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WYBRANE DANE FINANSOWE 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE, WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

tys. PLN tys. EUR 

Rachunek zysków i strat       
Przychody ze sprzedaży 43 681 61 741 128 244 10 566 14 776 30 612 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 139 -3 606 -2 049 276 -863 -489 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 778 -3 562 -3 055 188 -852 -729 

Zysk (strata) netto 626 -3 875 -3 087 151 -927 -737 

Zysk na akcję (PLN) 0,10 -0,64 -0,51 0,03 -0,15 -0,12 

Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,10 -0,64 -0,51 0,03 -0,15 -0,12 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1341 4,1784 4,1893 

  
      

Rachunek przepływów pieniężnych 
      

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 921 -6 647 -5 090 -1 432 -1 591 -1 215 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 460 5 231 1 519 595 1 252 362 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 039 -2 288 -1 205 -493 -547 -288 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 498 -3 695 -4 745 -1 330 -884 -1 133 

Średni kurs PLN / EUR w okresie X X X 4,1341 4,1784 4,1893 

  
      

Bilans       
Aktywa 129 937 130 933 138 965 30 978 31 467 32 603 

Zobowiązania długoterminowe 5 811 6 262 6 231 1 385 1 505 1 462 

Zobowiązania krótkoterminowe 23 985 22 347 29 626 5 718 5 371 6 951 

Kapitał własny 100 141 102 324 103 108 23 875 24 592 24 191 

Kapitał zakładowy 5 983 6 024 5 983 1 426 1 448 1 404 

Wartość księgowa na 1 akcję w PLN 16,74 16,99 17,14 3,99 4,08 4,02 

Liczba akcji w sztukach 5 982 716 6 024 000 5 982 716 5 982 716 6 024 000 5 982 716 

Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X X 4,1944 4,1609 4,2623 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  /BILANS/ 
 
 

Aktywa 
na dzień 

30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 

Aktywa trwałe         

Wartości niematerialne 2 828 2 575 2 951 

Rzeczowe aktywa trwałe 28 095 29 537 29 010 

Nieruchomości inwestycyjne 24 403 23 828 24 562 

Inwestycje w jednostkach zależnych 4 656 5 816 4 656 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 75 75 71 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 155 2 947 3 372 

Aktywa trwałe 63 212 64 778 64 622 

Aktywa obrotowe    

Zapasy 22 274 16 924 19 953 

Należności z tytułu umów o usługę budowlaną 8 640 690  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 24 349 29 900 35 441 

Pochodne instrumenty finansowe  22  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 418 558 144 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 428 15 974 14 925 

Aktywa obrotowe 65 109 64 067 70 463 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 1 616 2 087 3 880 

Aktywa razem 129 937 130 933 138 965 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  /BILANS/ - c.d. 
 

Pasywa 
na dzień 

30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 

Kapitał własny       

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej:    

Kapitał podstawowy 5 983 6 024 5 983 

Akcje własne (-)  -476  

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

Pozostały kapitał zapasowy 897 8 008 7 573 

Kapitały rezerwowe 42 580 42 587 42 583 

Zyski zatrzymane: 722 -3 778 -2 990 

- zysk (strata) z lat ubiegłych 96 96 96 

- zysk (strata) netto  626 -3 875 -3 087 

  100 141 102 324 103 108 

Kapitał własny 100 141 102 324 103 108 

Zobowiązania 
   

Zobowiązania długoterminowe 
   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 841 964 1 034 

Leasing finansowy 1 963 2 450 2 124 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 679 2 602 2 745 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 328 246 328 

Zobowiązania długoterminowe 5 811 6 262 6 231 

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 21 251 20 064 25 582 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 439 234 1 800 

Leasing finansowy 639 573 620 

Pochodne instrumenty finansowe 235  296 

Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 1 403 1 427 1 240 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 49 88 

Zobowiązania krótkoterminowe 23 985 22 347 29 626 

Zobowiązania razem 29 796 28 609 35 857 

Pasywa razem 129 937 130 933 138 965 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 

Rachunek zysków i strat 

za okres 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Działalność kontynuowana       

Przychody ze sprzedaży 43 681 61 741 128 244 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 42 561 59 833 125 667 

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 1 120 1 908 2 577 

Koszt własny sprzedaży 35 755 56 234 112 182 

Koszt sprzedanych produktów i usług 34 895 54 718 110 284 

Koszt sprzedanych towarów i materiałów 860 1 516 1 898 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 926 5 507 16 062 

Koszty sprzedaży 2 270 2 869 6 057 

Koszty ogólnego zarządu 4 468 5 256 10 985 

Pozostałe przychody operacyjne 616 295 3 104 

Pozostałe koszty operacyjne 665 1 283 4 173 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 139 -3 606 -2 049 

Przychody finansowe 165 405 1 011 

Koszty finansowe 526 361 2 017 

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 778 -3 562 -3 055 

Podatek dochodowy 152 313 32 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 626 -3 875 -3 087 

Działalność zaniechana    

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - 

Zysk (strata) netto 626 -3 875 -3 087 

 
 
 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 

Wyszczególnienie 

za okres 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Zysk (strata) netto    

Inne całkowite dochody    

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży:    

- dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych -3  -5 

- podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów 
całkowitych 

-1  -1 

Inne całkowite dochody po opodatkowaniu -2  -4 

Całkowite dochody 624 -3 875 -3 091 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

Wyszczególnienie 
Kapitał 

podstawowy 
Akcje własne  

(-) 

Kapitał ze 
sprzedaży akcji 

powyżej ich 
wartości 

nominalnej 

Pozostały kapitał 
zapasowy 

Kapitały 
rezerwowe 

Zyski zatrzymane Razem 

Saldo na dzień 01.01.2015 roku 5 983 
 

49 959 7 573 42 583 -2 990 103 108 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości             
 Korekta błędu podstawowego             
 Saldo po zmianach 5 983 

 
49 959 7 573 42 583 -2 990 103 108 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2015 
roku               

Dywidendy       -3 590     -3 590 

Razem transakcje z właścicielami 
  

 -3 590 
  

-3 590 

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku          626 626 

Pokrycie straty z lat ubiegłych      -3 087   3 087 
 Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 

30.06.2015 roku        -2   -2 

Razem całkowite dochody 
  

 -3 087 -2 3 712 624 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż 
przeszacowanych środków trwałych)             

 Saldo na dzień 30.06.2015 roku 5 983 
 

49 959 897 42 580 722 100 141 
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Wyszczególnienie 
Kapitał 

podstawowy 

Akcje 
własne  

(-) 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej 
ich wartości nominalnej 

Pozostały kapitał 
zapasowy 

Kapitały 
rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

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

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości        

Korekta błędu podstawowego        

Saldo po zmianach 6 024 -498 49 959 7 718 43 085 2 284 108 571 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2014 roku        

Rozliczenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na zakup akcji własnych    498 -498   

Zbycie akcji własnych  22    -2 20 

Dywidendy    -208  -2 185 -2 393 

Razem transakcje z właścicielami  22  290 -498 -2 187 -2 373 

Strata netto za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku      -3 875 -3 875 

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 30.06.2014 
roku 

       

Razem całkowite dochody      -3 875 -3 875 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków 
trwałych) 

       

Saldo na dzień 30.06.2014 roku 6 024 -476 49 959 8 008 42 587 -3 778 102 324 
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Wyszczególnienie 
Kapitał 

podstawowy 

Akcje 
własne  

(-) 

Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej 
ich wartości nominalnej 

Pozostały kapitał 
zapasowy 

Kapitały 
rezerwowe 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 

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

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości        

Korekta błędu podstawowego        

Saldo po zmianach 6 024 -498 49 959 7 718 43 085 2 284 108 571 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku        

Umorzenie akcji własnych -41 476  63 -497   

Zbycie akcji własnych  22    -2 20 

Dywidendy    -208  -2 185 -2 393 

Razem transakcje z właścicielami -41 498  -146 -497 -2 187 -2 373 

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

Inne dochody całkowite po opodatkowaniu za okres od 01.01 do 
31.12.2014 roku 

    -4  -4 

Razem całkowite dochody     -4 -3 087 -3 091 

Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych 
środków trwałych) 

       

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

Metoda pośrednia 
za okres 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 778 -3 562 -3 055 

Korekty:       

Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe 1 388 1 421 2 805 

Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne 147 35 189 

Zmiana wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych     -734 

Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finans. wycenianych 
przez rachunek zysków i strat 

  -22   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych -7 -2 1 155 

Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych -343 644 806 

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2 -9 -30 

Koszty odsetek 206 73 335 

Przychody z odsetek i dywidend -17 -141 -177 

Inne korekty 3 
 

576 

Korekty razem 1 375 2 001 4 925 

Zmiana stanu zapasów -2 321 -2 173 -5 202 

Zmiana stanu należności 11 092 10 320 4 779 

Zmiana stanu zobowiązań -7 860 -14 766 -9 293 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych -345 -387 148 

Zmiana stanu z tytułu umów budowlanych -8 640 1 932 2 622 

Zmiany w kapitale obrotowym -8 074 -5 074 -6 946 

Zapłacony podatek dochodowy 
 

-13 -13 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 921 -6 647 -5 090 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych -25 -877 -3 032 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -338 -291 -1 884 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   3 857 3 857 

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych      

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 3 011 2 151  2 151 

Wpływy ze sprzedaży pozostałych aktywów finansowych   20 20 

Otrzymane odsetki 17 141 177 

Inne wpływy/wydatki inwestycyjne -205 230 230 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 460 5 231 1 519 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   610 2 247 

Spłaty kredytów i pożyczek -1 554    

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -278 -431 -723 

Odsetki zapłacone -206 -73 -335 

Dywidendy wypłacone   -2 393 -2 393 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -2 039 -2 288 -1 205 

Przepływy pieniężne netto razem -5 500 -3 704 -4 776 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -5 498 -3 695 -4 745 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 14 916 19 692 19 692 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych 2 9 30 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 9 416 15 988 14 916 

- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 1 408   

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2015 roku 

………….……………………………………..                    ……..………....….……………                …………..……………………… 

Anna Trzaskalska               Marcin Lewandowski                                Anna Zarzycka-Rzepecka 
          Osoba, której powierzono         
                prowadzenie ksiąg                      Członek Zarządu                          Prezes Zarządu 
                    rachunkowych                   



Nazwa  PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: I półrocze 2015 roku – na dzień 30.06.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

Strona 11 z 33 

 

Informacja dodatkowa do śródrocznego sprawozdania finansowego 
 

1. ZGODNOŚĆ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI 
RACHUNKOWOŚCI, WALUTA SPRAWOZDAWCZA ORAZ ZASTOSOWANY POZIOM ZAOKRĄGLEŃ 

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 czerwca 2015 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi 
z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej (“MSR/MSSF”).  

Niniejsze sprawozdanie prezentowane jest w wersji skróconej, zgodnie z wymogami MSR 34 „Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa”. 

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

 

2. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI  

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

 

3. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Niniejsze sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd 
PROJPRZEM S.A. w dniu 24 sierpnia 2015 roku.  

 

4.  INFORMACJE OGÓLNE 

PROJPRZEM S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS: 0000024679). 

 

Siedziba Spółki mieści się w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13.  

 
Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 
 
- produkcja konstrukcji metalowych PKD 2511.Z, 
- roboty związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 4120.Z, 
- roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 4299.Z, 
- wykonywanie wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 4322.Z, 
- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 4110.Z. 
 
Według klasyfikacji przyjętej przez rynek, na którym są notowane akcje PROJPRZEM S.A., Spółka działa w 
branży: budownictwo. 
 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

 

Skład Zarządu PROJPRZEM S.A. na 30.06.2015 roku: 

 
Anna Zarzycka - Rzepecka – Prezes Zarządu  
Marcin Lewandowski – Członek Zarządu 
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Skład Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A. na 30.06.2015 roku: 
 
Wojciech Włodarczyk – Przewodniczący Rady, 
Jarosław Skiba – Wiceprzewodniczący Rady, 
Jarosław Karasiński – Sekretarz Rady, 
Andrzej Karczykowski – Członek Rady, 
Władysław Pietrzak – Członek Rady.  
  
 
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 30 czerwca 2015:     1 euro= 4,1341 
 01 stycznia do 30 czerwca 2014:     1 euro= 4,1784 
 01 stycznia do 31 grudnia  2014:     1 euro= 4,1893 

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

 30 czerwca 2015:     1 euro= 4,1944 
 30 czerwca 2014:     1 euro= 4,1609 
 31 grudnia 2014:      1 euro= 4,2623 

 

 

6. WSKAZANIE KOREKT BŁĘDÓW POPRZEDNICH OKRESÓW, W TYM KOREKT WYNIKJĄCYCH Z OPINII 
PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA  
 

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

 

7. INFORMACJA O ZMIANACH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 
 

Sporządzając niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zastosowano takie same zasady rachunkowości i 
metody obliczeniowe co w ostatnim sprawozdaniu finansowym Projprzem S.A. za rok zakończony 31 grudnia 
2014.  
 
 
8. STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

 

Sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem wyceny 
niektórych aktywów trwałych (nieruchomości inwestycyjnych) oraz aktywów finansowych, które zgodnie z 
MSSF wyceniane są według wartości godziwej. 
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Rokiem obrotowym jest okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia w każdym roku kalendarzowym, natomiast 
okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące. Sporządzane na giełdę sprawozdania finansowe 
kwartalne, półroczne i roczne są sporządzane z zachowaniem wyceny bilansowej na dzień sporządzania tych 
sprawozdań. Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę zostały przedstawione poniżej. 

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

 

a. Wartości niematerialne 

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

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

Nakłady poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na 
kolejny okres, jeżeli można uznać, że zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów 
na prace rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego, zgodnie z którym składniki aktywów są ujmowane 
według cen nabycia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu 
utraty wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez przewidywany okres 
uzyskiwania przychodów ze sprzedaży z danego przedsięwzięcia. 

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

Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową następująco: 

 licencje na oprogramowanie komputerów - w ciągu 2 lat, 

 koszty zakończonych prac rozwojowych – w ciągu 5 lat. 

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

 

b. Rzeczowe aktywa trwałe 

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

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

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

 

c. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych  

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

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

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

 

d. Nieruchomości inwestycyjne 

Nieruchomości inwestycyjne początkowo wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z 
uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia transakcji. Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są 
wyceniane według wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości 
inwestycyjnych są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały. Wartość godziwa 
nieruchomości inwestycyjnej odzwierciedla warunki rynkowe na dzień bilansowy. 

Przy przeniesieniu nieruchomości zajmowanej przez właściciela do nieruchomości inwestycyjnych 
wykazywanych w wartości godziwej jednostka stosuje MSR 16 aż do dnia zmiany sposobu użytkowania tej 
nieruchomości. Ustaloną na ten dzień różnicę między wartością bilansową nieruchomości a jej wartością 
godziwą jednostka traktuje w taki sam sposób jak przeszacowanie zgodnie z MSR 16 Środki trwałe. Par. 62 lit. b 
MSR 40 nakazuje zwiększenie dotychczasowej wartości bilansowej nieruchomości odnieść bezpośrednio w 
kapitał z aktualizacji wyceny. Przy późniejszym zbyciu nieruchomości inwestycyjnej kapitał z aktualizacji wyceny 
zawarty w kapitale własnym przenosi się do zysków zatrzymanych. 

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

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

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

Zapasy przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej oraz produkcja niezakończona są 
wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, jednak nie wyższej niż spodziewana wartość netto 
możliwa do uzyskania.  

Na koszty wytworzenia składają się koszty materiałów bezpośrednich oraz w stosownych przypadkach koszty 
wynagrodzeń bezpośrednich oraz uzasadniona część kosztów pośrednich. Zapasy materiałów są wyceniane 
przy wykorzystaniu metody średniej ważonej, natomiast zapasy przeznaczone do konkretnych przedsięwzięć 
według metody szczegółowej identyfikacji cen nabycia. Cena sprzedaży netto odpowiada oszacowanej cenie 
sprzedaży pomniejszonej o wszelkie koszty konieczne do zakończenia produkcji oraz koszty doprowadzenia 
zapasów do sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. koszty sprzedaży, marketingu itp.). 

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

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

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

 

 

f. Koszty finansowania zewnętrznego 

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

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

 

g. Instrumenty finansowe 

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

Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe z podziałem na: 

a/ składniki aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych wyceniane według wartości godziwej poprzez 
rachunek zysków i strat – aktywa i zobowiązania nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub 
odkupienia w bliskim terminie lub są częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza 
się łącznie, i dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych 
zysków, oraz instrumenty pochodne; 
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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 Spółka ma stanowczy zamiar i jest w stanie utrzymać w posiadaniu do upływu terminu 
wymagalności; 

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

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

e/ pozostałe zobowiązania finansowe – zobowiązania finansowe nie należące do kategorii zobowiązania 
finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat. 

 

i. Ujęcie i wyłączenie składnika aktywów finansowych oraz zobowiązania finansowego 

Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka staje się 
stroną umowy tego instrumentu. 

Składnik aktywów finansowych wyłącza się z bilansu w przypadku, gdy wynikające z zawartej umowy prawa do 
korzyści ekonomicznych i ryzyka z niej wynikające zostały zrealizowane, wygasły lub Spółka się ich zrzekła. 

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

 

ii. Wycena instrumentów finansowych na dzień powstania 

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

iii. Wycena instrumentów finansowych na dzień bilansowy 

Emitent wycenia: 

- według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej: inwestycje utrzymywane 
do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz pozostałe zobowiązania finansowe. Wycena może 
odbywać się także w wartości wymagającej zapłaty, jeśli efekty dyskonta nie są znaczące, 

- według wartości godziwej: aktywa i zobowiązania finansowe z kategorii wycenianych w wartości godziwej 
poprzez rachunek zysków i strat oraz kategorii aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w kapitale własnym. Jeżeli występują 
obiektywne dowody, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, to 
ujęte dotychczas skutki wyceny odniesione na kapitał własny wyksięgowuje się z kapitału własnego i ujmuje w 
rachunku zysków i strat. 

Skutki wyceny aktywów i zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do pozostałych kategorii ujmuje się w 
rachunku zysków i strat. 

 

iv. Rachunkowość zabezpieczeń 

Emitent nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 
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h. Należności z tytułu dostaw i usług 

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

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

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

 

i. Inwestycje w papiery wartościowe 

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

 
 

j. Instrumenty kapitałowe 

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

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

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

 

k. Kredyty bankowe 

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

 

l. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

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

W przypadku zobowiązań o terminie zapadalności dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego dokonuje się 
wyceny takich zobowiązań w skorygowanej cenie nabycia (dyskontuje się przy wykorzystaniu rentowności 2- 
lub 5-letnich krajowych obligacji skarbowych dla należności krajowych oraz rentowności 2-letnich niemieckich 
obligacji skarbowych dla należności w walucie euro). 

 

m. Rezerwy 

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

Rezerwy na zobowiązania obejmują: 

 rezerwę na odroczony podatek dochodowy, 

 pozostałe rezerwy na zobowiązania. 
 

n. Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych obejmują: 

 niewykorzystane urlopy, 

 program określonych świadczeń, 

 zobowiązania z tytułu bieżących wynagrodzeń. 
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 Spółki na koniec danego półrocza oraz na koniec danego roku obrotowego.  

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

Zmiany stanu zobowiązań na świadczenia pracownicze wynikające ze zmiany założeń aktuarialnych odnoszone 
są w wynik okresu, natomiast zmiany świadczeń emerytalnych  z tytułu zysków i strat aktuarialnych są 
rozliczane przez kapitał. 

 

o. Przychody ze sprzedaży 

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

Sprzedaż produktów i towarów jest ujmowana w momencie dostarczenia produktów i przekazania prawa 
własności. 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 
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kontraktu nie można oszacować w sposób wiarygodny, wówczas przychody dotyczące tej umowy są ujmowane 
tylko do wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne. Jeżeli istnieje 
prawdopodobieństwo, że koszty umowy przekroczą związane z nią przychody, przewidywaną stratę ujmuje się 
niezwłocznie jako koszt. 

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

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

 

p. Transakcje w walutach obcych 

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

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

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

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

 

q. Podatki 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klasyfikacji umów leasingu dokonuje się na dzień rozpoczęcia leasingu. 

Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny.  

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

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

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

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

 

s. Program motywacyjny 

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

 

 

t. Podstawy szacowania niepewności 

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

 

(a) 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 Spółki z tytułu świadczeń pracowniczych. Do aktualizacji rezerwy na 
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koniec roku kalendarzowego uwzględniono parametry na podstawie dostępnych prognoz inflacji, średniego 
wynagrodzenia oraz przewidywanej rentowności wysoce płynnych papierów wartościowych. Przyjęto 
następujące założenia: 

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

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

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

 

(b) 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). 

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. 

 

(c) 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. 

 

(d) Umowy o usługę budowlaną 

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. 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. 

 

(e)         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. 
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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 ujawniane w poszczególnych notach. 

 

(f)  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 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. 
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9. DANE OBJAŚNIAJĄCE WYMAGANE PRZEZ MSR 34  
 

 
9.1. MSR 33 - Zysk przypadający na jedną akcję 

 
Podstawowy zysk na akcję liczony jest według formuły zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu 
dominującego podzielony przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w danym okresie. 
Przy kalkulacji rozwodnionego zysku na akcję uwzględniany jest rozwadniający wpływ opcji zamiennych na 
akcje Spółki, wyemitowanych w ramach realizowanych programów motywacyjnych. Kalkulacja zysku na akcję 
została zaprezentowana poniżej: 
 
 

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (PLN) 
 

Wyszczególnienie 

za okres 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

PLN / akcję PLN / akcję PLN / akcję 

z działalności kontynuowanej       

- podstawowy 0,10 -0,64 -0,51 

- rozwodniony 0,10 -0,64 -0,51 

z działalności kontynuowanej i zaniechanej    

- podstawowy 0,10 -0,64 -0,51 

- rozwodniony 0,10 -0,64 -0,51 

 
 
 

9.2. MSR 34.15 – Wyjaśnienia dotyczące  zdarzeń i transakcji, które są znaczące dla zrozumienia sytuacji 
finansowej i wyników Emitenta  

 

 

W okresie objętym raportem PROJPRZEM S.A. kontynuowała działalność w segmentach: systemów 
przeładunkowych i konstrukcji stalowych. Począwszy od I kwartału 2015 roku Spółka zaprzestała 
prowadzenia działalności w segmencie budownictwa jako Generalny Wykonawca. Obecnie w ramach 
segmentu ofertowane są usługi: zastępstwa inwestorskiego, kosztorysowania oraz montażu konstrukcji 
stalowych.  

 

Spółka  kontynuuje  sprzedaż aktywów nieoperacyjnych – w I półroczu sprzedane zostały: 

-nieruchomość przy ul. Puławskiego w Bydgoszczy za kwotę 1.257 tys. zł osiągając 205 tys. zł zysku na 
transakcji, 

-nieruchomość w Nowej Soli za kwotę 1.204 tys. zł z zyskiem 89 tys. zł, 

-nieruchomość w Zielonej Górze za kwotę 505 tys. zł osiągając 43 tys. zł zysku. 

Dodatkowo do oferty sprzedaży została włączona działka deweloperska o powierzchni powyżej 6 ha. Spółka 
dopuszcza sprzedaże częściowe, gdyż działka została administracyjnie podzielona.  

 

Uzupełnieniem działalności Spółki jest świadczenie usług najmu pomieszczeń biurowych oraz dzierżawa 
gruntów i budynków. 

 

W wyniku prowadzonej działalności operacyjnej przychody ze sprzedaży wypracowane w I półroczu 2015 
roku wyniosły 43.681 tys. zł. W wyniku zmiany zakresu działalności Spółki, aby porównać dynamikę 
przychodów należy rozpatrywać dane w ramach poszczególnych segmentów. W porównaniu do I półrocza 
roku ubiegłego Projprzem S.A. zanotowała wzrost przychodów w segmentach: systemów przeładunkowych 



Nazwa  PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: I półrocze 2015 roku – na dzień 30.06.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

Strona 24 z 33 

 

o 11,8%, oraz konstrukcji stalowych o 83,2%. Spadek przychodów w ramach segmentu budownictwa jest 
pochodną zmiany zakresu działalności.  

 

 

Strukturę przychodów w ramach poszczególnych segmentów operacyjnych przedstawia poniższa tabela 

 

Lp. Wyszczególnienie 
01.01-

30.06.2015 r. 
Struktura [%] 

01.01-
30.06.2014 r. 

Struktura 
[%] 

Dynamika          
3/5                    
[%] 

Zmiana              
3-5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Przychody netto ze sprzedaży 42 935 98,3% 59 274 96,0% 72,4 -16 339 

  1.1. Konstrukcje stalowe 17 324 39,7% 9 457 15,3% 183,2 7 867 

  1.2. Systemy przeładunkowe 20 092 46,0% 17 964 29,1% 111,8 2 129 

  1.3. Budownictwo przemysłowe 5 519 12,6% 31 853 51,6% 17,3 -26 334 

2. Pozostała działalność operacyjna 745 1,7% 2 467 4,0% 30,2 -1 721 

3. 
Razem przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 

43 681 100,0% 61 741 100,0% 70,7 -18 060 

 

Dla opisanego poziomu przychodów Projprzem S.A. zanotował zysk brutto ze sprzedaży za I półrocze 2015 
r. w kwocie 7.926 tys. zł. przy rentowności 18%. Dla porównania analogiczny okres roku ubiegłego zamknął 
się zyskiem brutto ze sprzedaży równym 5.507 tys. zł. przy rentowności 9%. Znacząca poprawa 
efektywności prowadzonej działalności jest spowodowana kilkoma czynnikami w poszczególnych 
segmentach.  

 

1. W segmencie systemów przeładunkowych w II kwartale przychody ze sprzedaży Projprzem S.A. były 
wyższe o 15,8% niż w roku ubiegłym, a za I półrocze wzrost sprzedaży ukształtował się na poziomie 
11,8% w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego.   

2. W obszarze konstrukcji stalowych w II kwartale przychody wzrosły o 66,5% w porównaniu z II 
kwartałem roku ubiegłego. Narastająco wzrost przychodów wynosi 83,2% odnosząc do analogicznego 
okresu roku ubiegłego. W II kwartale Projprzem S.A. w głównej mierze realizowała kontrakty w Polsce 
w segmencie budowlanym. Obydwa kontrakty zostaną ostatecznie zakończone i rozliczone w III 
kwartale bieżącego roku. Rentowność brutto ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 10,6% i w 
odniesieniu do I  półrocza 2014 roku jest wyższa o 2,6 pp.  

3. W związku ze zmianą zakresu działalności w ramach segmentu budownictwa, przychody spadły w 
porównaniu do roku ubiegłego. Jednakże w II kwartale segment uzyskał przychody z tytułu montażu 
konstrukcji stalowych na poziomie 2.057 tys. zł osiągając rentowność brutto na sprzedaży na sprzedaży 
w wysokości 15,8%  a w całym I półroczu 2015 roku 13,5%. 
 

Pozostała działalność operacyjna w I półroczu 2015 zamknęła się stratą w wysokości 49 tys. zł.  
 
Stratę na poziomie 361 tys. zł Spółka zanotowała na działalności finansowej, przy czym ujemny wpływ na 
ten wynik miało przede wszystkim rozliczenie dyskonta od zobowiązań i należności z tyt. zatrzymanych 
kaucji w kwocie 293 tys. zł oraz koszty opłat i prowizji bankowych w kwocie 105 tys. zł  
 

Ogółem na koniec I półrocza 2015 roku Projprzem S.A.  wygenerowała zysk ze sprzedaży w kwocie 1.188 
tys. zł. i zysk netto na poziomie 626 tys. zł.  W analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka odnotowała 
stratę ze sprzedaży 2.618 tys.zł. i stratę netto 3.875 tys. zł. 

 

 
 
 
 



Nazwa  PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: I półrocze 2015 roku – na dzień 30.06.2015 Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

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

 

Strona 25 z 33 

 

 
9.3. MSR 34.16A.b – Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności w okresie śródrocznym 

 
 
Strefa klimatyczna, w jakiej działa Spółka, powoduje, że zapotrzebowanie na wyroby i usługi przez nią 
wytwarzane nie jest równomierne w ciągu roku i obniża się w okresie zimowym. Najwyższy poziom przychodów 
ze sprzedaży uzyskuje się w okresie od czerwca do listopada. Do takiego rozkładu przychodów przyczynia się 
również charakterystyka cykli inwestycyjnych w budownictwie. 
 
 
 
 

9.4. MSR 34.16A.c – Informacje dotyczące pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik 
finansowy netto lub przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, 
wielkość lub wywierany wpływ 

 
W okresie od 01.01.-30.06.2015 roku nie wystąpiły transakcje nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub 
wywierany wpływ na pozycje aktywów, zobowiązań, kapitałów, wyniku finansowego lub przepływów 
pieniężnych. 
 
 
 
 

9.5. MSR 34.16A.d – Zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich okresach 
sprawozdawczych  

 
 
Zmiany wartości szacunkowych na koniec I półrocza 2015 r.: 

 utworzono odpis aktualizujący należności w kwocie 1 tys. zł., 

 rozwiązano odpis aktualizujący należności w kwocie 77 tys. zł., 

 utworzono odpis aktualizujący zapasy w kwocie 61 tys. zł., 

 rozwiązano aktywo na podatek odroczony w kwocie 217 tys. zł., 

 rozwiązano rezerwę na podatek odroczony w kwocie 66 tys. zł., 

 zawiązano rezerwę na świadczenia pracownicze (urlopy) w kwocie 169 tys. zł. 
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9.6. MSR 38.118.e  - Wartości niematerialne  
 
 
 
Zmiany w strukturze wartości niematerialnych: 
 

Wyszczególnienie 
Znaki 

towarowe 

Patenty 
i 

licencje 

Oprogramowanie 
komputerowe 

Koszty 
prac 

rozwojowych 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne 

Wartości 
niematerialne 

w trakcie 
wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 
01.01.2015 roku   2 951    2 951 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, 
leasing)   24    24 

Amortyzacja (-)   -147    -147 

Wartość bilansowa netto na dzień 
30.06.2015 roku   2 828    2 828 

 za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku             

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, 
leasing)   15     877 892 

Amortyzacja (-)   -35       -35 

Wartość bilansowa netto  na dzień 
30.06.2014 roku   87   2 488 2 575 

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku             

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

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

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

 Amortyzacja (-)   -189     -189 

Wartość bilansowa netto  na dzień 
31.12.2014 roku   2 951   

 
2 951 
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9.7. 16.73.e – Rzeczowe aktywa trwałe 
 
 
 
Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych: 
 
 

Wyszczególnienie Grunty 
Budynki i   
budowle 

Maszyny 
i 

urządzenia 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Rzeczowe 
aktywa 

trwałe w 
trakcie 

wytwarzania 

Razem 

 za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku               

Wartość bilansowa netto na dzień 
01.01.2015 roku 530 19 541 6 532 1 502 302 604 29 010 

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)     53 64 257 142 515 

Zwiększenia (przeniesienia ze StwB)   267     15   282 

Zmniejszenie (przeniesienia na ST)            -282 -282 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)     -42     
 

-42 

Inne zmiany (reklasyfikacje do NI"-") -788 -1 476         -2 264 

Inne zmiany (przeniesienie z ATDS "+") 788 1 476         2 264 

Amortyzacja (-)   -488 -564 -253 -84   -1 388 

Wartość bilansowa netto na dzień 
30.06.2015 roku 530 19 320 5 979 1 312 490 464 28 095 

 za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku               

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)  861 2 116 360 33 -1 845 1 525 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-) -773 -1 096 -654 
 

  
 

-2 522 
Inne zmiany (reklasyfikacje, 

przemieszczenia itp.) 773 1 078 -1   56 -877 1 028 

Amortyzacja (-) 
 

-488 -654 -232 -47   -1 421 

Wartość bilansowa netto  na dzień 
30.06.2014 roku 530 19 979 6 921 1 757 323 28 29 537 

 za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku               

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

Zwiększenia (nabycie, wytworzenie, leasing)  46 2 202 527 58 759 3 593 

Zmniejszenia (zbycie, likwidacja) (-)    -2 544 -162     -2 706 
Inne zmiany (reklasyfikacje, 

przemieszczenia itp.)  860 1 991   54 -2 904 1 

Amortyzacja (-)  -988 -1 230 -493 -93   -2 805 

Wartość bilansowa netto  na dzień 
31.12.2014 roku 530 19 541 6 532 1 502 302 604 29 010 

 
 
 
Zobowiązania z tytułu nabycia aktywów trwałych  na dzień 30.06.2015 wynosiły  20 tys. zł i związane były z 
modernizacją urządzeń w zakładzie w Sępólnie.  
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9.8.  MSR 34.16A.e – Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych 
 
 
 

Spółka nie jest emitentem papierów dłużnych. W okresie śródrocznym Spółka nie dokonywała również 
emisji akcji.  

 
W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 w nocie 15.4. pn. Programy 
płatności akcjami Spółka szczegółowo informowała o zasadach funkcjonowania obowiązującego w Spółce 
programu motywacyjnego.  
 
Z uwagi na fakt, iż skonsolidowany wynik netto za rok 2014  był ujemny, program motywacyjny w 2015 
roku nie zostanie uruchomiony.  

 
 
 
 

9.9.    MSR 34.16A.f – Wypłacone dywidendy z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje 
 
 

Decyzję o pokryciu straty za rok 2014 oraz wypłacie dywidendy podjęło Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
(WZA)  w dniu 10 czerwca 2015 r. Stosowne fragmenty uchwał WZA z dnia 10.06.2015 podjętych w tym 
zakresie podano poniżej:  
 
Uchwała nr 12 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
Powstałą stratę w wysokości 3.086.631,59  za rok 2014 postanawia pokryć z kapitału zapasowego Spółki. 
 
Uchwała nr 13 
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki Walne 
Zgromadzenie uchwala, co następuje: 
1/ postanawia dokonać wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego Spółki powstałego z niepodzielnych 
zysków lat ubiegłych w kwocie łącznej 3.589.629,60 zł to jest 0,60 złotych na jedną akcję. 
2/    dniem nabycia prawa do dywidendy jest 17.07.2015 r. 
3/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 05.08.2015 r., 

 
Zgodnie z podjętymi uchwałami wypłata dywidendy nastąpiła 05.08.2015 r.  
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9.10.    MSR 34.16A.g – Informacje ujawniane na temat segmentów operacyjnych  

 

 
 
 
 

9.11. MSR 34.16A.h – Istotne zdarzenia następujące po zakończeniu okresu śródrocznego, które nie 
zostały odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym za dany okres 

 
Nie występują takie zdarzenia. 
 
 
 
 
 
 

0,08 -0,12 -0,05

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku

0,010,08 0,43

0,25 0,12 0,02

45 132

-0,04

0,180,25 0,13 0,48 #DZIEL/0!0,11

18 704Sprzedaż zagraniczna 13 748 4 957

09 457 31 853 2 467 61 741

Sprzedaż kra jowa 4 216 4 501 31 853 2 467 43 036

Przychody w podziale geograficznym 17 964

71 213

Niealokowane aktywa 59 719

Aktywa segmentu 41 913 24 333 4 967

41 913 24 333 4 967 0 59 719

59 719

130 933

5 256

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 1 374 -1 984 -2 611 602 0

Aktywa ogółem

2 869

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/

-2 618

Koszty ogólnego zarządu 1 849 1 704 1 676 27

Koszty sprzedaży 1 393 1 040 421 16

4 616 760 -514 645

61 741

0

5 507

Sprzedaż między segmentami

Sprzedaż na  zewnątrz 17 964 9 457 31 853 2 467

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.06.2014 roku

Przychody ogółem 17 964 9 457 31 853 2 467 0 61 741

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2014 ROKU

Wyszczególnienie
Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Niealokowane RazemSystemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

Budownictwo 

przemysłowe

Sprzedaż zagraniczna 32 087 17 333

0 128 244

78 824

49 420

Sprzedaż kra jowa 13 044 5 889 56 299 3 591

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

24 969 7 872 78 241

Niealokowane aktywa 60 725 60 725

Aktywa segmentu 45 399

-980

Koszty ogólnego zarządu

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

Aktywa ogółem 45 399 24 969 7 872 0 60 725 138 965

16 062

6 057

10 985

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ 3 753 -2 815 -2 927 1 009 0

4 313 3 443 3 179 50

1 115

23 222 56 299 3 591

Koszty sprzedaży 3 046 2 205 750 56

Sprzedaż na  zewnątrz

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

Sprzedaż między segmentami

Konstrukcje 

stalowe

Budownictwo 

przemysłowe

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku

Przychody ogółem 45 132 23 222 56 299 3 591 0 128 244

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2014 ROKU

Wyszczególnienie

Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Niealokowane RazemSystemy 

przeładunkowe

#DZIEL/0! 0,03

21 076Sprzedaż zagraniczna 17 356 3 720

017 324 5 519 745 43 681

Sprzedaż kra jowa 2 736 13 604 5 519 745 22 605

Przychody (zewnętrzne) w podziale geograficznym 20 092

80 186

Niealokowane aktywa 49 751 49 751

Aktywa segmentu 49 966 27 502 2 718

Pozostałe informacje dotyczące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku

Aktywa ogółem 49 966 27 502 2 718 0 49 751 129 937

4 468

Wynik segmentu /zysk (strata) ze sprzedaży/ * 1 571 -765 62 320 0 1 188

Koszty ogólnego zarządu 1 912 1 832 683 41

7 926

Koszty sprzedaży 1 501 769 0 0 2 270

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzedaży/ 4 984 1 835 745 361

43 681

Sprzedaż między segmentami 0

745 0 43 681

Sprzedaż na  zewnątrz 20 092 17 324 5 519 745

Budownictwo 

przemysłowe

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 30.06.2015 roku

Przychody ogółem 20 092 17 324 5 519

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2015 ROKU

Wyszczególnienie

Segmenty sprawozdawcze Wszystkie 

pozostałe 

segmenty

Niealokowane RazemSystemy 

przeładunkowe

Konstrukcje 

stalowe

#DZIEL/0!

#DZIEL/0!

0,13

-0,01

128 244

0

0,31

0,28
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9.12. MSR 34.16A.i – Zmiany w strukturze jednostki w ciągu okresu śródrocznego, w tym: 

 
- Sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych – nie dotyczy 

- Restrukturyzacja – nie dotyczy  

- Zaniechanie działalności – nie dotyczy 

- Połączenia i przejęcia jednostek gospodarczych – nie dotyczy 

 
 
 

9.13. MSR 34.15B.j- Podmioty powiązane z PROJPRZEM  S.A.   
 
 

Wyszczególnienie 

Przychody z działalności operacyjnej Należności 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 

Sprzedaż do:             

Jednostki zależnej:             

   Promstahl GmbH 16 324 12 206 30 930 7 633 4 368 6 216 

   Promstahl Polska Sp .o.o. 4 810 5 886 17 925 9 527 7 918 7 905 
   LPBP Sp. z o.o. w likwidacji (zakończona w 

02/2015 r.) 
 

1 1 
 

37   
Promstahl Turcja (zarejestrowana 13.05.2015 

r. w Turcji; 100% udziałów posiada Promstahl 
GmbH)       

Razem 21 134 18 093 48 856 17 160 12 322 14 121 

 
 
 
 

Wyszczególnienie 

Zakup Zobowiązania 

od 01.01 do 
30.06.2015 

od 01.01 do 
30.06.2014 

od 01.01 do 
31.12.2014 

30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 

Zakup od:             

Jednostki zależnej:             

   Promstahl GmbH 511 364 882 229 363 69 

   Promstahl Polska Sp .o.o. 34 342 477 69 144 101 
   LPBP Sp. z o.o. w likwidacji (zakończona w 

02/2015 r.) 
 

  2 368 
 

13   
Promstahl Turcja (zarejestrowana 13.05.2015 

r. w Turcji ; 100% udziałów posiada Promstahl 
GmbH)       

Razem 545 706 3 727 298 520 170 

 

Należności handlowe od jednostek powiązanych obejmują przede wszystkim należności od podmiotów 
działających w zakresie systemów przeładunkowych. W ramach Grupy poszczególne funkcje w tym segmencie 
operacyjnym wykonuje kilka podmiotów: PROJPRZEM S.A. jest producentem wyrobów techniki przeładunków, 
PROMStahl GmbH, PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl Turcja dokonują ich sprzedaży. Wysoki poziom 
należności od Spółek zależnych jest związany z jednej strony z dynamicznym rozwojem i poziomem sprzedaży 
segmentu w ramach Grupy, z drugiej z długim cyklem konwersji gotówki. Emitent na bieżąco monitoruje 
sytuację finansową jednostek zależnych. Ocena sytuacji finansowej podmiotów powiązanych obejmuje także 
przegląd należności od kontrahentów tych podmiotów.  

Na dzień 30 czerwca 2015 r. spółka zależna Promstahl Polska Sp. z o.o. posiadała niezapłacone należności z 
tytułu dostaw i usług od dystrybutora rosyjskiego w kwocie 1.746 tys. euro (7.324 tys. zł.). W stosunku do końca 
I kwartału 2015 r. stan ten zmniejszył się o 169,9 tys. euro – dokonano dostaw do Rosji za 219,9 tys. euro, 
natomiast kwota otrzymanych środków pieniężnych wyniosła 389,8 tys. euro. 
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W drugim kwartale bieżącego roku Zarząd Promstahl Sp. z o.o. spotkał się z Klientami (finalnymi odbiorcami 
produktów) celem ustalenia realnych terminów spłaty należności. Beneficjentami zrealizowanej sprzedaży w 
głównej mierze są przedsiębiorstwa developerskie, które w wyniku niekorzystnego kursu rubla do euro i 
wysokiej stopy referencyjnej banku centralnego zostały zmuszone do przerwania realizacji inwestycji. Jednakże 
obecnie kilku z nich rozpoczęło realizacje kolejnych etapów i wznowiło finansowanie. Zarząd Promstahl Sp. z 
o.o. ocenia, iż w drugim półroczu stan należności dynamicznie zostanie obniżony. 
 
Zgodnie z MSR 24.9. do grupy podmiotów powiązanych  Emitent kwalifikuje także osoby/jednostki będące 
bliskimi członkami rodziny osób będących członkami kluczowego personelu Projprzem S.A. Takim podmiotem 
jest Firma C&R Chmara, Rzepecki spółka jawna, w której p. Sebastian Rzepecki jest wspólnikiem. Wartość faktur 
sprzedaży za najem powierzchni biurowej wystawionych na ten podmiot przez Projprzem S.A. w okresie od 
01.01.-30.06.2015 r. wyniosła 7,5 tys. zł. (bez podatku vat). 
 
 
 

9.14. MSR 34.15B.k – Przeniesienia między poziomami w hierarchii wartości godziwej wykorzystywanej 
przy wycenie wartości godziwej instrumentów finansowych 

 
Przeniesienia takie nie miały miejsca. 
 
 

9.15. MSR 34.115B.l – Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych na skutek zmiany celu lub sposobu 
wykorzystania tych aktywów  

 
Spółka nie dokonywała reklasyfikacji aktywów finansowych 

 
Wartość godziwą aktywów i zobowiązań finansowych przedstawiono w tabeli poniżej: 
 

Klasa instrumentu finansowego 

30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:             

Pożyczki           
Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe 24 349 24 349 29 900 29 900 35 441 35 441 

Pochodne instrumenty finansowe   22 22     

Papiery dłużne             

Akcje spółek notowanych 70 70 70 70 66 66 

Udziały, akcje spółek nienotowanych 4 661 4 661 5 821 5 821 4 661 4 661 
Pozostałe klasy pozostałych aktywów 

finansowych       
 

    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 428 9 428 15 974 15 974 14 925 14 925 

Zobowiązania:             

Kredyty w rachunku kredytowym 1 280 1 280 1 198 1 198 2 835 2 835 

Kredyty w rachunku bieżącym             

Pożyczki             

Dłużne papiery wartościowe             

Leasing finansowy 2 602 2 602 3 023 3 023 2 745 2 745 

Pochodne instrumenty finansowe 235 235     296 296 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe 21 251 21 251 20 064 20 064 25 582 25 582 
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9.16. MSR 34.15B.m – Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od 
czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 

 
Wyszczególnienie: 30.06.2015 30.06.2014 31.12.2014 

Zobowiązania warunkowe 23 449 15 423 20 890 

a/ na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: 8 445 10 264 9 483 

 - udzielonych gwarancji i poręczeń 8 445 10 264 9 483 

 - z terminem do 12 miesięcy   1 048 907 

 - z terminem pow. 12 miesięcy 8 445 9 216 8 576 

b/ na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: 15 004 5 159 11 407 

 - gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 15 004 5 159 11 407 

 - z terminem do 12 miesięcy 8 486 1 945 4 146 

 - z terminem pow. 12 miesięcy 6 518 3 214 7 261 

    
Należności warunkowe 2 364 575 1 380 

a/ od jednostek powiązanych z tytułu: 0 0 0 

 - otrzymanych  gwarancji i poręczeń 0 0 0 

b/ od pozostałych jednostek z tytułu: 2 364 575 1 380 

 - gwarancji właściwego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek 2 364 575 1 380 

 - z terminem do 12 miesięcy 453 49 200 

 - z terminem pow. 12 miesięcy 1 911 526 1 180 

 
 
 

9.17. Informacje o naruszeniu postanowień umów pożyczek lub kredytów, w sprawie których nie podjęto 
działań naprawczych ani przed dniem bilansowym ani w tym dniu. 

 

Nie nastąpiły zdarzenia, o których mowa powyżej. 

Informację o stanie zadłużenia z tytułu kredytów bankowych na dzień 30.06.2015 r. przedstawia tabela poniżej: 
 
 

KREDYTY BANK ZABEZPIECZENIE 
POZOSTAŁE 

ZABEZPIECZENIA 
OPROCENTOWANIE 

KREDYTU 
TERMIN 

WYKORZYSTANIE 
na 30.06.2015 r. 

W rachunku 
bieżącym 

(UMBRELLA) 
5.000 tys. zł 

mBank 
Hipoteka na 
nieruchomości   

Weksel i cesja 
należności 

  PLN:WIBOR O/N 
+marża                        

EUR: EURIBOR 
O/N+marża 

29.04.2016 - 

Inwestycyjny 
1.600 tys. zł 

mBank 
Hipoteka na 
nieruchomości   

Weksel   PLN:WIBOR 1M+marża 18.05.2018 1 280 

 
 
 
 

9.18. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 
 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych z wyjątkiem 
zakończenia kwestii wzajemnych roszczeń spornych w związku z realizacją umowy z dnia 24 marca 2014 r. 
zawartej z  Ideal Idea Formad. Sprawa ta szczegółowo opisana została w skróconym sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym na dzień 30 czerwca 2014 r. w punkcie 9.18 na stronie 42.  

 
Zgodnie z zawartą ugodą pozasądową wszystkie postępowania z powództwa jak i przeciw Spółce zostały  
zakończone ugodami sądowymi. W konsekwencji wszystkie te postępowania zostały prawomocnie umorzone 
(zakończone). 
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9.19. Koszty rodzajowe 

 

Wyszczególnienie: 01.01-30.06.2015 01.01-30.06.2014 01.01-31.12.2014 

a) amortyzacja 1 535 1 457 2 994 

b)  zużycie materiałów i energii 20 484 17 543 43 017 

c) usługi obce 11 092 33 678 60 941 

d) podatki i opłaty 525 672 1 170 

e) wynagrodzenia 7 627 7 732 16 527 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  1 558 1 564 3 162 

g) pozostałe koszty rodzajowe 1 075 1 340 2 190 

 
43 896 63 984 130 001 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -2 232 -1 220 -2 754 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna) 

-31 80 79 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -2 270 -2 869 -6 057 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -4 468 -5 256 -10 985 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 34 895 54 718 110 284 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu PROJPRZEM S.A. 
 
 

 
 

 
 
Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych  
 
 

 

24 sierpnia 2015 roku Anna Zarzycka-Rzepecka Prezes Zarządu  
Data imię i nazwisko  Podpis 

 
 
 

24 sierpnia 2015 roku Marcin Lewandowski Członek Zarządu  
Data imię i nazwisko  Podpis 

24 sierpnia 2015 roku Anna Trzaskalska Główna Księgowa  
Data imię i nazwisko  Podpis 


