i 2007 roku została 
dokonana na podstawie wycen otrzymanych z banków będących stroną umów i została odniesiona na wynik finansowy. 
 
 

3 167 27 - instrumenty pochodne - walutowe kontrakty terminowe

15 306
długoterminowe - -

Razem zobowi ązania finansowe 17 847

TABELA NR 27
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE

Wyszczególnienie

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Inne zobowiązania finansowe według zamortyzowanego kosztu
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług /handlowe/

na dzień
31.12.2008 31.12.2007

- -

- -
14 680 15 279

krótkoterminowe 17 847 15 306  
 

TABELA NR 28
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE FINANSOWE WYCENIANE W WARTO ŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie
na dzień

31.12.2008 31.12.2007
Instumenty pochodne handlowe 3 167 27

Razem zobowi ązania finansowe wyceniane w warto ści godziwej przez rachunek zysków i strat - 27
długoterminowe - -
krótkoterminowe 3 167 27  

 
TABELA NR 29
ZMIANA STANU ZOBOWI ĄZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie
za okres

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

(27) -

Stan na pocz ątek okresu 27 -
Zaciągnięcie - -

-

Wycena odniesiona w rachunek zysków i strat (walutowych kontraktów terminowych) 3 167 27
Zbycie (-)

27
Spłata (-) -

Stan na koniec okresu 3 167  
 
 
 
 

NOTA NR 19.  
OPIS RYZYK  

 
19.1. Ryzyko stopy procentowej 
 
W związku z tym, Ŝe jednostka zaleŜna PROMSTAHL GmbH z siedzibą w Niemczech korzysta z kredytu bankowego w rachunku 
bieŜącym, istnieje ryzyko wahań stopy procentowej. Na dzień 31 grudnia 2008 roku Spółka zaleŜna posiadała zobowiązanie z tytułu 
kredytu w kwocie 155 tys. EUR, a na dzień 31 grudnia 2007 roku w kwocie 51 tys. EUR.  
Spółka zaleŜna PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. posiadała na dzień 31 grudnia 2008 roku zadłuŜenie z tytułu linii wielocelowej w 
kwocie 1.825 tys. zł. 
Ze względu na stosunkowo stabilną sytuację na rynku kredytowym Grupa nie widzi zagroŜenia wzrostu stopy procentowej do 
poziomu zagraŜającego spłatę zobowiązań Grupy.  
 

-   -   

razem

2 474 

Bony skarbowe -   -   -   -   
Razem -   -   -   

Razem 2 474 -   -   

-   
Bony komercyjne -   -   -   -   
PoŜyczki -   -   -   

-   

Kredyty 2 474 -   -   2 474 

-   
Zobowiązania -   -   

Obligacje -   -   -   

-   
PoŜyczki -   -   -   -   
Aktywa -   -   -   

TABELA NR 30
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Instrument do 1 roku od 1 do 2 lat pow. 2 lat
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19.2. Ryzyko kredytowe 
 
W związku z występowaniem naleŜności z odroczonym terminem płatności (kredytu kupieckiego), Grupa jest obciąŜona ryzykiem 
kredytowym. W celu jego ograniczenia dokonuje się weryfikacji klientów pod kątem ryzyka kredytowego, stosując wyspecjalizowane 
narzędzia oraz korzystając z informacji dostarczanych przez tzw. wywiadownie gospodarcze. Dodatkowo naleŜności są regularnie 
monitorowane pod kątem przeterminowania oraz zagroŜenia ich spłaty. W przypadku wystąpienia naleŜności przeterminowanych 
następuje ograniczenie bądź wstrzymanie sprzedaŜy zgodnie z obowiązującymi procedurami i indywidualnie rozpatrywana jest 
procedura uruchomienia windykacji naleŜności. 
Na dzień bilansowy Grupa naleŜności uznane za trudno ściągalne objęła odpisem aktualizującym. 
W związku z tym, Ŝe Grupa dokonuje sprzedaŜy wielu kontrahentom tak krajowym jak i zagranicznym, nie występuje koncentracja 
ryzyka kredytowego, która zagraŜałaby zachowaniu przez nią płynności finansowej.  
 
 
19.3. Ryzyko płynności 
 
W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Grupy jest bezpieczna i nie występuje ryzyko utraty płynności. Wskaźniki płynności 
utrzymywane są na wysokim poziomie. Grupa na bieŜąco reguluje swoje zobowiązania, a na koniec 2008 roku korzystała z kredytu w 
stosunkowo niewielkim zakresie. 
 
 

 - Zobowiązazania handlowe oraz 
    pozost. zobow.
 - Bankowe kredyty w rachunku 
    bieŜącym

Pow. 1 roku

TABELA NR 31
RYZYKO PŁYNNOŚCI -  TERMINY ZAPADALNO ŚCI ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH

Wyszczególnienie
Warto ść 

bilansowa
Do 6 m-cy 6 - 12 m-cy

2 474

2 474

2 603

20 820 - 2 603

20 820

20 820 2 474 2 603

0

2 775

-

2 775

392 -

3 167

3 167

392 -

Instrumenty pochodne /zobowiązania/

 - Walutowe kontrakty

Razem 25 897

Zobowiązania finansowe nie będące 
instrumentami pochodnymi

25 897

23 423

2 474

 
 
 
19.4. Ryzyko walutowe 
 
Mimo Ŝe Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń, to jednak podejmuje działania w celu zabezpieczenia transakcji przed 
krótkookresową aprecjacją złotego w stosunku do EUR.  W tym celu zawiera m.in. walutowe transakcje terminowe.  
Ekspozycję netto w EUR, na jaką naraŜona jest Grupa, przedstawia tabela nr 34. Wyłączone zostały pozycje spółki zaleŜnej 
PROMSTAHL GmbH z siedzibą w Niemczech, jako Ŝe walutą funkcjonalną tej jednostki jest EUR. Dokonuje ona zakupów i 
sprzedaŜy w tej walucie, w związku z czym ryzyko walutowe nie dotyczy tej Spółki. 
 

2 039

   Środki pienięŜne

   NaleŜności handlowe

TABELA NR 32
RYZYKO WALUTOWE - EKSPOZYCJA NARA śONA NA RYZYKO WALUTOWE

Wyszczególnienie

2 148

Ekspozycja brutto 4 243 4 701

   Zobowiązania handlowe -414 -508

   Walutowe kontrakty -9 900 -3 000

31.12.2008

EUR

31.12.2007

EUR

2 509 3 170

-5 657 1 701Ekspozycja netto  
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NOTA NR 20.  
PODATEK DOCHODOWY 

Specyfikację podatku dochodowego za okres sprawozdawczy prezentuje tabela nr 33.  
 

14 062
(2 320)
(3 543)
1 223

27 763
5 275

11 742
2 231

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 
Podatek dochodowy według stawki 19%

13 282
14 481

Zysk (strata) brutto
RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
 - z tytułu trwałych róŜnic
 - z tytułu przejściowych róŜnic

1 463
13 018

Korzy ść podatkowa wykazana w kapitale własnym 816 816

Odroczony podatek dochodowy netto odniesiony na niepodzielony wynik finansowy z tytułu przeszacowania środków 
trwałych na dzień 01-01-2004 891 891

Odroczony podatek dochodowy netto odniesiony na niepodzielony wynik finansowy z tytułu utworzenia rezerw na 
świadczenia pracownicze (75) (75)

Odroczony podatek dochodowy 816 816
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wła snym

Związany z obniŜeniem stawek podatku dochodowego - -
ObciąŜenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat 2 942 2 007

Odroczony podatek dochodowy (2 333) (224)
Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych (2 333) (224)

BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego 5 275 2 231
Korekty dotyczące podatku bieŜącego z lat ubiegłych - -

Skonsolidowany rachunek zysków i strat 
BieŜący podatek dochodowy 5 275 2 231

TABELA NR 33
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 R OKU

Główne składniki obci ąŜenia podatkowego:
za okres

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

 

NOTA NR 21.  
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 

Odroczony podatek dochodowy prezentuje tabela nr 34. 

-

-

(394)

X

26

47

(132)

66

4

208

- wycena bilansowa rozrachunków w walutach obcych wg MSSF

- wycena walutowych kontraktów terminowych

4

602

(206)
ObciąŜenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego

149- rozliczenia miedzyokresowe -rezerwa na koszty

(29)

TABELA NR 34
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY W OKRESIE OD 01.01 DO 3 1.12.2008 ROKU

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

X
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego 3 933 1 753 X X
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 2 317 2 432

X X (2 333) (224)
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego 3 933 1 753 (2 177)

26

- niewypłacone wynagrodzenia 438 453 15 (142)

- rezerwa - odprawy emerytalne 183 129 (54)
- rezerwa  - nagrody jubileuszowe 108 127 19

32
- rezerwa - niewykorzystane urlopy 194 220 26 (42)
- odpis aktualizujacy zapasy 104 114 10

(13)

- odpis aktualizujacy akcje 22 19 - (3)

- naleŜności - odpisy aktualizujące 159 136 (23)
- naleŜności - wycena bilansowa - 44 44 (25)

Rezerwy brutto z tytułu podatku odroczonego 2 317 2 432

77

(156) (18)

(6)

55

(18)

12
(56)

-
-

- wycena walutowych kontraktów terminowych - 42 (42)

- rozliczenie kontraktu długoterminowego 132 55

(9)

- przeszacowanie środów trwałych na 01.01.2004 roku 639 680 (41)
- zobowiazania - wycena bilansowa 7 13

17
(12)

- środki pienięŜne - wycena bilansowa 142 - 142 (16)
- środki trwałe - ulga inwestycyjna 189 198

17- środki trwałe - róznica w stawkach amortyzacyjnych 115 98

Wyszczególnienie

Skonsolidowany bilans
na dzień

Skonsolidowany rachunek
zysków i strat za okres

 31.12.2008  31.12.2007 od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

- ujemna wartość firmy 807 1 341 (534)
- odpis aktualizujący akcje 5 5 -

(8)
- środki pienięŜne - wycena bilansowa - 27 27 (27)
- środki trwałe - róŜnica w stawkach amortyzacyjnych - 8 8

(1 623)

- wycena produkcji w toku kontraktów długoterminowych 77 12 (65)
(16)150 134

66- rezerwa na bonus z tytułu sprzedaŜy
-

(12)

- niezrealizowane zyski i straty z tyt. wyłączeń konsolidacyjnych 157 52 (105) (52)

- rozliczenie kontraktów długoterminowych 1 623 -

-

- przeniesienie nieruchomości ze środków trwałych do inwestycji 41 - - -

- naleŜności - wycena bilansowa 240 240

-- zobowiązania - wycena bilansowa 46 - (46)
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NOTA NR 22.  
PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY OSIĄGNIETE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Przychody ze sprzedaŜy produktów Grupy Kapitałowej zostały zaprezentowane w tabeli nr 35. 
 

48 258 68 497

137 586
1 225

37 114 23 287

1 082

43 854

866

Konstrukcje stalowe urządzeń

209 455
Pozostałe usługi

Przychody ze sprzeda Ŝy ogółem, w tym

TABELA NR 35
PRZYCHODY ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW OSIĄGNIĘTE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU

za okres
od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

Wyszczególnienie

85 372

Budownictwo przemysłowe

Usługi wynajmu

121 604

1 254
Systemy przeładunkowe

65 585
72 001

sprzedaŜ krajowa
sprzedaŜ eksportowa

124 083

 
 
 

NOTA NR 23.  
KOSZTY RODZAJOWE PONIESIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

Koszty rodzajowe Grupy Kapitałowej zostały zaprezentowane w tabeli nr 36. 
 

od 01.01.2008             
do 31.12.2008

od 01.01.2007              
do 31.12.2007

a) amortyzacja 3 854 2 709

b)  zuŜycie materiałów i energii 80 245 67 170

c) usługi obce 78 725 31 298

d) podatki i opłaty 1 640 1 094

e) wynagrodzenia 32 703 24 203

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 196 5 729

g) pozostałe koszty rodzajowe 2 191 1 332

Koszty według rodzaju, razem 206 554 133 535

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -7 081 -1 072

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -1 149 -1 805

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna) -2 687 -2 480

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -22 899 -16 636

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 172 738 111 542

TABELA NR 36
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.20 08 ROKU

Wyszszególnienie
za okres:
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NOTA NR 24.  
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE  

Pozostałe przychody i koszty operacyjne zostały zaprezentowane w tabeli nr 37. 
 

Inne rezerwy na koszty - 138

Zaniechane inwestycje - 50
Rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych - 61

NadwyŜka aktywów netto nad ceną nabycia LPBP w Nowej Soli - 5 787

Szkody komunikacyjne 24 34

Otrzymane zasądzone naleŜności wraz ze zwrotem kosztów sądowych - 278
Rozliczenie nadwyŜek inwentaryzacyjnych - 140

Odwrócenie odpisu aktualizującego zapasy 106 184

293 373

13

Koszty postępowania sądowego 17 8
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze

Nadpłata - opłata środowiskowa

Darowizny 14

Pozostałe koszty

52

-

1 095

za okres
od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

TABELA NR 37
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES OD 01.01 DO 3 0.06.2008 ROKU

Pozostałe przychody 1 383 7 266
Zysk ze zbycia środków trwałych 706 4
Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze 270 139
Otrzymane odszkodowania 37 88

Inne 212 99

530

17

Odwrócenie odpisu aktualizującego naleŜności

1 109
Koszt likwidacji środków trwałych 366 -

25
Odpis aktualizujący naleŜności 143 362
Zmniejszenie wartości majątku obrotowego 52 -

Inne pozostałe koszty operacyjne 186 45

Wyszczególnienie

Pozostałe przychody (koszty) operacyjne netto 288 6 157

Odpis aktualizujący zapas materiałów -

 

 

NOTA NR 25.  
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE   

Przychody finansowe i koszty finansowe zostały zaprezentowane w tabeli nr 38. 
 

Wycena walutowych kontraktów terminowych 3 167 -
Odwrócenie wyceny walutowych kontraktów terminowych z 2007 roku 215 -

Dyskonto nalezności 300 -

Dyskonto zobowiązań 332 -

Strata ze zrealizowanych opcji walutowych 428 -

4 235

Zysk ze zrealizowanych opcji walutowych 120 -

Odsetki

16 -

903

Aktualizacja wartości inwestycji - 117

Koszty z tytułu odsetek

Inne

od 01.01.2008          
do 31.12.2008

od 01.01.2007          
do 31.12.2007

8 -

47 10

1 505

4 314

Przychody finansowe 6 050

TABELA NR 38
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01 DO 3 1.12.2008 ROKU

Wyszczególnienie
za okres

1 276 1 266

602

Aktualizacja wartości inwestycji - -
Dodatnie róŜnice kursowe 239

Koszty finansowe

Ujemne róŜnice kursowe - 351

Pozostałe koszty finansowe 9 32

Prowizje od gwarancji bankowych 53 92

Wycena akcji Stalexport S.A.

Przychody (koszty) finansowe netto 1 815  
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NOTA NR 26.  
WYNIK DZIAŁALNO ŚCI ZANIECHANEJ 

W 2008 roku, jak równieŜ w roku 2007, nie wystąpiło zaniechanie Ŝadnej z prowadzonych działalności.  
 

NOTA NR 27.  
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ 

Informacje o zysku przypadającym na jedną akcję zostały zaprezentowane w tabeli nr 39. 
 

Zysk z działalności kontynuowanej danego roku (półrocza) wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku 
rozwodnionego przypadającego na jedną akcję, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej

1.67 1.94

Zysk netto zannualizowany podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej 1.72 2.00

TABELA NR 39
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2008 ROKU (ZANNUALIZOWA NY)

Zyski

za okres

od 01.01.2008
do 31.12.2008

od 01.01.2007
do 31.12.2007

Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:

Zysk netto zannualizowany dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy 
jednostki dominującej

Zysk zannualizowany wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję 10 340 12 055

Liczba wyemitowanych akcji
za okres

od 01.01.2008
do 31.12.2008

od 01.01.2007
do 31.12.2007

Średnia waŜona liczba akcji zannualizowana wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję 6 024 000 6 024 000
Efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji zwykły ch:

Opcje na akcje 180 000 180 000
6 204 000 6 204 000Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję)

Wyłączenie straty na działalności zaniechanej - -
1.72 2.00Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej 

Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:

za okres

od 01.01.2008
do 31.12.2008

od 01.01.2007
do 31.12.2007

Zysk netto danego roku (półrocza) podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej 1.72 2.00

Działalno ść kontynuowana

Zysk z działalności kontynuowanej zannualizowany wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego 
przypadającego na jedną akcję, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej

1.67 1.94

10 340 12 055

 
 
W 2007 roku i 2008 roku wystąpił efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji na skutek warunkowego podwyŜszenia kapitału 
zakładowego Spółki o kwotę 180.000 zł, którego celem jest realizacja Programu Motywacyjnego dla kadry menedŜerskiej Grupy 
Kapitałowej PROJPRZEM S.A. Szczegółowe informacje dotyczące Programu zostały zawarte w raporcie bieŜącym nr 45/2006 z 
12.10.2006 roku. 
 
Zarząd PROJPRZEM S.A. będzie proponował podział osiągniętego przez Jednostkę Dominującą za 2008 rok wyniku finansowego 
netto w kwocie 14.223 tys. zł na: 
- fundusz rezerwowy w kwocie 8.199 tys. zł, 
- wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy w kwocie 6.024 tys. zł (1,00 zł na akcję). 
 
W dniu 29 maja 2008 roku miało miejsce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A., które dokonało podziału wyniku 
finansowego uzyskanego za 2007 rok przez Jednostkę Dominującą w kwocie 9.594 tys. zł na: 
- fundusz rezerwowy w kwocie 6.582 tys. zł, 
- wypłatę dywidend dla akcjonariuszy w kwocie 3.012 tys. zł (0,50 zł na akcję). 
 

NOTA NR 28.  
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH 

RóŜnica pomiędzy zmianą stanu środków pienięŜnych w bilansie oraz w rachunku przepływów pienięŜnych wynosi 886 tys. zł i 
wynika z nieujmowania w rachunku przepływów pienięŜnych zmiany stanu róŜnic kursowych z wyceny bilansowej środków 
pienięŜnych na początek (150 tys. zł) i na koniec okresu (736 tys. zł) jako pozycji, które nie powodują powstania rzeczywistych 
przepływów pienięŜnych. 

NOTA NR 29.  
SEGMENTY DZIAŁALNO ŚCI – BRANśOWE I GEOGRAFICZNE 

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. uznaje, Ŝe podstawowym podziałem na segmenty jest segmentacja branŜowa, która jest 
decydująca dla określenia rodzaju ryzyka i stóp zwrotu osiąganych przez Grupę. Przyjmuje się, Ŝe Grupa prowadzi działalność w 
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ramach jednego segmentu branŜowego – budownictwa. Biorąc powyŜsze pod uwagę, uznaje się, Ŝe podstawowy wzór sprawozdawczy 
dla segmentu branŜowego stanowi skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej jako całość.  

Za uzupełniający wzór sprawozdawczy przyjęto podział na segmenty geograficzne przy zastosowaniu kryterium opierającego się na 
lokalizacji geograficznej klientów. Przyjęto podział segmentów geograficznych na przychody osiągnięte od klientów zlokalizowanych 
na terytorium Polski oraz przychody osiągnięte od klientów zlokalizowanych poza granicami kraju. 

Przychody uzyskane od klientów zewnętrznych kaŜdego segmentu geograficznego przedstawiają się następująco: 

 

Okres Polska % Zagranica % Razem % 

od 01.01.2008 do 31.12.2008 124.083 59,2 85.372 40,8 209.455 100 

od 01.01.2007 do 31.12.2007 65.585 47,7 72.001 52,3 137.586 100 

 

Stosując kryterium geograficznej lokalizacji aktywów naleŜy stwierdzić, Ŝe w przewaŜającej części aktywa są zlokalizowane na 
terytorium Polski.  

Poniesione nakłady na aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne dotyczą w prawie 100% aktywów zlokalizowanych na 
terytorium Polski. Nakłady na wymienione składniki majątku wyniosły w 2008 roku 8,4 mln zł, w 2007 roku - 23,7 mln zł. 

 
 

NOTA NR 30.  
MSR 29.24 – PRZELICZENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KAPITAŁU WŁA SNEGO 
 
Zgodnie z MSR 29.24 na początku pierwszego okresu stosowania standardu naleŜy przekształcić składniki kapitału własnego stosując 
ogólny indeks cen, począwszy od dat, w których kapitały te zostały wniesione, lub powstały w inny sposób. Przeliczeniu podlegają 
kapitał zakładowy oraz kapitał powstały z nadwyŜki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji. 
Przyjmując, Ŝe w Polsce okres hiperinflacji trwał w latach 1989-1996 w przypadku Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. 
przeliczeniu podlega tylko kapitał zakładowy PROJPRZEM S.A. powstały z emisji akcji serii A oraz A-1. Kapitał zapasowy powstały 
z nadwyŜki ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji powstał po okresie hiperinflacji. 
 
 
Przeliczenie kapitału zakładowego o wskaźniki inflacji przedstawia się następująco: 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
685.8 170.3 143 135.3 132.2 127.8 119.9

Kapitał zakładowy PROJPRZEM S.A.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
6.8580 1.7030 1.4300 1.3530 1.3220 1.2780 1.1990

19.12.1990 281,6 1.0000 1.7030 1.4300 1.3530 1.3220 1.2780 1.1990
6.8580 1.7030 1.4300 1.3530 1.3220 1.2780 1.1990

1879,59
281,60

1597,99

Data powstania Kwota w tys. zł

Razem kapitał podstawowy po przeliczeniu:
Wartość nominalna:

Wskaźniki do przeliczenia

Wskaźniki inflacji

RóŜnica z przeliczenia:  
 
 
Zwiększenie wartości kapitału zakładowego w wysokości 1.597,99 tys. zł, powstałe w wyniku korekty z tytułu hiperinflacji, 
obniŜyłoby wysokość niepodzielonego wyniku finansowego z lat poprzednich – zyski zatrzymane. W wyniku powyŜszej operacji 
wartość kapitału własnego pozostałaby bez zmian. 
Zdaniem Zarządu Emitenta ewentualne skutki korekty kapitału zakładowego z tytułu hiperinflacji na gruncie przepisów Kodeksu 
Spółek Handlowych są niejasne. Ponadto Zarząd wyraŜa przekonanie, iŜ ujęcie tej korekty w bilansie byłoby mylące dla 
uŜytkowników skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. W związku z powyŜszym 
Zarząd PROJPRZEM S.A. podjął decyzję, aby skutek korekty z powyŜszego tytułu zaprezentować wyłącznie w informacji 
dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
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NOTA NR 31.  
Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub naleŜnych, odrębnie dla osób 
zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, 
czy teŜ wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka  dominująca lub znaczący inwestor - 
oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek 
zaleŜnych, współzaleŜnych i stowarzyszonych; dodatkowo naleŜy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z 
wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub zaleŜnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących 
spółek handlowych (dla kaŜdej grupy osobno): 
 
 
 
Zarząd PROJPRZEM S.A. (łącznie z wypłaconymi nagrodami za osiągane przez Emitenta wyniki finansowe)                                 

 w tys. zł 

Wynagrodzenie (łącznie z nagrodami)  
 

w okresie 01.01.-31.12.2008 roku 

Osoba 

w PROJPRZEM S.A. 

członkowstwo w Radzie 
Nadzorczej jedn. 

zaleŜnej 
LPBP PROJPRZEM 

Sp. z o.o. 

członkowstwo w Radzie 
Nadzorczej jedn. 

zaleŜnej PROJPRZEM 
DOM Sp. z o.o. 

członkowstwo w 
Radzie Nadzorczej 

jedn. zaleŜnej 
PROJPRZEM BUD 

Sp. z o.o. 
Henryk Chyliński 
– Prezes Zarządu 

522 - - 24 

Władysław Pietrzak 
– Wiceprezes Zarządu  
ds. finansowo - 
księgowych 

425 - 24 - 

Tadeusz Nawrocki  
– Wiceprezes Zarządu  
ds. technicznych 

420 24 - 12 

 
 

Wynagrodzenie (łącznie z nagrodami)  
 

w okresie 01.01.-31.12.2007 roku 

Osoba 

w PROJPRZEM S.A. 

członkowstwo w Radzie 
Nadzorczej jedn. 

zaleŜnej 
LPBP PROJPRZEM 

Sp. z o.o. 

członkowstwo w Radzie 
Nadzorczej jedn. 

zaleŜnej PROJPRZEM 
DOM Sp. z o.o. 

członkowstwo w 
Radzie Nadzorczej 

jedn. zaleŜnej 
PROJPRZEM BUD 

Sp. z o.o. 
Henryk Chyliński 
– Prezes Zarządu 

509 - - 10 

Władysław Pietrzak 
– Wiceprezes Zarządu  
ds. finansowo - 
księgowych 

410 - 14 9 

Tadeusz Nawrocki  
– Wiceprezes Zarządu  
ds. technicznych 

398 4 - 10 

 
 
Członkowie Zarządu Emitenta zostali objęci Programem Motywacyjnym opartym na emisji warrantów subskrypcyjnych, 
zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii F.  
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Rada Nadzorcza PROJPRZEM S.A.                                                                                                                             
w tys. zł 

Wynagrodzenie w okresie  
01.01.-31.12.2008 roku 

Wynagrodzenie w okresie  
01.01.-31.12.2007 roku 

Osoba w 
PROJPRZEM 

S.A. 

w jedn. 
zaleŜnych 

w 
PROJPRZEM 

S.A. 

w jedn. 
zaleŜnych 

Paweł DłuŜewski – Przewodniczący Rady 
Nadzorczej; do 25 maja 2007 roku 
Sekretarz Rady Nadzorczej 

168 - 143 - 

Zdzisław Klimkiewicz 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  

152 - 137 - 

Jarosław Skiba Sekretarz Rady 
Nadzorczej; do 25 maja 2007 roku Członek 
Rady Nadzorczej 

143 - 115 - 

Andrzej Karczykowski - Członek Rady 
Nadzorczej 

101 - 91 - 

Wacław Tomaszewski - Członek Rady 
Nadzorczej od 25 maja 2007 roku 

101 - 57 - 

Lukrecjan Marzec  - Przewodniczący Rady 
Nadzorczej do 25 maja 2007 roku 

- - 58 - 

Jerzy Bajszczak - Członek Rady 
Nadzorczej do 25 maja 2007 roku 

- - 40 - 

 
Wynagrodzeń z zysku nie wypłacano. 
 
 

NOTA NR 32.  
INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWI ĄZANYCH 

 
Informacje na temat transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za okres od 01.01 do 31.12.2008 roku 
 

W 2008 roku PROJPRZEM S.A. dokonał następujących transakcji (wskutek których dokonano przeniesienia praw i zobowiązań) z 
wyŜej wymienionymi podmiotami powiązanymi: 

- jednostki zaleŜne PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. oraz PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. są związane z PROJPRZEM S.A. umową 
wynajmu pomieszczeń biurowych; obrót z tego tytułu wyniósł odpowiednio 20 i 63 tys. zł w okresie od stycznia do grudnia 2008 
roku;  

- Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. wynajmuje nieruchomości na terenie Nowej Soli 
będące własnością PROJPRZEM S.A; obrót z tego tytułu osiągnął wartość 389 tys. zł;  

- LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. dokonało od PROJPRZEM S.A. zakupu konstrukcji stalowej za kwotę 251 tys. zł netto;  

- PROJPRZEM S.A. dokonał zakupu usługi rozbiórki budynku od LPBP Projprzem Sp. z o.o., 

- PROJPRZEM S.A. dokonał zakupu materiałów od PROMSTAHL GmbH o wartości ok. 732 tys. € /2.553 tys. zł/ oraz usług w 
zakresie doradztwa projektowego w kwocie 44 tys. € /146 tys. zł/; 

- PROJPRZEM S.A. sprzedał wyroby do PROMSTAHL GmbH w kwocie ok. 1.294 tys. € (4.553 tys. zł), oraz usługi licencyjne w 
kwocie ok. 2 tys. € /8 tys. zł/; 

- PROJPRZEM S.A. dokonał zakupu usług w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego od PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. 
w kwocie 3.900 tys. zł netto i zastępstwa inwestorskiego od PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. w kwocie 345 tys. zł netto (wraz z 
kosztami kampanii reklamowej i innymi związanymi z funkcja inwestora zastępczego pełniona przez Spółkę zaleŜną); 

- PROJPRZEM S.A. dokonał sprzedaŜy samochodu osobowego PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. za kwotę  34 tys. zł. 

Jednocześnie PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. dokonał sprzedaŜy na rzecz spółki powiązanej PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. usług 
budowlanych obejmujących budowę I etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Z 
tytułu sprzedaŜy uzyskał przychód w kwocie 3.993 tys. zł. 

 

Na wymienionych transakcjach dokonano stosownych wyłączeń oraz korekt konsolidacyjnych. Ponadto  skorygowano 
niezrealizowaną marŜę i amortyzację z tytułu zakupu przez PROJPRZEM S.A. w 2000 i 2007 roku środków trwałych od 
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PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. Na wymienionych transakcjach dokonano stosownych wyłączeń oraz korekt konsolidacyjnych. Ponadto  
skorygowano niezrealizowaną marŜę i amortyzację z tytułu zakupu w 2000 roku środków trwałych od PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. 

  

ZDARZENIA PO DACIE BILANSU 

Zdarzenia takie nie wystąpiły. 

 

 


