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BILANS 
 

 Aktywa Nota 
MSSF MSSF 

31.12.2015 31.12.2014 

Aktywa trwałe   
 

    

Wartości niematerialne ID5 2 702 2 951 

Rzeczowe aktywa trwałe ID6 27 248 29 010 

Nieruchomości inwestycyjne ID8 22 831 24 562 

Inwestycje w jednostkach zależnych ID3 3 215 4 656 

Należności i pożyczki ID9   

Pochodne instrumenty finansowe ID9   

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe ID9 73 71 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ID19   

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ID10 2 313 3 372 

Aktywa trwałe 
 

58 382 64 622 

Aktywa obrotowe 
 

   

Zapasy ID11 20 293 19 953 

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną ID20 2 273 
 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności ID12 28 449 35 441 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 
 

  

Pożyczki ID9   

Pochodne instrumenty finansowe ID9   

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe ID9   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

82 144 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ID13 4 796 14 925 

Aktywa obrotowe 
 

55 893 70 463 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ID14  3 880 

Aktywa razem 
 

114 275 138 965 

 
 
Bydgoszcz, dnia 17 marca 2016 roku 
 
 

..................... ..................... .....................  

Anna Trzaskalska Władysław Pietrzak Marcin Lewandowski  

Osoba odpowiedzialna za 
sporządzenie sprawozdania 

finansowego:  
Główna Księgowa 

Prezes Zarządu Członek Zarządu  
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BILANS (CD.) 

 Pasywa Nota 
MSSF MSSF 

31.12.2015 31.12.2014 

Kapitał własny 
 

    

Kapitał podstawowy ID15 5 983 5 983 

Akcje własne (-) ID15      

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej ID15 49 959 49 959 

Pozostały kapitał zapasowy ID15 897 7 573 

Kapitały rezerwowe ID15 42 721 42 583 

Zyski zatrzymane: 
 

-9 332 -2 990 

- zysk (strata) z lat ubiegłych 
 

96 96 

- zysk (strata) netto  
 

-9 428 -3 087 

Kapitał własny 
 

90 228 103 108 

Zobowiązania 
 

   

Zobowiązania długoterminowe 
 

   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9 622 1 034 

Leasing finansowy ID7 1 623 2 124 

Pochodne instrumenty finansowe ID9   

Pozostałe zobowiązania ID18   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ID10 2 018 2 745 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ID16 290 328 

Zobowiązania długoterminowe 
 

4 553 6 231 

Zobowiązania krótkoterminowe 
 

   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

ID18 16 137 25 582 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 
 

  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9 439 1 800 

Leasing finansowy ID7 675 620 

Pochodne instrumenty finansowe ID9 458 296 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ID16 1 061 1 240 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe ID17 678     

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ID19 46 88 

Zobowiązania krótkoterminowe 
 

19 494 29 626 

Zobowiązania razem 
 

24 047 35 857 

Pasywa razem 
 

114 275 138 965 

 
 
Bydgoszcz, dnia 17 marca 2016 roku 
 
 

..................... ..................... .....................  

Anna Trzaskalska Władysław Pietrzak Marcin Lewandowski  

Osoba odpowiedzialna za 
sporządzenie sprawozdania 

finansowego:  
Główna Księgowa 

Prezes Zarządu Członek Zarządu  
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Rachunek zysków i strat Nota 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży ID2 94 751 128 244 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług   92 565 125 667 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów   2 186 2 577 

Koszt własny sprzedaży   77 566 112 182 

Koszt sprzedanych produktów i usług   76 042 110 284 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów   1 524 1 898 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży   17 185 16 062 

Koszty sprzedaży   5 659 6 057 

Koszty ogólnego zarządu   9 350 10 985 

Pozostałe przychody operacyjne ID21 3 398 3 104 

Pozostałe koszty operacyjne ID21 12 592 4 173 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej   -7 018 -2 049 

Przychody finansowe ID22 302 1 011 

Koszty finansowe ID22 2 378 2 017 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem   -9 094 -3 055 

Podatek dochodowy ID23 334 32 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej   -9 428 -3 087 

Działalność zaniechana      

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ID14  
 

Zysk (strata) netto   -9 428 -3 087 

 

ZYSK (STRATA) NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ ZWYKŁĄ (PLN) 

Wyszczególnienie Nota 

od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

PLN / akcję PLN / akcję 

z działalności kontynuowanej       

- podstawowy ID24 -1,58 -0,51 

- rozwodniony ID24 -1,58 -0,51 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej 
 

   

- podstawowy ID24 -1,58 -0,51 

- rozwodniony ID24 -1,58 -0,51 

 
Bydgoszcz, dnia 17 marca 2016 roku 
 
 

..................... ..................... .....................  

Anna Trzaskalska Władysław Pietrzak Marcin Lewandowski  

Osoba odpowiedzialna za 
sporządzenie sprawozdania 

finansowego:  
Główna Księgowa 

Prezes Zarządu Członek Zarządu  
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów Nota 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2015 

Zysk (strata) netto   -9 428 -3 087 

Inne całkowite dochody      

Przeszacowanie nieruchomości   143  - 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:    

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach 
całkowitych   

-7 -5 

Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych 
dochodów całkowitych ID10 

-1 -1 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu   137 -4 

Całkowite dochody   -9 291 -3 091 

 
Bydgoszcz, dnia 17 marca 2016 roku 
 
 

..................... ..................... .....................  

Anna Trzaskalska Władysław Pietrzak Marcin Lewandowski  

Osoba odpowiedzialna za 
sporządzenie sprawozdania 

finansowego:  
Główna Księgowa 

Prezes Zarządu Członek Zarządu  
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
 
 

  Nota 
Kapitał 

podstawowy 

Akcje 
własne  

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

Kapitały 
rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2015 roku   5 983 
 

49 959 7 573 42 583 -2 990 103 108 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości               
 

Korekta błędu podstawowego               
 

Saldo po zmianach   5 983 - 49 959 7 573 42 583 -2 990 103 108 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku               

Pokrycie strat z lat ubiegłych         -3 087   3 087 
 

Dywidendy         -3 589     -3 589 

Razem transakcje z właścicielami      -6 676 
 

3 087 -3 589 

Zysk/Strata netto za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku             -9 428 -9 428 

Inne całkowite dochody:                 

Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku ID15         137   137 

Razem całkowite dochody       137 -9 428 -9 291 

Saldo na dzień 31.12.2015 roku   5 983 - 49 959 897 42 721 -9 332 90 228 

 
Bydgoszcz, dnia 17 marca 2016 roku 
 
 

..................... ..................... .....................  

Anna Trzaskalska Władysław Pietrzak Marcin Lewandowski  

Osoba odpowiedzialna za 
sporządzenie sprawozdania 

finansowego:  
Główna Księgowa 

Prezes Zarządu Członek Zarządu  

 



Nazwa jednostki: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2015 – 31.12.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 8 / 77 

 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD) 

  Nota 
Kapitał 

podstawowy 

Akcje 
własne  

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży 

akcji powyżej 
ich wartości 
nominalnej 

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

Kapitały 
rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

Saldo na dzień 01.01.2014 roku   6 024 -498 49 959 7 718 43 085 2 284 108 571 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości               
 Korekta błędu podstawowego               
 Saldo po zmianach   6 024 -498 49 959 7 718 43 085 2 284 108 571 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku               

Umorzenie akcji własnych   -41 476   63 -497   
 Zbycie akcji własnych     22       -2 20 

Dywidendy         -208   -2 185 -2 393 

Razem transakcje z właścicielami   -41 498 
 

-146 -497 -2 187 -2 373 

Strata netto za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku             -3 087 -3 087 

Inne całkowite dochody:                 

Inne całkowite dochody za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku ID15         -4   -4 

Razem całkowite dochody     
  

-4 -3 087 -3 091 

Saldo na dzień 31.12.2014 roku   5 983 - 49 959 7 573 42 583 -2 990 103 108 

 
Bydgoszcz, dnia 17 marca 2016 roku 
 
 

..................... ..................... .....................  

Anna Trzaskalska Władysław Pietrzak Marcin Lewandowski  

Osoba odpowiedzialna za 
sporządzenie sprawozdania 

finansowego:  
Główna Księgowa 

Prezes Zarządu Członek Zarządu  
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

Rachunek przepływów pieniężnych Nota 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 
 

-9 094 -3 055 

Korekty: 
 

    

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe ID6 2 783 2 805 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne ID5 273 189 

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ID8 1 691 -734 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 
 

1 432 1 155 

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 
 

-696 806 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 
 

35 -30 

Koszty odsetek 
 

374 335 

Przychody z odsetek  
 

-29 -177 

Inne korekty 
 

2 519 576 

Korekty razem 
 

8 382 4 925 

Zmiana stanu zapasów 
 

-340 -5 202 

Zmiana stanu należności 
 

6 992 4 779 

Zmiana stanu zobowiązań 
 

-6 588 -9 293 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 
 

480 148 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych 
 

-5 014 2 622 

Zmiany w kapitale obrotowym 
 

-4 470 -6 946 

Zapłacony podatek dochodowy 
 

- -13 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 
 

-5 182 -5 090 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych 
 

-25 -3 032 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 
 

-878 -1 884 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 
 

47 3 857 

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 
 

2 481 2 151 

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych 
  

20 

Otrzymane odsetki 
 

29 177 

Inne wpływy/wydatki inwestycyjne 
 

-205 230 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 
 

1 449 1 519 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 
  

2 247 

Spłaty kredytów i pożyczek 
 

-1 774   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 
 

-627 -723 

Odsetki zapłacone 
 

-374 -335 

Dywidendy wypłacone 
 

-3 590 -2 393 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 
 

-6 365 -1 205 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
 

-10 098 -4 776 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 
 

14 916 19 692 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 
 

-35 30 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 
 

4 818 14 916 

 
Bydgoszcz, dnia 17 marca 2016 roku 
 
 

..................... ..................... .....................  

Anna Trzaskalska Władysław Pietrzak Marcin Lewandowski  

Osoba odpowiedzialna za 
sporządzenie sprawozdania 

finansowego:  
Główna Księgowa 

Prezes Zarządu Członek Zarządu  
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INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

INFORMACJA O JEDNOSTCE 

PROJPRZEM S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS: 0000024679). 
 
Siedziba Spółki mieści się w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13.  
 
Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 
 
- produkcja konstrukcji metalowych PKD 2511.Z, 
- roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 4120.Z, 
- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 4299.Z, 
- wykonywanie wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 4322.Z, 
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 4110.Z. 
 
Według klasyfikacji przyjętej przez rynek, na którym są notowane akcje PROJPRZEM S.A., Spółka działa w branży: 
budownictwo. 
 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 
 

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 

 

Skład Zarządu PROJPRZEM S.A. na 31.12.2015 roku: 

 
Marcin Lewandowski – Członek Zarządu 
 
W dniu 23 grudnia 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu Pani 
Anny Zarzyckiej - Rzepeckiej z funkcji Prezesa Zarządu Projprzem S.A. W treści uchwały nie podano przyczyn odwołania.  
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd Spółki był przejściowo Zarządem kadłubowym - jednoosobowym.  
 
W dniu 07 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Władysława Pietrzaka, 
do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki  oraz 
Sprawozdania finansowego za 2015 r., nie później jednak niż do dnia 30.06.2016 roku. 
 
W dniu 10 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy odpis pozwu Członka Rady Nadzorczej 
Dariusza Skrockiego przeciwko Spółce o unieważnienie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 
dnia 23.12.2015 r. 
Pozwem objęto m.in. uchwałę o odwołaniu Pani Prezes Anny Zarzyckiej - Rzepeckiej oraz uchwały o wyborze pozostałych 
członków Rady Nadzorczej. 
W dnu 13.01.2016 r. Sąd Okręgowy udzielił powodowi zabezpieczenia powództwa w postaci wstrzymania wykonania 
zaskarżonych uchwał.  
Na skutek wniesionego przez Spółkę zażalenia Sąd Apelacyjny w dniu 25 lutego 2016 r. uchylił postanowienie Sądu 
Okręgowego i oddalił wniosek o zabezpieczenie powództwa. 
Na dzień składania niniejszego sprawozdania sprawa powództwa jest nadal  rozpatrywana przez Sąd Okręgowy w 
Bydgoszczy. 
 
 
Skład Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. na 31.12.2015 roku: 
 
Dariusz Skrocki   
Jarosław Karasiński  
Jarosław Skiba   
Eryk Karski  
Mariusz Ostrowski   
Anna Klimkiewicz  
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W dniu 23 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z 
funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Włodarczyka oraz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana 
Władysława Pietrzaka. Jednocześnie w związku z przeprowadzeniem wyborów do Rady Nadzorczej w głosowaniu 
oddzielnymi grupami mandaty pozostałych Członków Rady, tj. Panów Jarosława Karasińskiego, Eryka Karskiego oraz 
Jarosława Skiby również wygasły. Jednakże w wyniku wyborów uzupełniających Panowie Karasiński, Skiba i Karski zostali 
ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej.  
 
W dniu 07 stycznia 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej X kadencji, na którym, w wyniku tajnego głosowania 
doszło do ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym  skład Rady przedstawia się następująco: 
 
Eryk Karski – Przewodniczący Rady 
Jarosław Skiba – Wiceprzewodniczący Rady 
Jarosław Karasiński – Sekretarz Rady 
Dariusz Skrocki – Członek Rady 
Mariusz Ostrowski  – Członek Rady 
Anna Klimkiewicz – Członek Rady 
 

ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI 

Niniejsze sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd PROJPRZEM S.A. w dniu 
17  marca 2016 roku. 
 

PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi 
z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (“MSR/MSSF”).  

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

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w 
dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza 
się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, natomiast dane 
porównywalne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. 

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZEZENTACJI POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 
EURO 

Podstawą prawną do prezentacji wybranych danych finansowych w walucie euro jest Rozporządzenie Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  
 
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca. W odniesieniu do prezentowanych w sprawozdaniu okresów kurs ten wyniósł : 
 

01 stycznia do 31 grudnia 2015:     1 euro= 4,1848 
01 stycznia do 31 grudnia 2014:     1 euro= 4,1893 

 
 
Pozycje bilansowe przeliczono wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy. 
W odniesieniu do prezentowanych w sprawozdaniu dni bilansowych kurs ten wyniósł : 
 

31 grudnia 2015:     1 euro= 4,2615 
31 grudnia 2014:     1 euro= 4,2623 
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WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW, W TYM KOREKT WYNIKAJĄCYCH Z OPINII 
PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA  

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym nie dokonywano korekt błędów poprzednich okresów, w tym 
korekt błędów wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych za lata ubiegłe ze względu na brak zastrzeżeń i błędów. 
 

INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

Na dzień 31 grudnia 2015 roku PROJPRZEM S.A. /jednostka dominująca/ tworzyła grupę kapitałową wraz z 
następującymi podmiotami zależnymi: 

 PROMStahl GmbH z siedzibą w Gehrden k. Hannoveru na terenie Niemiec, w której PROJPRZEM S.A. 
objęła 100 % udziałów w kapitale zakładowym o wartości 550 tys. euro; Spółka zajmuje się sprzedażą 
wyrobów techniki przeładunkowej, produkowanych przez Projprzem S.A.,  na terenie Niemiec i innych 
krajów Europy,  
 

 PROMStahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce  k. Warszawy, w której kapitale zakładowym 
PROJPRZEM S.A. posiada 35.300 udziałów o wartości 100 zł każdy, co stanowi 100% kapitału 
zakładowego i daje 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników – kapitał zakładowy Spółki wynosi 
3.530 tys. zł; Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów techniki przeładunkowej, produkowanych przez 
PROJPRZEM S.A.,  na terenie Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. 

 

 PROMStahl Turcja /nazwa stosowana w GK Projprzem/, została zarejestrowana w dniu 13.05.2015 r. w 
Turcji pod firmą Promstahl Yükleme ve Endüstriyel Kapı Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 
Adres spółki: Ҫamçeşme Mah. Tevfik Ileri Cad. No: 193/1 – Pendik / Stambuł.  
Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 9600 udziałów o wartości 25,00 lir tureckich każdy i wynosi 
ogółem 240.000 lir tureckich. Całość udziałów spółki tureckiej objął PROMStahl GmbH.  
Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów techniki przeładunkowej na terenie Turcji. 
 
 

W dniu 02.02.2015 roku Emitent otrzymał informację o uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejonowego 
w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy KRS w sprawie wykreślenia Lubuskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji z Rejestru Przedsiębiorców.  
 

PROJPRZEM S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełną i obejmuje nim wyżej 
wymienione Spółki. 

 

INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 

W przedstawionym sprawozdaniu finansowym zastosowano takie same zasady rachunkowości i metody 
obliczeniowe co w ostatnim sprawozdaniu finansowym Projprzem S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014. 

 

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

Sprawozdanie finansowe sporządzono 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. 

Rokiem obrotowym jest okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia w każdym roku kalendarzowym, natomiast 
okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące. Sporządzane na giełdę sprawozdania finansowe 
kwartalne, półroczne i roczne są sporządzane z zachowaniem wyceny bilansowej na dzień sporządzania tych 
sprawozdań. Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały przedstawione poniżej. 
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a. Wartości niematerialne 

W dacie przyjęcia aktywa do używania PROJPRZEM S.A. ujmuje wartości niematerialne w ewidencji według cen 
nabycia lub kosztów wytworzenia. 

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

Nakłady poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na 
kolejny okres, jeżeli można uznać, że 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 sprzedaży z danego przedsięwzięcia. 

Koszty prac rozwojowych są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie – jeśli 
składnik aktywów nie został jeszcze oddany do użytkowania, lub częściej – gdy w ciągu okresu 
sprawozdawczego pojawi się przesłanka utraty wartości wskazująca na to, że ich wartość bilansowa może nie 
być możliwa do odzyskania. 

Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową następująco: 

 licencje na oprogramowanie komputerów - w ciągu 2 lat, 

 koszty zakończonych prac rozwojowych – w ciągu 5 lat. 

Spółka w 2014 r. przyjęła do użytkowania system informatyczny klasy ERP, który będzie umarzać liniowo w 
ciągu 15 lat.  

 

b. Rzeczowe aktywa trwałe 

W dacie przyjęcia aktywa do używania 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/wytwarzaniu 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. Amortyzacja dotycząca środków 
trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania.  

Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w 
budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, używając 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 sprzedaży/likwidacji lub zaprzestania użytkowania środków trwałych są określane 
jako różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży a wartością netto tych środków trwałych i są ujmowane w 
rachunku zysków i strat.  

Spółka traktuje prawo wieczystego użytkowania gruntu jak prawo własności gruntów. 
 
 

c. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  

Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i 
wartości niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. 
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Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów 
w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów 
pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależne od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę 
przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik 
aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego 
alokowane są do poszczególnych jednostek generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup 
jednostek generujących takie przepływy, przy czym za najmniejszą jednostkę generującą takie przepływy uważa 
się segment operacyjny.  

Wartość odzyskiwalna jest ustalana jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o 
koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych 
przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej 
aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów. 

Jeżeli wartość odzyskiwana jest niższa od wartości bilansowej aktywów lub jednostki generującej przepływy 
pieniężne, wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z 
tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu. Jeżeli strata z tytułu utraty wartości ulega 
odwróceniu, wartość netto składnika aktywów lub jednostki generującej przepływy pieniężne jest zwiększana 
do nowej oszacowanej wartości odzyskiwanej, nie przekraczającej jednak wartości bilansowej tego składnika 
aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości składnika 
aktywów lub jednostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się 
niezwłocznie w rachunku zysków i strat. 

 

d. Nieruchomości 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. 

Przy przeniesieniu nieruchomości zajmowanej przez właściciela do nieruchomości inwestycyjnych 
wykazywanych w wartości godziwej jednostka stosuje MSR 16 aż do dnia zmiany sposobu użytkowania tej 
nieruchomości. Ustaloną na ten dzień różnicę 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. 

W przypadku przeniesienia nieruchomości z zapasów do nieruchomości inwestycyjnych, które będą 
wykazywane w wartości godziwej, różnicę między wartością godziwą nieruchomości ustaloną na dzień 
przeniesienia a jej poprzednią wartością bilansową ujmuje się w zysku lub stracie.   

Spółka traktuje prawo wieczystego użytkowania gruntu jak prawo własności gruntów. 

 

e. Zapasy 

Zapasy są wykazywane według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych, niż cena sprzedaży netto.  

PROJPRZEM S.A. wycenia materiały w cenach zakupu, z pominięciem kosztów nabycia. Tak więc wycena 
zapasów w jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje kosztów takich jak koszty transportu, 
załadunku i wyładunku, cięcia. Koszty te są odnoszone w koszty okresu. Różnica pomiędzy ceną zakupu a 
nabycia jest nieistotna. 

Zapasy przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej oraz produkcja niezakończona są 
wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, jednak nie wyższej niż spodziewana wartość netto 
możliwa do uzyskania.  
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Na koszty wytworzenia składają się koszty materiałów bezpośrednich oraz w stosownych przypadkach koszty 
wynagrodzeń bezpośrednich oraz uzasadniona część kosztów pośrednich. Zapasy materiałów są wyceniane 
przy wykorzystaniu metody średniej ważonej, natomiast zapasy przeznaczone do konkretnych przedsięwzięć 
według metody szczegółowej identyfikacji cen nabycia. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie 
sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia 
zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.). 

Na dzień bilansowy ustala się, czy nie nastąpiła utrata zapasów na skutek utraty nad nimi kontroli (w wyniku 
kradzieży, bankructwa) lub w przypadku zmniejszenia lub nawet utraty spodziewanych korzyści na skutek 
utraty wartości handlowej lub użytkowej (w wyniku zepsucia, uszkodzenia, zniszczenia, przeterminowania, 
braku zbytu, wahań koniunktury, rosnącego postępu technicznego). 

Odpis z tytułu trwałej utraty wartości zapasów dokonywany jest, w przypadku stwierdzenia ich zniszczenia, 
zepsucia, uszkodzenia, przeterminowania, nieprzydatności lub braku możliwości zbytu, nie później niż na dzień 
bilansowy. Dokonanie odpisu aktualizującego doprowadza wartości księgowe zapasów do ich cen sprzedaży 
netto.  

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów dokonuje się 
odpisu odwrotnego przywracając tym samym ich pierwotną wartość. 

 

f. Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem dostosowywanych 
składników majątku, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania 
tych środków trwałych do użytkowania. 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 ciężar rachunku zysków i 
strat w okresie, w którym zostały poniesione. 

 

g. Instrumenty finansowe 

Jako instrument finansowy Spółka kwalifikuje każdy kontrakt, który skutkuje jednocześnie powstaniem 
składnika aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u 
drugiej ze stron, pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie 
wynikają skutki gospodarcze. 

Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na: 

a/ składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyceniane według wartości godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat – aktywa i zobowiązania nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży 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, oraz instrumenty pochodne; 

b/ inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności - aktywa finansowe niebędące instrumentami 
pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami oraz o ustalonym terminie wymagalności, 
względem których Spółka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu 
wymagalności; 

c/ pożyczki i należności - aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi 
do określenia płatnościami, które nie są kwotowane na aktywnym rynku; 

d/ aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które 
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub niebędące (a) pożyczkami i należnościami, (b) inwestycjami 
utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności, ani (c) aktywami finansowymi wycenianymi w wartości 
godziwej przez wynik finansowy; 

e/ pozostałe zobowiązania finansowe – zobowiązania finansowe nie należące do kategorii zobowiązania 
finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. 
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i. Ujęcie i wyłączenie składnika aktywów finansowych oraz zobowiązania finansowego 

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka 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 Spółka się ich zrzekła. 

Spółka wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy 
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł. 

ii. Wycena instrumentów finansowych na dzień powstania 

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

iii. Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy 

Emitent wycenia: 

- według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej: inwestycje utrzymywane 
do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz pozostałe zobowiązania finansowe. Wycena może 
odbywać się także 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 sprzedaży. 

Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w kapitale własnym. Jeżeli występują 
obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, 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. 

iv. Rachunkowość zabezpieczeń 

Emitent nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

 

h. Należności z tytułu dostaw i usług 

Należności z tytułu dostaw i usług ujmowane są i wykazywane w kwotach pierwotnie zafakturowanych, z 
uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. Odpisy na należności wątpliwe szacowane są w 
momencie, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.  

Po początkowym ujęciu należności wycenia się, co do zasady, w skorygowanej cenie nabycia, stosując metodę 
efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku należności o terminie wymagalności nie dłuższym niż 12 
miesięcy od dnia bilansowego, analizowane są przesłanki mające wpływ na wartość wyceny takich należności w 
skorygowanej cenie nabycia (zmiany stopy procentowej, ewentualne dodatkowe przepływy pieniężne i inne). 
Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty 
wówczas, gdy różnica pomiędzy wartością w skorygowanej cenie nabycia i wartością w kwocie wymaganej 
zapłaty nie wywiera istotnego wpływu na cechy jakościowe sprawozdania finansowego. 

W przypadku należności o terminie wymagalności dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego dokonuje się 
wyceny takich należności w skorygowanej cenie nabycia (dyskontuje się przy wykorzystaniu rentowności 2-, 5- 
lub 10-letnich krajowych obligacji skarbowych dla należności krajowych oraz rentowności 2-, 5- lub 10-letnich 
niemieckich obligacji skarbowych dla należności w walucie euro) oraz uwzględniając ryzyko kredytowe klienta.   
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i. Inwestycje w papiery wartościowe 

Inwestycje w papiery wartościowe klasyfikowane są jako przeznaczone do obrotu lub dostępne do sprzedaży 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 sprzedaży, zyski i 
straty wynikające ze zmiany ich wartości godziwej ujmowane są bezpośrednio w kapitałach aż do momentu 
sprzedaży 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 sprzedaży 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. 

 
j. Instrumenty kapitałowe 

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

Udziały w jednostkach zależnych wycenia się w cenach nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu utraty 
wartości.  

Na dzień przejścia na MSR/MSSF zgodnie z punktem D15 – załącznika D do MSSF 1 Spółka wyceniła udziały w 
jednostkach zależnych w zakładanym koszcie, który stanowił wartość bilansową tych składników majątkowych 
ustaloną zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości.   

 

k. Kredyty bankowe 

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

 

l. Zobowiązania 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 zamortyzowanej cenie nabycia, stosując 
metodę efektywnej stopy procentowej. Jednakże w przypadku zobowiązań o terminie wymagalności nie 
dłuższym niż 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 pieniężne i inne). Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy zobowiązania wycenia się w 
kwocie wymaganej zapłaty wówczas, gdy różnica 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 dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego dokonuje się 
wyceny takich zobowiązań w skorygowanej cenie nabycia (dyskontuje się przy wykorzystaniu rentowności 2-, 5- 
lub 10-letnich krajowych obligacji skarbowych dla należności krajowych oraz rentowności 2-, 5- lub 10-letnich 
niemieckich obligacji skarbowych dla należności w walucie euro) oraz uwzględniając ryzyko kredytowe własne.   

 

m. Rezerwy 

Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający 
ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność 
wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania. 
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n. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 
 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych obejmują: 

- niewykorzystane urlopy, 

- program określonych świadczeń, 

Podstawą do wyliczenia zobowiązań z tytułu niewykorzystanych urlopów jest zestawienie niewykorzystanych 
dni urlopu na dany dzień bilansowy w podziale na poszczególnych pracowników oraz ich dzienne 
wynagrodzenie brutto powiększone o narzuty ZUS Pracodawcy. Zobowiązanie liczy się jako sumę iloczynu tych 
dwu wielkości dla każdego pracownika. Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów jest liczone dla 
wszystkich pracowników na koniec danego półrocza oraz na koniec danego roku obrotowego.  

Wynikające z regulaminów wynagradzania prawo do otrzymania odprawy emerytalnej uznaje się – zgodnie z 
MSR 19 – za program określonych świadczeń, którego zobowiązania należy wycenić i ujawnić w sprawozdaniu 
finansowym. Wyceny dokonuje się metodami aktuarialnymi. Jednostka szacuje i ujawnia rezerwy na odprawy 
emerytalne aktualizując je na koniec każdego roku obrotowego. 

Zmiany stanu zobowiązań na świadczenia pracownicze wynikające ze zmiany założeń aktuarialnych odnoszone 
są na inne całkowite dochody. 

 

o. Przychody ze sprzedaży 

Przychody ze sprzedaży ujmowane są w wartości godziwej zapłat otrzymanych lub należnych i reprezentują 
należności za produkty, towary i usługi dostarczone w ramach normalnej działalności gospodarczej, po 
pomniejszeniu o rabaty, podatek od towarów i usług. 

Sprzedaż produktów i towarów 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 można ustalić w sposób wiarygodny. Stopień zaawansowania prac jest ustalany 
jako udział kosztów poniesionych celem realizacji zlecenia do planowanych kosztów całkowitych. Jeżeli wyniku 
kontraktu nie można oszacować w sposób wiarygodny, wówczas przychody dotyczące tej umowy są ujmowane 
tylko do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Jeżeli istnieje 
prawdopodobieństwo, że koszty umowy przekroczą związane z nią przychody, przewidywaną stratę ujmuje się 
niezwłocznie jako koszt. 

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

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

 

p. Transakcje w walutach obcych 

Pozycje jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki są wykazywane w walucie podstawowego 
środowiska gospodarczego, w którym działa Spółka (w „walucie funkcjonalnej”). 

Jednostkowe  sprawozdanie finansowe sporządza się w złotych, które są walutą prezentacji i walutą 
funkcjonalną Spółki. 

Pozycje pieniężne wykazane według kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej, wykazywane są na 
dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP.  

Dodatnie i ujemne różnice kursowe wynikające z rozliczania transakcji w walutach obcych oraz z przeliczenia 
aktywów i zobowiązań pieniężnych według kursów wymiany walut na koniec roku wykazuje się w rachunku 
zysków i strat. 
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q. Podatki 

Na obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego składają się: podatek bieżący oraz podatek odroczony.  

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) 
danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni 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. 
Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym. 

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

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających 
opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w 
jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne 
różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica 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 każdy 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 użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy 
pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest 
ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem, gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w 
dochodach całkowitych. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w 
dochodach całkowitych.  

Skalkulowane aktywa na podatek odroczony prezentowane są w bilansie po stronie aktywów a rezerwy na 
podatek odroczony w pasywach bilansu. 

 

r. Leasing 

Leasing jest klasyfikowany jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne 
korzyści oraz ryzyko wynikające z bycia właścicielem na leasingobiorcę.  

Spółka zalicza umowę najmu dzierżawy do umowy leasingu finansowego, jeśli umowa spełnia razem lub 
osobno niżej wymienione warunki: 

 leasingobiorca może wypowiedzieć umowę leasingową, straty leasingodawcy z tytułu tego 
wypowiedzenia ponosi leasingobiorca, 

 leasingobiorca ma możliwość kontynuowania leasingu przez dodatkowy okres za opłatą, która jest 
znacznie niższa od opłat obowiązujących na rynku, 

 aktywa mają na tyle specjalistyczny charakter, że tylko leasingobiorca może z nich korzystać bez 
dokonywania większych modyfikacji, 

 wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych na dzień rozpoczęcia leasingu wynosi zasadniczo 
prawie tyle, ile wynosi łączna wartość godziwa przedmiotu leasingu. 
 

Klasyfikacji umów leasingu dokonuje się na dzień rozpoczęcia leasingu. 

Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny.  

Aktywa użytkowane na podstawie umowy leasingu finansowego są traktowane jak aktywa Spółki i są 
wyceniane w ich wartości godziwej w momencie ich nabycia, nie wyższej jednak niż wartość bieżąca 
minimalnych opłat leasingowych. Płatności leasingowe Spółka dzieli na część odsetkową oraz część kapitałową, 
tak, by stopa odsetek od pozostającego zobowiązania była wielkością stałą. Koszty finansowe są odnoszone do 
rachunku zysków i strat, chyba  że można je przyporządkować do odpowiednich aktywów – wówczas są 



Nazwa jednostki: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2015 – 31.12.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 20 / 77 

kapitalizowane zgodnie z zasadami rachunkowości Spółki dotyczącymi kosztów obsługi zadłużenia, 
przedstawionymi poniżej. 

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są amortyzowane zgodnie z zasadami 
stosowanymi dla amortyzacji własnych środków trwałych. 

Płatności z tytułu leasingu operacyjnego są odnoszone w rachunek zysków i strat przy zastosowaniu metody 
liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu.  

Korzyści otrzymane i należne jako zachęta do zawarcia umowy leasingu operacyjnego odnoszone są w rachunek 
zysków i strat przy zastosowaniu metody liniowej w okresie wynikającym z umowy leasingu. 

 

s. Program motywacyjny 

W przypadku transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych, jednostka wycenia 
otrzymane dobra i usługi i odpowiadający im wzrost w kapitale własnym. Wartość otrzymanych dóbr i usług 
jednostka określa w sposób pośredni poprzez odniesienie do wartości godziwej przyznanych instrumentów 
kapitałowych. Wartość godziwa jest ustalana na dzień przyznania. Jeżeli dobra i usługi otrzymane w ramach 
transakcji płatności w formie akcji nie kwalifikują się do ujęcia jako aktywa, jednostka ujmuje je jako koszt. 

 

t. Podstawy szacowania niepewności 

Poniżej przedstawiono podstawy szacunku niepewności na dzień bilansowy, mające znaczący wpływ na ryzyko 
istotnych korekt wartości bilansowej aktywów i zobowiązań w następnym roku obrotowym. 

 

(a) Utrata wartości aktywów trwałych – nota 6 

Zarząd Jednostki na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych źródeł informacji ocenił, że na koniec 2015 roku 
istniały przesłanki uzasadniające do przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów. Stwierdzenie, czy 
nastąpiła utrata wartości aktywów wymaga oszacowania wartości odzyskiwalnej. Szczegółowe informacje 
dotyczące testu na utratę wartości aktywów zawiera nota nr 6.  

 

(b) Świadczenia pracownicze – nota 16 

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze – odprawy emerytalne lub rentowe, nagrody jubileuszowe 
szacuje się przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Rezerwa jest wyceniana w oparciu o wartość bieżącą 
przyszłych, długoterminowych zobowiązań Spółki z tytułu świadczeń pracowniczych. Do aktualizacji rezerwy na 
koniec roku kalendarzowego uwzględniono parametry na podstawie dostępnych prognoz inflacji, średniego 
wynagrodzenia oraz przewidywanej rentowności wysoce płynnych papierów wartościowych. Przyjęto 
następujące założenia: 

- podstawą do obliczenia rezerwy na pracownika jest przewidywana kwota odprawy rentowej, emerytalnej oraz 
nagrody jubileuszowej jaką Spółka zobowiązuje się wypłacić na podstawie regulaminu wynagrodzeń, 

- możliwość zwolnienia pracownika oszacowana została przy uwzględnieniu danych statystycznych  Spółki, 

- prawdopodobieństwo dotrwania danej osoby do wieku emerytalnego wyliczono przy uwzględnieniu danych 
statystycznych Spółki.  

 

(c) Odpisy aktualizujące zapasy – nota 11 

Na dzień bilansowy ustala się, czy nie nastąpiła utrata zapasów na skutek utraty nad nimi kontroli (w wyniku 
kradzieży, bankructwa) lub w przypadku zmniejszenia lub nawet utraty spodziewanych korzyści na skutek 
utraty wartości handlowej lub użytkowej (w wyniku zepsucia, uszkodzenia, zniszczenia, przeterminowania, 
braku zbytu, wahań koniunktury, rosnącego postępu technicznego). 
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Odpis z tytułu trwałej utraty wartości zapasów dokonywany jest, w przypadku stwierdzenia ich zniszczenia, 
zepsucia, uszkodzenia, przeterminowania, nieprzydatności lub braku możliwości zbytu, nie później niż na dzień 
bilansowy. Dokonanie odpisu aktualizującego doprowadza wartości księgowe zapasów do ich cen sprzedaży 
netto.  

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość zapasów dokonuje się 
odpisu odwrotnego przywracając tym samym ich pierwotną wartość. 

 

(d) Odpisy aktualizujące należności - noty 12 i 28 

Należności z tytułu dostaw i usług ujmowane są i wykazywane w kwotach pierwotnie zafakturowanych, z 
uwzględnieniem odpisów aktualizujących wartość należności. Odpisy na należności wątpliwe szacowane są w 
momencie, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne. 

 

(e) Umowy o usługę budowlaną – nota 20 

Projprzem S.A. realizuje projekty, których technologiczny czas realizacji z reguły nie przekracza 6 miesięcy. 
Zlecenia otwarte wycenia i prezentuje w bilansie z zastosowaniem zasad obowiązujących dla ujmowania 
kontraktów długoterminowych, określonych w MSR 11. Stopień zaawansowania mierzony jest jako proporcja 
kosztów poniesionych do całości szacowanych kosztów kontraktu. Wszelkie zmiany w zakresie prac, roszczenia 
oraz premie są rozpoznawane w stopniu, w jakim zostały one uzgodnione z klientem. W przypadku, kiedy 
wartość kontraktu nie może być wiarygodnie oszacowana, przychody z tytułu tego kontraktu są rozpoznawane 
w stopniu, w jakim jest prawdopodobne, że koszty poniesione z tytułu kontraktu zostaną nimi pokryte. 

 

(f) Wycena w wartości godziwej i procedury związane z wyceną – noty 8, 9 

Niektóre aktywa i pasywa jednostki wyceniane są w wartości godziwej dla celów sprawozdawczości finansowej. 
W wycenie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, jednostka wykorzystuje dane rynkowe obserwowalne 
w zakresie w jakim jest to możliwe. W przypadku gdy zastosowanie "Poziomu 1" do wyceny nie jest możliwe, 
jednostka angażuje zewnętrznych wykwalifikowanych rzeczoznawców do przeprowadzenia wyceny. Spółka 
ściśle współpracuje z zewnętrznymi rzeczoznawcami w celu ustalenia odpowiednich technik wyceny i danych 
wsadowych do modelu.  

Do wyceny w wartości godziwej jednostka wybiera technikę adekwatną do sytuacji, w jakiej się znajduje, 
wykorzystując w maksymalnym stopniu obserwowalne (mierzalne, obiektywne itd.) dane wejściowe (np. 
informacje pochodzące z aktywnych rynków - z rynku walutowego lub towarowego), a w stopniu minimalnym - 
dane nieobserwowalne (subiektywne, niepochodzące z aktywnego rynku) - § 61 MSSF 13. 

MSSF 13 wprowadza hierarchię ustalania wartości godziwej, opartą na trzech poziomach pozyskania informacji 
wejściowych. 

Poziom 1 - zawiera dane wejściowe pochodzące z aktywnego rynku i jest traktowany jako źródło najbardziej 
wiarygodnych danych. Dane z tego poziomu powinny być stosowane zawsze, gdy tylko jest to możliwe. 

Poziom 2 - zawiera dane wejściowe inne niż pochodzące z aktywnego rynku, które jednak są obserwowalne 
(obiektywne, mierzalne). Ten poziom obejmuje następujące możliwe źródła informacji i dane: notowania dla 
podobnych aktywów i pasywów pochodzące z aktywnego rynku; notowania dla takich samych albo podobnych 
aktywów i pasywów z rynków, które nie są aktywne; rynki inne niż rynki notowane, będące jednak rynkami 
obserwowalnymi (stopy procentowe, spready kredytowe itp.); inne rynkowo potwierdzone informacje. 

Poziom 3 - zawiera dane o charakterze nieobserwowalnym, stosowane wówczas, gdy nie można uzyskać 
informacji z pierwszych dwóch poziomów wyceny. Zalicza się do niego wszelkie wyceny nacechowane 
subiektywnymi danymi wejściowymi. 

Informacje na temat technik wyceny i danych wsadowych wykorzystanych do wyceny wartości godziwej 
poszczególnych aktywów i pasywów są ujawnione w poszczególnych notach. 
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(g) Odzyskiwalność aktywa na podatek odroczony – nota 10 

Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w 
przypadku, gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów 
lub jego części, następuje jego odpis.  
Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości 
zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Analiza odzyskiwalności aktywa z tytułu 
podatku odroczonego oparta jest na projekcji wyniku finansowego w kolejnych okresach. W ocenie Zarządu 
ujęcie tego aktywa jest prawidłowe, ponieważ jego wykorzystanie zostało uprawdopodobnione. Przyjęte 
założenia Zarząd uważa za w pełni uzasadnione i nie obdarzone znacznym ryzykiem. 
 

ZMIANY STANDARDÓW LUB INTERPRETACJI 

a. Standardy i interpretacje zastosowane po raz pierwszy w 2015 r. 

Następujące standardy, zmiany do istniejących standardów oraz interpretacje opublikowane przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) oraz zatwierdzone do stosowania w 
UE wchodzą w życie po raz pierwszy w Spółce w roku 2015: 
 

- Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013), 
- Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty”. 

 
W/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miały istotnego wpływu na dotychczas 
stosowaną politykę rachunkowości jednostki. 

 
 

b. Standardy opublikowane i zatwierdzone przez UE, ale które jeszcze nie weszły w życie 

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, 
zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane przez RMSR i zatwierdzone do 
stosowania w UE, ale które nie weszły jeszcze w życie: 
 
- Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” - zatwierdzone w UE w 

dniu 17 grudnia 2014 roku - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie, 

- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – Rolnictwo: uprawy 
roślinne - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2016 roku lub po tej dacie, 

- Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa niematerialne” – 
Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych - obowiązujące w odniesieniu 
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie, 

- Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Programy określonych świadczeń: składki 
pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku - obowiązujący w odniesieniu 
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 roku lub po tej dacie, 

- Zmiany  do  MSSF  11  „Wspólne  ustalenia  umowne”  –  Rozliczanie  nabycia  udziałów  we  
wspólnych  operacjach  - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie. 

 
Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby 
istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na 
dzień bilansowy. 

 
 

c. Status zatwierdzenia standardów i interpretacji w UE 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji 
przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem 
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poniższych standardów, zmian do standardów i interpretacji, które według stanu na dzień 31 
grudnia 2015 r. nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania w UE: 

 
- MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później 
- MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub później (zastąpi wytyczne dotyczące ujmowania 
przychodów zawarte w MSR    18    „Przychody”,    MSR    11    „Umowy    o    usługę    
budowlaną”    i    w    związanych    z    nimi    Interpretacjach, oraz MSSF 16 – „Leasing”, który 
będzie obowiązywał dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku, 

- Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”  – Inicjatywa w odniesieniu do 
ujawnień - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2016 lub po tej dacie, 

- Zmiany do MSSF 10 oraz MSR 28 – Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a 
jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (obowiązujące w odniesieniu 
do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), 

- Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia na 
temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 28 „Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” – Jednostki inwestycyjne: zastosowanie 
zwolnienia z konsolidacji, 

- Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 lub po tej dacie 

 
Na dzień 31.12.2015 r. jednostka nie przeanalizowała wpływu wcześniejszego zastosowania w 
zakresie MSSF 15 i 9 na sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2015 r. 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE POSZCZEGÓLNE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

1. Wartość firmy 
 

Nie występuje. 
 
 

2. Segmenty operacyjne 
 

PROJPRZEM S.A. działa w branży budowlanej. Osoby decydujące o przydziale zasobów i oceniające wyniki 
finansowe za podstawowe kryterium podziału przyjmują rodzaj produktów i usług. Segmenty objęte 
sprawozdawczością są zatem następujące: 
- systemy przeładunkowe, 
- konstrukcje stalowe, 
- budownictwo przemysłowe, 

57 961

36 790

Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym 51 158

Sprzedaż zagraniczna 45 034 12 927

94 751

Sprzedaż kra jowa 6 124 19 991 9 127 1 548

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku

32 918 9 127 1 548 -

73 409

Niealokowane aktywa

987 - 40 866

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 

40 866 40 866

Aktywa segmentu 44 181 28 240 987

Koszty sprzedaży

114 275

4 752 -2 645 -635 704 -

Aktywa ogółem 44 181 28 240

9 350

2 176

Koszty ogólnego zarządu 4 386 3 348 1 540 76

3 835 1 823 1

-

17 185

5 659

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 12 973 2 526 905 781

Sprzedaż między segmentami

94 751

Sprzedaż na  zewnątrz 51 158 32 918 9 127 1 548 94 751

Budownictwo 

przemysłowe

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku

Przychody ogółem 51 158 32 918 9 127 1 548 -

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2015 ROKU

Wyszczególnienie
Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Niealokowane RazemSystemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

 
 

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU

Wyszczególnienie
Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Niealokowane RazemSystemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

Budownictwo 

przemysłowe

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku

Przychody ogółem 45 132 23 222 56 299 3 591 - 128 244

Sprzedaż na  zewnątrz 45 132 23 222 56 299 3 591 128 244

Sprzedaż między segmentami -

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 11 111 2 833 1 002 1 115 16 062

Koszty sprzedaży 3 046 2 205 750 56 6 057

Koszty ogólnego zarządu 4 313 3 443 3 179 50 10 985

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ * 3 753 -2 815 -2 927 1 009 - -979

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku

Aktywa ogółem 45 399 24 969 7 872 - 60 725 138 965

Aktywa segmentu 45 399 24 969 7 872 78 241

Niealokowane aktywa 60 725 60 725

Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym 45 132 23 222 56 299 3 591 0 128 244

Sprzedaż kra jowa 13 044 5 889 56 299 3 591 78 824

Sprzedaż zagraniczna 32 087 17 333 49 420  
 

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości 
Emitenta. Wynik segmentów to zysk/strata wygenerowany przez poszczególne segmenty bez alokacji 
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz kosztów z tytułu 
podatku dochodowego.  
Niealokowane aktywa obejmują przede wszystkim inwestycje długoterminowe (z wyjątkiem udziałów w 
podmiotach powiązanych), aktywa na odroczony podatek dochodowy, towary, inne należności niż z tytułu 
dostaw i usług, inwestycje krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe. 
Osobom decyzyjnym nie są przedstawiane informacje na temat zobowiązań poszczególnych segmentów. 
Informacje wskazane w powyższej tabeli są sporządzane dla osób decydujących o przydziale zasobów i 
oceniających wyniki finansowe segmentów.   
 

3. Przejęcia oraz sprzedaż jednostek zależnych 
 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku Spółka nie dokonywała przejęć ani sprzedaży innych 
jednostek. 
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4. Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 
 

 
 
W poniższej tabeli zaprezentowano wykaz inwestycji w jednostkach zależnych. Wszystkie wymienione niżej jednostki zależne  są objęte konsolidacją metodą pełną.  
 

  Siedziba jednostki zależnej 
Udział w kapitale 

podstawowym 

31.12.2015 31.12.2014 

Cena nabycia 
Skumulowana 

utrata wartości 
Cena nabycia 

Skumulowana 
utrata wartości 

Promstahl Polska Sp. z o.o. Zielonka k. Warszawy 100,0% 3 535 2 601 3 535 1 160 

 
Promstahl GmbH 

Gehrden Niemcy 100,0% 2 281 
 

2 281  

 
Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego Sp. z o.o. (w 05/2013 r. 
100 % udziałów sprzedano do Promstahl 
Polska Sp. z o.o.; w dniu 02.02.2015 roku 
Emitent otrzymał informację o 
uprawomocnieniu się postanowienia 
Sądu Rejonowego w Zielonej Górze 
Wydział VIII Gospodarczy KRS w sprawie 
wykreślenia Lubuskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego 
PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji z 
Rejestru Przedsiębiorców) 
 

Nowa Sól - - - - - 

Promstahl Turcja (zarejestrowana 
13.05.2015 r. w Turcji – 100% udziałów 
posiada Promstahl GmbH) 

Turcja Stambuł - - - - - 

Razem 5 816 2 601 5 816 1 160 

Bilansowa wartość inwestycji 3 215 4 656 

 
 
Spółka nie posiada jednostek stowarzyszonych. 
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5. Wartości niematerialne 
 
Wartości niematerialne użytkowane przez Spółkę obejmują znaki towarowe, patenty i licencje, oprogramowanie komputerowe, wytworzone we własnym zakresie prace 
rozwojowe oraz pozostałe wartości niematerialne. Wartości niematerialne, które nie zostały do dnia bilansowego oddane do użytkowania prezentowane są w pozycji 
„Wartości niematerialnych w trakcie wytwarzania.  
 

Wartości niematerialne 
Znaki 

towarowe 
Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2015 
       

Wartość bilansowa brutto   3 530 
   

3 530 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   -828 
   

-828 

Wartość bilansowa netto   2 702    2 702 

Stan na 31.12.2014   
 

   
 

Wartość bilansowa brutto   3 733    3 733 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące   -782    -782 

Wartość bilansowa netto   2 951    2 951 

 

Zmiana wartości bilansowej wartości niematerialnych 
Znaki 

towarowe 
Patenty 
i licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2015 roku   2 951    2 951 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   25    25 

Amortyzacja (-)   -273    -273 

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2015 roku   2 702    2 702 

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku             

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku   108   1 611 1 719 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)   1 421     1 421 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)   1 611   -1 611 
 

Amortyzacja (-)   -189     -189 

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2014 roku   2 951   
 

2 951 
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Najistotniejszym składnikiem wartości niematerialnych jest zintegrowany system zarządzania klasy ERP, 
którego wartość bilansowa na dzień 31.12.2015 wynosiła 2.675 tys. PLN. Pozostały okres amortyzacji tego 
składnika wynosi 13 lat. 
 
 
Amortyzacja wartości niematerialnych została ujęta w rachunku zysków i strat w następujących pozycjach: 
 

Amortyzacja wartości niematerialnych 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Koszt własny sprzedaży 14 13 

Koszty ogólnego zarządu 259 153 

Koszty sprzedaży  24 

Amortyzacja wartości niematerialnych razem 273 189 

 

 
 
Tabela poniższa zawiera informację o zobowiązaniach zaciągniętych na nabycie wartości niematerialnych: 
 

 
Poczynione zobowiązania na rzecz dokonania 

zakupu wartości niematerialnych 
 

31.12.2015 31.12.2014 

Kredyt inwestycyjny - Program klasy ERP 1 061 1 502 

Zobowiązania razem 1 061 1 502 
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6. Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe aktywa 
trwałe w trakcie 

wytwarzania 
Razem 

Stan na 31.12.2015 
       

Wartość bilansowa brutto 530 29 232 17 908 2 875 1 924 118 52 586 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące 
 

-10 146 -11 910 -1 791 -1 492 
 

-25 338 

Wartość bilansowa netto 530 19 086 5 998 1 084 432 118 27 248 

Stan na 31.12.2014 
       

Wartość bilansowa brutto 530 28 763 17 548 2 780 1 756 605 51 981 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące 
 

-9 222 -11 016 -1 279 -1 455 
 

-22 971 

Wartość bilansowa netto 530 19 541 6 532 1 501 301 605 29 010 

 

Zmiana wartości bilansowej rzeczowych aktywów trwałych Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2015 roku 530 19 541 6 532 1 501 301 605 29 010 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     199 147 78 681 1 105 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     -42 -42   
 

-84 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)   533 406   229 -1 168 
 Inne zmiany (reklasyfikacje z ATDS "+") 2 201 1 678     1   3 880 

Inne zmiany (reklasyfikacje  do NI "-") -1 958 -1 629     -1   -3 588 

Amortyzacja (-)   -988 -1 104 -522 -169   -2 783 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (-) -243 -49         -292 

Odwrócenie odpisów aktualizujących   
 

7   -7   
 Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2015 roku 530 19 086 5 998 1 084 432 118 27 248 

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku 530 19 623 6 114 1 629 282 2 750 30 928 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing) 
 

46 2 201 527 58 759 3 592 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     -2 543 -162 
 

  -2 705 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przemieszczenia itp.)   860 1 990   54 -2 904 
 Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)             
 Amortyzacja (-) 

 
-988 -1 230 -493 -93   -2 805 

Wartość bilansowa netto  na dzień 31.12.2014 roku 530 19 541 6 532 1 501 301 605 29 010 
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Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych została ujęta w następujących pozycjach rachunku zysków i strat: 

Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Koszt własny sprzedaży 2 277 1 638 

Koszty ogólnego zarządu 438 1 050 

Koszty sprzedaży 68 117 

Razem amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 2 783 2 805 

 

Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące zabezpieczenie zobowiązań 31.12.2015 31.12.2014 

Hipoteka umowna - ustanowiona na nieruchomościach  - linia na gwarancje 7 739 7 736 

Hipoteka umowna- ustanowiona na nieruchomości - linia na gwarancje 3 275 3 444 

Hipoteka umowna- ustanowiona na nieruchomościach   - kredyt w rachunku 
bieżącym i inwestycyjny 

7 576 7 823 

Wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych razem 18 590 19 003 

 
Na dzień 31.12.2015 r. Spółka nie była stroną umów na rzecz dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 
 

Utrata wartości aktywów: 
 

Zarząd na podstawie zewnętrznych oraz wewnętrznych źródeł informacji ocenił, że istnieją następujące 
przesłanki uzasadniające przeprowadzenie testu na utratę wartości aktywów: 
- niekorzystna sytuacja gospodarcza w kraju i w Europie, w tym w szczególności w obszarze inwestycji 
rzeczowych, 
- wartość bilansowa aktywów netto Grupy jest wyższa od wartości ich rynkowej kapitalizacji, 
- znaczny spadek przychodów ze sprzedaży w stosunku do lat ubiegłych. 
 
Test przeprowadzono dla aktywów trwałych i wartości niematerialnych w trzech niżej wymienionych 
segmentach operacyjnych uznanych za ośrodki wypracowujące środki pieniężne: 
 
- systemach przeładunkowych, 
- konstrukcji stalowych, 
- budownictwa przemysłowego, 
 
Wyceny aktywów poszczególnych segmentów dokonuje się poprzez ustalenie wartości odzyskiwalnej ustalonej 
jako wyższa spośród dwóch wartości: wartości użytkowej lub wartości godziwej. Jeżeli wartość odzyskiwalna 
jest niższa od wartości bilansowej segmentu jako jednostki generującej przepływy pieniężne, wartość bilansową 
aktywów segmentu pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej,  a stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się 
niezwłocznie jako koszt okresu., w którym wystąpiła, za wyjątkiem sytuacji, gdy składnik aktywów był 
wykazywany w wartości przeszacowanej. 
Emitent ustalił wartość odzyskiwalną na podstawie wartości godziwej.  w odniesieniu do gruntów i budynków 
oraz użytkowej w odniesieniu do pozostałych aktywów trwałych. Oszacowania wartości gruntów i budynków 
dokonał niezależny rzeczoznawca. Odniósł się on do rynkowych cen transakcyjnych dotyczących podobnych 
nieruchomości. W zakresie pozostałych środków trwałych wyceny dokonali pracownicy Emitenta posiadający 
odpowiednie doświadczenie zawodowe, na podstawie własnego osądu zawodowego oraz informacji 
pochodzących z aktywnego rynku. Oszacowane według ww. warunków wartości godziwe poszczególnych 
segmentów (ośrodków wypracowujących środki pieniężne) wykazały nadwyżkę nad wartością bilansową. 
Przeprowadzone obliczenia nie wskazują zatem na utratę wartości aktywów trwałych, czego konsekwencją jest 
brak uzasadnienia dla tworzenia dla nich odpisów aktualizujących.  
Na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 roku ujęto w rachunku zysków i strat odpis aktualizujący rzeczowe aktywa 
trwałe w wysokości 292 tys. zł. Odpis ten wynika z obniżenia wartości aktywów zlokalizowanych przy ulicy 
Kieleckiej w Bydgoszczy. W poprzednim okresie sprawozdawczym aktywa te prezentowane były jako 
przeznaczone do sprzedaży. Ze względu na zmianę sposobu użytkowania w bilansie na dzień 31 grudnia 2015 
roku przekwalifikowane zostały do nieruchomościach inwestycyjnych. 
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7. Aktywa w leasingu 
 

7.1. Leasing finansowy 

 

Spółka jako leasingobiorca użytkuje rzeczowe aktywa trwałe na podstawie umów leasingu finansowego. Wartość bilansowa aktywów będących przedmiotem umów 
leasingu finansowego przedstawia się następująco:  
 
 

wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych w leasingu 
finansowym 

Grunty Budynki i   budowle 
Maszyny 

i urządzenia 
Środki 

transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa trwałe 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

Stan na 31.12.2015               

Wartość bilansowa brutto  775 2 002 1 643 212  4 632 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  -32 -384 -947 -57  -1 420 

Wartość bilansowa netto  743 1 618 696 155  3 212 

Stan na 31.12.2014            

Wartość bilansowa brutto  775 2 002 1 579     4 356 

Skumulowane umorzenie i odpisy aktualizujące  -13 -184 -528     -725 

Wartość bilansowa netto  762 1 819 1 051   3 632 
 
 

Pozostające do spłaty przyszłe minimalne opłaty leasingowe według stanu na dzień bilansowy wynoszą: 
 

Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego 
Opłaty z tytułu umów leasingu finansowego płatne w okresie: 

do 1 roku od 1 roku do 5 lat powyżej 5 lat razem 

Stan na 31.12.2015         

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 780 1 694  2 474 

Koszty finansowe (-) -105 -71  -176 

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych 675 1 623  2 298 

Stan na 31.12.2014         

Przyszłe minimalne opłaty leasingowe 743 2 279   3 022 
Koszty finansowe (-) -123 -155   -278 

Wartość bieżąca przyszłych minimalnych opłat leasingowych 620 2 124  2 744 
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Do najistotniejszych umów leasingu finansowego należą: 
 

Umowa zawarta w październiku 2013; przedmiot - linia tnąco-wiercąca; wartość na dzień zawarcia umowy leasingu 445 tys. 
EUR; okres leasingu 60 m-cy; zabezpieczenie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; oprocentowanie zmienne 
w oparciu o EURIBOR 1M; 
 

Umowa generalna leasingu zawarta w listopadzie 2012; przedmiot – flota samochodowa; okres trwania 48 m-cy na poszcz. 
auta; wartość bilansowa floty leasingowanej na 31.12.2015  696 tys. zł; oprocentowanie zmienne; 

Umowa leasingu zawarta w czerwcu 2013; przedmiot - komora śrutownicza; wartość na dzień zawarcia umowy leasingu 430 
tys. zł; okres leasingu - 60 m-cy; zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; oprocentowanie zmienne w 
oparciu o WIBOR 1M; 
 

Umowa leasingu zawarta w styczniu 2015; przedmiot - hala namiotowa; wartość na dzień zawarcia umowy leasingu 113 tys. 
zł; okres leasingu- 36 m-cy; zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową; oprocentowanie zmienne w 
oparciu o WIBOR 1M; 
 

 

Charakterystyka 
zobowiązań 
finansowych 

(leasing) 
wycenianych 

według 
zamortyzowaneg

o kosztu 

Waluta Oprocentowanie 
Termin 

wymagalności 

Wartość 
bilansowa 

Zobowiązanie 

w 
walucie 

w 
PLN 

krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 
31.12.2015               

Umowy leasingu 
do 3 lat 

PLN 
zmienne w op. o 
WIBOR 1M 

3 lata  65 29 36 

Umowy leasingu 
powyżej 3 lat 

PLN zmienne 4 lata  1 068 291 777 

Umowy leasingu 
powyżej 3 lat w 
walucie 

EUR 
zmienne w op. o 
EURIBOR 1M 

5 lat 228 971 302 669 

Umowy leasingu 
powyżej 3 lat 

PLN 
zmienne w op. o 
WIBOR 1M 

5 lat  194 53 141 

Leasing finansowy na dzień 31.12.2015 2 298 675 1 623 

Stan na 
31.12.2014               

Umowy leasingu 
do 3 lat 

PLN - - - - - - 

Umowy leasingu 
powyżej 3 lat 

PLN zmienne 4 lata  1 242 276 966 

Umowy leasingu 
powyżej 3 lat w 
walucie 

EUR 
zmienne w op. o 
EURIBOR 1M 

5 lat 296 1 260 295 965 

Umowy leasingu 
powyżej 3 lat 

PLN 
zmienne w op. o 
WIBOR 1M 

5 lat  242 49 194 

Leasing finansowy na dzień 31.12.2014 2 744 620 2 124 

 

7.2. Leasing operacyjny 

Spółka nie jest stroną umów leasingu operacyjnego. 
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8. Nieruchomości inwestycyjne 
 
 

Spółka kwalifikuje posiadane nieruchomości do kategorii inwestycyjnych ze względu na przyrost ich wartości 
(posiadanie w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych).  
 
Do wyceny nieruchomości stosuje się model wartości godziwej. Zmianę stanu nieruchomości inwestycyjnych 
zaprezentowano w tabeli poniżej. 
 

Nieruchomości inwestycyjne (model wartości godziwej) 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Wartość bilansowa na początek okresu 24 562 25 976 

Przewłaszczenie pod drogi publiczne (-) -1 205 
 

Zbycie nieruchomości (-) -2 423 -2 148 

Inne zmiany (reklasyfikacje, przeniesienia itp.) (+/-) 3 588 
 

Przeszacowanie do wartości godziwej (+/-)* -1 691 734 

Wartość bilansowa na koniec okresu 22 831 24 562 

*Wartości wynikające z przeszacowania nieruchomości do wartości godziwej zostały zaprezentowane w rachunku zysków i 
strat w pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych z wyjątkiem kwoty 143 tys. zł, którą zaprezentowano w 
sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

 
Wartość godziwa została ustalona w oparciu o operaty sporządzone przez niezależnych rzeczoznawców. 
Wyceny te zostały szczegółowo przeanalizowane przez Zarząd Spółki i wprowadzone do ksiąg rachunkowych. 
 
 
Wycen nieruchomości dokonano z zastosowaniem podejścia porównawczego wykorzystując dwie metody: 
metodę porównywania parami oraz metodę korygowania ceny średniej.  Podejście porównawcze polega na 
ustaleniu wartości godziwej nieruchomości wycenianej poprzez porównanie z nieruchomościami sprzedanymi 
na wolnym rynku i ustaleniu poprawek korygujących, wynikających z nieuniknionych różnic pomiędzy 
analizowanymi obiektami.  
Przy metodzie porównywania cen parami porównuje się nieruchomość będącą przedmiotem wyceny, której 
cechy są znane, kolejno z nieruchomościami podobnymi, które były przedmiotem obrotu rynkowego i dla 
których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości.  
Przy metodzie korygowania ceny średniej, do porównania przyjmuje się co najmniej kilkanaście nieruchomości 
podobnych, które były przedmiotem obrotu i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia 
transakcji oraz cechy tych nieruchomości. Wartość nieruchomości określa się w drodze korekty średniej ceny 
nieruchomości podobnych, współczynnikami korygującymi wartości przypisanymi poszczególnym cechom 
nieruchomości.  
 
Przy zastosowanej metodzie wyceny zmiany cen transakcyjnych nieruchomości o podobnych cechach, 
spowodują wzrost wartości godziwej nieruchomości przy wzroście cen oraz spadek wartości godziwej przy ich 
obniżeniu. 
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Opis zastosowanych danych wejściowych do wyceny wartości godziwej w podziale na klasy aktywów (poziom3): 
 

Klasa aktywów wg 
lokalizacji 

Podejście i zastosowana 
metoda 

Ustalona wartość 
godziwa na 
31.12.2015  

w tys. zł 

Dane wejściowe (zakres) 

Powierzchnia m2 

Cena za m2 

 w zł 
Rodzaj cechy rynkowej Cecha przyjęta do wyceny Waga cechy Współczynniki korygujące 

w tym powierzchnia 
użytkowa części 

zabudowanej  przyjęta do 
wyceny 

Nowa Sól - 
nieruchomość  

nr 1 zabudowana 

Podejście rynkowe; 
metoda porównania 

parami, wg aktualnego 
sposobu 

zagospodarowania 

2 407 

14102 

minimalna: 885,30 lokalizacja 

1-bardzo dobra 

0-średnia 33% 

nd 

0,5-dobra 

0-średnia 

maksymalna: 
3629,38 zagospodarowanie 

nieruchomości 

1-bardzo dobre 

0,33-średnia 33% 
0,66-dobre 

1276 

0,33-średnia 

oszacowana cena 
rynkowa: 1885,83 

0-dostateczne 

wielkość budynku 
1-bardzo dobra 

1-bardzo dobra 34% 
0-dobra 

Nowa Sól - 
nieruchomość nr 2 

zabudowana 

Podejście rynkowe; 
metoda porównania 

parami, wg aktualnego 
sposobu 

zagospodarowania 

1 287 
1057 

minimalna: 705,26 

lokalizacja 

1-bardzo korzystna 

0,5-korzystna 20% 

nd 

0,5-korzystna 

0-średnia 

stan techniczny 

1-bardzo dobry 

0,66-dobry 20% 
0,66-dobry 

maksymalna: 
1679,72 

0,33-średni 

0-dostateczny 

stan funkcjonalny 
1-bardzo dobry 

0,66-dobry 20% 
904 0,66-dobry 
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0,33-średni 

0-dostateczny 

oszacowana cena 
rynkowa: 1424,28 

wielkość zabudowy 

1-bardzo dobra 

1-bardzo dobra 20% 0,5-dobra 

0-dostateczna 

dojazd 

1-bardzo dobry 

0,5-dobry 20% 
0,5-dobry 

0-średni 

Nowa Sól - 
nieruchomość nr 3 

niezabudow. 

Podejście rynkowe; 
metoda porównania 

parami, wg aktualnego 
sposobu 

zagospodarowania 

123 5506 

minimalna: 18,34 
lokalizacja 

1-bardzo korzystna 

0-średnia 30% 

nd 

0,5-korzystna 

0-średnia 

wielkość działki 

1-bardzo dobra 

0-dostateczna 30% 

maksymalna: 65 

0,5-dobra 

0-dostateczna 

dojazd 

1-bardzo dobry 

0,5-dobry 20% 

0,5-dobry 

oszacowana cena 
rynkowa: 22,31 

0-średni 

trudności inwestycyjne 

1-brak 

0,5-małe 20% 0,5-małe 

0-średnie 

Zielona Góra - 
nieruchomość nr 1 

niezabudow. 

Podejście rynkowe; 
metoda porównania 

parami, wg aktualnego 
sposobu 

zagospodarowania 

114 1362 

minimalna: 139,65 
lokalizacja 

1-korzystna 
1-bardzo korzystna 25% 

0,5860 

0-średnia 

wielkość działki 
1-mała 

1-mała 25% 

maksymalna:151,84 
0-duża 

dojazd 1-bardzo dobry 0-dostateczny 25% 
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0,5-dobry 

oszacowana cena 
rynkowa: 83,89 

0-dostateczny 

trudności inwestycyjne 
1-brak 

0-są 25% 
0-są 

w oparciu o transakcję 
zrealizowaną w 01/2016 

(akt notarialny) 
66 509 

uzyskana cena 
rynkowa: 130 

nd 

Łącznie : 180 1871   

Zielona Góra - 
nieruchomość nr 2 

niezabudow. 

Podejście rynkowe; 
metoda porównania 

parami, wg aktualnego 
sposobu 

zagospodarowania 

65 756 

minimalna: 139,65 
lokalizacja 

1-korzystna 
1-bardzo korzystna 25% 

0,5860 

0-średnia 

wielkość działki 
1-mała 

1-mała 25% 

maksymalna:151,84 

0-duża 

dojazd 

1-bardzo dobry 

1-bardzo dobry 25% 
0,5-dobry 

oszacowana cena 
rynkowa: 85,70 

0-dostateczny 

trudności inwestycyjne 
1-brak 

0-są 25% 
0-są 

w oparciu o transakcję 
zrealizowaną w 01/2016 

(akt notarialny) 
37 283 

uzyskana cena 
rynkowa: 130 

nd 

Łącznie : 102 1038   

Zielona Góra - 
nieruchomość nr 3 

niezabudow. 

Podejście rynkowe; 
metoda porównania 

parami, wg aktualnego 
sposobu 

zagospodarowania 

1 743 13762 
minimalna: 139,65 

lokalizacja 
1-korzystna 

1-korzystna 25% 

0,5860 
0-średnia 

wielkość działki 
0-mała 

1-duża 25% 
maksymalna:255,95 1-duża 
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dojazd 

1-bardzo dobry 

0-dostateczny 25% 
0,5-dobry 

oszacowana cena 
rynkowa: 126,62 

0-dostateczny 

trudności inwestycyjne 
1-brak 

1-brak 25% 
0-są 

w oparciu o transakcję 
zrealizowaną w 01/2016 

(akt notarialny) 
669 5144 

uzyskana cena 
rynkowa: 130 

nd 

Łącznie : 2 412 18906   

Bydgoszcz- 
nieruchomość nr 1 

zabudowana 

Podejście rynkowe; 
metoda porównania 

parami, wg aktualnego 
sposobu 

zagospodarowania 

1 324 

12131 

minimalna: 468,56 

lokalizacja 

1-bardzo korzystna 

1-bardzo korzystna 20% 

1,1800 

0,5-korzystna 

0-średnia 

stan techniczny 

1-dobry 

0-średni 20% 

maksymalna: 
1567,90 

0-średni 

wielkość działki 

1-duża 

1-duża 20% 

1174 

0-mała 

oszacowana cena 
rynkowa: 1127,86 

dojazd 

1-bardzo dobry 

0,5-dobry 20% 0,5-dobry 

0-dostateczny 

wielkość zabudowy 

1-duża 

0,5-średnia 20% 
0,5-średnia 

0-mała 
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Bydgoszcz- 
nieruchomość nr 2 

niezabudow. 

działki budowlane pod 
budownictwo 

mieszkaniowe (26)  - 
metoda porównania 

parami  

14 139 

7094 

minimalna: 227,60 

położenie ekonomiczne 
korzystne 

korzystne 60% 

nd 

przeciętne 

dostępność 
komunikacyjna 

drogi utwardzone 
drogi nieutwardzone 10% 

drogi nieutwardzone 

maksymalna: 340,85 
sposób użytkowania 

pod zabudowę MW 

pod zabudowę MW 10% 
pod zabudowę MW i pod 

drogi, inne 

uwarunkowania prawne 

pozwolenie na budowę 
plan miejscowy, wydane 

warunki zabudowy 
10% 

oszacowana cena 
rynkowa z 

uwzgl.cech działek:  
290,51  

plan miejscowy, wydane 
warunki zabudowy 

warunki fizyczne 

korzystne 

mniej korzystne 10% 

przeciętne 

mniej korzystne 

14266 

minimalna: 227,60 

położenie ekonomiczne 
korzystne 

korzystne 60% 

nd 

przeciętne 

dostępność 
komunikacyjna 

drogi utwardzone 
drogi nieutwardzone 10% 

drogi nieutwardzone 

maksymalna: 340,85 
sposób użytkowania 

pod zabudowę MW 

pod zabudowę MW 10% 
pod zabudowę MW i pod 

drogi, inne 

uwarunkowania prawne 

pozwolenie na budowę 
plan miejscowy, wydane 

warunki zabudowy 
10% 

oszacowana cena 
rynkowa z 

uwzgl.cech działek 
319,57  

plan miejscowy, wydane 
warunki zabudowy 

warunki fizyczne 
korzystne 

przeciętne 10% 
przeciętne 
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mniej korzystne 

24849 

minimalna: 227,60 

położenie ekonomiczne 
korzystne 

korzystne 60% 

nd 

przeciętne 

dostępność 
komunikacyjna 

drogi utwardzone 
drogi nieutwardzone 10% 

drogi nieutwardzone 

maksymalna: 340,85 
sposób użytkowania 

pod zabudowę MW 

pod zabudowę MW 10% 
pod zabudowę MW i pod 

drogi, inne 

uwarunkowania prawne 

pozwolenie na budowę 
plan miejscowy, wydane 

warunki zabudowy 
10% 

oszacowana cena 
rynkowa z 

uwzgl.cech  działek: 
302,61 

plan miejscowy, wydane 
warunki zabudowy 

warunki fizyczne 

korzystne 

mniej korzystne 10% 

przeciętne 

mniej korzystne 

działki pod drogi 
wewnętrzne oraz 

pozostałą infrastrukturę 
- metoda korygowania 

cen średnich 

33 207 

minimalna: 70 

położenie ekonomiczne 

korzystne 

przeciętne 50% 

Współczynnik Ui zastosowany do 
wyliczenia ceny średniej:1,185>> 

136,12 zł/m2 x 1,185 = 161,30 zł/m2 

przeciętne 

maksymalna: 238,10 
mniej korzystne 

zagospodarowanie działki 
występuje 

nie występuje 10% 

średnia: 136,12 

nie występuje 

sąsiedztwo 
korzystne 

korzystne 20% 
przeciętne 



Nazwa jednostki: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2015 – 31.12.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 39 / 77 

mniej korzystne 

oszacowana cena 
rynkowa z 

uwzgl.cech  działek: 
161,30 

wielkość działki 

mniejsza 

mniejsza 10% 

średnia 

większa 

warunki fizyczne 

korzystne 

mniej korzystne 10% przeciętne 

mniej korzystne 

823 5377 

minimalna: 70 

położenie ekonomiczne 

korzystne 

przeciętne 50% 

Współczynnik Ui zastosowany do 
wyliczenia ceny średniej:1,125>> 

136,12 zł/m2 x 1,125 = 153,14 zł/m2 

przeciętne 

maksymalna: 238,10 
mniej korzystne 

zagospodarowanie działki 
występuje 

nie występuje 10% 

średnia: 136,12 

nie występuje 

sąsiedztwo 

korzystne 

korzystne 20% przeciętne 

mniej korzystne 

oszacowana cena 
rynkowa z 

uwzgl.cech  działek: 
153,14 

wielkość działki 

mniejsza 

średnia 10% 

średnia 

większa 

warunki fizyczne 

korzystne 

mniej korzystne 10% przeciętne 

mniej korzystne 

Łącznie : 14 996 51 793   
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Tabela poniżej przedstawia klasy nieruchomości inwestycyjnych z przypisanym poziomem hierarchii pomiaru 
wartości godziwej: 
 

Klasa aktywów (wg lokalizacji nieruchomości inwestycyjnej) 31.12.2015 Poziom 2 Poziom 3 

Bydgoszcz 16 320   16 320 

Nowa Sól 3 817   3 817 

Zielona Góra 2 694   2 694 

Wartość  na koniec okresu 22 831 
 

22 831 

 
 

Klasa aktywów (wg lokalizacji nieruchomości inwestycyjnej) 31.12.2014 Poziom 2 Poziom 3 

Bydgoszcz 19 125   19 125 

Nowa Sól 2 415   2 415 

Zielona Góra 3 023   3 023 

Wartość  na koniec okresu 24 562 
 

24 562 

 
W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody z czynszów oraz ujęła w rachunku zysków i strat 
bezpośrednie koszty utrzymania nieruchomości w następującej wysokości: 
 

Przychody z czynszów oraz koszty utrzymania nieruchomości 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Przychody z czynszów 261 78 

Bezpośrednie koszty operacyjne dotyczące:     

Nieruchomości przynoszących przychody z czynszów 171 53 

Nieruchomości, które w danym okresie nie przyniosły przychodów z 
czynszów 

181 187 

Bezpośrednie koszty operacyjne  352 240 

 
 
 

9. Aktywa oraz zobowiązania finansowe 
 
 

9.1. Kategorie aktywów oraz zobowiązań finansowych 

 
 
 
Wartość aktywów finansowych prezentowana w bilansie odnosi się do następujących kategorii instrumentów 
finansowych określonych w MSR 39: 
 
 

1 – pożyczki i należności (PiN) 5 - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (ADS) 

2 - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat - przeznaczone do obrotu (AWG-O) 6 - instrumenty pochodne zabezpieczające (IPZ) 

3 - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat - wyznaczone przy początkowym 
ujęciu do wyceny w wartości godziwej (AWG-W) 7 - aktywa poza zakresem MSR 39 (Poza MSR39) 

4 - inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności (IUTW)  
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Aktywa finansowe w podziale na 
kategorie instrumentów 
finansowych wg MSR 39 

Nota 

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 

Razem 
PiN 

AWG-
O 

AWG-
W 

IUTW ADS IPZ 
Poza 

MSR39 

Stan na 31.12.2015                   

Aktywa trwałe:   
 

                

Należności i pożyczki ID9B                
Pochodne instrumenty 

finansowe 
ID9B                

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe 

ID9C         73    3 215 3 288 

Aktywa obrotowe: 
 

                

Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności 

ID12 26 824           1 625 28 449 

Pożyczki ID9B                

Pochodne instrumenty 
finansowe 

ID9B                

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

ID9C                

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

ID13 4 796             4 796 

Kategoria aktywów 
finansowych razem  

31 620    73 
 

4 840 36 533 

Stan na 31.12.2014 
 

                

Aktywa trwałe:   
 

                

Należności i pożyczki ID9B               
 

Pochodne instrumenty 
finansowe 

ID9B               
 

Pozostałe długoterminowe 
aktywa finansowe 

ID9C         71   4 656 4 727 

Aktywa obrotowe: 
 

              
 

Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności 

ID12 33 323           2 118 35 441 

Pożyczki ID9B                

Pochodne instrumenty 
finansowe 

ID9B                

Pozostałe krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

ID9C                

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

ID13 14 925             14 925 

Kategoria aktywów 
finansowych razem  

48 248    71 
 

6 774 55 093 

 
 
 
Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w bilansie odnosi się do następujących kategorii 
instrumentów finansowych określonych w MSR 39: 
 
1 - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat - przeznaczone do obrotu (ZWG-O) 

4 - instrumenty pochodne zabezpieczające 
(IPZ) 

2 - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek 
zysków i strat - wyznaczone przy początkowym ujęciu do wyceny w wartości 
godziwej (ZWG-W) 

5 - zobowiązania poza zakresem MSR 39 
(Poza MSR39) 

3 - zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 
(ZZK) 
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Zobowiązania finansowe w podziale na 
kategorie instrumentów finansowych wg 

MSR 39 
Nota 

*Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Razem 

ZWG-O ZWG-W ZZK IPZ 
Poza 

MSR39 
  

Stan na 31.12.2015               

Zobowiązania długoterminowe:   
 

            

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne 

ID9D     622     622 

Leasing finansowy ID7         1 623 1 623 

Pochodne instrumenty finansowe ID9B            

Pozostałe zobowiązania ID18            

Zobowiązania krótkoterminowe: 
 

            

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania 

ID18     15 004   1 133 16 137 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne 

ID9D     439     439 

Leasing finansowy ID7         675 675 

Pochodne instrumenty finansowe ID9B 458         458 

Kategoria zobowiązań finansowych 
razem  

458 
 

16 065 
 

3 431 19 954 

Stan na 31.12.2014 
 

            

Zobowiązania długoterminowe:   
 

            

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne 

ID9D     1 034     1 034 

Leasing finansowy ID7         2 125 2 125 

Pochodne instrumenty finansowe ID9B           
 

Pozostałe zobowiązania ID18           
 

Zobowiązania krótkoterminowe: 
 

            

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania 

ID18     21 727   3 855 25 582 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty 
dłużne 

ID9D     1 800     1 800 

Leasing finansowy ID7         620 620 

Pochodne instrumenty finansowe ID9B 296         296 

Kategoria zobowiązań finansowych 
razem  

296 
 

24 561 
 

6 600 31 457 

 

9.2. Należności i pożyczki 

Spółka dla celów prezentacji w bilansie wyodrębnia klasę należności i pożyczek (MSSF 7.6). W części 
długoterminowej należności i pożyczki prezentowane są w bilansie w jednej pozycji. W części 
krótkoterminowej, zgodnie z wymogami MSR 1, odrębnie prezentuje należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności. Pozycje bilansu z klasy należności i pożyczek przedstawia poniższa tabela. Ujawnienia 
odnoszące się do należności zamieszczone są w nocie nr 12. 
 

Należności i pożyczki 31.12.2015 31.12.2014 

Aktywa trwałe:       

Należności     

Pożyczki     

Należności i pożyczki długoterminowe - - 

Aktywa obrotowe:     
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 28 449 35 441 

Pożyczki    

Należności i pożyczki krótkoterminowe 28 449 35 441 

Należności i pożyczki, w tym: 28 449 35 441 

należności (nota nr 12) 28 449 35 441 

pożyczki (nota nr 9) - - 
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9.3. Pochodne instrumenty finansowe 

Spółka wykorzystuje instrumenty pochodne (kontrakty forward na sprzedaż waluty EUR) by minimalizować 
ryzyko zmiany kursów walut, w których realizowana jest część transakcji sprzedaży i zakupu.  
 
Instrumenty pochodne, pomimo iż od strony ekonomicznej zabezpieczają Spółkę przed ryzykiem walutowym, 
nie stanowią formalnie zabezpieczenia w rozumieniu MSR 39, w związku z tym traktowane są jako instrumenty 
przeznaczone do obrotu (instrumenty pochodne handlowe). Wszystkie instrumenty pochodne wyceniane są w 
wartości godziwej, ustalanej na podstawie danych pochodzących z rynku (kursy walut, stopy procentowe).  
 

Instrumenty pochodne 31.12.2015 31.12.2014 

Aktywa trwałe:       

Instrumenty pochodne handlowe     

Instrumenty pochodne zabezpieczające   

Instrumenty pochodne długoterminowe   

Aktywa obrotowe:     

Instrumenty pochodne handlowe   

Instrumenty pochodne zabezpieczające   

Instrumenty pochodne krótkoterminowe   

Aktywa - instrumenty pochodne   

Zobowiązania długoterminowe:   

Instrumenty pochodne handlowe   

Instrumenty pochodne zabezpieczające   

Instrumenty pochodne długoterminowe   

Zobowiązania krótkoterminowe:     

Instrumenty pochodne handlowe 458 296 

Instrumenty pochodne zabezpieczające    

Instrumenty pochodne krótkoterminowe 458 296 

Zobowiązania - instrumenty pochodne 458 296 

 
 
Instrumenty pochodne handlowe 
Poszczególne klasy instrumentów pochodnych handlowych prezentuje poniższa tabela: 
 

Charakterystyka instrumentów pochodnych 
handlowych (ryzyka) 

Nominał 
transakcji w 
walucie (w 

tys.) 

Wartość bilansowa 
instrumentów* 

Termin realizacji 

Aktywa 
finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 

od do 

Stan na 31.12.2015           

Kontrakty forward EUR 3 150  458 2016-02-26 2016-06-17 

Instrumenty pochodne handlowe razem -    458 
  Stan na 31.12.2014         

Kontrakty forward EUR 3 992 - 296 2015-01-30 2015-04-30 

Instrumenty pochodne handlowe razem - 296   

* wartość godziwa 
 
Wpływ instrumentów pochodnych handlowych na wynik finansowy zaprezentowano w nocie nr 22. 
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9.4. Pozostałe aktywa finansowe 

W ramach pozostałych aktywów finansowych Emitent prezentuje następujące inwestycje: 
 

Pozostałe aktywa finansowe 
Aktywa krótkoterminowe Aktywa długoterminowe 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalności:           

Dłużne papiery wartościowe skarbowe         
Dłużne papiery wartościowe 

komercyjne         

Pozostałe         

Inwestycje utrzymywane do terminu 
wymagalności      

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży:         

Akcje spółek notowanych     68 66 

Udziały, akcje spółek nienotowanych     5 5 

Dłużne papiery wartościowe        

Pozostałe        

Aktywa finansowe dostępne do 
sprzedaży   

73 71 

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

 
  

Akcje spółek notowanych     
 

  

Dłużne papiery wartościowe     
 

  

Jednostki funduszy inwestycyjnych     
 

  

Pozostałe     
 

  

Aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez rachunek zysków i 
strat    

  

Pozostałe aktywa finansowe razem   73 71 

 
 
Aktywa dostępne do sprzedaży 
 
Akcje spółek publicznych wyceniane są w wartości godziwej na podstawie kursów notowań akcji na dzień 
bilansowy.  
 
Udziały i akcje w spółkach nienotowanych Spółka wycenia w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości. 
 

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów 
finansowych 

Aktywa krótkoterminowe Aktywa długoterminowe 

od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 
utrzymywanych do terminu wymagalności 

    
    

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - - - 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży 

    
    

Saldo na początek okresu     -91 -89 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie     9 3 

Odpisy ujęte jako inne całkowite dochody     -7 -5 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-)       

Odpisy wykorzystane (-)       

Inne zmiany        

Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu - - -89 -91 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów 
finansowych razem 

- - -89 -91 



Nazwa jednostki: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2015 – 31.12.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 45 / 77 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności – nie występują 
 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat– nie występują 
 

9.5. Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 

Wartość kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych ujętych w sprawozdaniu finansowym prezentuje 
poniższa tabela: 
 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 
Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Zobowiązania finansowe wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu:         

Kredyty w rachunku kredytowym 439 1 800 622 1 034 

Kredyty w rachunku bieżącym         

Pożyczki         

Dłużne papiery wartościowe         

Zobowiązania finansowe wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu 

439 1 800 622 1 034 

Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat:   

        

Kredyty w rachunku kredytowym         

Dłużne papiery wartościowe         

Pozostałe         

Zobowiązania finansowe wyznaczone do wyceny w 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat   

    

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem 439 1 800 622 1 034 

 
 
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 
 
Spółka nie zalicza żadnych instrumentów z klasy kredytów i pożyczek do zobowiązań finansowych 
wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. Wszystkie kredyty wyceniane są 
według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Wartość godziwą kredytów, 
pożyczek i innych instrumentów dłużnych zaprezentowano w nocie nr 9.7. 
 
Informacje dotyczące charakteru i zakresu ryzyka, na które narażona jest Spółka z tytułu zaciągniętych 
kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych prezentuje poniższa tabela (patrz również nota nr 28 
dotycząca ryzyk): 
 

Charakterystyka 
zobowiązań finansowych 

wycenianych wg 
zamortyzowanego kosztu 

Waluta Oprocentowanie 
Termin 

wymagalności 

Wartość 
bilansowa 

Zobowiązanie 

w 
walucie 

w PLN krótkoterminowe długoterminowe 

Stan na 31.12.2015               

Kredyty w rachunku 
bieżącym (Umbrella) 

PLN 
Wibor O/N + 

marża 
29.04.2016     

Kredyty w rachunku 
kredytowym (inwestycyjny) 

PLN Wibor 1M + marża 18.05.2018  1 061 439 622 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2015 1 061 439 622 

Stan na 31.12.2014               

Kredyty w rachunku 
bieżącym (Umbrella) 

PLN 
Wibor O/N + 

marża 
23.10.2015 

      

Kredyty w rachunku 
kredytowym (obrotowy) 

PLN Wibor 1M + marża 31.01.2015 
 

1 332 1 332   

Kredyty w rachunku 
kredytowym (inwestycyjny) 

PLN Wibor 1M + marża 18.05.2018 
 

1 502 468 1 034 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne razem wg stanu na dzień 31.12.2014 2 835 1 800 1 034 
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9.6. Zabezpieczenie spłaty zobowiązań 

 
 
Zaciągnięte przez Spółkę zobowiązania z tytułu kredytów oraz z tytułu leasingu finansowego objęte są 
następującymi zabezpieczeniami spłaty (według stanu na dzień bilansowy): 
 
 

Rodzaj zabezpieczenia 
Wartość zabezpieczenia (tys. PLN) 

31.12.2015 31.12.2014 

Hipoteka umowna na nieruchomościach 23 520 23 520 

 
 
 
Na 31.12.2015 następujące aktywa Spółki (w wartości bilansowej) stanowiły zabezpieczenie spłaty zobowiązań: 
 

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie 
zobowiązań 

Nota nr 31.12.2015 31.12.2014 

Wartości niematerialne ID5     

Rzeczowe aktywa trwałe, w tym w leasingu ID6, ID7 18 590 19 003 

Aktywa finansowe (inne niż należności) 

 

  

Zapasy ID11   

Należności z tytułu dostaw i usług i inne ID12   

Środki pieniężne ID13   

Wartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenie razem 18 590 19 003 

 
 
 
Poza wyżej wymienionymi formami zabezpieczeń spłaty, umowy kredytowe nakładają na Spółkę dodatkowe 
wymogi, jakie muszą być spełnione przez okres kredytowania: 
 
 

Opis warunków umowy Umowa 
Wartość bilansowa 

zobowiązania 

-Wskaźnik płynności bieżący nie mniejszy niż 2,0 

Kredyty w rachunku 
bieżącym (Umbrella) 

- 
-Udział funduszy własnych w finansowaniu aktywów nie mniejszy niż 60% 

-Wskaźnik płynności bieżący nie mniejszy niż 2,0 

Kredyt inwestycyjny 1 061 
-Wskaźnik obsługi długu EBIDTA nie mniejszy niż 1,15 

-Udział funduszy własnych w finansowaniu aktywów nie mniejszy niż 60% 

 
 
 
 

9.7. Pozostałe informacje dotyczące instrumentów finansowych 

 

 

9.7.1. Informacja o wartości godziwej instrumentów finansowych 

 
Porównanie wartości bilansowej aktywów oraz zobowiązań finansowych z ich wartością godziwą przedstawia 
się następująco: 
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Klasa instrumentu finansowego Nota 

31.12.2015 31.12.2014 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa: 
 

        

Pożyczki ID9B         
Należności z tytułu dostaw i usług  ID12 26 824 26 824 33 323 33 323 

Pochodne instrumenty finansowe ID9B         

Papiery dłużne ID9C         

Akcje spółek notowanych ID9C 68 68 66 66 
Udziały, akcje spółek nienotowanych ID9C 5 5 5 5 

Jednostki funduszy inwestycyjnych ID9C         
Pozostałe klasy pozostałych aktywów 

finansowych 
ID9C         

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ID13 4 796 4 796 14 925 14 925 

Zobowiązania: 
 

        

Kredyty w rachunku kredytowym ID9D 1 061 1 061 2 835 2 835 

Kredyty w rachunku bieżącym ID9D         

Pożyczki ID9D         

Dłużne papiery wartościowe ID9D         

Leasing finansowy ID7 2 298 2 298 2 745 2 745 

Pochodne instrumenty finansowe ID9B 458 458 296 296 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe 

ID18 15 004 15 004 21 727 21 727 

 
Wartość godziwa definiowana jest jako kwota, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby 
zostać wymieniony, a zobowiązanie wykonane, pomiędzy dobrze poinformowanymi, zainteresowanymi i 
niepowiązanymi stronami. W przypadku instrumentów finansowych, dla których istnieje aktywny rynek, ich 
wartość godziwą ustala się na podstawie parametrów pochodzących z aktywnego rynku (ceny sprzedaży i 
zakupu). W przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wartość godziwa 
ustalana jest na podstawie technik wyceny, przy czym jako dane wejściowe modelu w maksymalnym stopniu 
wykorzystywane są zmienne pochodzące z aktywnych rynków (kursy walutowe, stopy procentowe itd.).  
 
Wartość godziwą aktywów oraz zobowiązań finansowych, które zgodnie z polityką rachunkowości Spółka 
ujmuje w bilansie według zamortyzowanego kosztu, a dla których nie istnieje aktywny rynek, ustalono na 
potrzeby sporządzenia noty jako wartość bieżącą przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych 
rynkową stopą procentową. 
 
Spółka nie dokonywała wyceny wartości godziwej należności oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług – ich 
wartość bilansowa uznawana jest za rozsądne przybliżenie wartości godziwej. 
 
 

9.7.2. Dodatkowe informacje o metodach wyceny instrumentów finansowych ujętych w bilansie w wartości 
godziwej  

 
Tabela poniżej przedstawia aktywa oraz zobowiązania finansowe wyceniane przez Spółkę w wartości godziwej, 
zakwalifikowane do określonego poziomu w hierarchii wartości godziwej: 
 

 poziom 1 – notowane ceny (bez dokonywania korekt) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów 
oraz zobowiązań, 

 poziom 2 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, inne niż notowane ceny ujęte w 
ramach poziomu 1, obserwowalne na podstawie zmiennych pochodzących z aktywnych rynków,  

 poziom 3 – dane wejściowe do wyceny aktywów i zobowiązań, nie ustalone w oparciu o zmienne 
pochodzące z aktywnych rynków. 
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Klasa instrumentu finansowego Nota nr Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 
Razem 

wartość 
godziwa 

Stan na 31.12.2015      

Aktywa:        

Akcje spółek notowanych a) 68    68  

Udziały, akcje spółek nienotowanych* b)       
Instrumenty pochodne handlowe c)      

Instrumenty pochodne zabezpieczające c)     

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej d)       

Aktywa razem  68 - - 68 

Zobowiązania:        

Instrumenty pochodne handlowe (-) c)  -458   -458 

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-) c)       

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-) e)       

Zobowiązania razem (-)  - -458 - -458 

 
 
 

Klasa instrumentu finansowego Nota nr Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 
Razem 

wartość 
godziwa 

Stan na 31.12.2014      

Aktywa:        

Akcje spółek notowanych a) 66    66  
Udziały, akcje spółek nienotowanych* b)       

Instrumenty pochodne handlowe c)      

Instrumenty pochodne zabezpieczające c)     

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej d)       

Aktywa razem  66 - - 66 

Zobowiązania:        

Instrumenty pochodne handlowe (-) c)  -296   -296 

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-) c)       

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-) e)       

Zobowiązania razem (-)  - -296 - -296 
*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości 
godziwej 

 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne przeniesienia pomiędzy poziomem 1 oraz poziomem 2 
wartości godziwej instrumentów. 
 
a) Akcje spółek notowanych 
Klasa ta obejmuje papiery wartościowe spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w 
Warszawie. Wartość godziwa akcji została określona na podstawie notowań z dnia bilansowego (poziom 1). 
 
b) Udziały, akcje spółek nienotowanych 
Wartość godziwa nienotowanych papierów wartościowych z uwagi na nieistotność tej pozycji w bilansie (5 tys. 
PLN) została oparta o cenę nabycia i uznawana jest przez Spółkę za wystarczające przybliżenie wartości 
godziwej. 
 
c) Instrumenty pochodne 
Większość instrumentów pochodnych to instrumenty walutowe wyceniane modelem z wykorzystaniem 
parametrów rynkowych tj. kursów wymiany walut oraz stóp procentowych (poziom 2).  
 
d) Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej – nie wystąpiły. 
 
e) Pożyczki– nie wystąpiły. 
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9.7.3. Przekwalifikowanie 

Spółka nie dokonała przekwalifikowania składników aktywów finansowych, które spowodowałoby zmianę 
zasad wyceny tych aktywów pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia lub metodą zamortyzowanego kosztu. 
  
 

9.7.4. Wyłączenie z bilansu 

Na dzień 31.12.2015 Spółka nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia kwalifikują się do 
wyłączenia z bilansu. 
 
 
 
 

10. Aktywa oraz rezerwa na podatek odroczony 
 

Aktywa oraz rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w następujący sposób wpływa na 
sprawozdanie finansowe: 
 
 

Odroczony podatek dochodowy Nota nr 31.12.2015 31.12.2014 

Saldo na początek okresu:       

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   3 372 4 062 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 745 3 404 

Podatek odroczony per saldo na początek okresu   627 658 

Zmiana stanu w okresie wpływająca na: 
 

   

Rachunek zysków i strat (+/-) ID23 -334 -32 

Inne całkowite dochody (+/-) 
 

1 1 

Podatek odroczony per saldo na koniec okresu, w tym:   295 627 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 313 3 372 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   2 018 2 745 

 

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 

okresu 

Zmiana stanu: 
Saldo na 

koniec okresu 
rachunek 

zysków i strat 
inne dochody 

całkowite 

Stan na 31.12.2015         

Aktywa:         

Wartości niematerialne 19 -4   14 

Rzeczowe aktywa trwałe 345 15   360 

Udziały w jednostkach zależnych 220  -220   
 Zapasy 39 104   143 

Należności z tytułu dostaw i usług 255 349   604 

Kontrakty budowlane 521 -507   14 

Inne aktywa 22 3   25 

Zobowiązania:       
 Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 53 17   71 

Rezerwy na świadczenia pracownicze 205 -40   165 

Pozostałe rezerwy 28 197   225 

Pochodne instrumenty finansowe 56 31   87 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 93 87   180 

Inne zobowiązania-przychody przyszłych okresów 
 

278   278 

Inne:       
 Nierozliczone straty podatkowe 1 516 -1 369   147 

Razem 3 372 -1 059 
 

2 313 
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Stan na 31.12.2014         

Aktywa:         

Wartości niematerialne 20 -1   19 

Rzeczowe aktywa trwałe 934 -589   345 

Udziały w jednostkach zależnych 
 

220   220 

Zapasy 105 -66   39 

Należności z tytułu dostaw i usług 272 -17   255 

Kontrakty budowlane 418 103   521 

Inne aktywa 27 -5   22 

Zobowiązania:         
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 58 -5   53 

Rezerwy na świadczenia pracownicze 161 44   205 

Pozostałe rezerwy 80 -52   28 

Pochodne instrumenty finansowe 
 

56   56 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 59 34   93 

Inne zobowiązania 9 -9   
 Inne:         

Nierozliczone straty podatkowe 1 919 -403   1 516 

Razem 4 062 -690 
 

3 372 

 
 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 

 

Tytuły różnic przejściowych 
Saldo na 
początek 

okresu 

Zmiana stanu: 
Saldo na 

koniec okresu 
rachunek 

zysków i strat 
inne dochody 

całkowite 

Stan na 31.12.2015         

Aktywa:         

Wartości niematerialne       
 

Rzeczowe aktywa trwałe 796 -1   795 

Nieruchomości inwestycyjne 1 715 -919   795 

Pochodne instrumenty finansowe 
 

    
 

Należności z tytułu dostaw i usług odsetki, 
odszkodowanie 

 321   321 

Kontrakty budowlane  4   4 

Inne aktywa 65 -49 -1 14 

Zobowiązania:         

Pochodne instrumenty finansowe     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 118 -69   49 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne     

Inne zobowiązania 52 -12   40 

Razem 2 745 -725 -1 2 018 

Stan na 31.12.2014         

Aktywa:         

Rzeczowe aktywa trwałe 808 -12   796 

Nieruchomości inwestycyjne 2 416 -701   1 715 

Kontrakty budowlane 54 -54   
 

Inne aktywa 31 35 -1 65 

Zobowiązania:         

Pochodne instrumenty finansowe     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 96 22   118 

Inne zobowiązania 
 

52   52 

Razem 3 404 -658 -1 2 745 
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Podatek dochodowy odnoszący się do każdej pozycji innych całkowitych dochodów przedstawia się 
następująco: 

 

Podatek dochodowy odnoszący się do 
składników innych dochodów całkowitych 

od 01.01 do 31.12.2015 od 01.01 do 31.12.2014 

Brutto Podatek Netto Brutto Podatek Netto 

Inne całkowite dochody:               

              

Przeszacowanie nieruchomości  143  -  143       
Aktywa finansowe dostępne do 

sprzedaży:       

- dochody (straty) ujęte w okresie w 
innych dochodach całkowitych 

-7 -1 -6 -5 -1 -4 

- kwoty przeniesione do wyniku 
finansowego        

           

Razem 136 -1 137 -5 -1 -4 

 
 
 

11. Zapasy 
 

W sprawozdaniu finansowym Spółki ujęte są następujące pozycje zapasów: 
 

Struktura zapasów 31.12.2015 31.12.2014 

Materiały 11 434 11 906 

Półprodukty i produkcja w toku 2 750 2 391 

Wyroby gotowe 4 869 4 158 

Towary + zaliczki 1 240 1 498 

Wartość bilansowa zapasów razem 20 293 19 953 

 

 
W 2015 roku Spółka ujęła w działalności operacyjnej rachunku zysków i strat koszty sprzedanych zapasów oraz 
nieprzypisane pośrednie koszty produkcji łącznie w kwocie 76.042 tys. PLN  (2014 rok: 110.284 tys. PLN).  
 
 
Odpisy aktualizujące wartość zapasów obciążyły pozostałe koszty operacyjne. Kwota odwróconych odpisów 
została ujęta pozostałe przychody operacyjne (patrz nota nr 21).  
 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Stan na początek okresu 205  553  

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 548  45  

Odpisy odwrócone w okresie (-)  (116) 

Wykorzystanie odpisu  (277) 

Stan na koniec okresu 753 205  

 

Na dzień 31.12.2015 r. Spółka nie zabezpieczała zobowiązań zapasami.  
 
 

12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, ujmowane przez Spółkę w ramach klasy należności 
i pożyczek (patrz nota nr 9.2) przedstawiają się następująco: 
 
 
Należności długoterminowe – nie występują 
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Należności krótkoterminowe: 
 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 31.12.2015 31.12.2014 

Aktywa finansowe (MSR 39):     

Należności z tytułu dostaw i usług 35 387 34 572 

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (-) -8 563 -1 249 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 26 824 33 323 

Należności ze sprzedaży aktywów trwałych    

Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów o usługę budowlaną    

Kaucje wpłacone z innych tytułów    

Inne należności    

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności finansowych(-)    

Pozostałe należności finansowe netto - - 

Należności finansowe 26 824 33 323 

Aktywa niefinansowe (poza MSR 39):    

Należności z tytułu podatków i innych świadczeń 9 1 508 

Przedpłaty i zaliczki    

Pozostałe należności niefinansowe 1 616 610 

Odpisy aktualizujące wartość należności niefinansowych (-)    

Należności niefinansowe 1 625 2 118 

Należności krótkoterminowe razem 28 449 35 441 

 

Wartość bilansowa należności z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 9.7). 
 
Spółka dokonała na dzień bilansowy oceny należności ze względu na utratę ich wartości zgodnie ze stosowaną 
polityką rachunkowości. Odpisy aktualizujące wartość należności obciążyły pozostałe koszty operacyjne, 
natomiast ich odwrócenie zostało ujęte w pozostałych przychodach operacyjnych. 
 
Największą wartość odpisów stanowią wierzytelności od spółki zależnej Promstahl Polska w kwocie 5.547 tys. 
zł. Kwota odpisu to przede wszystkim efekt oszacowania ryzyka kredytowego oraz walutowego wynikającego  
ze współpracy Promstahl Polska z dystrybutorem systemów przeładunkowych na terenie Rosji, którego dług 
wobec Promstahl Polska na dzień 31.12.2015 roku wynosił 1.652 tys. euro. Projprzem S.A. objęła odpisem 
kwotę 5.034 tys. zł (1.200 tys. euro). Pozostałe 513 tys. zł odpisu aktualizującego wynika z oszacowania ryzyka 
kredytowego związanego z rumuńskim klientem Promstahl Polska. 
Inną istotną wierzytelnością narażoną na ryzyko kredytowe jest należność od nabywcy nieruchomości 
gruntowej w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Spółka oszacowała prawdopodobieństwo odzyskania należności jako 
niskie stąd odpis aktualizujący w kwocie 1.522 tys. zł. Odpisem nie objęto tej część wierzytelności, na którą 
Spółka posiada zabezpieczenia w postaci hipotek oraz uregulowanej przez dłużnika pomiędzy dniem 
bilansowym a dniem publikacji sprawozdania.   
 
Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności w okresie objętym sprawozdaniem finansowym prezentuje 
poniższa tabela: 
 

Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych należności finansowych 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Stan na początek okresu 1 249 1 138 

Odpisy ujęte jako koszt w okresie 7 398 242 

Odpisy odwrócone ujęte jako przychód w okresie (-) -84 -78 

Odpisy wykorzystane (-)  -54 

Stan na koniec okresu 8 563 1 249 

 
Dalsza analiza ryzyka kredytowego należności, w tym analiza wieku należności zaległych nie objętych odpisem 
aktualizującym, została przedstawiona w nocie nr 28. 
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Na dzień 31.12.2015 r. Spółka nie zabezpieczała zobowiązań należnościami. 
 
Informację o zabezpieczeniach zobowiązań zaprezentowano w nocie nr 9.6. 
 
 

13. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31.12.2015 31.12.2014 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych prowadzonych w PLN 773 5 138 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych walutowych 3 984 5 070 

Środki pieniężne w kasie 39 27 

Depozyty krótkoterminowe  
 

Inne (weksel)  4 690 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty razem 4 796 14 925 

 
 

Tabela poniżej prezentuje wartość środków pieniężnych podlegających ograniczeniom w dysponowaniu: 
 

Środki pieniężne podlegające ograniczeniom w dysponowaniu 31.12.2015 31.12.2014 

Gwarancja bankowa  1 556 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 153 166 

Wartość bilansowa środków pieniężnych razem 153 1 722 

 
Spółka dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób 
przyjęty do prezentacji w bilansie. Wartościowe uzgodnienie środków pieniężnych wykazanych w bilansie oraz 
rachunku przepływów przedstawiono w nocie nr 25. 
 
 

14. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 
 
Spółka w roku 2015 nie zaniechała żadnej z prowadzonych działalności.  
 
Nieruchomości prezentowane w roku ubiegłym jako przeznaczone do sprzedaży, zlokalizowane w Bydgoszczy 
oraz Nowej Soli, przeniesiono do środków trwałych a następnie w wartości godziwej do nieruchomości 
inwestycyjnych. Przyczyną przeniesienia była przede wszystkim zmiana sposobu użytkowania (najem). 
 
Aktywa oraz zobowiązania wchodzące w skład grupy przeznaczonej do sprzedaży obejmują następujące 
składniki na poszczególne dni bilansowe: 
 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz dotyczące ich 
zobowiązania 

31.12.2015 31.12.2014 

Aktywa      

Wartości niematerialne     

Rzeczowe aktywa trwałe - 3 880 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego     

Zapasy    

Środki pieniężne    

Inne aktywa    

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 3 880 

Zobowiązania     

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego     

Rezerwy     

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług     

Pozostałe zobowiązania     

Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży -    -    
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15. Kapitał własny 
 

15.1. Kapitał podstawowy 

 
Na dzień 31.12.2015 kapitał podstawowy Spółki  wynosił 5.983 tys. PLN  (2014 rok: 5.983 tys. PLN) i dzielił się 
na 5.982.716 akcji (2014 rok: 5.982.716) o wartości nominalnej 1 PLN każda. Wszystkie akcje zostały w pełni 
opłacone.  
 
Wszystkie akcje w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy. Akcje z serii A to akcje imienne 
uprzywilejowane co do głosu, w taki sposób, że na jedną akcję przypadają 4 głosy na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy. Na dzień 31.12.2015 r. liczba akcji uprzywilejowanych wynosiła 542.750. Na wniosek 
akcjonariusza w dniu 25.02.2016 r. dokonano konwersji 1.000 akcji imiennych na akcje okazicielskie. W związku 
z powyższym obecnie liczba akcji zwykłych wynosi 5.440.966 akcji, natomiast liczba akcji uprzywilejowanych 
wynosi 541.750 akcji. 
 
 
Zmiany liczby akcji w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wynikają z następujących transakcji z 
właścicielami: 
 

Uzgodnienie zmian liczby akcji 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Akcje wyemitowane i w pełni opłacone:     

Liczba akcji na początek okresu 5 982 716 6 024 000 

Emisja akcji w związku z realizacją opcji (program płatności akcjami)     

Emisja akcji     

Umorzenie akcji (-) 
 

-41 284 

Liczba akcji na koniec okresu 5 982 716 5 982 716 

 
 
Na dzień bilansowy akcje Spółki  nie pozostawały w jej posiadaniu, ani też w posiadaniu jednostek zależnych. 
 
 
 

15.2. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 

 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich 
wartości nominalnej 

Cena 
emisyjna 

(PLN) 

Liczba akcji 
(szt.) 

Wartość 
emisji 
(PLN) 

Wartość 
nominalna 

(-) (PLN) 

Koszty 
emisji (-) 

(PLN) 

Nadwyżka 
ze 

sprzedaży 
akcji  
(PLN) 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na początek poprzedniego okresu   

Emisja akcji serii E 35 1 506 000 52 710 000 -1 506 000 -1 245 032 49 958 968 

      -        -    

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na dzień 31.12.2014 roku 49 958 968 

      -        -    

      -        -    

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej na dzień 31.12.2015 roku 49 958 968 



Nazwa jednostki: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2015 – 31.12.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 55 / 77 

15.3. Pozostałe kapitały 

Kapitał zapasowy 31.12.2015 31.12.2014 

utworzony ustawowo 255 255 

utworzony zgodnie ze statutem/umową ponad wymaganą 
ustawowo(minimalną) wartość 530 530 

przeszacowanie środków trwałych (Rozp. MF z 20.01.1995 r.) 37 37 

z podziału wyniku finansowego 
 

4 206 

programy akcji pracowniczych 75 2 545 

Razem na koniec okresu 897 7 573 

Kapitały rezerwowe 31.12.2015 31.12.2014 

zyski/straty z tyt.wyceny instrumentów finansowych 2 7 

fundusz rezerwowy 37 481 37 481 

fundusz wypłat dywidend przyszłych okresów 2 794 2 794 

fundusz na zakup akcji własnych 1 002 1 002 

fundusz rezerwowy umorzonych akcji 78 78 

środki trwałe przeniesione do NI 1 206 1 206 

inne 158 15 

Razem na koniec okresu 42 721 42 583 

 
   

15.4. Programy płatności akcjami 

 

Spółka na podstawie Uchwały nr 9/2012 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2012 r. dokonała  
skupu akcji własnych w ramach Programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 
kwietnia 2013 zmienionej uchwałą Rady z dnia 27 listopada 2013 r. oraz uchwała z dnia 30 czerwca 2014 r. 

Na podstawie ww. Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Uchwał Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki został 
upoważniony do nabycia łącznie 750 000 akcji PROJPRZEM S.A., przy czym w każdym roku trwania skupu spółka 
uprawniona była do nabycia do 250.000 sztuk akcji,  za cenę nie niższą niż 2 złote i nie wyższą niż 20 złotych. 
Łączna cena nabycia tych akcji nie mogła przekroczyć sumy 1.500.000 złotych, przy czym w każdym roku 
trwania skupu nie mogła przekroczyć 500.000 złotych. Pierwszy etap skupu akcji zakończył się w grudniu 2013 
roku z uwagi na wyczerpanie środków przewidzianych na nabycie akcji w 2013 r. Skup na lata 2014 i 2015 
uzależniony jest od spełnienia przez Spółkę kryteriów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 9/2012.  

Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła 43.214 sztuk akcji własnych, 
stanowiących 0,72 % kapitału zakładowego i dających prawo do 0,56 % głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. Średnia cena skupu akcji wyniosła 11,53 zł za akcję. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 zł, a łączna 
wartość nominalna skupionych akcji wynosi 43.214 zł. Fundusz celowy przeznaczony na pierwszy etap skupu 
akcji wykorzystano w całości.  

W ramach programu motywacyjnego zbyto 1.930 akcji okazicielskich. 

W związku z tym, iż większość osób uprawnionych do przystąpienia do ww. Programu motywacyjnego nie 
skorzystała z możliwości nabycia akcji, Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonała umorzenia 
41.284 akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego do kwoty 5.982.716,00 zł. 

Z uwagi na fakt, iż skonsolidowany zysk netto za rok 2013 oraz 2014  był niższy niż wymagane 8.000.000 zł i 
9.000.000 zł , program motywacyjny w latach 2014 i 2015 nie został uruchomiony.  

W roku 2015 Spółka nie nabyła żadnych akcji własnych. Program motywacyjny zakończył się z dniem 
31.12.2015 r.   
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16. Świadczenia pracownicze 
 

16.1. Koszty świadczeń pracowniczych 

Koszty świadczeń pracowniczych 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Koszty wynagrodzeń 15 325 16 295 

Koszty ubezpieczeń społecznych 3 050 3 162 

Koszty programów płatności akcjami   - 

Koszty przyszłych świadczeń (rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy 
emerytalne) 

 232 

Koszty świadczeń pracowniczych razem 18 375 19 689 

 

16.2. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych ujęte w bilansie obejmują: 
 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 

Zobowiązania i rezerwy 
krótkoterminowe 

Zobowiązania i rezerwy 
długoterminowe 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze:         

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 482 490     

Rezerwy na odprawy emerytalne 14       

Rezerwy na niewykorzystane urlopy 565 750     

Krótkoterminowe świadczenia pracownicze 1 061 1 240 - - 

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze:        

Rezerwy na nagrody jubileuszowe        

Rezerwy na odprawy emerytalne    290 328 

Pozostałe rezerwy       

Inne długoterminowe świadczenia pracownicze - - 290 328 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych razem 1 061 1 240 290 328 

 
Na zmianę stanu innych długoterminowych świadczeń pracowniczych wpływ miały następujące pozycje: 
 

Zmiana stanu rezerw na inne długoterminowe 
świadczenia pracownicze 

Rezerwy na inne długoterminowe świadczenia pracownicze 

nagrody 
jubileuszowe 

odprawy 
emerytalne 

pozostałe razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku         

Stan na początek okresu   328   328 

Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:       

Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia   20   20 

Koszty odsetek   10   10 

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne   -17   -17 

Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:       

Wypłacone świadczenia (-)   -51   -51 

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2015 roku - 290 - 290 

za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku         

Stan na początek okresu   246   246 

Zmiany ujęte w rachunku zysków i strat:         

Koszty bieżącego i przeszłego zatrudnienia   26   26 

Koszty odsetek   11   11 

Zyski (-) lub straty (+) aktuarialne   76   76 

Zmiany bez wpływu na rachunek zysków i strat:         

Wypłacone świadczenia (-)   -30   -30 

Wartość bieżąca rezerw na dzień 31.12.2014 roku - 329 - 329 
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Wartość bieżącą rezerw ujęto w oparciu o wycenę sporządzoną przez niezależnego aktuariusza, który przyjął 
przy wycenie świadczeń następujące założenia: 
 

  31.12.2015 31.12.2014 

Stopa dyskonta 2,75%  2,8%  

Przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 1,75 % - 2,5 %  3 %  

Wskaźnik rotacji zatrudnienia 9 % 9 % 

 
 

17. Pozostałe rezerwy 
 
Wartość rezerw ujętych w sprawozdaniu finansowym oraz ich zmiany w poszczególnych okresach przedstawiały 
się następująco: 
 

Pozostałe rezerwy 
Rezerwy krótkoterminowe Rezerwy długoterminowe 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Rezerwy na sprawy sądowe  420       

Rezerwy na naprawy gwarancyjne 240       

Inne rezerwy 18       

Pozostałe rezerwy razem 678    

 
 
 

Zmiana stanu pozostałych rezerw 

Rezerwy na: 

sprawy 
sądowe 

koszty 
restrukturyzacji 

inne razem 

 za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku         

Stan na początek okresu     

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie 420   258 678 

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)        

Wykorzystanie rezerw (-)        

Stan rezerw na dzień 31.12.2015 roku 420  258 678 

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku         

Stan na początek okresu 6     6 

Zwiększenie rezerw ujęte jako koszt w okresie        

Rozwiązanie rezerw ujęte jako przychód w okresie (-)        

Wykorzystanie rezerw (-) -6     -6 

Stan rezerw na dzień 31.12.2014 roku -   - 

 
 
 

18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania (patrz również nota nr 9) przedstawiają się 
następująco: 
 
 
Zobowiązania długoterminowe: 
 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 31.12.2015 31.12.2014 

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych     

Kaucje otrzymane     

Inne zobowiązania finansowe     

Pozostałe zobowiązania długoterminowe razem -    -    
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Zobowiązania krótkoterminowe: 
 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 31.12.2015 31.12.2014 

Zobowiązania finansowe (MSR 39):    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 004 21 727 

Zobowiązania z tytułu zakupu aktywów trwałych    

Inne zobowiązania finansowe    

Zobowiązania finansowe 15 004 21 727 

Zobowiązania niefinansowe (poza MSR 39):    

Zobowiązania z tytułu podatków i innych świadczeń 901 899 

Przedpłaty i zaliczki otrzymane na dostawy 54 22 

Zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną  2 741 

Zaliczki otrzymane na usługi budowlane    

Inne zobowiązania niefinansowe 178 193 

Zobowiązania niefinansowe 1 133 3 855 

Zobowiązania krótkoterminowe razem 16 137 25 582 

 
Wartość bilansowa zobowiązań z tytułu dostaw i usług uznawana jest przez Spółkę za rozsądne przybliżenie 
wartości godziwej (patrz nota nr 9.7). 
Informacja o zobowiązaniach z tytułu umów o usługę budowlaną została zaprezentowana w nocie nr 20. 
 
 
 

19. Rozliczenia międzyokresowe 
 
 

Rozliczenia międzyokresowe 
Rozliczenia krótkoterminowe Rozliczenia długoterminowe 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Aktywa - rozliczenia międzyokresowe:         

Ubezpieczenia mienia 13 44     

Inne koszty opłacone z góry 69 100     

Aktywa - rozliczenia międzyokresowe razem 82 144   

Pasywa - rozliczenia międzyokresowe:       

Dotacje otrzymane       

Przychody przyszłych okresów 46 88   

Inne rozliczenia       

Pasywa - rozliczenia międzyokresowe razem 46 88   

 
 
 
 

20. Umowy o usługę budowlaną 
 
 
W 2015 roku Spółka ujęła w rachunku zysków i strat przychody z tytułu umów o usługę budowlaną w kwocie 
26.038 tys. PLN (2014 rok: 56.410 tys. PLN). 
 
Kwoty ujęte w bilansie dotyczą umów o usługę budowlaną będących w trakcie realizacji na dzień bilansowy. 
Kwoty należności (zobowiązań) z tytułu umów o usługę budowlaną zostały ustalone jako suma poniesionych 
kosztów z tytułu kontraktów budowlanych powiększona o zysk (lub pomniejszona o poniesione straty) oraz 
pomniejszona o faktury częściowe.  
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Wartość należności oraz zobowiązań z tytułu umów o usługę budowlaną prezentuje poniższa tabela: 
 

Należności i zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną 31.12.2015 31.12.2014 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 103 608 91 996 

Zyski narastająco ujęte do dnia bilansowego (+) 7 766 5 401 

Straty narastająco ujęte do dnia bilansowego (-) -1 536 -1 633 

Przychody z umowy narastająco ujęte do dnia bilansowego 109 839 95 764 

Kwoty zafakturowane do dnia bilansowego (faktury częściowe) 107 565 98 505 

Rozliczenie z tytułu umów na dzień bilansowy (per saldo), w tym: 2 273 -2 741 

należności z tytułu umów o usługę budowlaną 2 273   

zobowiązania z tytułu umów o usługę budowlaną   2 741 

 

Szacowane wyniki z umów o usługę budowlaną 31.12.2015 31.12.2014 

Kwota przychodów z usług budowlanych początkowo ustalona w umowie 107 028 92 531 

Zmiana przychodów z umowy 5 286 7 643 

Łączna kwota przychodów z umowy 112 314 100 174 

Koszty umowy poniesione do dnia bilansowego 103 608 91 996 

Koszty pozostające do realizacji umowy 2 122 4 143 

Szacunkowe łączne koszty umowy 105 730 96 139 

Szacunkowe łączne wyniki z umów o usługę budowlaną, w tym: 6 584 4 035 

zyski 8 120 5 668 

straty (-) -1 536 -1 633 

 
Pozycje sprawozdania finansowego dotyczące umów o usługę budowlaną są wartościami opartymi na 
najlepszych szacunkach Zarządu Spółki , jednakże są obarczone pewnym stopniem niepewności, co zostało 
omówione w punkcie dotyczącym niepewności szacunków „Podstawa sporządzenia oraz zasady 
rachunkowości”. 
 
 

21. Przychody i koszty operacyjne 
 
 

21.1. Koszty według rodzaju 

 

Koszty według rodzaju Nota 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Amortyzacja ID5,ID6 3 056 2 994 

Świadczenia pracownicze ID16 18 375 19 689 

Zużycie materiałów i energii   39 442 43 017 

Usługi obce   24 030 60 941 

Podatki i opłaty   1 031 1 170 

Pozostałe koszty rodzajowe   2 201 2 190 

Koszty według rodzaju razem   88 135 130 001 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów   1 524 1 898 

Zmiana stanu produktów, produkcji w toku (+/-)   2 916 -2 756 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-)   - -81 

Koszt własny sprzedaży, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu   92 575 129 224 
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21.2. Pozostałe przychody operacyjne 

 

Pozostałe przychody operacyjne Nota 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
 

696 
 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej ID8 349 839 

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności finansowych ID12 84 78 

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość zapasów ID11 
 

116 

Rozwiązanie niewykorzystanych rezerw ID16,17 209   

Otrzymane kary i odszkodowania 
 

165 142 

Dotacje otrzymane ID19 6 7 

Przychody z tytułu cesji leasingu 
 

46 181 

Różnice inwentaryzacyjne 
 

1 677 1 434 

Zwrot opłat sądowych i komorniczych 
 

82   

Przychody z tytułu korekty składki wypadkowej 
  

231 

Inne przychody   84 77 

Pozostałe przychody operacyjne razem   3 398 3 104 

 

 

 

21.3. Pozostałe koszty operacyjne 

 

Pozostałe koszty operacyjne Nota 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     806 

Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej ID8 2 183 105 

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ID5,ID6 292   

Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych ID12 7 398 242 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych     575 

Opłaty sądowe i komornicze   74 189 

Odpisy aktualizujące wartość zapasów ID11 548 45 

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych niedobory   1 536 1 987 

Koszty likwidacji środków trwałych     14 

Utrzymanie inwestycji w nieruchomości    127 72 

Koszty likwidacji zapasów   119 25 

Zapłacone kary i odszkodowania   149 6 

Zapłacony podatek u źródła    117   

Inne koszty   49 107 

Pozostałe koszty operacyjne razem   12 592 4 173 
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22. Przychody i koszty finansowe 

 

22.1. Przychody finansowe 

 

Przychody finansowe Nota 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy:       

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (lokaty) ID13 29 177 

Pożyczki i należności ID9B,ID12 260 9 

Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności ID9C   
 

Przychody z odsetek dotyczące instrumentów finansowych 
niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy   

289 186 

Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat:   

    

Instrumenty pochodne handlowe ID9B 347 146 

Instrumenty pochodne zabezpieczające ID9B     

Akcje spółek notowanych ID9C 9 3 

Dłużne papiery wartościowe ID9C     

Jednostki funduszy inwestycyjnych ID9C     

Zyski z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych w 
wartości godziwej przez rachunek zysków i strat   

356 149 

Zyski (straty) (+/-) z tytułu różnic kursowych   -346 458 

Zyski z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału ID9C     

Dywidendy z aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży       

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności i pożyczek ID9B,ID12     

Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość inwestycji utrzymywanych 
do terminu wymagalności ID9C 

  

Odsetki od aktywów finansowych objętych odpisem aktualizującym ID9B,ID12     

Inne przychody finansowe (dyskonta, zwroty opłat)    3 217 

Przychody finansowe razem    302 1 011 

 

22.2. Koszty finansowe 

Koszty finansowe Nota 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych niewycenianych w 
wartości godziwej przez wynik finansowy:       

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ID7 144 142 

Kredyty w rachunku kredytowym ID9D 57 22 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ID18 10 98 

Koszty odsetek dotyczące instrumentów finansowych niewycenianych w 
wartości godziwej przez wynik finansowy   

211 262 

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych 
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat:   

   

Instrumenty pochodne handlowe ID9B 162 296 

Straty z wyceny oraz realizacji instrumentów finansowych wycenianych 
w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat   

162 296 

Zyski (straty) (-/+) z tytułu różnic kursowych:      

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ID13    

Pożyczki i należności ID9B,ID12    

Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu ID9D,ID18    

Zyski (straty) (-/+) z tytułu różnic kursowych     

Straty z aktywów dostępnych do sprzedaży przeniesione z kapitału ID9C    
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Odpisy aktualizujące wartość należności i pożyczek ID9B,ID12    

Odpisy aktualizujące wartość inwestycji utrzymywanych do terminu 
wymagalności ID9C 

   

Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży ID9C 

   

Strata z tytułu zbycia inwestycji w jednostce zależnej      

Aktualizacja wartości inwestycji w jednostce zależnej   1 441 1 160 

Inne koszty finansowe (prowizje)   173 299 

Inne koszty finansowe (dyskonta)  391  

Koszty finansowe razem   2 378 2 017 

 

 
23. Podatek dochodowy 

 

Podatek dochodowy Nota 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Podatek bieżący:       

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy       

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy     

Podatek bieżący   - - 

Podatek odroczony:       

Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych ID10 334 32 

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych ID10  
 

Podatek odroczony   334 32 

Podatek dochodowy razem   334 32 

 
 
Uzgodnienie podatku dochodowego obliczonego stawką 19 % od wyniku przed opodatkowaniem z podatkiem 
dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat przedstawia się następująco: 
 
 

Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku przed opodatkowaniem z ujętym 
podatkiem dochodowym 

od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Wynik przed opodatkowaniem -9 094 -3 055 

Stawka podatku stosowana przez Spółkę  19% 19% 

Podatek dochodowy wg stawki krajowej  -1 728 -580 

Uzgodnienie podatku dochodowego z tytułu: 
  

Przychodów nie podlegających opodatkowaniu (-) 1 258 -10 

Kosztów trwale nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów (+) 363 2 524 

Wykorzystania  strat podatkowych (-) -1 255 -2 120 

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od ujemnych różnic przejściowych (+) 1 328 
 

Nierozpoznanego aktywa na podatek odroczony od strat podatkowych (+) 114 
 

Pozostałe 254 218 

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy (+/-) 
  

Podatek dochodowy 334 32 

Zastosowana średnia stawka podatkowa -4% -1% 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nazwa jednostki: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2015 – 31.12.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

 63 / 77 

24. Zysk na akcję i wypłacone dywidendy 
 

24.1. Zysk na akcję 

Zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 
podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
 
 
Kalkulację podstawowego oraz rozwodnionego zysku (straty) na akcję wraz z uzgodnieniem średniej ważonej 
rozwodnionej liczby akcji przedstawiono poniżej.  
 

Zysk (strata) na jedną akcję (PLN) 
od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru     

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 982 716  6 015 743  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje    

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 5 982 716  6 015 743  

Działalność kontynuowana    

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (PLN) (9 428 131) (3 086 632) 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (1,58) (0,51) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (1,58) (0,51) 

Działalność zaniechana   

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN)   

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN)   

Działalność kontynuowana i zaniechana    

Zysk (strata) netto (PLN) (9 428 131)  (3 086 632) 

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) (1,58) (0,51) 

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) (1,58) (0,51) 

 
 
 

24.2. Dywidendy 

Decyzję o pokryciu straty za rok 2014 oraz wypłacie dywidendy podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
(WZA)  w dniu 10 czerwca 2015 r. Stosowne fragmenty uchwał WZA z dnia 10.06.2015 podjętych w tym 
zakresie podano poniżej:  
 
Uchwała nr 12 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie 
uchwala, co następuje: 
Powstałą stratę w wysokości 3.086.631,59  za rok 2014 postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki. 
 
Uchwała nr 13 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie 
uchwala, co następuje: 
1/ postanawia dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielnych 
zysków lat ubiegłych w kwocie łącznej 3.589.629,60 zł to jest 0,60 złotych na jedną akcję. 
2/   dniem nabycia prawa do dywidendy jest 17.07.2015 r. 
3/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05.08.2015 r., 
 
Zgodnie z podjętymi uchwałami wypłata dywidendy nastąpiła 05.08.2015 r. 
 
 
Zarząd Spółki będzie rekomendował pokrycie straty netto z za rok 2015 z zysków kolejnych okresów. 
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25. Przepływy pieniężne 
 
W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku 
(straty) przed opodatkowaniem: 
 

 

  
od 01.01 do 
31.12.2015 

  
od 01.01 do 
31.12.2014 

Korekty:     

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 2 783 2 805 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 273 189 

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 1 691 -734 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych 1 432 1 155 

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych -696 806 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 35 -30 

Koszty odsetek 374 335 

Przychody z odsetek i dywidend -29 -177 

Inne korekty 2 519 576 

Korekty razem 8 382 4 925 

Zmiana stanu zapasów -340 -5 202 

Zmiana stanu należności 6 992 4 779 

Zmiana stanu zobowiązań -6 588 -9 293 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 480 148 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych -5 014 2 622 

Zmiany w kapitale obrotowym -4 470 -6 946 

 
 
 
Spółka dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób 
przyjęty do prezentacji w bilansie (patrz nota nr 13). Wpływ na różnicę w wartości środków pieniężnych 
wykazanych w bilansie oraz rachunku przepływów mają: 
 
 

Rachunek przepływów pieniężnych - środki pieniężne i ich ekwiwalenty 31.12.2015 31.12.2014 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w bilansie 4 796 14 925 

Korekty:     

Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w walucie 22 -9 

Niezrealizowane odsetki od środków pieniężnych (-)     

Inne     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF 4 818 14 916 

 
 
 
 

26. Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
Podmioty powiązane obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki zależne wyłączone z obowiązku 
konsolidacji oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Spółka zalicza podmioty kontrolowane przez 
właścicieli Spółki .  
 
Nierozliczone salda należności oraz zobowiązań zazwyczaj regulowane są w środkach pieniężnych. Informacje o 
zobowiązaniach warunkowych dotyczących podmiotów powiązanych zaprezentowano w nocie nr 27. 
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26.1. Transakcje z kluczowym personelem kierowniczym 

Do kluczowego personelu kierowniczego Spółka zalicza członków zarządu spółki. Wynagrodzenie kluczowego 
personelu w okresie objętym sprawozdaniem finansowym wyniosło: 
 
Zarząd PROJPRZEM S.A. (łącznie z wypłaconymi nagrodami za osiągane przez Spółkę wyniki finansowe): 
 

Osoba 

Wynagrodzenie  
(łącznie z wypłaconymi nagrodami)  
w okresie 01.01.-31.12.2015 roku  

w PROJPRZEM S.A. 
w tys. zł 

Wynagrodzenie  
(łącznie z wypłaconymi nagrodami)  
 w okresie 01.01.-31.12.2014 roku  

w PROJPRZEM S.A. 
w tys. zł 

Anna Zarzycka-Rzepecka - Prezes Zarządu 
(od dnia 27.08.2014 do dnia 23.12.2015 
r.)  

308 317 

Marcin Lewandowski – Członek Zarządu 
(od dnia 27.08.2014 r.) 

282 83 

Piotr Babst 
- Prezes Zarządu (odwołany z dniem 
27.08.2014 r.) 

- 545 

 
Zgodnie z MSR 24.9. do grupy podmiotów powiązanych  Emitent kwalifikuje także osoby/jednostki będące 
bliskimi członkami rodziny osób będących członkami kluczowego personelu Projprzem S.A. Takim podmiotem 
jest Firma C&R Chmara, Rzepecki spółka jawna, w której p. Sebastian Rzepecki jest wspólnikiem (powiązanie 
poprzez P. Annę Zarzycką-Rzepecką). Wartość faktur sprzedaży za najem powierzchni biurowej wystawionych 
na ten podmiot przez Projprzem S.A. w okresie od 01.01.-31.12.2015 r. wyniosła 8,7 tys. zł. (bez podatku vat). 
Wszystkie faktury do dnia 31.12.2015 r. zostały zapłacone. 
 
 
Rada Nadzorcza PROJPRZEM S.A.: 

 
 

Osoba 

Wynagrodzenie w okresie 
01.01.-31.12.2015 roku 

Wynagrodzenie w okresie 
01.01.-31.12.2014 roku 

W PROJPRZEM 
S.A. 

w jednostkach 
zależnych 

W PROJPRZEM 
S.A. 

w jednostkach 
zależnych 

Wojciech Włodarczyk – odwołany 
dnia 23.12.2015 r. (Przewodniczący 
Rady Nadzorczej) 

90  90 
 

Jarosław Skiba (Z-ca 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej) 

78  78 
 

Jarosław Karasiński (Sekretarz Rady 
Nadzorczej) 

78  78 
 

Eryk Karski – powołany 29.09.2015 r. 
(Członek Rady Nadzorczej) 

15  - 
 

Władysław Pietrzak - odwołany dnia 
23.12.2015 r. (Członek Rady 
Nadzorczej) 

60  60 
 

Andrzej Karczykowski – odwołany 
dnia 29.09.2015 r. (Członek Rady 
Nadzorczej) 

45  60 
 

Dariusz Skrocki – powołany dnia 
23.12.2015 r. (Członek Rady 
Nadzorczej) 

1  - 
 

Anna Klimkiewicz – powołana dnia 
23.12.2015 r. (Członek Rady 
Nadzorczej) 

1  - 
 

Mariusz Ostrowski – powołany dnia 
23.12.2015 r. (Członek Rady 
Nadzorczej) 

1  - 
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Nagród z zysku za 2015 r. nie wypłacono i nie przewiduje się ich wypłat.  

 
Spółka nie udzieliła kluczowemu personelowi kierowniczemu żadnych pożyczek w okresie objętym 
sprawozdaniem finansowym.  
 
 

26.2. Transakcje z jednostkami stowarzyszonymi, nie konsolidowanymi jednostkami zależnymi 
oraz pozostałymi podmiotami powiązanymi 

 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty przychodów ze sprzedaży oraz 
należności od podmiotów powiązanych: 
 

Informacje na temat podmiotów powiązanych - sprzedaż 
i należności 

Przychody z działalności 
operacyjnej 

Należności 

od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

31.12.2015 31.12.2014 

Sprzedaż do:         

Promstahl GmbH 39 138  30 930  9 575  6 216  

Promstahl Polska 12 806  17 925  12 090  7 905  

Promstahl Polska - odpis aktualizujący     (5 547) -    

Promstahl Polska - należności netto   6 543  7 905  

LPBP Sp. z o.o. w likwidacji (zakończona w 02/2015 r.)     1    

Promstahl Turcja (zarejestrowana 13.05.2015 r. w 
Turcji; 100% udziałów posiada Promstahl GmbH) 

    

Razem 51 944 48 856 16 118 14 121 

 
Koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności od podmiotów powiązanych ujęto w rachunku 
zysków i strat w pozostałych kosztach operacyjnych. 
 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym ujęto następujące kwoty zakupów oraz zobowiązań wobec 
podmiotów powiązanych: 
 

Informacje na temat podmiotów powiązanych - zakup i 
zobowiązania 

Zakup (koszty, aktywa) Zobowiązania 

od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

31.12.2015 31.12.2014 

Zakup od:         

Promstahl GmbH 895  882  4  69  

Promstahl Polska 77  477  62  101  

LPBP Sp. z o.o. w likwidacji (zakończona w 02/2015 r.)  2 368     

  Promstahl Turcja (zarejestrowana 13.05.2015 r. w 
Turcji; 100% udziałów posiada Promstahl GmbH) 

      

Razem 972 3 727  66 170  
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27. Aktywa oraz zobowiązania warunkowe 
 
Wartość aktywów i zobowiązań warunkowych według stanu na koniec poszczególnych okresów (w tym 
dotyczących podmiotów powiązanych) przedstawia się następująco: 
 

Wyszczególnienie: 31.12.2015 31.12.2014 

Zobowiązania warunkowe 18 320 20 890 

a/ na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 8 523 9 483 

 - udzielonych gwarancji i poręczeń 8 523 9 483 

 - z terminem do 12 miesięcy  907 
 - z terminem pow. 12 miesięcy 8 523 8 576 

 - gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek    

b/ na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 9 797 11 407 

 - udzielonych gwarancji i poręczeń    

 - gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 9 797 11 407 

 - z terminem do 12 miesięcy 2 910 4 146 
 - z terminem pow. 12 miesięcy 6 887 7 261 

     

Należności warunkowe 2 549 1 380 

a/ od jednostek powiązanych z tytułu:   

b/ od pozostałych jednostek z tytułu: 2 549 1 380 

 - otrzymanych  gwarancji i poręczeń    

 - gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 
2 549 

1 380 

 - z terminem do 12 miesięcy 181 200 

 - z terminem pow. 12 miesięcy 2368 1180 

 
 
 

28. Ryzyko dotyczące instrumentów finansowych 
 
Spółka narażona jest na wiele ryzyk związanych z instrumentami finansowymi. Aktywa oraz zobowiązania 
finansowe w podziale na kategorie zaprezentowano w nocie nr 9.1. Ryzykami, na które narażona jest Spółka są: 
 

 ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko cenowe, 
 ryzyko kredytowe oraz 
 ryzyko płynności. 

 
Ze względu na to, że istnieje silna zależność między ponoszonym ryzykiem a poziomem możliwego do 
osiągnięcia dochodu lub zwiększenia wartości ekonomicznej firmy, intencją zarządzania ryzykiem finansowym 
przez PROJPRZEM S.A. jest ograniczenie jego do bezpiecznych poziomów. Odpowiednia polityka, struktura 
organizacyjna i procedury wspierają działania związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym w Spółce. 
 
 
Poniżej przedstawiono najbardziej znaczące ryzyka, na które narażona jest Projprzem SA 
 

28.1. Ryzyko rynkowe 

 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe 
 
Spółka zawiera określone transakcje w walutach obcych (w euro). W związku z tym pojawia się ryzyko 
zmienności kursów walut. Ryzykiem tym zarządza się przy wykorzystaniu walutowych kontraktów forward oraz 
złożenia zakupu opcji typu put i sprzedaży opcji typu call.  Transakcje te zawierane są w celu zmniejszenia 
ekspozycji narażonej na ryzyko. Są dopasowane do pozycji zabezpieczanej pod względem wolumenu i daty 
zapadalności. Decyzja o wyborze instrumentu zabezpieczającego uwzględnia także: cenę, płynność rynku, 
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prostotę produktu, łatwość wyceny i księgowania oraz jego elastyczność. Spółka nie prowadzi jednak 
rachunkowości zabezpieczeń w oparciu o MSR 39. Łączny wolumen transakcji pochodnych zapadających w 
danym okresie nie może przekraczać wartości ekspozycji na ryzyko.  
 
Aktywa oraz zobowiązania finansowe wyrażone w walutach obcych, przeliczone na PLN kursem zamknięcia 
obowiązującym na dzień bilansowy przedstawiają się następująco: 
 

Aktywa oraz zobowiązania finansowe narażone na ryzyko walutowe Nota 

Wartość 
wyrażona w 

walucie (w tys.): 
Wartość po 
przeliczeniu 

EUR 

Stan na 31.12.2015       

Aktywa finansowe (+):       

Pożyczki ID9B   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
finansowe 

ID12 4 231 18 030  

Pochodne instrumenty finansowe ID9B   

Pozostałe aktywa finansowe ID9C   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ID13 938 3 997 

Zobowiązania finansowe (-): 
 

  

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9D   

Leasing finansowy ID7 (228) (972) 

Pochodne instrumenty finansowe ID9B   

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
finansowe 

ID18 
 

(1 144) (4 875) 

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   3 797 16 180 

Stan na 31.12.2014       

Aktywa finansowe (+):         

Pożyczki ID9B     

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
finansowe ID12 4 146  17 671  

Pochodne instrumenty finansowe ID9B     

Pozostałe aktywa finansowe ID9C     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ID13 2 291  9 766  

Zobowiązania finansowe (-):       

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne ID9D     

Leasing finansowy ID7 (296) (1 260) 

Pochodne instrumenty finansowe ID9B     

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
finansowe ID18 (929) (3 960) 

Ekspozycja na ryzyko walutowe razem   5 212  22 217  

 
Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w 
odniesieniu do aktywów oraz zobowiązań finansowych oraz wahań kursu EUR do PLN. 
Analiza wrażliwości zakłada wzrost lub spadek kursów EUR/PLN 10 % w stosunku do kursu zamknięcia 
obowiązującego na poszczególne dni bilansowe.  
 

Analiza wrażliwości na ryzyko walutowe 
Wahania 

kursu 

Wpływ na wynik finansowy: 
Wpływ na inne dochody 

całkowite: 

PLN razem PLN razem 

Stan na 31.12.2015           

Wzrost kursu walutowego 10% 1 619 1 619    

Spadek kursu walutowego -10% -1 619 -1 619    

Stan na 31.12.2014        

Wzrost kursu walutowego 10% 2 222 2 222    

Spadek kursu walutowego -10% -2 222 -2 222    
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Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej 
 
Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej związane z zobowiązaniami z tytułu kredytów bankowych. 
Spółka korzysta w szczególności z limitów kredytowych w rachunku bieżącym i kredytu inwestycyjnego. W 
związku z tym, że podstawą oprocentowania jest zmienny wskaźnik WIBOR 1M dla kredytów w PLN (przy stałej 
marży), istnieje ryzyko wahań stopy procentowej. Ze względu na poziom zadłużenia (na dzień bilansowy udział 
kredytów w pasywach ogółem wynosi 1% ) Spółka ocenia ryzyko stopy procentowej jako nie stanowiące 
zagrożenia dla sytuacji finansowej PROJPRZEM S.A. 
 
 
Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego oraz innych całkowitych dochodów w 
odniesieniu do potencjalnego wahania stopy procentowej w górę oraz w dół o 1%.  
 

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej 
Wahania 

stopy 

Wpływ na wynik finansowy: 
Wpływ na inne dochody 

całkowite: 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Wzrost stopy procentowej 1% -34 -56     

Spadek stopy procentowej -1% 34 56     

 
Inne ryzyka rynkowe: 
 
Ryzyko cenowe 
Ze względu na charakter produkcji i dostosowaną do niego kalkulację oraz krótki odstęp czasowy pomiędzy 
datą przygotowania kalkulacji a datą zakupu materiałów stopień narażenia Spółki na ryzyko cenowe jest niski.  
Spółka akceptuje obecny, niski poziom ryzyka i nie stosuje zaawansowanych metod zabezpieczania się przed 
tym typem ryzyka.  
 
 
 

28.2. Ryzyko kredytowe 

 

Ryzyko kredytowe oznacza ryzyko, że kontrahent nie dopełni umownych zobowiązań, w wyniku czego Spółka 
poniesie straty finansowe. Pozycjami narażonymi na ryzyko kredytowe są należności z tytułu dostaw i usług 
oraz udzielone pożyczki. 
Na należności z tytułu dostaw i usług składają się kwoty należne od jednostek niepowiązanych oraz od 
jednostek zależnych. W zakresie należności handlowych od podmiotów niepowiązanych, Emitent stosuje 
zasadę dokonywania transakcji przede wszystkim z kontrahentami o sprawdzonej wiarygodności kredytowej. 
Korzysta przy tym z dotychczasowego doświadczenia i współpracy z danym klientem oraz z informacji 
finansowych uzyskiwanych od firm zajmujących się obrotem informacji gospodarczych (wywiadowni 
gospodarczych). Narażenie Spółki na ryzyko wiarygodności kredytowej kontrahentów jest stale monitorowane, 
co dotyczy w szczególności odbiorców powodujących występowanie koncentracji ryzyka kredytowego. W 
przypadku wystąpienia należności przeterminowanych bądź zagrożonych następuje ograniczenie bądź 
wstrzymanie sprzedaży zgodnie z obowiązującymi procedurami i indywidualnie rozpatrywana jest procedura 
uruchomienia windykacji należności. Na dzień bilansowy należności uznane za trudno ściągalne Spółka objęła 
odpisem aktualizującym. 
Należności handlowe od jednostek powiązanych obejmują przede wszystkim należności od podmiotów 
działających w zakresie systemów przeładunkowych. W ramach Grupy poszczególne funkcje w tym segmencie 
operacyjnym wykonuje kilka podmiotów: PROJPRZEM S.A. jest producentem wyrobów techniki przeładunków, 
PROMStahl GmbH i PROMStahl Polska Sp. z o.o. dokonują ich sprzedaży. Wysoki poziom należności od Spółek 
zależnych jest związany z jednej strony z dynamicznym rozwojem i poziomem sprzedaży segmentu w ramach 
Grupy, z drugiej z długim cyklem konwersji gotówki. Emitent na bieżąco monitoruje sytuację finansową 
jednostek zależnych. Ocena sytuacji finansowej podmiotów powiązanych obejmuje także przegląd należności 
od kontrahentów tych podmiotów. 
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Zarządzanie ryzykiem kredytowym związanym ze środkami pieniężnymi Spółka realizuje poprzez dywersyfikację 
banków, w których lokowane są nadwyżki środków pieniężnych. Wszystkie podmioty, z którymi Spółka zawiera 
transakcje depozytowe, działają w sektorze finansowym. Są to banki posiadające rating na wysokim poziomie, a 
także dysponujące odpowiednim kapitałem własnym oraz silną i ustabilizowaną pozycją rynkowa. 
 
Analiza sytuacji finansowej podmiotów powiązanych prowadzi do wniosku, iż popełniono błędy przy ocenie 
kondycji finansowej kontrahentów spółki oraz udzielaniu kredytu kupieckiego. W szczególności dotyczyło to 
dystrybutora rosyjskiego i jednego z partnerów w Rumunii. Skutkować to musiało utworzeniem odpisów 
aktualizujących należności od tych kontrahentów. 
 
Efektem tych działań są odpisy wierzytelności od spółki zależnej Promstahl Polska w kwocie 5.547 tys. zł. , 
wynikające  ze współpracy Promstahl Polska z dystrybutorem systemów przeładunkowych na terenie Rosji, 
którego dług wobec  Promstahl Polska na dzień 31.12.2015 roku wynosił 1.652 tys. euro. Projprzem S.A. objęła 
odpisem kwotę 1.200 tys. euro (5.034 tys. zł). Pozostałe 513 tys. zł odpisu aktualizującego wynika z 
oszacowania ryzyka kredytowego związanego z rumuńskim klientem Promstahl Polska. 
Inną istotną wierzytelnością narażoną na ryzyko kredytowe jest należność od nabywcy nieruchomości 
gruntowej w bydgoskiej dzielnicy Fordon. Spółka oszacowała prawdopodobieństwo odzyskania należności jako 
niskie stąd odpis aktualizujący w  kwocie 1.522 tys. zł. Odpisem nie objęto tej części wierzytelności, na którą 
Spółka  posiada zabezpieczenia w postaci hipotek oraz uregulowanej przez dłużnika pomiędzy dniem 
bilansowym a dniem publikacji sprawozdania.   
 
 
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe określana jest poprzez wartość bilansową następujących 
aktywów finansowych: 
 

Aktywa finansowe narażone na ryzyko kredytowe Nota 31.12.2015 31.12.2014 

Pożyczki ID9B   

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 
finansowe 

ID12 26 824 33 323 

Pochodne instrumenty finansowe ID9B   

Papiery dłużne ID9C   

Jednostki funduszy inwestycyjnych ID9C   

Pozostałe klasy pozostałych aktywów finansowych ID9C 73 71 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ID13 4 796 14 925 

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem   31 693 48 319 

 
 
Analizę należności jako najistotniejszej kategorii aktywów narażonych na ryzyko kredytowe, pod kątem 
zalegania oraz strukturę wiekową należności zaległych nie objętych odpisem przedstawiają poniższe tabele: 
 

Bieżące i zaległe krótkoterminowe należności finansowe 
31.12.2015 31.12.2014 

Bieżące Zaległe Bieżące Zaległe 

Należności krótkoterminowe: 

  
    

Należności z tytułu dostaw i usług 16 965 18 422 23 167 11 405 

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług (-)  -8 563   -1 249 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 16 965 9 859 23 167 10 156 

Pozostałe należności finansowe       

Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności (-)       

Pozostałe należności finansowe netto     

Należności finansowe 16 965 9 859 23 167 10 156 
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Analiza wiekowa zaległych krótkoterminowych należności 
finansowych nie objętych odpisem 

31.12.2015 31.12.2014 

Należności 
z tytułu 
dostaw i 

usług 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności 
z tytułu 
dostaw i 

usług 

Pozostałe 
należności 
finansowe 

Należności krótkoterminowe zaległe:         

do 1 miesiąca 6 759   5 531   

od 1 do 6 miesięcy 2 965   3 222   

od 6 do 12 miesięcy 136   1 402   

powyżej roku        

Zaległe należności finansowe 9 859 
 

10 156     

 
Ryzyko kredytowe środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, rynkowych papierów wartościowych oraz 
pochodnych instrumentów finansowych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką wiarygodność 
podmiotów będących stroną transakcji, do których należą przede wszystkim banki. 
 
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych narażonych na ryzyko kredytowe zostały szczegółowo 
omówione w notach nr 9.2, 9.4 oraz 12. 
 

28.3. Ryzyko płynności 

Zadaniem w procesie zarządzania ryzykiem płynności, rozumianym jako prawdopodobieństwo utraty 
możliwości terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych, jest bieżąca kontrola i planowanie 
poziomu płynności.  
W celu ograniczenia powyższych zagrożeń Spółka:  
- analizuje i zarządza pozycją płynności krótko-, średnio-, i długoterminową,  
- prognozuje spodziewane i potencjalne wpływy i wydatki,  
- analizuje wpływ warunków rynkowych na pozycję płynności, 
- korzysta z linii kredytowych w przypadku przejściowych zakłóceń w przepływach pieniężnych. 
 
Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe mieściły się w następujących przedziałach terminów 
wymagalności: 
 

Zobowiązania finansowe narażone na 
ryzyko płynności 

Nota 
Krótkoterminowe: Długoterminowe: Zobowiązania 

wartość 
bilansowa 

do 6 m-cy 
6 do 12 

m-cy 
1 do 3 lat 

3 do 5 
lat 

powyżej 
5 lat 

Stan na 31.12.2015               

Kredyty w rachunku kredytowym ID9D 220 219 622       

Kredyty w rachunku bieżącym ID9D             

Pożyczki ID9D             

Dłużne papiery wartościowe ID9D             

Leasing finansowy ID7 333 342 1 623       

Pochodne instrumenty finansowe ID9B 458           

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania finansowe ID18 13 306 31 297 1 074 553 15 004 

Ekspozycja na ryzyko płynności razem   14 317 592 2 542 1 074 553 15 004 

Stan na 31.12.2014               

Kredyty w rachunku kredytowym ID9D 1 566 234 878 156   2 835 

Kredyty w rachunku bieżącym ID9D             

Pożyczki ID9D             

Dłużne papiery wartościowe ID9D             

Leasing finansowy ID7 310 310 2 058 68   2 745 

Pochodne instrumenty finansowe ID9B 296         296 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe zobowiązania finansowe ID18 18 252 182 747 2 074 1 091 21 727 

Ekspozycja na ryzyko płynności razem   20 424 726 3 683 2 298 1 091 27 603 
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Na poszczególne dni bilansowe Spółka posiadała ponadto wolne limity kredytowe w rachunkach bieżących w 
następującej wartości: 
 

Linie kredytowe w rachunku bieżącym   31.12.2015 31.12.2014 

Przyznane limity kredytowe   5 000  5 000  

Wykorzystane kredyty w rachunku bieżącym ID9D -    -    

Wolne limity kredytowe w rachunku bieżącym   5 000  5 000  

 
 
 

29. Zarządzanie kapitałem 
 

Spółka zarządza kapitałem w celu zapewnienia zdolności kontynuowania działalności przez Grupę oraz 
zapewnienia oczekiwanej stopy zwrotu dla akcjonariuszy i innych podmiotów zainteresowanych kondycją 
finansową Grupy. 
 
W tym celu monitoruje poziom kapitału na podstawie wartości bilansowej kapitałów własnych powiększonych 
o pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela oraz pomniejszonych o kapitał z wyceny instrumentów 
pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne. Na podstawie tak określonej kwoty kapitału oblicza 
wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem. Zakłada się utrzymanie tego wskaźnika na poziomie nie 
niższym niż 0,5. 
 
Ponadto by monitorować zdolność obsługi długu, oblicza wskaźnik długu (tj. zobowiązań z tytułu leasingu, 
kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych) do EBITDA (wynik z działalności operacyjnej skorygowany 
o koszty amortyzacji).  
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym przedstawione wyżej wskaźniki kształtowały się na 
następującym poziomie: 
 

Zarządzanie kapitałem 31.12.2015 31.12.2014 

Kapitał:     

Kapitał własny 90 228 103 108 

Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela    

Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy (-)    

Kapitał 90 228 103 108 

Źródła finansowania ogółem:    

Kapitał własny 90 228 103 108 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 061 2 835 

Leasing finansowy 2 298 2 744 

Źródła finansowania ogółem 93 587 108 687 

Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,96  0,95  

EBITDA    

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 018 -2 049 

Amortyzacja 3 056 2 994 

EBITDA -3 963 945 

Dług:    

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 1 061 2 835 

Leasing finansowy 2 298 2 744 

Dług 3 359 5 578 

Wskaźnik długu do EBITDA (0,85) 5,90  

 
 
 
Zgodnie z MSR 29.24 na początku pierwszego okresu stosowania standardu należy przekształcić składniki 
kapitału własnego stosując ogólny indeks cen, począwszy od dat, w których kapitały te zostały wniesione, lub 
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powstały w inny sposób. Przeliczeniu podlegają kapitał zakładowy oraz kapitał powstały z nadwyżki ceny 
emisyjnej nad wartością nominalną akcji. 
Przyjmując, że 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 nadwyżki 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

Różnica z przeliczenia:  
 
 
Zwiększenie wartości kapitału zakładowego w wysokości 1.597,99 tys. zł, powstałe w wyniku korekty z tytułu 
hiperinflacji, obniżyłoby wysokość niepodzielonego wyniku finansowego z lat poprzednich – zyski zatrzymane. 
W wyniku powyższej 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 wyraża przekonanie, iż ujęcie tej korekty w 
bilansie byłoby mylące dla użytkowników skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
PROJPRZEM S.A. W związku z powyższym Zarząd PROJPRZEM S.A. podjął decyzję, aby skutek korekty z 
powyższego tytułu zaprezentować wyłącznie w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego.  
 
 
 

30. Zdarzenia po dniu bilansowym 
 
 

Po dniu 31.12.2015 roku Spółka została pozwana przez członka Rady Nadzorczej o stwierdzenie nieważności 
uchwał podjętych w dniu 23.12.2015 roku przez NWZ. O szczegółach informowano na stronie 10 w punkcie pn. 
„Skład  Zarządu i Rady  Nadzorczej Spółki”. 
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31. Pozostałe informacje 

31.1. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR 

Wybrane dane finansowe wraz z przeliczeniem na 
EURO 

od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

od 01.01 do 
31.12.2015 

od 01.01 do 
31.12.2014 

tys. PLN tys. EUR 

Rachunek zysków i strat         

Przychody ze sprzedaży 94 751 128 244 22 642 30 612 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -7 018 -2 049 -1 677 -489 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -9 094 -3 055 -2 173 -729 

Zysk (strata) netto -9 428 -3 087 -2 253 -737 

Zysk na akcję  (PLN) (1,58) (0,51) (0,38) (0,12) 

Rozwodniony zysk na akcję  (PLN) (1,58) (0,51) (0,38) (0,12) 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1848  4,1893  

          

Rachunek przepływów pieniężnych         

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 182 -5 090 -1 238 -1 215 

Środki pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

1 449 1 519 346 362 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 365 -1 205 -1 521 -288 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

-10 098 -4 776 -2 413 -1 140 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1848  4,1893  

          

Bilans         

Aktywa 114 275 138 965 26 816 32 603 

Zobowiązania długoterminowe 4 553 6 231 1 068 1 462 

Zobowiązania krótkoterminowe 19 494 29 626 4 574 6 951 

Kapitał własny 90 228 103 108 21 173 24 191 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,2615  4,2623  

 

31.2. Struktura właścicielska kapitału podstawowego 

 
Akcjonariusze posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji na dzień 31 grudnia 2015 roku: 

Akcjonariusz liczba akcji 
udział w kapitale 
zakładowym (%) 

liczba głosów na 
WZ 

udział w ogólnej liczbie 
głosów 

(%) 

Grupa Kapitałowa Immobile S.A. * 835.847 13,97 835.847 10,98 

Zdzisław Klimkiewicz 256 686 4,29 824 664 10,84 

Jolanta Marzec-Ostrowska 197 625 3,30 661 875 8,70 

Aviva Investors Poland SA, 
zarządzająca Funduszami 
Inwestycyjnymi AVIVA 

493 233 8,24 493 233 6,48 

Fundusze zarządzane przez 
Pioneer Pekao Investment 
Management S.A.** 

485 528 8,12 485 528 6,38 

Paweł Dłużewski 151 775 2,54 466 475 6,13 

* W dniu 19.02.2016 r. Spółka otrzymała informację, że stan zaangażowania Akcjonariusza w akcjach Spółki osiągnął poziom 
16,82% kapitału zakładowego Spółki, oraz 13,22% w ogólnej liczbie głosów Spółki PROJPRZEM S.A. 
** W ramach zarządu przez PioneerPekao Investment Management S.A. pakietem akcji, Pioneer FIO posiadał 485.528 akcji 
zwykłych, co stanowi 6,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniu 22.01.2016 r. Spółka otrzymała informację o 
spadku poziomu zaangażowania w akcjach Spółki poniżej 5 % głosów na WZ PROJPRZEM S.A. 
*** W dniu 27.01.2016 r. Spółka otrzymała informację, że akcjonariusz Pan Grzegorz Karnowski jest w posiadaniu 590.626 akcji 
Spółki, co stanowi 9.87% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowi 7,76 % głosów na WZ Spółki.  
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**** W dniu 19.02.2016 r. Spółka otrzymała informację, że SATURN TFI S.A. zarządzający portfelami Funduszy Inwestycyjnych 
SATURN jest w posiadaniu łącznie 715.200 akcji Spółki, co stanowi 11,69% kapitału zakładowego Spółki oraz stanowi 9,40 % 
głosów na WZ Spółki. W dniu 15.03.2016 r. Spółka otrzymała kolejną informację, w której SATURN TFI S.A. zarządzający portfelami 
Funduszy Inwestycyjnych SATUR informuje, że zbył 375.000 akcji Spółki na rynku regulowanym. Tym samym wg stanu na dzień 
zawiadomienia Fundusze zarządzane przez TFI SATURN S.A. posiadają 340.200 akcji na okaziciela, co stanowi 5,69%  kapitału 
zakładowego i uprawnia do 4,47% głosów na WZ Spółki. 
 

 

31.3. Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki  

 
Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Zarządu Spółki  wyniosła: 
 

Osoba 

Wynagrodzenie  
(łącznie z wypłaconymi 

nagrodami)  
w okresie 01.01.-31.12.2015 roku  

w PROJPRZEM S.A. 
w tys. zł 

Wynagrodzenie  
(łącznie z wypłaconymi nagrodami)  
 w okresie 01.01.-31.12.2014 roku  

w PROJPRZEM S.A. 
w tys. zł 

Anna Zarzycka-Rzepecka - Prezes Zarządu 
(od dnia 27.08.2014 do dnia 23.12.2015 r.)  

308 317 

Marcin Lewandowski – Członek Zarządu 
(od dnia 27.08.2014 r.) 

282 83 

Piotr Babst - Prezes Zarządu (odwołany z 
dniem 27.08.2014 r.) 

- 545 

 

31.4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki  

 

Łączna wartość wynagrodzeń i innych świadczeń dla Członków Rady Nadzorczej Spółki  wyniosła: 
 

 
 

Osoba 

Wynagrodzenie w okresie 
01.01.-31.12.2015 roku 

Wynagrodzenie w okresie 
01.01.-31.12.2014 roku 

W PROJPRZEM 
S.A. 

w jednostkach 
zależnych 

W PROJPRZEM 
S.A. 

w jednostkach 
zależnych 

Wojciech Włodarczyk – odwołany 
dnia 23.12.2015 r. (Przewodniczący 
Rady Nadzorczej) 

90  90 
 

Jarosław Skiba (Z-ca 
Przewodniczącego Rady Nadzorczej) 

78  78 
 

Jarosław Karasiński (Sekretarz Rady 
Nadzorczej) 

78  78 
 

Eryk Karski – powołany 29.09.2015 r. 
(Członek Rady Nadzorczej) 

15  - 
 

Władysław Pietrzak - odwołany dnia 
23.12.2015 r. (Członek Rady 
Nadzorczej) 

60  60 
 

Andrzej Karczykowski – odwołany 
dnia 29.09.2015 r. (Członek Rady 
Nadzorczej) 

45  60 
 

Dariusz Skrocki – powołany dnia 
23.12.2015 r. (Członek Rady 
Nadzorczej) 

1  - 
 

Anna Klimkiewicz – powołana dnia 
23.12.2015 r. (Członek Rady 
Nadzorczej) 

1  - 
 

Mariusz Ostrowski – powołany dnia 
23.12.2015 r. (Członek Rady 
Nadzorczej) 

1  - 
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31.5. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 
Informacja o umowach zawartych z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w roku 
2015: 
 
Usługi audytorskie w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta (jednostkowych i 
skonsolidowanych) w roku 2015 świadczył na podstawie umowy zawartej w dniu 10 czerwca 2015 roku Deloitte 
Polska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie. Zakres umowy i wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych przedstawia tabela: 
  

Lp. Zakres umowy Wynagrodzenie netto w zł  

1 Badanie sprawozdania finansowego Projprzem SA za 2015 r. 36 000,00 

2 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Projprzem SA za 2015 r. 

9 500,00 

3 

Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego Projprzem SA za pierwsze 
półrocze 2015 r. 

9 500,00 

4 

Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Projprzem SA za pierwsze półrocze 2015 r. 

6 000,00 

5 
Koszty dodatkowe dotyczące badania i przeglądu sprawozdań  finansowych 3 050,00 

  Razem usługi audytorskie za 2015 r. 64 050,00 

 
 

Informacja o umowach zawartych z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych w roku 
2014: 
 

Lp. Zakres umowy Wynagrodzenie netto w zł  

1 Badanie sprawozdania finansowego Projprzem SA za 2014 r. 36 000,00 

2 

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Projprzem SA za 2014 r. 

9 500,00 

3 

Przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego Projprzem SA za pierwsze 
półrocze 2014 r. 

9 500,00 

4 

Przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Projprzem SA za pierwsze półrocze 2014 r. 

6 000,00 

5 
Koszty dodatkowe dotyczące badania i przeglądu sprawozdań  finansowych 3 050,00 

  Razem usługi audytorskie za 2014 r. 64 050,00 

 
Usługi audytorskie w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta (jednostkowych i 
skonsolidowanych) w roku 2014 świadczył na podstawie umowy zawartej w dniu 10 maja 2012 roku z Deloitte 
Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (obecnie Deloitte Polska Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością 
sp.k.) z siedzibą w Warszawie. Zakres umowy i wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych przedstawia tabela:  
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31.6. Zatrudnienie 

 

Średni poziom zatrudnienia w PROJPRZEM S.A. (w przeliczeniu na etaty) wynosił: 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie 
31.12.2015 31.12.2014 

roku roku 

1. Zarząd 2,00 2,25 

2. Kadra kierownicza 15,30 20,58 

3. Pracownicy na stanowiskach nieprodukcyjnych 38,66 52,44 

4. Pracownicy bezpośrednio produkcyjni 216,40 202,87 

5. Pracownicy pośrednio produkcyjni 69,25 65,87 

6. Uczniowie 3,33  

7. Ogółem 344,94 344,01 

 
 

 
32. Zatwierdzenie do publikacji 

 
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2015 (wraz z danymi porównawczymi) 
zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 17 marca 2016 roku. 
 
 
 
 
 
Podpisy wszystkich Członków Zarządu 
 
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 
17 marca 2016 r. Władysław Pietrzak Prezes Zarządu  

17 marca 2016 r. Marcin Lewandowski Członek Zarządu  

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie finansowe 
 
Data Imię i Nazwisko Funkcja Podpis 
17 marca 2016 r. Anna Trzaskalska Główna Księgowa  

 


