GRUPA KAPITAŁOWA
PROJPRZEM S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BYDGOSZCZ, DNIA 19 MARCA 2015 ROKU

Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Aktywa

Nota

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe
Środki pieniężne
Aktywa przeznaczone do sprzedaży
AKTYWA RAZEM

1
2
4
5
26
6
8
8
8
9
10
32

Pasywa

Nota

KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji własnych powyżej ich wartości nominalnej
Pozostały kapitał zapasowy
Akcje/udziały własne
Kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z konsolidacji
Wynik finansowy roku obrotowego
Zyski zatrzymane
Podmiotom niekontrolującym
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe kredyty i pożyczki
Długoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego
Długoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego
Pochodne instrumenty finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne
PASYWA RAZEM

11
13
13
14
13
13

19
20
15
26
19
20
18
17
17
17
15
16
16

na dzień
31.12.2014
31.12.2013
60 954
63 775
29 763
31 539
2 930
1 710
24 562
25 976
71
73
3 628
4 477
84 341
89 745
24 836
20 723
40 823
44 403
4 303
679
330
379
14 049
23 561
3 650
6 155
148 945
159 675
na dzień
31.12.2014
31.12.2013
104 898
109 963
104 898
109 963
5 983
6 024
52 991
52 991
7 114
6 947
(498)
42 537
43 041
25
(105)
(1 994)
3 862
(1 758)
(2 299)
44 047
49 712
6 741
5 781
1 034
588
2 594
2 328
334
248
2 779
2 617
37 306
43 931
3 143
206
755
583
296
28 303
32 104
75
2 749
9 241
981
809
991
873
88
40
148 945
159 675
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Wariant kalkulacyjny

Nota

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Zysk (strata) ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody (koszty) finansowe
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Działalność zaniechana
Strata netto z działalności zaniechanej
ZYSK (STRATA) NETTO

27

29

30
30
31
25

164 073
161 479
2 594
132 346
130 426
1 920
31 727
18 133
14 281
(687)
4 874
5 791
(1 604)
80
(1 524)
470
282
188
(1 994)

158 618
152 948
5 670
124 465
119 155
5 310
34 153
16 820
13 818
3 515
3 221
3 141
3 595
530
4 125
263
695
(432)
3 862
3 862

(5)
(5)
130
125
(1 869)

5
5
20
25
3 887

Nota

(1 994)

3 862

33
33

(1 994)
(1 869)
(1 869)
-

3 862
3 887
3 887
-

- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
Łączne całkowite dochody, z tego przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym

33
33

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą:

za okres
od 01.01.2013
do 31.12.2013

(1 994)

INNE DOCHODY CAŁKOWITE
Inwestycje dostępne do sprzedaży:
- zyski (straty) z tytułu wyceny długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
Inne całkowite dochody
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES
Zysk (strata) netto, z tego przypadający:

od 01.01.2014
do 31.12.2014

Nota

PLN / akcję

PLN / akcję

z działalności kontynuowanej
- podstawowy
- rozwodniony

33
33

(0,33)
(0,33)

0,64
0,64

33
33

(0,33)
(0,33)

0,64
0,64

z działalności kontynuowanej i zaniechanej
- podstawowy
- rozwodniony
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013

Metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zys k przed opoda tkowa ni em
Korekty:
Amortyza cja wa rtoś ci ni ema teri a l nych
Amortyza cja ś rodków trwa łych
(Zys k) s tra ta na dzi a ła l noś ci i nwes tycyjnej, w tym na s przeda ży rzeczowych a ktywów trwa łych
(Zys k) s tra ta z tytułu różni c kurs owych
Zys ki (s tra ty) z wyceny ni eruchomoś ci i nwes tycyjnych według wa rtoś ci godzi wej
Kos zty ods etek
Otrzyma ne ods etki
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmi a na s ta nu za pa s ów
Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci
Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń
Zmi a na s ta nu rezerw
Inne korekty, w tym z tytułu rozl i czeń mi ędzyokres owych
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej
Za pła cony poda tek dochodowy

(1 524)
4 074
198
3 069
1 400
(35)
(734)
397
(221)
2 550
(4 113)
(44)
(11 471)
118
(450)
(13 410)

4 125
2 734
74
2 832
(65)
(54)
(53)
6 859
(2 343)
3 368
13 673
(116)
(417)
21 024

(275)

(620)

(13 685)

20 404

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wyda tki na na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych
Wyda tki na na byci e rzeczowych a ktywów trwa łych
Wpływy ze s przeda ży rzeczowych a ktywów trwa łych
Wpływy ze s przeda ży ni eruchomoś ci i nwes tycyjnych
Inne wyda tki i nwes tycyjne
Inne wpływy i nwes tycyjne
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej

(957)
(1 685)
4 662
2 151
4 171

(1 754)
(3 549)
915
(28)
1 604
(2 812)

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Na byci e a kcji wła s nych
Wpływy z tytułu za ci ągni ęci a kredytów i pożyczek
Spła ty kredytów i pożyczek
Spła ta zobowi ąza ń z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego
Ods etki otrzyma ne
Ods etki za pl a cone
Dywi dendy wypła cone
Środki pieniężne netto z działalności finansowej

3 383
(847)
221
(397)
(2 393)
(33)

(498)
(51)
(264)
199
(146)
(2 410)
(3 170)

(9 547)
(9 512)
35
23 583
14 036

14 422
14 473
51
9 161
23 583

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Bilanowa zmiana środków pieniężnych
Zmi a na s ta nu ś rodków pi eni ężnych i i ch ekwi wa l entów z tytułu różni c kurs owych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Wyszczególnienie

Kapitał
podstaw ow y

Kapitał
zapasow y

6 024

59 938

Saldo na dzień 01.01.2014 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach
Całkowite dochody za okres, w tym przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku
Podział wyniku finansowego
Wypłata dywidendy
Umorzenie akcji własnych
Zbycie akcji własnych
Saldo na dzień 31.12.2014 roku

6 024

59 938
-

(41)

167
311
(208)
64

5 983

60 105

6 024

57 430

-

Saldo na dzień 01.01.2013 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Saldo po zmianach
Całkowite dochody za okres, w tym przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2013 roku
Podział wyniku finansowego
Zadeklarowane dywidendy
Rezerwy związane z likwidacją jednostki zależnej
Program motywacyjny
Reklasyfikacja do nieruchomości inwestycyjnych
Saldo na dzień 31.12.2013 roku

(498)

-

(41)

-

-

59 938

-

(1 994)
(1 994)

498

(499)

-

-

476
22

(499)

-

(498)

(498)
6 024

(105)

Niepodzielo
ny
w ynik
finansow y

(105)
130
130

2 508
2 508

43 041

Wynik
finansow y
netto roku
obrotow ego

43 041
(5)
(5)

-

57 430
-

(498)
-

-

-

6 024

Pozostałe
Różnice
kapitały
kursow e z
rezerw ow e konsolidacji

Akcje
w łasne

(498)

42 537
-

43 066

25
-

43 066
5
5
(30)

(125)
(125)
20
20
-

(90)
15
45
43 041

(105)

(1 994)
-

1 563

109 963

(823)
740
-

(2 498)
(311)
(2 185)
(2)
(1 758)
-

3 862
3 862

3 862

(823)
109 140
(1 869)
(1 869)
(2 373)
(2 393)
20
104 898

Udziały
niekontrolujące

Kapitał własny
razem

-

109 963

-

-

-

2 619
2 619

(4 918)
(2 508)
(2 410)

(2 299)

109 014
3 887
3 887
(2 938)
(2 410)
(90)
(483)
45
109 963

(823)
109 140
(1 869)
(1 869)
(2 373)
(2 393)
20
104 898
-

109 014

-

Razem

109 014
-

-

109 014
3 887
3 887
(2 938)
(2 410)
(90)
(483)
45
109 963
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NAZWA GRUPY KAPITAŁOWEJ:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO
ZA OKRES OD 01.01.2014 ROKU DO 31.12.2014 ROKU
1.

INFORMACJE OGÓLNE
1.1.

INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ ORAZ GRUPIE KAPITAŁOWEJ
Jednostka dominująca
Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej, PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, została utworzona w
dniu 11 grudnia 1990 roku na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr 21231/1990. Spółka prowadzi
działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.
Podstawowe dane charakteryzujące PROJPRZEM S.A. są następujące:
PROJPRZEM Spółka Akcyjna, ul. Bernardyńska 13, 85-029 Bydgoszcz
tel. (0-52) 376-74-00, 376-74-01, fax (0-52) 376-74-02, 376-74-03
KRS: 0000024679, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 002524300
NIP: 554-023-40-98
www.projprzem.com
e-mail: info@projprzem.com

Skład Zarządu PROJPRZEM S.A. na 31.12.2014 r.
Anna Zarzycka-Rzepecka – Prezes Zarządu
Marcin Lewandowski – Członek Zarządu
W dniu 27 sierpnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały zgodnie z którymi odwołała w tym dniu
Pana Piotra Babsta ze stanowiska Prezesa Zarządu oraz Panią Annę Zarzycką - Rzepecką ze stanowiska
Wiceprezesa Zarządu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały na podstawie których powołała w skład Zarządu z
dniem 27 sierpnia 2014 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Panią Annę Zarzycką – Rzepecką oraz Pana Marcina
Lewandowskiego na stanowisko Członka Zarządu.

Spółki zależne
Na dzień 31 grudnia 2014 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; Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 1.000 tys. zł do 3.530 tys. zł nastąpiło w
dniu 15.05.2013 r.; Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów techniki przeładunkowej, produkowanych
przez PROJPRZEM S.A., na terenie Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,



Lubuskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji z
siedzibą w Nowej Soli. W dniu 27.05.2013 r. Projprzem SA sprzedała 1.704 udziały LPBP Sp. z o.o., co
stanowiło 100 % kapitału zakładowego i dawało 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, do
Promstahl Polska Sp. z o.o. za kwotę 2.533 tys. zł. W dniu 03.06.2013 r. Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników LPBP Sp. z o.o. podjęło uchwałę o jej rozwiązaniu i przeprowadzeniu
postępowania likwidacyjnego.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

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.
W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Spółka nie dokonywała przejęć ani sprzedaży innych
jednostek.
Podstawowe dane charakteryzujące spółki zależne:

PROMStahl GmbH
Ronnenberger Str. 20, D-30989 Gehrden, Niemcy
tel. +49 510 887 92 70; +49 510 887 92 710
Nr rejestrowy: B 202187, Amtsgericht Hannover
NIP: DE255885763
www.promstahl.de

PROMStahl Polska Sp. z o.o.
05-220 Zielonka; ul. Bankowa 43
tel. (0-22) 380-42-00, fax (0-22) 380-42-01
KRS: 0000322443, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego
REGON: 141667479
NIP: 125-15-16-569
www.promstahl.pl

Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji
67-100 Nowa Sól, ul. Kościuszki 29
tel. (0-68) 387-38-66, fax (0-68) 387-29-87
KRS: 0000278125, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 080169573
NIP: 925-204-01-79
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Struktura grupy
Graficzne przedstawienie struktury organizacyjnej grupy jednostek powiązanych PROJPRZEM S.A. oraz
informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższy
schemat:

PROJPRZEM S.A.
jednostka dominująca

PROMStahl Polska
Sp. z o.o.
100% kapitału
zakładowego

PROMStahl GmbH

100% kapitału
zakładowego

LPBP Sp. z o.o.
w likwidacji
100% kapitału
zakładowego

Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej i zatrudnienie
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. 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.
Branża: budownictwo.
Segmentami sprawozdawczymi według MSSF 8 Segmenty operacyjne są następujące segmenty:
- systemy przeładunkowe,
- konstrukcje stalowe,
- budownictwo przemysłowe,

Zatrudnienie w Grupie na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 384,66 etatów, na dzień 31 grudnia 2013 roku
391,80 etatów.
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ZGODNOŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI,
WALUCIE SPRAWOZDAWCZEJ ORAZ ZASTOSOWANYM POZIOMIE ZAOKRĄGLEŃ
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 1 stycznia
2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z
nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
Walutą sprawozdawczą i prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty
polski, a wszystkie kwoty są wyrażone w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

1.3.

KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI GRUPY KAPITAŁOWEJ
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności
przez Grupę.

1.4.

WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW, W TYM KOREKT WYNIKJĄCYCH Z OPINII
PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym dokonano korekty błędu poprzednich okresów wynikającej z
przeliczenia podatku odroczonego na nieruchomościach inwestycyjnych. Przy kalkulacji tego podatku w latach
ubiegłych błędnie ustalono wartość podatkową tychże aktywów. W skutek rekalkulacji podatku utworzono
rezerwę na podatek odroczony w kwocie 823 tys. zł., którą drugostronnie odniesiono do wyniku lat ubiegłych.
Nie dokonano korekt błędów wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych za lata ubiegłe ze względu na brak zastrzeżeń i błędów.

1.5.

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 2014:

1 euro= 4,1893

01 stycznia do 31 grudnia 2013:

1 euro= 4,2110

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

1.6.

31 grudnia 2014:

1 euro= 4,2623

31 grudnia 2013:

1 euro= 4,1472

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. zostało zatwierdzone
do publikacji przez Zarząd PROJPRZEM S.A. w dniu 19 marca 2015 roku.
Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. ma prawo wprowadzić zmiany do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego po dacie publikacji.
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STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
2.1.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za
wyjątkiem wyceny niektórych aktywów trwałych (nieruchomości inwestycyjnych) oraz aktywów finansowych,
które zgodnie z MSSF wyceniane są według wartości godziwej.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
zastosowano takie same zasady (politykę) rachunkowości i metody obliczeniowe, co w ostatnim
skonsolidowanym sprawozdaniu za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku.

2.2.

ZASADY KONSOLIDACJI
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe jednostki dominującej
PROJPRZEM S.A. oraz sprawozdania finansowe kontrolowanych przez jednostkę dominującą spółek zależnych
PROMStahl GmbH, PROMStahl Polska Sp. z o.o. sporządzonych na dzień 31 grudnia 2014 roku.
Sprawozdanie skonsolidowane zawiera również dane Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji w zakresie wyniku finansowego wypracowanego
od
01 stycznia 2014 r. do dnia 17 listopada 2014 r. tj. zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników
sprawozdania likwidacyjnego i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału majątku likwidowanej
Spółki.
Postanowienie w sprawie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców spółki zależnej Lubuskie Przedsiębiorstwo
Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. w likwidacji, Projprzem SA otrzymała z Sądu Rejonowego
w Zielonej Górze /Wydział VIII Gospodarczy KRS/ w dniu 2 lutego 2015 r.
Przez kontrolę rozumie się możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w
celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności. Przy dokonywaniu oceny, czy Grupa kontroluje
daną jednostkę uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można
zrealizować lub zamienić. Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli
przez Grupę. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania tej kontroli.
Konsolidacja odbywa się metodą pełną. Ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego są eliminowane
przychody i koszty, rozrachunki i niezrealizowane zyski i straty na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy.
Tam, gdzie było to konieczne, zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały zmienione dla
zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę.

2.3.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE
W dacie przyjęcia aktywa do używania Grupa Kapitałowa 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.
Grupa dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową następująco:
 licencje na oprogramowanie komputerów - w ciągu 2 lat,
 koszty zakończonych prac rozwojowych – w ciągu 5 lat.
Spółka dominująca w 2014 r. przyjęła do użytkowania system informatyczny klasy ERP, który będzie umarzać
liniowo w ciągu 15 lat.

2.4.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
W dacie przyjęcia aktywa do używania Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. wycenia rzeczowy majątek trwały
w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia.
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Jako wycenę następującą po początkowym ujęciu przyjmuje się kosztowy model wyceny środków trwałych –
MSR 16.30.
Na dzień przejścia na MSSF Grupa dokonała przeszacowania wybranych rzeczowych aktywów trwałych do
wartości godziwej i przyjęła tak ustaloną wartość jako koszt zakładany.
Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych,
prezentowane są w bilansie wg kosztu wytworzenia pomniejszonego o odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt
wytworzenia zwiększany jest o opłaty oraz dla określonych aktywów o koszty finansowania zewnętrznego
skapitalizowane zgodnie z zasadami określonymi w zasadach rachunkowości Grupy. Amortyzacja dotycząca
tych środków trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania, zgodnie z zasadami
dotyczącymi własnych aktywów trwałych.
Amortyzacja przeszacowanych (na dzień przejścia na MSSF) aktywów trwałych ujmowana jest w rachunku
zysków i strat.
Amortyzację wylicza się dla wszystkich środków trwałych, z pominięciem gruntów oraz środków trwałych w
budowie, przez oszacowany okres ekonomicznej przydatności tych środków, 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.

2.5.

UTRATA WARTOŚCI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH
Na każdy dzień bilansowy Grupa dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i
wartości niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości.
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 Grupy są alokowane 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.

2.6.

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.
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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.

2.7.

ZAPASY
Zapasy są wykazywane według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych, niż cena sprzedaży netto.
Jednostka dominująca PROJPRZEM S.A. i jednostki zależne w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
wyceniają materiały w cenach zakupu, z pominięciem kosztów nabycia. Tak więc wycena zapasów w
jednostkowych sprawozdaniach finansowych nie obejmuje kosztów takich jak koszty transportu, załadunku i
wyładunku, cięcia. Koszty te są odnoszone w koszty okresu. 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.
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 sprzedaży w toku zwykłej
działalności gospodarczej 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.

2.8.

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.

2.9.

INSTRUMENTY FINANSOWE
Jako instrument finansowy Grupa 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.
Grupa 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;
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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 Grupa 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.
2.9.1.

Ujęcie i wyłączenie składnika aktywów finansowych oraz zobowiązania finansowego

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywany w bilansie, gdy Grupa staje się
stroną umowy tego instrumentu.
Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do
korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Grupa się ich zrzekła.
Grupa wyłącza z bilansu zobowiązanie finansowe wtedy, gdy zobowiązanie wygasło, to znaczy, kiedy
obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
2.9.2.

Wycena instrumentów finansowych na dzień powstania

Na dzień nabycia aktywa i zobowiązania finansowe Grupa wycenia w wartości godziwej, czyli najczęściej
według wartości godziwej uiszczonej zapłaty w przypadku składnika aktywów lub otrzymanej kwoty w
przypadku zobowiązania. Koszty transakcji Grupa włącza do wartości początkowej wyceny wszystkich aktywów
i zobowiązań finansowych, poza kategorią aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej poprzez
rachunek zysków i strat.
2.9.3.

Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy

Grupa 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.
2.9.4.

Rachunkowość zabezpieczeń

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

2.10.

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 213/48

Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

lub 5-letnich krajowych obligacji skarbowych dla należności krajowych oraz rentowności 2-letnich niemieckich
obligacji skarbowych dla należności w walucie euro).

2.11.

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.

2.12.

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

2.13.

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

2.14.

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 2lub 5-letnich krajowych obligacji skarbowych dla należności krajowych oraz rentowności 2-letnich niemieckich
obligacji skarbowych dla należności w walucie euro).

2.15.

REZERWY
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie 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.
Rezerwy na zobowiązania obejmują:
 rezerwę na odroczony podatek dochodowy,
 pozostałe rezerwy na zobowiązania.

2.16.

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych obejmują:
 niewykorzystane urlopy,
 program określonych świadczeń,
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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 Grupy Kapitałowej na koniec danego półrocza oraz na koniec danego roku
obrotowego.
Wynikające z regulaminów wynagradzania jednostek wchodzących w skład Grupy 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 dominująca 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 w wynik okresu.
2.17.

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. W przypadku sprzedaży nieruchomości w segmencie działalności deweloperskiej za moment
dostarczenia nieruchomości przyjmuje się dzień podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność.
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.

2.18.

TRANSAKCJE W WALUTACH OBCYCH
W sprawozdaniach finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej transakcje w walucie
obcej przelicza się według kursu obowiązującego na dzień dokonania transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i
pasywa pieniężne przelicza się według kursu obowiązującego na dzień bilansowy. Zyski i straty wynikłe z
przeliczenia walut są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat, za wyjątkiem przypadków, gdy
powstały one wskutek wyceny aktywów i pasywów niepieniężnych, w przypadku których zmiany wartości
godziwej odnosi się bezpośrednio na kapitał.
Walutą funkcjonalną zagranicznych jednostek zależnych jest EUR. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania
zagranicznych jednostek zależnych są przeliczane na walutę prezentacji Grupy po kursie obowiązującym na
dzień bilansowy, a ich rachunki zysków i strat są przeliczane po średnim ważonym kursie wymiany za dany rok
obrotowy (lub za okres, w którym Jednostka Dominująca kontrolowała jednostkę zależną).
Grupa przeliczyła aktywa i zobowiązania jednostki zależnej PROMStahl GmbH z siedzibą w Niemczech na
dzień 31.12.2014 roku po kursie 4,2623 zł/eur, na dzień 31.12.2013 roku po kursie 4,1472 zł/eur. Rachunek
zysków i strat tej Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku został przeliczony po kursie 4,1893
zł/eur, za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku po kursie 4,2110 zł/eur.
Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako
jego odrębny składnik. W momencie zbycia podmiotu zagranicznego, zakumulowane odroczone różnice
kursowe ujęte w kapitale własnym, dotyczące danego podmiotu zagranicznego, są ujmowane w rachunku
zysków i strat.

2.19.

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
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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
kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w
kapitały własne.

2.20.

INFLACJA
Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie dwunastu miesięcy zakończonych
31 grudnia 2014 r. wyniósł 0% (0,9% w okresie dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2013 r.).

2.21.

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
Zarząd Jednostki Dominującej na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych źródeł informacji ocenił, że na
koniec 2014 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 3.
(b) Świadczenia pracownicze
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 Grupy 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 Grupa zobowiązuje się wypłacić na podstawie regulaminu wynagrodzeń,
- możliwość zwolnienia pracownika oszacowana została przy uwzględnieniu danych statystycznych Grupy,
- prawdopodobieństwo dotrwania danej osoby do wieku emerytalnego wyliczono przy uwzględnieniu
danych statystycznych Grupy.
(c) Odpisy aktualizujące zapasy
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
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
Grupa 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, za wyjątkiem
sytuacji, gdy taki sposób nie odzwierciedlałby faktycznego stopnia zaawansowania. 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
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 jest 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.

(g) Odzyskiwalność aktywa na podatek odroczony
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 rozpoznała 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
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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.

3.

PLATFORMA ZASTOSOWANYCH MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
3.1 STANDARDY I INTERPRETACJE ZASTOSOWANE PO RAZ PIERWSZY W ROKU 2014
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 2014:






Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” – kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych.
Ponieważ Spółka nie posiada aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, które kwalifikują się do
kompensowania. Zastosowanie zmian nie miało wpływu na ujawnień lub na kwoty ujęte w jednostkowym
sprawozdaniu finansowym Spółki.
Zmiany do MSR 36 „Utrata wartości aktywów” – Ujawnianie wartości odzyskiwalnej aktywów niefinansowych
(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie).
Powyższe zmiany nie miały znaczącego wpływu na kwoty wykazywane w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym Spółki.
Zmiany do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena” – Nowacja instrumentów pochodnych i dalsze
stosowanie rachunkowości zabezpieczeń (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się
1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). Powyższe zmiany nie miały znaczącego wpływu na kwoty wykazywane w
jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.

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

3.2 STANDARDY I INTERPRETACJE, JAKIE ZOSTAŁY JUŻ OPUBLIKOWANE I ZATWIERDZONE PRZEZ UE, ALE JESZCZE
NIE WESZŁY W ŻYCIE
Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Grupa 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:


Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty publiczne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających
się 17 czerwca 2014 roku lub później).
Zarząd przewiduje, iż powyższe zmiana nie będzie miała znaczącego wpływu na kwoty wykazywane w
jednostkowym sprawozdaniu finansowym Grupy.

3.3 STANDARDY I INTERPRETACJE PRZYJĘTE PRZEZ RMSR, ALE JESZCZE NIEZATWIERDZONE PRZEZ 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 poniższych standardów, zmian do standardów i
interpretacji, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 2017 roku lub później),
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 11 „Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych operacjach” (obowiązujący w odniesieniu do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później),
Zmiany do MSR 16 i MSR 38 „Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych” (obowiązujący w
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później),
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Zmiany do MSR 16 i MSR 41 „Rolnictwo: uprawy roślinne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub później),
Zmiany do MSR 19 „Programy określonych świadczeń – składki pracownicze” (obowiązujący w odniesieniu do
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2014 roku lub później),
Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
lipca 2014 lub po tej dacie,
Poprawki do MSSF (cykl 2011-2013) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
lipca 2014 lub po tej dacie,
Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014) - obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia 2016 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.

NOTA NR 1.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
Informacje o rzeczowych aktywach trwałych zostały zaprezentowane w tabeli nr 1.
TABELA NR 1
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku
Zwi ęks zeni a s tanu z tytułu na byci a
Zmni ejs zeni a s tanu z tytułu zbyci a
Zmni ejs zeni a s tanu z tytułu l i kwi da cji
Aktywa przezna czone do s przeda ży
Przeni es i eni e do ni eruchomoś ci i nwes tycyjnych
Odpi s y a ktua l i zujące z tytułu utra ty wa rtoś ci
Odwróceni e odpi s ów a ktua l i zujących
Amortyza cja
Przeni es i eni e
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2013 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku
Zwi ęks zeni a s tanu z tytułu na byci a
Zmni ejs zeni a s tanu z tytułu zbyci a
Zmni ejs zeni a s tanu z tytułu l i kwi da cji
Amortyza cja
Odwróceni e odpi s ów a ktua l i zujących
Przeni es i eni e
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2014 roku
Wa rtoś ć bi l a ns owa brutto
Suma dotychcza s owego umorzeni a i odpi s ów a ktua l i zujących
Wartość bilansowa netto

Grunty,
budynki
i budowle
29 745

Maszyny
i urządzenia

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
trwałe w
budowie
629
37

Razem

7 173

1 796

168
-

448
(201)

1 678
(456)

207
(100)

(72)
(5 708)
(2 518)
(572)
72
(1 028)
20 087
20 087

(4)
(167)
(96)
14
(1 033)
6 134
6 134

(144)
(177)
(60)
30
(566)
2 101
2 101

(62)
(40)
38
(205)
467
467

58
-

2 280
(2 543)

902
-

104
-

(1 053)
66
860
20 018

(1 251)
1 990
6 610

(333)
(596)
2 074

(169)
54
456

(2 904)
605

31 165
(11 078)
20 087

19 003
(12 869)
6 134

6 201
(4 100)
2 101

2 877
(2 410)
467

2 750
2 750

61 996
(30 457)
31 539

32 149
(12 131)
20 018
762

20 730
(14 120)
6 610
1 818

7 103
(5 029)
2 074
1 595

3 035
(2 579)
456

605
605

63 622
(33 859)
29 763
4 175

2 750

(37)
2 750
2 750
759

39 380
5 251
(757)
(220)
(6 114)
(2 518)
(768)
154
(2 832)
(37)
31 539
31 539
4 103
(2 543)
(333)
(3 069)
66
29 763

Stan na dzień 31.12.2014 roku
Wa rtoś ć bi l a ns owa brutto
Suma dotychcza s owego umorzeni a i odpi s ów a ktua l i zujących
Wartość bilansowa netto
w tym ś rodki trwa łe w l ea s i ngu fi na ns owym

Grunt oraz budynki do wartości 23.520 tys. zł stanowią zabezpieczenie hipoteczne kredytów zaciągniętych przez Jednostkę
Dominującą w mBank-u. Łączna wartość bilansowa nieruchomości objętych zabezpieczaniem wynosiła w dniu 31 grudnia 2014 roku
19.003 tys. zł.
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NOTA NR 2.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Informacje o wartościach niematerialnych zostały zaprezentowane w tabeli nr 2.
TABELA NR 2
WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU

-

16
144
(47)
113
113
1 418
(171)

Koszty
prac
rozwojowych
27
(27)
(27)

Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2014 roku

-

1 597
2 957

(27)

-

(1 597)
-

2 930

Stan na dzień 01.01.2014 roku
Wa rtoś ć bi l a ns owa brutto
Suma dotychcza s owego umorzeni a i odpi s ów a ktua l i zujących
Wartość bilansowa netto

-

1 039
(926)
113

320
(320)
-

-

1 597
1 597

2 956
(1 246)
1 710

Stan na dzień 31.12.2014 roku
Wa rtoś ć bi l a ns owa brutto
Suma dotychcza s owego umorzeni a i odpi s ów a ktua l i zujących
Wartość bilansowa netto

-

4 054
(1 097)
2 957

320
(347)
(27)

-

-

4 374
(1 444)
2 930

Wyszczególnienie
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2013 roku
Zwi ęks zeni a s tanu z tytułu na byci a
Amortyza cja
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2013 roku
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2014 roku
Zwi ęks zeni a s tanu z tytułu na byci a
Amortyza cja

Wartość
firmy

Patenty
i licencje

Pozos tałe zmi a ny

Pozostałe
wartości
niematerialne
-

Wartości
niemate
rialne w
1 597
1 597
1 597

Razem
43
1 741
(74)
1 710
1 710
1 418
(198)

W 2014 roku i w poprzednich okresach nie wystąpiła konieczność dokonania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości przez
wartości niematerialne.

NOTA NR 3.
UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW TRWAŁYCH
Zarząd Jednostki Dominującej 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 czterech niżej wymienionych segmentach operacyjnych.
Grupy, 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. 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 2014 roku ujęta w rachunku zysków i strat zmiana stanu odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa
trwałe wynosiła 59 tys. zł. Na kwotę tę złożyły się:
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- zwiększenie o 471 tys. zł odpisu aktualizującego dotyczącego rzeczowych aktywów trwałych zlokalizowanych przy ulicy Kieleckiej w
Bydgoszczy. Aktywa te w poprzednim okresie sprawozdawczym zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży i wycenione
w kwocie niższej z wartości bilansowej i wartości godziwej.
- zwiększenie o 104 tys. zł odpisu z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych zlokalizowanych w Nowej Soli przy ul.
Przemysłowej. Aktywa te w poprzednim okresie sprawozdawczym zostały zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży i
wycenione w kwocie niższej z wartości bilansowej i wartości godziwej.
- zmniejszenie o 634 tys. zł odpisu z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w związku z ich sprzedażą.

NOTA NR 4.
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE
Grupa kwalifikuje posiadane nieruchomości do kategorii inwestycyjnych ze względu na przyrost ich wartości.
Do wyceny nieruchomości stosuje się model wartości godziwej. Zmianę stanu nieruchomości inwestycyjnych zaprezentowano w
tabeli 3 poniżej.
TABELA NR 3
NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
25 976
21 811
2 574

Wyszczególnienie
Wartość godziwa na początek okresu
Przeni es i eni e z ewi dencji ś rodków trwa łych
Przeni es i eni e z za pa s ów w wa rtoś ci godzi wej
Zbyci e ni eruchomoś ci i nwes tycyjnych
Zwi ęks zeni e (zmni ejs zeni e) wa rtoś ci godzi wej w ci ągu okres u*
Tra ns fer z pozi omu 3 do 2
Tra ns fer z pozi omu 2 do 3
Wartość godziwa na koniec okresu

(2 148)
734

1 591

24 562

25 976

*Wartości wynikające z przeszacowania nieruchomości do wartości godziwej zostały zaprezentowane w rachunku zysków i strat w
pozostałej działalności operacyjnej.
Wartość godziwa została ustalona w oparciu o operaty sporządzone przez niezależnych rzeczoznawców. Wycen nieruchomości
dokonano podejściem porównawczym, metodą 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 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.
Poniżej przedstawiono klasy nieruchomości inwestycyjnych z przypisanym poziomem hierarchii pomiaru wartości godziwej:
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

24 562

24 562

Wartość na koniec okresu
Klasa aktywów (wg lokalizacji nieruchomości inwestycyjnej)

31.12.2013

Poziom 2

Poziom 3

Bydgoszcz

18 425

18 425

Nowa Sól

2 520

2 520

Zielona Góra

5 032

5 032

25 976

25 976

Wartość na koniec okresu
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Opis zastosowanych danych wejściowych do wyceny wartości godziwej w podziale na klasy aktywów (poziom 3):

Dane wejściowe (zakres)
Klasa aktywów wg
lokalizacji

Ustalona
wartość
godziwa na
31.12.2014

Rodzaj cechy
rynkowej

Współczynniki
korygujące
(brzegowe)

Wagi
współczynników
w%

Wartości
współczynników
przyjętych dla
nieruchomości

położenie

0,131 - 0,265

20

0,131 - 0,203

infrastruktura
techniczna

0,145 - 0,260

20

0,260

otoczenie i
sąsiedztwo

0,131 - 0,260

20

0,131 - 0,260

powierzchnia
walory
organizacyjne
gruntu

0,131 - 0,265

20

0,145 - 0,198

0,131 - 0,260

20

0,131 - 0,203

lokalizacja

0,145 - 0,344

20

0,244

stan techniczny

0 109 - 0,258

15

0,16

standard i
funkcjonalność

0,145 - 0,344

20

0,145

dostępność
komunikacyjna

0,072 - 0,172

10

0,13

maksymalna: 3675,00

powierzchnia

0,145 - 0,344

20

0,145

średnia: 2137,00

atrakcyjność
rynkowa

0 109 - 0,258

15

0,109

lokalizacja
uzbrojenie
gruntów

0,220 - 0,570

35

0,453

0,157 - 0,407

25

0,407

dostępność
komunikacyjna

0,094 - 0,245

15

0,120 - 0,245

powierzchnia

0,094 - 0,245

15

0,094

atrakcyjność
rynkowa

0,063 - 0,163

10

0,063

lokalizacja
uzbrojenie
gruntów

0,170 - 0436

30

0,347

0,141 - 0,364

25

0,180 - 0,364

dostępność
komunikacyjna

0,085- 0,218

15

0,120 - 0,218

powierzchnia

0,113 - 0,291

20

0,113 - 0,250

atrakcyjność
rynkowa

0,056 - 0,146

10

0,073 - 0,140

cena za m kw w PLN

minimalna: 245,80

Bydgoszcz

19 125

maksymalna: 500,00

średnia: 297,46

1. nieruchomość zabudowana:

minimalna: 1548,00

Nowa Sól

2 415

2. nieruchomość niezabudowana:

minimalna: 48,20
maksymalna: 125,00
średnia: 76,70
minimalna: 113,00

Zielona Góra

3 023

maksymalna: 291,00

średnia: 200,00

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 – 78 tys. zł /2013 r. – 65 tys. zł/,
- koszty utrzymania nieruchomości przynoszących przychody z czynszów – 53 tys. zł /2013 r. 41 tys. zł/,
- koszty utrzymania nieruchomości które nie przynosiły przychodów z czynszów – 187 tys. zł /2013 r. 212 tys. zł/.
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NOTA NR 5.
AKTYWA FINANSOWE

Informacje o aktywach finansowych zostały zaprezentowane w tabeli nr 4.
TABELA NR 4
AKTYWA FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Ba nk Ochrony Środowi s ka S.A.
Sta l export S.A.
PHZ "Buma r" Sp. z o.o
Inne podmi oty
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
Wa l utowe kontra kty termi nowe

na dzień
31.12.2014
31.12.2013
71
73
14
19
52
49
5
5
-

W 2014 roku nastąpił wzrost cen akcji Stalexportu S.A. w wyniku czego dokonano odwrócenia odpisu aktualizującego w kwocie 3 tys.
zł odnosząc skutek w przychody finansowe. Dodatkowo pomniejszono o 5 tys. zł wartość akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.
doprowadzające ją do poziomu rynkowego, a skutek wyceny odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny.
Aktywa finansowe obejmują inwestycje w udziały/akcje zwykłe, a zatem nie mają one ustalonego terminu zapadalności ani
oprocentowania.
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu obejmują walutowe kontrakty terminowe o dodatniej wycenie. Na dzień 31.12.2014 roku
Emitent posiadał otwarte kontrakty na sprzedaż waluty typu forward, których wycena została zaprezentowana w pasywach bilansu.

NOTA NR 6.
ZAPASY
Informacje o zapasach zostały zaprezentowane w tabelach nr 5 i 6.
TABELA NR 5
ZAPASY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Ma teri a ły
Produkcja w toku
Przezna czone do s przeda ży
Towa ry
Za l i czki na dos tawy
Zapasy ogółem brutto
- odpi s a ktua l i zujący ma teri a ły
- odpi s a ktua l i zujący produkcję w toku
- odpi s a ktua l i zujący towa ry
Zapasy ogółem netto

na dzień
31.12.2014
31.12.2013
14 498
9 294
4 964
7 348
4 159
1 560
1 420
3 092
4
25 041
21 298
139
238
13
20
53
317
24 836
20 723
-

TABELA NR 6
ZAPASY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Wa rtoś ć za pa s ów ujętych ja ko kos zt w okres i e (kos zt zużyci a ma teri a łów)
Odpi s y ujęte ja ko kos zt w okres i e
Odpi s y odwrócone w okres i e (-)
Wykorzys tani e odpi s u

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
53 288
57 063
45
330
(140)
(307)
(277)
-

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości zapasów zostały ujęte w sprawozdaniu z dochodów całkowitych w pozostałych kosztach
operacyjnych.
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NOTA NR 7.
UMOWY O BUDOWĘ

Dane dotyczące umów będących w trakcie realizacji i rozliczanych przez Grupę Kapitałową w oparciu o zasady MSR 11 zostały
zaprezentowane w tabeli numer 7.
TABELA NR 7
UMOWY O USŁUGĘ BUDOWLANĄ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Umowy o usługę budowlaną
Kos zty poni es i one (tkw) do dni a 31.12.2014 roku
Zys ki ujęte do dni a 31.12.2014 roku
Stra ty ujęte do dni a 31.12.2014 roku
Koszty poniesione skorygowane o ujęte zyski i straty
Kwoty za fa kturowa ne do dni a 31.12.2014 roku
Należności z tytułu umowy na dzień 31.12.2014 roku
Zobowiązania z tytułu umowy na dzień 31.12.2014 roku

Stan na
31.12.2014
83 915
4 903
(884)
87 934
90 679
2 745

Stan na
31.12.2013
36 690
2 663
39 353
38 862
2 622
2 131

NOTA NR 8.
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
Informacje o należnościach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należnościach zostały zaprezentowane w tabeli nr 8.
TABELA NR 8
NALEZNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Należności z tytułu dostaw i usług
Dys konto na l eżnoś ci
Odpi s y a ktua l i zujące wa rtoś ć na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług
Pozostałe należności
- z tytułu poda tku VAT
- z tytułu poda tku dochodowego
- i nne
Odpi s y a ktua l i zujące wa rtoś ć i nnych na l eżnoś ci
Należności ogółem

na dzień
31.12.2014
31.12.2013
43 591
46 932
(24)
(142)
(2 744)
(2 387)
4 303
679
2 759
288
354
1 237
435
(47)
(44)
45 126
45 082

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 14 do 45 dni. Wyjątek
stanowią wpłacone kaucje z tytułu gwarancji wykonania robót, których okres spłaty w niektórych przypadkach przekracza 12
miesięcy od dnia bilansowego. Kaucje są dyskontowane za pomocą stopy średniej rentowności dwuletnich rajowych obligacji
skarbowych w przypadku zobowiązań krajowych oraz dwuletnich niemieckich obligacji skarbowych dla zobowiązań zagranicznych.
Wartość należności przeterminowanych wynosiła na koniec 2014 roku 23.004 tys. zł. Wartość odpisu na należności handlowe na
koniec roku obrotowego wynosiła 2.744 tys. zł. Na koniec 2013 roku wartość należności przeterminowanych wynosiła 16.448 tys. zł,
z czego odpis utworzono na kwotę 2.387 tys. zł. Jednocześnie Emitent ocenia, że należności nie objęte odpisem zostaną
uregulowane.
Odpisy na należności szacowane są w momencie, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
Struktura wiekowa oraz ruchy na odpisach aktualizujących należności handlowe zostały przedstawione przez Emitenta w nocie 22.3
w tabelach nr 25 i 26.

NOTA NR. 9.
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują koszty rozliczane w czasie, m. in. z tytułu ubezpieczeń i prenumeraty. W
trakcie roku obrotowego koszty te obejmują również rozliczany w czasie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

24/48

Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

NOTA NR 10.
ŚRODKI PIENIĘŻNE
Na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku suma środków pieniężnych zgromadzonych przez Jednostki Grupy Kapitałowej
wynosiła odpowiednio 14.049 tys. zł i 23.561 tys. zł.
Suma środków pieniężnych denominowanych w EUR, posiadanych przez krajowe jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej,
wyniosła na 31 grudnia 2014 roku 1.190 tys. eur (na koniec 2013 roku 765 tys. eur). Ponadto wartość wymienionych środków
pieniężnych w walucie euro zwiększają środki zgromadzone przez jednostkę zagraniczną PROMStahl GmbH z siedzibą w Niemczech w
kwocie 564 tys. eur (na koniec 2013 roku 764 tys. eur). Na dzień bilansowy środki pieniężne w walucie zostały przeliczone po kursie
średnim ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roku kalendarzowego.

NOTA NR 11.
KAPITAŁ PODSTAWOWY

Informacje o kapitale podstawowym zostały zaprezentowane w tabeli 9.
TABELA NR 9
KAPITAŁ PODSTAWOWY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
na dzień
31.12.2014
5 982 716
1,00
5 982 716

Wyszczególnienie
Li czba akcji w s ztukach
Wartoś ć nomi nal na akcji (PLN / akcję)
Kapitał podstawowy w zł

31.12.2013
6 024 000
1,00
6 024 000

Z ogólnej liczby akcji 5.985.716 sztuk, 542.750 serii A jest uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają
4 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pozostała część akcji serii A, akcje serii A-1, B, C, D oraz E, tj. łącznie 5.439.966 sztuk
akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela.
Akcje serii A zwykłe na okaziciela po konwersji i A-1 zostały pokryte:
 gotówką w wysokości 281.600 zł,
 środkami z kapitału rezerwowego w wysokości 1.720.000 zł.
Akcje serii B – 688.000 sztuk, serii C – 1.022.000 sztuk, serii D – 400.000 sztuk, serii E – 1.464.716 sztuk są akcjami zwykłymi na
okaziciela i zostały pokryte gotówką.
Akcje serii E w ilości 41.284 sztuk, nabyte przez Spółkę dominującą w związku z realizacją programu motywacyjnego i nie sprzedane,
zostały w 2014 roku umorzone.
Akcje serii A-1 (1.865.250 sztuk) będące akcjami zwykłymi na okaziciela powstały w wyniku konwersji z imiennych na okaziciela,
przeprowadzonej na wniosek akcjonariuszy.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał akcyjny składał się z 542.750 akcji imiennych uprzywilejowanych i 5.439.966 akcji zwykłych na
okaziciela.
Według najlepszej wiedzy Zarządu PROJPRZEM S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku w skład Akcjonariuszy posiadających 5% głosów na
WZA wchodzili:
TABELA NR 10
AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY 5% GŁOSÓW NA WZA
Imię i nazwisko (nazwa)

ilość akcji uprzywilejowanych

ilość akcji zwykłych

ilość głosów

% głosów na WZ

Zdzisław Klimkiewicz

189.326

67.360

824.664

10,84

Jolanta Marzec-Ostrowska

154.750

42.875

661.875

8,70

-

493.233

493.233

6,48

-

485.528

485.528

6,38

104.900

46.875

466.475

6,13

-

418.265

418.265

5,50

Aviva Investors Poland SA,
zarządzająca Funduszami
Inwestycyjnymi AVIVA
Fundusze zarządzane przez
Pioneer Pekao Investment
Management S.A.*
Paweł Dłużewski
Noble Funds TFI S.A.

*W ramach zarządu przez PioneerPekao Investment Management S.A. pakietem akcji, Pioneer FIO posiada 485.528 akcji
zwykłych, co stanowi 6,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

NOTA NR 12.
OPCJE NA AKCJE WŁASNE
TABELA NR 11
OPCJE NA AKCJE WŁASNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Grupy opcji

Liczba opcji

Wys tępujące na początku okres u s pra wozda wczego
Przyzna ne w okres i e s pra wozda wczym
Umorzone w okres i e s pra wozda wczym
Wykona ne w okres i e s pra wozda wczym
Wyga s łe w okres i e s pra wozda wczym
Wys tępujące na koni ec okres u s pra wozda wczego
Możl i we do wykona ni a na koni ec okres u s pra wozda wczego

-

NOTA NR 13.
POZOSTAŁE KAPITAŁY
Informacje o pozostałych kapitałach zostały zaprezentowane w tabelach nr 12 i 13.
TABELA NR 12
KAPITAŁ ZAPASOWY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Ze s przeda ży a kcji powyżej ceny nomi na l nej
Kos zt progra mu motywa cyjnego
Podzi a ł zys ku
Przeni es i eni e ka pi ta łu rezerwowego na ka pi ta ł za pa s owy
Pozos ta ły ka pi ta ł za pa s owy
Kapitał zapasowy na koniec okresu

za okres
31.12.2014
52 991
2 611
473
4 030
60 105

31.12.2013
52 991
2 508
473
3 966
59 938

TABELA NR 13
POZOSTAŁE KAPITAŁY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Kapitał z aktualizacji wyceny
Przeni es i eni e ni eruchomoś ci ze ś rodków trwa łych do i nwes tycji
Zys ki (s tra ty) z tytułu a ktua l i za cji wyceny a ktywów dos tępnych do s przeda ży
Inne kapitały
Fundus z wypła ty dywi dend przys złych okres ów
Fundus z rezerwowy umorzonych a kcji
Fundus z rezerwowy na wykup a kcji wła s nych
Pozos tałe ka pi tały rezerwowe
Podzi a ł wyni ku fi na ns owego
Różnice kursowe z konsolidacji (z przeliczenia sprawozdań finansowych zagranicznych jednostek zależnych)
Razem pozostałe kapitały na koniec okresu

za okres
31.12.2014
1 257
1 216
41
41 280
2 794
78
1 001
9 740
27 667
25
42 562

31.12.2013
1 262
1 216
46
41 779
2 794
78
1 500
9 740
27 667
(105)
42 936

NOTA NR 14.
AKCJE WŁASNE
Na dzień 31 grudnia 2014 roku Emitent nie posiadał akcji własnych. Wszystkie akcje nabyte w ubiegłych okresach sprawozdawczych
na potrzeby realizacji programu motywacyjnego zostały sprzedane (1.930 sztuk) lub umorzone (41.284 sztuk).
W dniu 17.04.2013 zatwierdzony został przez Radę Nadzorczą spółki dominującej Regulamin Programu Motywacyjnego. Regulamin
ten został przyjęty zgodnie z uchwałą nr 9 w sprawie nabycia akcji własnych na podstawie i z upoważnienia udzielonego przez Walne
Zgromadzenie Spółki z dnia 26.06.2012 r. i określa zasady skupu akcji własnych i warunki ich odsprzedaży, jak również zasady
ustalania i zatwierdzania listy uprawnionych do nabycia akcji. Treść regulaminu przytoczono poniżej:

Regulamin programu motywacyjnego
1. Program motywacyjny będzie oparty o akcje własne spółki, które zostaną nabyte przez spółkę na podstawie zgody uchwalonej
przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. w dniu 26.06.2012 roku.
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Nazwa grupy kapitałowej:
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Okres objęty sprawozdaniem finansowym:
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Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

2. Wartość programu motywacyjnego wynosi 1.500.000 złotych, w każdym roku trwania programu 500.000 złotych. W powyższej
kwocie znajdują się także koszty nabycia akcji tj. prowizje maklerskie, koszty zakupu akcji przez biuro maklerskie itp.
3. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w następujących okresach:
 od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
PROJPRZEM S.A. za 2012 rok do dnia 31.12.2013 roku za pierwszy rok obowiązywania programu,
 od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
PROJPRZEM S.A. za 2013 rok do dnia 31.12.2014 roku za drugi rok obowiązywania programu,
 od dnia następującego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
PROJPRZEM S.A. za 2014 rok do dnia 31.12.2015 roku za trzeci rok obowiązywania programu.
4. Nabywanie akcji następować będzie wyłącznie w obrocie regulowanym z wyłączeniem możliwości zawierania transakcji
pakietowych.
5. Akcje mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub przez wyspecjalizowany podmiot (biuro maklerskie, dom maklerski,
bank), którego wyboru dokona Zarząd Spółki.
6. Osobami uprawnionymi do udziału w programie motywacyjnym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych będą:
 Zarząd PROJPRZEM S.A.,
 Członkowie Zarządów i prokurenci spółek zależnych,
 Kierownicy jednostek organizacyjnych i samodzielni specjaliści kierujący daną jednostką organizacyjną PROJPRZEM
S.A.
7. Imienną listę osób uprawnionych do udziału w programie opracowuje Zarząd Spółki na dany rok obowiązywania programu do
końca pierwszego kwartału danego roku obowiązywania programu. Lista podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą PROJPRZEM
S.A. na najbliższym posiedzeniu Rady przypadającym po przekazaniu Przewodniczącemu Rady listy.
8. Każda z osób uprawnionych do udziału w programie składa deklarację zakupu akcji najpóźniej do dnia odbycia Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającego wyniki finansowe wypracowane w danym roku obowiązywania programu. Za pierwszy rok
obowiązywania programu złożenie deklaracji następuje najpóźniej do dnia 30.06.2013 roku. W sytuacji, w której ilość
zadeklarowanych do zakupu akcji przekraczać będzie akcje faktycznie zakupione, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji
przydzielonych akcji z zachowaniem równości wszystkich osób składających deklaracje.
9. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2013 jest wypracowanie w roku 2012
skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 5.000.000 złotych. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom
uczestniczącym w programie w roku 2014 jest wypracowanie w roku 2013 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym
niż 8.000.000 złotych. Warunkiem zakupu akcji i ich zaoferowania osobom uczestniczącym w programie w roku 2015 jest
wypracowanie w roku 2014 skonsolidowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 10.000.000 złotych.
Do wyliczenia skonsolidowanego zysku netto pomija się dochód netto (dochód pomniejszony o statystycznie naliczony podatek
dochodowy) ze sprzedaży nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów, przy czym dotyczy to PROJPRZEM S.A.
jak i spółek zależnych.
10. Akcje zostaną zaoferowane osobom uczestniczącym w programie z następującym dyskontem:
za rok 2012 w roku 2013
 10% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej
5.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,
 15% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej
6.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,
 20% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej
7.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,
za rok 2013 w roku 2014
 10% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej
8.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,
 15% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej
9.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,
 20% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej
10.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,
za rok 2014 w roku 2015
 10% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej
10.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,
 15% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej
11.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,
 20% poniżej średniej ważonej ceny zakupu w danym roku kalendarzowym w przypadku wypracowania co najmniej
12.000 tys. złotych rocznego zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A,
Do wyliczenia skonsolidowanego zysku netto pomija się dochód netto (dochód pomniejszony o statystycznie naliczony podatek
dochodowy) ze sprzedaży nieruchomości, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, udziałów, przy czym dotyczy to PROJPRZEM S.A.
jak i spółek zależnych.
11. Akcje, które nie zostaną odsprzedane osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym zostaną umorzone.
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12. Akcje będą oferowane osobom uczestniczącym w programie po zakończeniu zakupów w danym roku obowiązywania programu,
najpóźniej do dnia 21 stycznia roku następnego. W terminie dwóch miesięcy od zaoferowania akcji uprawnionym nastąpi podpisanie
umów sprzedaży akcji i przeniesienie ich własności na nabywców.
13. Zarządowi PROJPRZEM S.A. przysługiwać będzie uprawnienie do wstrzymania zakupów akcji w każdym roku trwania programu w
przypadku braku zainteresowania zakupem akcji przez osoby uprawnione lub w innym przypadku, który zarząd uzna za konieczny z
punktu widzenia interesu Spółki.
14. Akcje będą mogły być sprzedawane przez osoby uprawnione w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od daty nabycia.
15. Źródłem finansowania programu motywacyjnego będzie kapitał rezerwowy utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia
PROJPRZEM S.A. w dniu 26.06.2012 roku.
16. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia uchwały nr 9 Walnego
Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. z dnia 26.06.2012 roku.
W związku z realizacją założeń programu motywacyjnego do dnia 31.12.2013 r. Emitent nabył 43.214 sztuk akcji własnych za łączną
kwotę 498 tys. zł po średniej cenie jednostkowej 11,53 zł.
Koszty funkcjonowania programu motywacyjnego w części dotyczącej roku 2012 zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok
2013. Wyceny uprawnień programu motywacyjnego dokonał licencjonowany aktuariusz, który koszt jednego uprawnienia oszacował
na 2,31 zł. Osoby uprawnione do uczestnictwa w programie wyraziły chęć zakupu 6306 szt. akcji, w efekcie czego spółka koszt
programu oszacowała na kwotę 14.567 zł. Kwota ta obciążyła wynik roku 2013 w części dotyczącej kosztów zarządu w
korespondencji z kapitałem rezerwowym.
W oparciu o złożone deklaracje nabycia akcji spółki w I półroczu 2014 r. sprzedano 1930 akcji własnych po cenie 10,38 zł za akcję
osiągając tym samym wynik na transakcji w kwocie 2 tys. zł. Wynik ten skorygował kapitały Emitenta. Niesprzedana część akcji
własnych w ilości 41.284 sztuk została umorzona.
Z uwagi na fakt, iż skonsolidowany zysk netto za rok 2013 był niższy niż wymagane 8.000.000 zł, program motywacyjny w 2014 roku
nie zostanie uruchomiony.

NOTA NR 15.
ZOBOWIĄZANIA NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE

Informacje o zobowiązaniach na świadczenia pracownicze zostały zaprezentowane w tabeli nr 14.
TABELA NR 14
ZOBOWIĄZANIA NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2013 roku
Zobowi ąza ni a utworzone
Zobowi ąza ni a rozwi ąza ne
Pozos tałe zmi a ny s tanu rezerw
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku
Stan zobowiązań na dzień 01.01.2014 roku
Zobowi ąza ni a utworzone
Zobowi ąza ni a rozwi ąza ne
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku, w tym:
- zobowi ąza ni a krótkotermi nowe
- zobowi ąza ni a długotermi nowe

Odprawy
emerytalne
240
11

Nagrody
jubileuszowe

Niewykorzystane urlopy
3

(3)

Koszty odpraw

939
122
(267)

718
101
(808)
12
12

251
251
110

-

794
794
160

361
27
334

-

954
954
-

(12)
-

Razem
1 900
234
(1 078)
1 057
1 057
270
(12)
1 315
981
334

Przy obliczaniu rezerw na świadczenia pracownicze Emitent przyjął następujące parametry:
- stopa dyskontowa: 2,8 %,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń: 3,0%,
- wskaźnik rotacji zatrudnienia: 9,00%
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NOTA NR 16.
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ORAZ ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE
Informacje o rezerwach na zobowiązania zostały zaprezentowane w tabeli nr 15.
TABELA NR 15
REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Rozliczenia
międzyokresowe
bierne

Wyszczególnienie
Stan rezerw na zobowiązania na dzień 01.01.2013 roku
Rezerwy utworzone
Rezerwy wykorzys tane
Rezerwy rozwi ąza ne
Pozos tałe zmi a ny s tanu rezerw
Stan rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku
Stan rezerw na zobowiązania na dzień 01.01.2014 roku
Rezerwy utworzone
Rezerwy wykorzys tane
Rezerwy rozwi ąza ne
Stan rezerw na zobowiązania na dzień 31.12.2014 roku

Rezerwa na
stratę na
kontraktach

161

-

(121)
40
40
48

88

-

-

Sprawy sądowe
363
108
(193)
5
283
283
153
(179)
(6)
251

Pozostałe rezerwy
711
511
(601)
(40)
9
590
590
742
(55)
(537)
740

Razem
1 235
619
(794)
(161)
14
913
913
943
(234)
(543)
1 079

NOTA NR 17.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
Informacje o zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań krótkoterminowych zostały zaprezentowane w
tabeli nr 16.
TABELA NR 16
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Dys konto zobowi ąza ń
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
- za l i czki na dos tawy
- zobowi ąza ni a z tyt. wyna grodzeń
- zobowi ąza ni a z tyt. poda tków (poza CIT)
- i nne zobowi ąza ni a
Zobowiązania ogółem
- częś ć długotermi nowa
- częś ć krótkotermi nowa

na dzień
31.12.2014
31.12.2013
28 919
32 607
(616)
(503)
75
2 749
9 241
488
3 721
923
1 745
1 126
3 568
212
207
31 052
41 420
31 052
41 420

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane i mają zazwyczaj termin płatności w przedziale od 14 do 45 dni. Wyjątek
stanowią wpłacone kaucje z tytułu gwarancji wykonania robót, których okres spłaty w niektórych przypadkach przekracza 12
miesięcy od dnia bilansowego. Kaucje są dyskontowane za pomocą stopy średniej rentowności dwu- lub 5-letnich krajowych obligacji
skarbowych w przypadku zobowiązań krajowych oraz dwuletnich niemieckich obligacji skarbowych dla zobowiązań zagranicznych.

NOTA NR 18.
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU
Informacje o zobowiązaniach finansowych zostały zaprezentowane w tabeli nr 17.
TABELA NR 17
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Walutowe kontrakty terminowe

na dzień
31.12.2014
31.12.2013
296
296
-

W związku z ekspozycją walutową w euro powstającą na skutek sprzedaży dokonywanej w walucie, Emitent zawiera kontrakty
walutowe na termin w celu ograniczenia ryzyka kursowego. Na dzień bilansowy Emitent posiadał kontrakty terminowe typu forward
na sprzedaż 3.992 tys. euro z terminami rozliczenia od 30.01. do 30.04.2015 r. Wycena kontraktów w kwocie 296 tys. zł. została ujęta
w pasywach bilansu.
Wycena zobowiązań finansowych jest dokonywana na podstawie dokumentów otrzymanych od Banków będących stroną umów i
zostaje odnoszona na wynik finansowy.
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NOTA NR 19.
KREDYTY I POŻYCZKI
Na dzień 31.12.2014 roku Grupa Kapitałowa posiadała następujące umowy kredytowe:


zawartą w dniu 17 listopada 2011 roku umowę kredytową w rachunku bieżącym Umbrella Facility pomiędzy PROJPRZEM
S.A., PROMStahl Polska Sp. z o.o. z mBank S.A na finansowanie bieżącej działalności segmentu systemów
przeładunkowych do kwoty 5.000 tys. zł. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka umowna zabudowanych
nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Sępólnie Krajeńskim. Na dzień bilansowy saldo zadłużenia z tytułu tego
kredytu wynosiło 1 342 tys. zł. Termin spłaty kredytu przypada 23 października 2015 roku.



zawartą w dniu 9 lipca 2013 roku umowę kredytową o kredyt inwestycyjny pomiędzy PROJPRZEM S.A. a mBankiem S.A.
do kwoty 1.502 tys. zł na finansowanie zakupu zintegrowanego systemu informatycznego. Zabezpieczeniem kredytu jest
hipoteka umowna zabudowanych nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w Sępólnie Krajeńskim. Na dzień
31.12.2014 roku saldo zadłużenia z tytułu tego kredytu wynosiło 1.502 tys. zł. Termin spłaty kredytu przypada na dzień
18 maja 2018 roku.



zawartą w dniu 13.03.2012 roku pomiędzy PROMStahl GmbH oraz Commerzbank AG o linię kredytową w rachunku
bieżącym do kwoty 500 tys. €, bezterminowo. Na dzień 31.12.2014 roku nie występowało saldo zadłużenia z tytułu
kredytu.



zawartą w dniu 20 listopada 2014 roku umowę kredytową o kredyt obrotowy pomiędzy PROJPRZEM S.A. a mBankiem
S.A. do kwoty 3.000 tys. zł na prefinansowanie kontraktu w segmencie budownictwa przemysłowego. Zabezpieczeniem
kredytu jest cesja należności z kontraktu. Na dzień 31.12.2014 roku saldo zadłużenia z tytułu kredytu wynosiło 1.333 tys.
zł. Termin spłaty kredytu przypada na dzień 31 stycznia 2015 roku.

TABELA NR 18
KREDYTY I POŻYCZKI NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Kwota
zobowiązania
4 177

Wyszczególnienie
Kredyty
Kredyt w ra chunku bi eżącym udzi el ony s półce za l eżnej PROMSTAHL GmbH przez Commerzba nk AG

Stopa procentowa

233

EURIBOR O/N +
ma rża

-

WIBOR O/N + ma rża
EURIBOR O/N +
ma rża

Kredyt w ra chunku bi eżącym Umbrel l a udzi el ony dl a Projprzem SA ora z Proms tahl Pol s ka Sp. z o .o. przez
mBa nk

1 342

Kredyt i nwes tycyjny udzi el ony jednos tce domi nującej PROJPRZEM S.A. przez mBa nk

1 502 WIBOR 1M + ma rża

Kredyt obrotowy udzi el ony dl a Projprzem SA przez mBa nk

1 333
4 177

Pożyczki
Kredyty i pożyczki razem

Koszty

X

233

WIBOR 1M + ma rża
X
X

233

TABELA NR 19
STRUKTURA ZAPADALNOŚCI KREDYTÓW I POŻYCZEK NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
na dzień
31.12.2014
31.12.2013
3 143
206
1 034
588
468
588
566
4 177
794

Wyszczególnienie
Kredyty i pożyczki krótkotermi nowe
Kredyty i pożyczki długotermi nowe
- pła tne powyżej 1 roku do 2 l a t
- pła tne powyżej 2 l a t do 5 l a t
- pła tne powyżej 5 l a t
Kredyty i pożyczki razem

TABELA NR 20
KREDYTY I POŻYCZKI W PODZIALE NA WALUTY NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
na dzień
Wyszczególnienie
Wa l uta EUR
Wa l uta PLN
Kredyty i pożyczki razem

31.12.2014
wartość
w EUR

31.12.2013

wartość w PLN
315
315

1 342
2 835
4 177

wartość
w EUR

wartość w PLN
-

233
794
1 027
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

NOTA NR 20.
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU FINANSOWEGO

20.1. OGÓLNE WARUNKI LEASINGU

Umowy leasingu finansowego dotyczą samochodów osobowych, budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń i zostały zawarte na
okres do 60 miesięcy. Na zakończenie umowy jednostki Grupy mają możliwość wykupienia przedmiotów leasingu po ustalonej
wartości odkupu.
Do najistotniejszych umów leasingu finansowego należą:





Umowa leasingu zawarta w październiku 2013 r.; 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. Pozostały koszt wytworzenia przedmiotu leasingu 117 tys. PLN
Umowa generalna leasingu zawarta w listopadzie 2012 r.; przedmiot - flota samochodowa; okres trwania 48 m-cy na
poszczególne auta; wartość bilansowa floty leasingowanej na 31.12.2014 1.595 tys. PLN; oprocentowanie zmienne,
Umowa leasingu zawarta w czerwcu 2013 r. na okres 60 m-cy; przedmiot - komora śrutownicza; wartość na dzień zawarcia
umowy leasingu 430 tys. PLN; zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oprocentowanie zmienne w
oparciu o WIBOR 1M.Pozostały koszt wytworzenia 345 tys. PLN.

20.2. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU LEASINGU
TABELA NR 21
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UMÓW LEASINGU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Przyszłe opłaty z tytułu umów leasingu finansowego
Płatne w okres i e do 1 roku
Płatne w okres i e od 1 roku do 5 l at
Płatne powyżej 5 l at
Przyszłe opłaty z tytułu umów leasingu finansowego ogółem

na dzień
31.12.2014
31.12.2013
wartość bieżąca
wartość bieżąca
755
583
2 594
2 328
3 349
2 911

NOTA NR 21.
ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI WARUNKOWE

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Grupa Kapitałowa zawiera umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych lub
bankowych. Obejmują one w przeważającej mierze gwarancje dobrego wykonania kontraktu lub usunięcia wad i usterek i mają
charakter typowy dla działalności budowlanej. Poniżej przedstawiono zestawienie gwarancji zakwalifikowanych w Grupie jako
zobowiązania warunkowe, obowiązujących na dzień 31.12.2014 roku:
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

Zobowiązania warunkowe
a/ na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:

złoty polski (PLN)

17 906
0

- udzielonych gwarancji i poręczeń

0

- z terminem do 12 miesięcy

0

- z terminem pow. 12 miesięcy

0

- gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek
b/ na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:
- udzielonych gwarancji i poręczeń
- gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek
- z terminem do 12 miesięcy
- z terminem pow. 12 miesięcy

Należności warunkowe
a/ od jednostek powiązanych z tytułu:
- otrzymanych gwarancji i poręczeń

0
17 906
0
17 906
1 783
16 123

1 380
0
0

- z terminem do 12 miesięcy

0

- z terminem pow. 12 miesięcy

0

- gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek
b/ od pozostałych jednostek z tytułu:
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
- gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek
- z terminem do 12 miesięcy
- z terminem pow. 12 miesięcy

0
1 380
0
1 380
200
1 180

NOTA NR 22.
INSTRUMENTY FINANSOWE
22.1. KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
Stan aktywów i zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia tabela nr 22.
TABELA NR 22
INSTRUMENTY FINANSOWE
na dzień
Wyszczególnienie
Pożyczki i na l eżnoś ci
Środki pi eni ężne
Aktywa fi na ns owe dos tępne do s przeda ży
Razem aktywa finansowe
Zobowi ąza ni a fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez wyni k fi na ns owy
Inne zobowi ąza ni a fi na ns owe według za mortyzowa nego kos ztu /m.i n. zobowi ąza ni a ha ndl owe/
Kredyty i pożyczki
Razem zobowiązania finansowe

31.12.2014
40 823
14 049
71
54 943
296
28 303
4 177
32 776

31.12.2013
44 403
23 561
73
68 037
32 104
794
32 898

22.2. AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
W aktywach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa prezentuje instrumenty pochodne, których
wycena bilansowa na dzień bilansowy jest dodatnia. Grupa dokonuje transakcji pochodnych na rynku walutowym ze względu na
występującą ekspozycję walutową w euro. Ekonomicznym celem dokonywania tych transakcji jest ograniczanie wpływu wahań na
rynku kursowym na działalność operacyjną Grupy. Ze względu na niestosowanie rachunkowości zabezpieczeń, wycena instrumentów
pochodnych jest odnoszona na wynik finansowy Grupy. Wartość godziwa tych instrumentów jest ustalana w oparciu o informacje
otrzymywane od banków, będących stroną transakcji.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

TABELA NR 23
AKTYWA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
na dzień
Wyszczególnienie

31.12.2014

Ins trumenty pochodne wa l utowe
Akcje s półek notowa nych
Dłużne pa pi ery wa rtoś ci owe
Jednos tki fundus zy i nwes tycyjnych
Razem aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
długotermi nowe
krótkotermi nowe

31.12.2013
-

-

TABELA NR 24
ZMIANA STANU AKTYWÓW FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie

Stan na początek okresu
Na byci e
Wycena odni es i ona w ra chunek zys ków i s tra t
Odpi s y z tytułu utra ty wa rtoś ci (-)
Zbyci e (-)
Inne zmi a ny
Stan na koniec okresu

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
-

22.3. POŻYCZKI I NALEŻNOŚCI
Grupa wykazuje w tej pozycji należności z tytułu dostaw i usług /handlowe/. Wyceniane są one w kwocie wymaganej zapłaty. W
przypadku należności (kaucji), których termin wymagalności przekracza 12 miesięcy Grupa dokonuje ich przeszacowania za pomocą
efektywnej stopy procentowej (średnia rentowność dwuletnich polskich obligacji skarbowych dla należności krajowych oraz
dwuletnich niemieckich obligacji skarbowych dla należności w walucie euro). Pożyczek podmiotom zewnętrznym nie udzielano.

TABELA NR 25
POŻYCZKI I NALEŻNOŚCI
na dzień
Wyszczególnienie

31.12.2014

Na l eżnoś ci ha ndl owe
- do 6 mi es i ęcy
- powyżej 6 mi es i ęcy do 1 roku
- powyżej 1 roku
- na l eżnoś ci przetermi nowa ne
Pożyczki
Środki pi eni ężne (depozyty) w ba nka ch
Razem pożyczki i należności, razem (brutto)
- odpi s y a ktua l i zujące wa rtoś ć na l eżnoś ci ha ndl owych
Razem pożyczki i należności, razem (netto)

31.12.2013

43 605
16 801
1 021
2 779
23 004
14 049
57 654
2 782
54 872
-

46 790
24 698
1 837
3 807
16 448
23 561
70 351
2 387
67 964
-

TABELA NR 26
ZMIANA STANU ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO NA UTRATĘ WARTOŚCI NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu
Rozpozna na s tra ta z tytułu utra ty wa rtoś ci
Odwróceni e odpi s u
Stan na koniec okresu

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
2 387
966
851
1 596
(456)
(175)
2 782
2 387

Kwoty z tytułu rozpoznanej straty oraz z tytułu odwrócenia odpisu zostały odniesione na wynik finansowy Grupy.

22.4. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY
Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. zalicza długoterminowe aktywa finansowe.
Wśród nich są akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. Banku Ochrony Środowiska S.A.
oraz Stalexportu S.A., a także udziały w Spółce z o.o. Bumar oraz innych podmiotach. Akcje Spółek notowanych (BOŚ, Stalexport) są
wyceniane według wartości godziwej na podstawie notowań na Giełdzie, niekwotowane na aktywnym rynku udziały w Spółce Bumar
– według kosztu. W poniższych tabelach zostały przedstawione wyceny tych aktywów.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

TABELA NR 27
AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY
na dzień
Wyszczególnienie

Akcje i udzi a ły
- Stal export S.A.
- Ba nk Ochrony Środowi s ka S.A.
- Buma r Sp. z o.o.
- pozos tałe
Razem aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
długotermi nowe
krótkotermi nowe

31.12.2014

31.12.2013
71
52
14
5

73
49
19
5

-

71
71

73
73

-

-

TABELA NR 28
ZMIANA STANU AKTYWÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu
Na byci e
Wycena odni es i ona na ka pi tał
Odpi s y z tytułu utra ty wa rtoś ci odni es i one na ra chunek zys ków i s tra t (-)
Wycena według wa rtoś ci godzi wej odni es i ona na ra chunek zys ków i s tra t (+)
Zmi a na ka tegori i a ktywa
Zbyci e (-)
Inne zmi a ny
Stan na koniec okresu

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
73
44
(5)
7
3
22
71
73

22.5. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK FINANSOWY
W zobowiązaniach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy Grupa prezentuje instrumenty pochodne,
których wycena na dzień bilansowy jest ujemna. Grupa dokonuje transakcji pochodnych na rynku walutowym ze względu na
występującą ekspozycję walutową w euro. Ekonomicznym celem dokonywania tych transakcji jest ograniczanie wpływu wahań na
rynku kursowym na działalność operacyjną Grupy. Ze względu na niestosowanie rachunkowości zabezpieczeń, wycena instrumentów
pochodnych jest odnoszona na wynik finansowy Grupy. Wartość godziwa tych instrumentów jest ustalana w oparciu o informacje
otrzymywane od banków, będących stroną transakcji.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku u Emitenta nie występowały otwarte pozycje na rynku terminowym.
TABELA NR 29
ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wyszczególnienie
Ins tumenty pochodne wa l utowe
Razem zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat
długotermi nowe
krótkotermi nowe

na dzień
31.12.2014
31.12.2013
296
296
-

TABELA NR 30
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANYCH W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wyszczególnienie
Stan na początek okresu
Za ci ągni ęci e
Wycena odni es i ona w ra chunek zys ków i s tra t (wa l utowych kontra któw termi nowych)
Zbyci e (-)
Spła ta (-)
Stan na koniec okresu

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
296
296
-

22.6. INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
Grupa wykazuje w tej pozycji zobowiązania z tytułu dostaw i usług /handlowe/. Wyceniane są one w kwocie wymaganej zapłaty. W
przypadku zobowiązań (kaucji), których termin wymagalności przekracza 12 miesięcy Grupa dokonuje ich przeszacowania za pomocą
efektywnej stopy procentowej (średnia rentowność dwu- lub pięcioletnich polskich obligacji skarbowych dla zobowiązań krajowych
oraz dwuletnich niemieckich obligacji skarbowych dla zobowiązań w walucie euro).
TABELA NR 31
INNE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WEDŁUG ZAMORTYZOWANEGO KOSZTU
Wyszczególnienie
Zobowi ąza ni a ha ndl owe
- do 6 mi es i ęcy
- powyżej 6 mi es i ęcy do 1 roku
- powyżej 1 roku
- zobowi ąza ni a przetermi nowa ne
Razem zobowiązania

na dzień
31.12.2014
28 303
20 323
277
3 436
4 267
28 303

31.12.2013
32 104
27 990
40
2 682
1 392
32 104
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:
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22.7. KREDYTY I POŻYCZKI
W 2014 roku Grupa korzystała z finansowania zewnętrznego w postaci kredytowania bankowego. Wykorzystanie kredytów
zaprezentowano w tabeli nr 32.
TABELA NR 32
KREDYTY I POŻYCZKI - DOSTĘPNE FINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE
na dzień

Wyszczególnienie

31.12.2014

Kredyty w rachunku bieżącym
- kwota wykorzys ta na
- kwota ni ewykorzys ta na
Kredyty obrotowe
- kwota wykorzys ta na
- kwota ni ewykorzys ta na
- na l i czone ods etki
Kredyty inwestycyjne
- kwota wykorzys ta na
- kwota ni ewykorzys ta na
Razem zobowiązania

31.12.2013

1 342
3 658

206
6 868

1 332
-

25 000
-

1 503
4 177

588
1 012
794

Szczegółowe informacje na temat otwartych kredytów, których stroną są jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
PROJPRZEM SA zostały podane wyżej w nocie nr 19.

22.8. 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.


Klasa instrumentu finansowego

Nota nr

Poziom 1

Poziom 2

Razem wartość
godziwa

Poziom 3

Stan na 31.12.2014
Aktywa:
Akcje spółek notowanych

a)

Udziały, akcje spółek nienotowanych*

b)

Instrumenty pochodne handlowe

c)

Instrumenty pochodne zabezpieczające

c)

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej

d)

Aktywa razem

66

66

66

-

-

66

Zobowiązania:
Instrumenty pochodne handlowe (-)

c)

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)

c)

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)

e)

Zobowiązania razem (-)

-296

-

-296

-296

-

-296

Stan na 31.12.2013
Aktywa:
Akcje spółek notowanych

a)

Udziały, akcje spółek nienotowanych*

b)

Instrumenty pochodne handlowe

c)

Instrumenty pochodne zabezpieczające

c)

Papiery dłużne wyceniane w wartości godziwej

d)

Aktywa razem

68

68

68

-

-

68

-

-

-

-

Zobowiązania:
Instrumenty pochodne handlowe (-)

c)

Instrumenty pochodne zabezpieczające (-)

c)

Pożyczki wyceniane w wartości godziwej (-)

e)

Zobowiązania razem (-)

*Pozycja nie obejmuje udziałów i akcji wycenianych w cenie nabycia, ze względu na brak możliwości wiarygodnego określenia wartości
godziwej
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:
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Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

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.

22.8.1.

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.
22.8.2.

Wyłączenie z bilansu

Na dzień 31.12.2014 Spółka nie posiadała aktywów finansowych, których przeniesienia kwalifikują się do wyłączenia z bilansu.

NOTA NR 23.
RYZYKO FINANSOWE I CELE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W GRUPIE

Ryzyko finansowe, na które jest narażona Spółka, obejmuje ryzyko rynkowe (w tym ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej w
wartości godziwej oraz ryzyko cenowe), ryzyko kredytowe i 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. nie jest całkowita
eliminacja zagrożeń wynikających ze zmian czynników ryzyka, ale ich ograniczenie do bezpiecznych poziomów. Dlatego też Spółka
stara się unikać niepotrzebnego ryzyka finansowego i ograniczać je poprzez właściwie scentralizowane zarządzanie. Podstawowym
celem polityki zarządzania ryzykiem PROJPRZEM S.A. jest jego ograniczenie do akceptowalnych poziomów w krótkim i średnim
horyzoncie czasowym oraz budowanie wartości firmy w długim okresie. Narażanie się na dodatkowe rodzaje ryzyka nie związane z
zaakceptowaną działalnością biznesową lub przekroczenie dopuszczalnego poziomu ryzyka uważa się za niewłaściwe. Odpowiednia
polityka, struktura organizacyjna i procedury wspierają działania związane z zarządzaniem ryzykiem finansowym w Spółce.
Rodzaje ryzyka finansowego występującego w Grupie oraz zasady ich ograniczania przedstawiono poniżej w pkt 23.1-23.4.

23.1. RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
Grupa jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ należące do niej podmioty pożyczają środki oprocentowane według
zmiennych stóp. Udział zadłużenia oraz wszystkich zobowiązań nie jest jednak wysoki i wynosi ok. 1% ogółu pasywów. Grupa nie
widzi istotnego zagrożenia w zmienności stóp procentowych na terminowość spłaty zobowiązań, w związku z czym nie stosuje
instrumentów zabezpieczających zmienność stóp procentowych.
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TABELA NR 33
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
Instrument
Aktywa
Pożyczki
Obl i ga cje
Bony s ka rbowe
Razem
Zobowiązania
Kredyty
Pożyczki
Bony komercyjne
Razem

do 1 roku

od 1 do 2 lat

3 143
3 143

pow. 2 lat

468
468

566
566

razem
4 177
4 177

Stopień wrażliwości Grupy na 1-procentowy wzrost stóp procentowych został przedstawiony w tabeli nr 34. Wartość ujemna
wskazuje spadek zysku. W przypadku 1-procentowego spadku stóp procentowych wartość ta byłaby dodatnia, a wpływ na zysk byłby
odwrotny.
TABELA NR 34
RYZYKO STÓP PROCENTOWYCH - ANALIZA WRAŻLIWOŚCI
Instrument

Wartość bilansowa Rachunek zysków i strat

Wzrost o 1,0%
31 grudni a 2014
31 grudni a 2013

4 177
794

-42
-8

23.2. RYZYKO KREDYTOWE
Ryzyko to jest związane z tym, że kontrahent nie dopełni umownych zobowiązań, w wyniku czego Grupa poniesie straty finansowe;
pozycją narażoną na ryzyko kredytowe są należności z tytułu dostaw i usług.
Grupa 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). Dodatkowo należności segmentu systemów
przeładunkowych są w większości objęte ubezpieczeniem. Narażenie Grupy 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 Grupa objęła odpisem aktualizującym.
Należności z tytułu dostaw i usług od dystrybutora rosyjskiego wynoszą 7.642 tys, zł. Wielkość sprzedaży do Rosji w roku 2014
znacząco wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego. Zarząd Spółki ocenia, iż Rosja stanowi ogromny potencjał i dlatego nadal
kontynuuje współpracę pomimo, iż obecna sytuacja gospodarcza Rosji znajduje swoje odzwierciedlenie w obniżonej rentowności.
Celem zmniejszenia ryzyka kredytowego Projprzem zamierza zastosować hedging naturalny poprzez zakup surowców hutniczych od
odbiorcy rosyjskiego.

23.3. 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.
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TABELA NR 35
RYZYKO PŁYNNOŚCI - TERMINY ZAPADALNOŚCI ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH
Wyszczególnienie
Zobowiązania finansowe nie będące
instrumentami pochodnymi
- Zobowi ąza za ni a ha ndl owe ora z
pozos t. zobow.
-Lea s i n fi na ns owy
- Ba nkowe kredyty w ra chunku
kredytowym
- Ba nkowe kredyty w ra chunku
bi eżącym
Instrumenty pochodne /zobowiązania/
- Wa l utowe kontra kty
Razem

Wartość bilansowa

Do 6 m-cy

6 - 12 m-cy

Pow. 1 roku

35 829

26 533

2 232

7 064

28 303

24 590

277

3 436

3 349

376

379

2 594

1 502

234

234

1 034

2 675

1 333

1 342

0

296

296

0

0

296

296

0

0

36 125

26 829

2 232

7 064

TABELA NR 36
RYZYKO PŁYNNOŚCI - TERMINY WYMAGALNOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH
Wyszczególnienie

Wartość bilansowa

Aktywa finansowe nie będące
instrumentami pochodnymi
- Na l eżnoś ci ha ndl owe ora z
pozos ta łe na l eżnoś ci

59 175

55 375

1 021

2 779

45 126

41 326

1 021

2 779

- Środki pi eni ężne

14 049

14 049

0

0

0

0

Instrumenty pochodne /należności/
- Wa l utowe kontra kty forwa rd
Razem

Do 6 m-cy

6 - 12 m-cy

Pow. 1 roku

0

0

0

0

59 175

55 375

1 021

2 779

23.4. RYZYKO WALUTOWE
Znaczący udział sprzedaży w walucie euro w strukturze przychodów Grupy sprawia, że istotny wpływ na wyniki finansowe oraz na
poziom rentowności kontraktów wywiera kształtowanie się kursu złotego względem tej waluty. Grupa w celu ograniczenia ryzyka
walutowego stosuje instrumenty dostępne na rynku finansowym i korzysta przede wszystkim z terminowych instrumentów
finansowych (typu forward lub opcji).
Ekspozycję netto w euro na dzień bilansowy, na jaką narażona była Grupa, przedstawia tabela nr 37. Tabela nie obejmuje kwot
ekspozycji walutowej wynikających z zawartych umów oraz z realizacji zamówień od stałych kontrahentów, nie objętych
sprawozdaniem z sytuacji finansowej Grupy na dzień 31.12.2014 roku oraz na dzień 31.12.2013 roku ze względu na trudności w ich
oszacowaniu.
TABELA NR 37
RYZYKO WALUTOWE - EKSPOZYCJA NARAŻONA NA RYZYKO WALUTOWE
Wyszczególnienie

31.12.2014

31.12.2013

EUR

EUR

Na l eżnoś ci ha ndl owe

5 324

17 793

Środki pi eni ężne

1 754

1 529

-1 515

-990

Kredyty

-315

-990

Lea s i ng

-296

-990

4 952

18 332

0

0

4 952

18 332

Zobowi ąza ni a ha ndl owe

Ekspozycja brutto
Wa l utowe kontra kty
Ekspozycja netto
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Istotna kwota ekspozycji walutowej w euro sprawia, że wynik finansowy Grupy jest szczególnie wrażliwy na zmiany kursu złotego w
relacji do euro. Stopień wrażliwości Grupy na zmienność kursu wymiany złotego na euro został przedstawiony w tabeli nr 38.
Wartość dodatnia wskazuje wzrost zysku i zwiększenie pozostałego kapitału własnego wskutek wzrostu kursu wymiany (osłabienia
się złotego). Skutek wzrostu/spadku kursu wymiany waluty jest odmienny dla ekspozycji netto dodatniej i ujemnej. Wzrost kursu
wymiany dla ekspozycji netto dodatniej spowodowałby wzrost wyniku i kapitału własnego, natomiast dla ekspozycji netto ujemnej
ich spadek. Z kolei spadek kursu wymiany dla ekspozycji netto dodatniej spowodowałby z kolei obniżenie wyniku i kapitału własnego,
a dla ekspozycji netto ujemnej ich podwyższenie.

TABELA NR 38
RYZYKO WALUTOWE - ANALIZA WRAŻLIWOŚCI
Wyszczególnienie

Kapitał własny

Rachunek zysków i strat

31 grudni a 2014

211

211

31 grudni a 2013

760

760

Wzrost o 10%

NOTA NR 24.
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KAPITAŁOWYM

Grupa zarządza kapitałem by zagwarantować, że należące do niej jednostki będą zdolne kontynuować działalność przy jednoczesnej
optymalizacji relacji zadłużenia do kapitału własnego.
Struktura kapitałowa Grupy obejmuje zadłużenie, na które składają się kredyty (zobowiązania), środki pieniężne i ich ekwiwalenty
oraz kapitał przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej.

TABELA NR 39
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTO DO KAPITAŁÓW WŁASNYCH
Wyszczególnienie
Zobowi ąza ni a
Środki pi eni ężne
Zadłużenie netto
Kapitał własny
Stosunek zadłużenia netto do kapitału
własnego

Stan na
31.12.2014
44 047
(14 049)
29 998
104 898

31.12.2013
49 712
(23 561)
26 151
109 963

28,60%

23,78%

NOTA NR 25.
PODATEK DOCHODOWY

Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych. Zastosowanie tych przepisów
różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto, w związku z wyłączeniem przychodów nie podlegających
opodatkowaniu i kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji przychodów i kosztów, które nigdy nie będą
podlegały opodatkowaniu.
W zakresie podatku dochodowego Grupa podlega przepisom ogólnym w tym zakresie. Grupa nie stanowi podatkowej grupy
kapitałowej, jak również nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, co różnicowałoby zasady określania obciążeń
podatkowych. Rok podatkowi i bilansowy pokrywają się z rokiem kalendarzowym.
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TABELA NR 40
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Główne składniki obciążenia podatkowego:
Zys k (s tra ta) brutto
Różni ce pomi ędzy zys ki em (s tra tą) brutto a pods tawą opoda tkowa ni a poda tki em dochodowym:
- z tytułu trwa łych różni c
- z tytułu przejś ci owych różni c
Odl i czeni a od dochodu s tra ty z l a t ubi egłych
Stra ty poda tkowe
Pods tawa opoda tkowa ni a poda tki em dochodowym
Poda tek dochodowy według obowi ązuja cych s tawek
Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i strat
Bieżący podatek dochodowy
Bi eżące obci ążeni e z tytułu poda tku dochodowego
Korekty dotyczące poda tku bi eżącego z l a t ubi egłych
Odroczony podatek dochodowy
Zwi ąza ny z pows tani em i odwróceni em s i ę różni c przejś ci owych
Zwi ąza ny z obni żeni em s tawek poda tku dochodowego
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
Podatek dochodowy ujęty w innych składnikach całkowitego dochodu
Bieżący podatek dochodowy
Bi eżące obci ążeni e z tytułu poda tku dochodowego
Korekty dotyczące poda tku bi eżącego z l a t ubi egłych
Odroczony podatek dochodowy
Zwi ąza ny z pows tani em i odwróceni em s i ę różni c przejś ci owych
Zwi ąza ny z obni żeni em s tawek poda tku dochodowego
Obciążenie podatkowe wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat
Podatek dochodowy ujęty bezpośrednio w kapitale własnym
Bieżący podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
(1 524)
4 125
517
(2 975)
2 858
549
(2 341)
(3 524)
1 564
31
404
1 278
961
2 459
282
695

282
282

695
695

188
188
470

(432)
(432)
263

-

(122)
(122)
(122)

-

-

1

13

Stawki podatkowe obowiązujące w Grupie Kapitałowej Projprzem SA:
- Polska – 19%
- Niemcy – 30%

TABELA NR 41
BIEŻĄCE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU
Główne składniki obciążenia podatkowego:
Bieżące aktywa podatkowe
Na l eżny zwrot poda tku
Inne
Bieżące zobowiązania podatkowe
Poda tek dochodowy do za pła ty
Inne

na dzień
31.12.2014
31.12.2013
75
75
-
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NOTA NR 26.
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY
Odroczony podatek dochodowy prezentuje tabela nr 42.
TABELA NR 42
ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Skonsolidowany bilans
na dzień

Wyszczególnienie

31.12.2014
Rezerwy z tytułu podatku odroczonego
- ś rodki trwa łe - rózni ca w s tawka ch a mortyza cyjnych
- ś rodki pi eni ężne - wycena bi l a ns owa
- na l eżnoś ci - wycena bi l a ns owa
- zobowi a za ni a - wycena bi l a ns owa
- zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego
- przes za cowa ni e ś rodów trwa łych na 01.01.2004 roku
- rozl i czeni e kontra ktu długotermi nowego

Zyski zatrzymane

31.12.2013
796
12
74
11
52

54

2
1 715
-

3
1 076
848

117
2 779

96
2 617

15
338
26
19
376
39
159
68
521
35
166
56
60
11
1 599
8
3
129
3 628

41
313
20
934
105
141
48
418
80
253
71
15
1 922
27
89
4 477

X

X
2 779
3 628

31.12.2013

503
27
10
-

-

- przes za cowa ni e a ktywów dos tępnych do s przeda ży (BOŚ)
- ni eruchomoś ci i nwes tycyjne
- ni ezrea l i zowa ne zys ki i s tra ty z tyt. wyłączeń kons ol i da cyjnych
- wycena wa l utowych kontra któw termi nowych
- zobowi ąza ni e ka ucje dys konto
Rezerwy brutto z tytułu podatku odroczonego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
- na l eżnoś ci i ś rodki pi eni ężne - wycena bi l a ns owa
- na l eżnoś ci - odpi s y a ktua l i zujące
- zobowi ąza ni a - wycena bi l a ns owa
- odpi s a ktua l i zuja cy a kcje
- ś rodki trwa łe - różni ca w s tawka ch a mortyza cyjnych
- odpi s a ktua l i zuja cy za pa s y i kontra któw długotermi nowych
- rezerwa - ni ewykorzys tane url opy
- rezerwa - odpra wy emerytal ne
- wycena produkcji w toku kontra któw długotermi nowych
- rozl i czeni a mi edzyokres owe - rezerwa na kos zty
- ni ezrea l i zowa ne zys ki i s tra ty z tyt. wyłączeń kons ol i da cyjnych
- wycena wa l utowych kontra któw termi nowych
- ni ewypła cone kos zty pra cy
- l ea s i ng fi na ns owy
- s tra ta poda tkowa
- na l eżnoś ci ka ucje dys konto
- progra m motywa cyjny
- Ni eza pła cone zobowi ąza ni a
Aktywa brutto z tytułu podatku odroczonego
Obci ążeni e z tytułu odroczonego poda tku dochodowego
Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego
Aktywa netto z tytułu podatku odroczonego

31.12.2014

Skonsolidowany rachunek
zysków i strat za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013

265

-

265

558

-

558
823

2 617
4 477

X
X

X
X

X
X

293
12
47
1
52
(54)

131
(1)
10
7
(11)
(73)

(1)
374
(848)
21
(103)

1
302
(80)
(23)
96
359

26
(25)
(26)
1
66
(18)
(20)
(103)
45
87
(56)
11
4
323
19
(3)
(40)
291
188

(6)
(211)
4
(53)
(9)
(17)
(2)
(190)
15
(56)
2
(15)
(137)
(27)
(89)
(791)
(432)
X
X

NOTA NR 27.
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIETE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Przychody ze sprzedaży produktów Grupy Kapitałowej zostały zaprezentowane w tabeli nr 43.
TABELA NR 43
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW OSIĄGNIĘTE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Sys temy przeła dunkowe
Budowni ctwo przemys łowe
Kons trukcje s ta l owe
Dzi a ła l noś ć dewel opers ka
Pozos ta łe us ługi
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym
s przeda ż kra jowa
s przeda ż za gra ni czna

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
80 765
84 347
56 304
44 304
23 394
23 287
3 610
6 680
164 073
158 618
80 081
72 571
83 992
86 047

NOTA NR 28.
SEGMENTY OPERACYJNE
Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. działa w branży budowlanej. Osoby decydujące w Grupie 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,
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Przychody, wyniki segmentów oraz aktywa segmentów operacyjnych zostały przedstawione w tabeli nr 44.
TABELA NR 44
SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Segmenty sprawozdawcze
Systemy
Konstrukcje
Budownictwo
przeładunkowe
stalowe
przemysłowe
Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku
Przychody ogółem
80 765
23 394
56 304
Sprzeda ż na zewnątrz
80 765
23 394
56 304
Sprzeda ż mi ędzy s egmentami
Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/
26 819
2 834
962
Kos zty s przeda ży
15 121
2 205
751
Kos zty ogól nego za rządu
7 262
3 443
3 526
Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ *
4 436
(2 814)
(3 315)
Skonsolidowane aktywa ogółem
60 561
24 969
7 841
Aktywa s egmentu
60 561
24 969
7 841
Ni ea l okowa ne a ktywa
Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym
80 765
23 394
56 304
Sprzeda ż kra jowa
14 279
5 888
56 304
Sprzeda ż za gra ni czna
66 486
17 506
Aktywa trwałe w podziale geograficznym
12 071
13 351
289
Aktywa trwa łe ul okowa ne w kra ju
11 901
13 351
289
Aktywa trwa łe ul okowa ne za gra ni cą
170
Wyszczególnienie

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku
Przychody ogółem
Sprzeda ż na zewnątrz
Sprzeda ż mi ędzy s egmentami
Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/
Kos zty s przeda ży
Kos zty ogól nego za rządu
Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ *
Skonsolidowane aktywa ogółem
Aktywa s egmentu
Ni ea l okowa ne a ktywa
Przychody w podziale geograficznym
Sprzeda ż kra jowa
Sprzeda ż za gra ni czna
Aktywa trwałe w podziale geograficznym
Aktywa trwa łe ul okowa ne w kra ju
Aktywa trwa łe ul okowa ne za gra ni cą

84 347
84 347

23 287
23 287

44 304
44 304

28 794
13 667
7 693
7 434
48 464
48 464

2 571
2 353
3 327
(3 109)
23 285
23 285

1 986
800
2 712
(1 526)
22 417
22 417

84 347
19 720
64 627
11 869
11 655
214

23 287
1 867
21 420
14 331
14 331

44 304
44 304
217
217

Wszystkie
pozostałe
segmenty
3 610
3 610
1 112
56
50
1 006
-

3 610
3 610

Niealokowane

-

55 574
55 574
-

-

4 052
4 052

6 680
6 680

-

802
86
716
-

6 680
6 680
-

65 509
65 509
5 122
5 122

Razem

164 073
164 073
31 727
18 133
14 281
(687)
148 945
93 371
55 574
164 073
80 081
83 992
29 763
29 593
170
158 618
158 618
34 153
16 820
13 818
3 515
159 675
94 166
65 509
158 618
72 571
86 047
31 539
31 325
214

Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości Grupy. Zysk
segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty bez alokacji pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
przychodów i kosztów finansowych oraz kosztów z tytułu podatku dochodowego.
Niealokowane aktywa obejmują inwestycje długoterminowe, aktywa na odroczony podatek dochodowy, 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.
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NOTA NR 29.
KOSZTY RODZAJOWE PONIESIONE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Koszty rodzajowe Grupy Kapitałowej zostały zaprezentowane w tabeli nr 45.
TABELA NR 45
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
za okres:
Wyszczególnienie
a ) a mortyza cja
b) zużyci e ma teri a łów i energi i
c) us ługi obce
d) poda tki i opła ty
e) wyna grodzeni a
f) ubezpi eczeni a s połeczne i i nne ś wi a dczeni a
g) pozos tałe kos zty rodza jowe
Koszty według rodzaju, razem
Zmi a na s tanu za pa s ów, produktów i rozl i czeń mi ędzyokres owych
Kos zt wytworzeni a produktów na wła s ne potrzeby jednos tki
Kos zty s przeda ży (wi el koś ć ujemna )
Kos zty ogól nego za rządu (wi el koś ć ujemna )
Kos zt wytworzeni a s przeda nych produktów

od 01.01.2014
do 31.12.2014

od 01.01.2013
do 31.12.2013

3 267
53 288
75 222
1 434
22 848
4 319
3 430
163 808

2 906
57 063
65 119
1 432
22 622
4 218
3 433
156 793

-1 047
79
-18 133
-14 281
130 426

-2 334
-4 666
-16 820
-13 818
119 155

NOTA NR 30.
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE
Pozostałe przychody i koszty operacyjne zostały zaprezentowane w tabeli nr 46.
TABELA NR 46
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Pozostałe przychody
Zys k ze zbyci a ś rodków trwa łych
Odwróceni e rezerw na ś wi a dczeni a pra cowni cze
Otrzyma ne ods zkodowa ni a
Li kwi da cja ZFŚS
Odwróceni e odpi s u a ktua l i zującego a ktywa trwa łe
Odwróceni e odpi s u a ktua l i zującego na l eżnoś ci
Odwróceni e odpi s u a ktua l i zującego za pa s y
Otrzyma ne s konta
Rozl i czeni e na dwyżek i nwentaryza cyjnych
Dopła ty
Zwrot kos ztów w ra ma cha progra mów uni jnych
Rozwi ąza ni e rezerw
Wycena ni eruchomoś ci i nwes tycyjnych w wa rtoś ci godzi wej
Korekta s kła dki wypa dkowej
Zwrot opła t s ądowych
Przeda wni one zobowi ąza ni a
Inne
Pozostałe koszty
Stra ta ze zbyci a ś rodków trwa łych
Kos zt l i kwi da cji ś rodków trwa łych
Odpi s a ktua l i zujący za pa s y
Odpi s a ktua l i zujący na l eżnoś ci
Odpi s ś rodków trwa łych
Odpi s ATDS
Rezerwy na kos zty
Wypła cone ods zkodowa ni a
Poni es i one kos zty s ądowe i komorni cze
Rezerwy na ś wi a dczeni a pra cowni cze
Wycena ni eruchomoś ci i nwes tycyjnych w wa rtoś ci godzi wej
Utrzymywa ni e i nwes tycji w ni eruchomoś ci
Rozl i czeni e ni edoborów i nwentaryza cyjnych
Inne pozos tałe kos zty opera cyjne
Pozostałe przychody (koszty) operacyjne netto

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
4 874
3 221
65
55
142
126
20
634
456
175
140
121
26
1 542
496
7
461
324
64
152
839
1 645
231
31
5
322
16
5 791
3 141
1 400
14
29
45
851
1 596
613
575
106
249
42
30
222
34
22
93
105
54
72
79
2 102
313
235
51
(917)
80
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NOTA NR 31.
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE
Przychody finansowe i koszty finansowe zostały zaprezentowane w tabeli nr 47.
TABELA NR 47
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Wyszczególnienie
Przychody finansowe
Ods etki
Aktua l i za cja wa rtoś ci i nwes tycji
Doda tni e różni ce kurs owe
Zys k ze zrea l i zowa nych opcji I forwa rdów wa l utowych
Dys konto na l eżnoś ci i zobowi ąza ń
Inne
Koszty finansowe
Kos zty z tytułu ods etek
Kos zty l ea s i ngu
Prowi zje ba nkowe
Stra ta ze zrea l i zowa nych opcji i forwa rdów wa l utowych
Dys konto na l eżnoś ci i zobowi ąza ń
Pozos tałe kos zty fi na ns owe
Przychody (koszty) finansowe netto

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
1 051
1 022
230
199
3
22
455
221
146
402
217
177
1
971
492
324
52
93
299
250
296
97
52
80
530

NOTA NR 32.
WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
W 2014 roku i w roku poprzedzającym nie wystąpiło zaniechanie żadnej z prowadzonych działalności.
W oparciu o zapisy MSSF nr 5 Emitent podjął w 2013 roku decyzję o przekwalifikowaniu części aktywów jako przeznaczone do
sprzedaży. Łącznie przekwalifikowano aktywa trwałe na kwotę 3. 650 tys. zł (nieruchomość położona w Bydgoszczy przy ul. Kieleckiej
oraz nieruchomość położona w Nowej Soli przy ul. Przemysłowej).

NOTA NR 33.
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ I WYPŁACONE DYWIDENDY
Informacje o zysku przypadającym na jedną akcję zostały zaprezentowane w tabeli nr 48.
TABELA NR 48
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU
Zyski
Zys k netto dl a cel ów wyl i czeni a zys ku na jedną a kcję podl ega jący podzi a łowi mi ędzy a kcjona ri us zy jednos tki
domi nującej
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Zys k netto wyka za ny dl a potrzeb wyl i czeni a wa rtoś ci zys ku rozwodni onego przypa da jącego na jedną a kcję
Liczba wyemitowanych akcji
Średni a wa żona l i czba a kcji za nnua l i zowa na wyka za na dl a potrzeb wyl i czeni a wa rtoś ci zys ku zwykłego na jedną
a kcję
Efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji zwykłych:
Opcje na a kcje
Średni a wa żona l i czba a kcji zwykłych (dl a potrzeb wyl i czeni a wa rtoś ci zys ku rozwodni onego na jedną a kcję)
Działalność kontynuowana
Zys k netto da nego roku podl ega jący podzi a łowi mi ędzy a kcjona ri us zy jednos tki domi nującej
Wyłączeni e s tra ty na dzi a ła l noś ci za ni echa nej
Zys k netto z dzi a ła l noś ci kontynuowa nej, po wyłączeni u wyni ku na dzi a ła l noś ci za ni echa nej
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Zys k z dzi a ła l noś ci kontynuowa nej da nego roku wyka za ny dl a potrzeb wyl i czeni a wa rtoś ci zys ku rozwodni onego
przypa da jącego na jedną a kcję, po wyłączeni u wyni ku na dzi a ła l noś ci za ni echa nej

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
(1 994)

3 862

(1 994)
3 862
za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
6 015 743

6 024 000

6 015 743
6 024 000
za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
(0,33)
0,64
(0,33)
0,64
(0,33)

0,64
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33.1. ROZWODNIENIE LICZBY AKCJI
W związku z realizacją postanowień programu motywacyjnego Projprzem S.A. roku umorzyło w 2014 roku 41.284 sztuk akcji
własnych. Spowodowało to obniżenie kapitału podstawowego z 6.024.000 sztuk akcji do 5.982.716 sztuk. W związku z tym Emitent
dokonał obliczenia średnioważonej liczby akcji w okresie, która wyniosła 6.015.743 sztuki.
33.2. DYWIDENDY
Decyzję o podziale zysku za rok 2013 oraz wypłacie dywidendy z zysku roku 2013 podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA)
w dniu 13 maja 2014 r. Stosowne fragmenty uchwał WZA z dnia 13.05.2014 podjętych w tym zakresie podano poniżej:
Uchwała nr 5
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1/
dokonuje podziału zysku netto za rok 2013 wynoszącego kwotę 2.184.873,09 zł, w następujący sposób:
1.1/
przeznacza go w całości tj. 2.184.873,09 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
2/
Ustala wysokość dywidendy w wysokości 2.393.086,40 zł, tj. 0,40 zł na jedną akcję,
2.1/
brakującą kwotę 208.213,31 zł między zyskiem za rok 2013 a ustaloną dywidendą pokryć z kapitału
zapasowego,
2.2/
w dywidendzie nie uczestniczą akcje własne spółki w ilości 41.284 sztuk
Uchwała nr 6
Na podstawie § 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1/
dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 5.06.2014 r.,
2/
termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25.06.2014 r.,
Zgodnie z podjętymi uchwałami wypłata dywidendy nastąpiła 25.06.2014 r.
33.3. PROPONOWANY PODZIAŁ ZYSKU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
Zarząd PROJPRZEM S.A. będzie proponował uzyskany wynik Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. pokryć kapitałem zapasowym.

NOTA NR 34.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
W celu ustalenia przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dokonano następujących korekt zysku (straty) przed
opodatkowaniem:

Korekty:
Amortyza cja wa rtoś ci ni ema teri a l nych
Amortyza cja ś rodków trwa łych
(Zys k) s tra ta na dzi a ła l noś ci i nwes tycyjnej, w tym na s przeda ży rzeczowych a ktywów trwa łych
(Zys k) s tra ta z tytułu różni c kurs owych
Zys ki (s tra ty) z wyceny ni eruchomoś ci i nwes tycyjnych według wa rtoś ci godzi wej
Kos zty ods etek
Otrzyma ne ods etki
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmi a na s tanu za pa s ów
Zmi a na s tanu na l eżnoś ci
Zmi a na s tanu zobowi ąza ń
Zmi a na s tanu rezerw
Inne korekty, w tym z tytułu rozl i czeń mi ędzyokres owych
Zmiany w kapitale obrotowym

za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
4 074
2 734
198
74
3 069
2 832
1 400
(65)
(35)
(54)
(734)
397
(53)
(221)
2 550
6 859
(4 113)
(2 343)
(44)
3 368
(11 471)
13 673
118
(116)
(450)
(417)
(13 410)
21 024

Spółka dla celów sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych klasyfikuje środki pieniężne w sposób przyjęty do prezentacji w
bilansie. Wpływ na różnicę w wartości środków pieniężnych wykazanych w bilansie oraz rachunku przepływów mają:
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za okres
od 01.01.2014
od 01.01.2013
do 31.12.2014
do 31.12.2013
14 049
23 561

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pi eni ężne i i ch ekwi wal enty wykazane w bi l ans i e
Korekty:
Różni ce kurs owe z wyceny bi l ans owej ś rodków pi eni ężnych w wal uci e
Ni ezreal i zowane ods etki od ś rodków pi eni ężnych (-)
Inne
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w CF

(13)

22

14 036

23 583

NOTA NR 35.
PRZELICZENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI KAPITAŁU WŁASNEGO (MSR 29.24)

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 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
685.8

1992
170.3

Wskaźniki inflacji
1993
143
135.3

1994
132.2

1995
127.8

1996
119.9

Kapitał zakładowy PROJPRZEM S.A.
Data powstania

Kwota w tys. zł

1990
6.8580
19.12.1990
281,6
1.0000
6.8580
Razem kapitał podstawowy po przeliczeniu:
Wartość nominalna:
Różnica z przeliczenia:

1991
1.7030
1.7030
1.7030

Wskaźniki do przeliczenia
1992
1993
1994
1.4300
1.3530
1.3220
1.4300
1.3530
1.3220
1.4300
1.3530
1.3220
1879,59
281,60
1597,99

1995
1.2780
1.2780
1.2780

1996
1.1990
1.1990
1.1990

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.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

NOTA NR 36.
Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych, odrębnie dla osób
zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one zaliczane w koszty, czy też
wynikały z podziału zysku, a w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie
informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych,
współzależnych i stowarzyszonych; dodatkowo należy podać informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku,
wypłaconych lub zależnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej
grupy osobno):
Zarząd PROJPRZEM S.A. :

Osoba

Wynagrodzenie
(łącznie z wypłaconymi nagrodami)
w okresie 01.01.-31.12.2014 roku
w PROJPRZEM S.A.
w tys. zł

Wynagrodzenie
(łącznie z wypłaconymi nagrodami)
w okresie 01.01.-31.12.2013 roku
w PROJPRZEM S.A.
w tys. zł

545

532

317

313

83

-

Piotr Babst
- Prezes Zarządu (odwołany z dniem 27.08.2014 r.)
Anna Zarzycka-Rzepecka
-Wiceprezes ds. Finansów i Administracji (do dnia
26.08.2014 r.)
- Prezes Zarządu (od dnia 27.08.2014 r.)
Marcin Lewandowski – Członek Zarządu (od dnia
27.08.2014 r.)

Rada Nadzorcza PROJPRZEM S.A.:
Wynagrodzenie w okresie
01.01.-31.12.2014 roku

Wynagrodzenie w okresie
01.01.-31.12.2013 roku

Osoba

W PROJPRZEM S.A.

Wojciech Włodarczyk – Przewodniczący Rady
Nadzorczej
Jarosław Skiba – Z-ca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej
Jarosław Karasiński – Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Karczykowski – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Dłużewski – Członek Rady Nadzorczej
Władysław Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej

90

90

78

78

78
60
60

78
60
25
36

w jednostkach
zależnych

W PROJPRZEM S.A.

w jednostkach
zależnych

NOTA NR 37.
ZDARZENIA PO DACIE BILANSU
W lutym 2015 r. Projprzem S.A. zbyła nieruchomość prezentowaną w aktywach bilansu w pozycji nieruchomości inwestycyjne z
zyskiem 205 tys. zł.

NOTA NR 38.
INFORMACJE NA TEMAT TRANSAKCJI POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. nie posiada podmiotów powiązanych. Wszelkie transakcje pomiędzy jednostkami Grupy zostały
wyeliminowane tak, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe było sporządzone jak sprawozdanie pojedynczej jednostki
gospodarczej.
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Nazwa grupy kapitałowej:

PROJPRZEM S.A.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01-31.12.2014

Poziom zaokrągleń:

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

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

NOTA NR 39.
ZATWIERDZENIE DO PUBLIKACJI
Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2014 (wraz z danymi porównawczymi) zostało zatwierdzone do
publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 19 marca 2015 roku.

Podpisy Członków Zarządu PROJPRZEM S.A.
19.03.2015

Anna ZarzyckaRzepecka

Prezes Zarządu

Data

imię i nazwisko

stanowisko/funkcja

19.03.2015

Marcin Lewandowski

Członek Zarządu

Data

imię i nazwisko

stanowisko/funkcja

Anna ZarzyckaRzepecka
..................
podpis

Marcin Lewandowski

..................
podpis

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
19.03.2015

Anna Trzaskalska

Główna Księgowa

Anna Trzaskalska

Data

imię i nazwisko

stanowisko/funkcja

..................
podpis
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