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KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.  



WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

PRAGMA INWESTYCJE  SPÓŁKA Z O.O.  ZA ROK 2013 

1. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej i Jednostce 

Dominującej 
Nazwa Jednostki Dominującej:   Pragma Inwestycje Spółka z o.o. 

Siedziba:     40-584 Katowice, ul. Brynowska 72 

Telefon:     032 442 02 00 

Fax:      032 442 02 40 

Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

REGON:     241361151 

NIP:      9542688960 

KRS:      0000343451 

Adres poczty elektronicznej:   biuro@pragmainwestycje.pl 

Adres strony internetowej:   www.pragmainwestycje.pl 

Pragma Inwestycje Sp. z o.o.  dawniej Premium Inwestycje Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy  

ul. Brynowskiej 72.  

Pragma Inwestycje („Spółka”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 22 października 2009 

roku. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, numer KRS 0000343451. 

Zgodnie z umową Spółki przedmiotem przedsiębiorstwa jest prowadzenie działalności usługowej, 

produkcyjnej i handlowej w zakresie: 

 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; 

 pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 

emerytalnych; 

 pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 

emerytalnych; 

Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 października 2011 Premium 

Inwestycje Sp. z o.o. zmieniła nazwę na Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 



 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Pragma Inkaso S.A. w Tarnowskich Górach posiadała 90 % udziałów   

w Spółce, 5% udziałów posiadał Prezes Zarządu Jacek Obrocki i 5% udziałów posiadał Wiceprezes 

Zarządu Jakub Holewa. 

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. 

2. Kapitał zakładowy Jednostki Dominującej 
Kapitał zakładowy Jednostki Dominującej na dzień 31.12.2013 wynosił 2.220.000 zł i dzielił się na 

22.200 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy. 

3. Zarząd Jednostki Dominującej 
Zarząd Jednostki Dominującej na 31 grudnia 2013 roku był dwuosobowy. W jego skład na dzień 31 

grudnia 2013 roku, wchodzili: 

• Jacek Obrocki jako Prezes Zarządu. 

• Jakub Holewa jako Wiceprezes Zarządu 

4. Grupa Kapitałowa 
W skład Grupy Kapitałowej Pragma Inwestycje na 31 grudnia 2013 roku wchodzi: 

• Pragma Inwestycje sp. z o.o. jako Jednostka Dominująca 

• Romet-Wałcz sp. z o.o. jako Jednostka Zależna. 

Jednostka Dominująca posiadała na dzień 31 grudnia 2013 roku 50 udziałów o wartości nominalnej 

100 zł każdy, co stanowi 100% udziałów w Romet-Wałcz sp. z o.o. 

W dniu 10 marca 2014 roku Jednostka Dominująca dokonała sprzedaży 100% udziałów w Romet-

Wałcz Sp. z o.o. na rzecz podmiotu powiązanego osobowo z Jednostką Dominującą. 

5. Oświadczenie o zgodności 
Zarząd Jednostki Dominującej  oświadcza, że niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone 

zgodnie z wymaganiami MSSF oraz, że odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, 31 grudnia 2012 roku, oraz 

jej wyniki finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku i porównywalnie z okresem od 1 

stycznia  do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności 

zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej,  w tym opis 

podstawowych rodzajów ryzyka i zagrożeń. 

Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy 

Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską („MSSF”) 

obowiązujące na dzień 31 grudnia 2013 roku. 



 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez Spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień 

autoryzacji niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności 

wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółki Grupy Kapitałowej. 

6. Zasady prezentacji 
Począwszy od 22 października 2009  Pragma Inwestycje, zgodnie z uchwałą Zarządu Pragma 

Inwestycje Sp. z o.o.  z dnia 3 listopada 2009 roku (podjętej na podstawie art. 45 ust. 1b, 1 c Ustawy  

o rachunkowości ) sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF  zatwierdzonymi przez Komisję 

Europejską. 

Dnia 10 lutego 2011 Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inwestycje  

Sp. z o.o. postanowiła przyjąć do stosowania w Spółce od dnia 1 stycznia 2011 Polskie Standardy 

Rachunkowości. Dnia 14 grudnia 2011 Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma 

Inwestycje Sp. z o.o.  postanowiła zmienić Uchwałę nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Pragma Inwestycje Sp. z o.o. z dnia 10 lutego 2011 i przyjąć do stosowania w Spółce od dnia 1 

stycznia 2011 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 

STATUS ZATWIERDZENIA STANDARDÓW W UE 

MSSF w kształcie zatwierdzonym przez UE nie różnią się obecnie w znaczący sposób od regulacji 

przyjętych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), z wyjątkiem 

poniższych interpretacji, które według stanu na dzień [data publikacji sprawozdania finansowego] 

roku nie zostały jeszcze przyjęte do stosowania:  

• MSSF 9 „Instrumenty finansowe” oraz późniejsze zmiany (nie określono jeszcze terminu). 

MSSF 9 wymaga, aby wszystkie aktywa finansowe wchodzące w zakres MSR 39 były wyceniane 

według zamortyzowanego kosztu lub wartości godziwej. Inwestycje dłużne utrzymywane w ramach 

modelu biznesowego, w którym za cel jest uzyskanie odpowiednich przepływów pieniężnych, na 

które składają się ustalone zapłaty kwot bazowych oraz odsetki są wycenianie według 

zamortyzowanego kosztu na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych. Wszelkie inne inwestycje 

dłużne jak i inwestycje kapitałowe są wyceniane w wartości godziwej na te dni. Dodatkowo, zmiany 

wartości godziwej inwestycji kapitałowych które nie są przeznaczone do obrotu, można prezentować 

w pozostałych całkowitych dochodach, przy czym w rachunku zysków i strat ujmuje się wyłącznie 

dywidendę. Decyzja taka jest nieodwracalna. 

W odniesieniu do wyceny zobowiązań finansowych wyznaczonych do wyceny w wartości godziwej 

przez wynik, MSSF 9 wymaga wszelkie zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych które 

zostały przypisane do zmian ryzyka kredytowego tego zobowiązania, prezentuje się w pozostałych 

całkowitych dochodach, chyba że taka prezentacja spowoduje niedopasowanie rachunkowe. Zmiany 

wartości godziwej przypisane do ryzyka kredytowego zobowiązania finansowego nie są przenoszone 

na wynik w kolejnych latach sprawozdawczych. Zgodnie z MSR 39, cała kwota zmian wartości 



 

 

godziwej zobowiązania finansowego wyznaczonego do wyceny w wartości godziwej przez wynik 

odnoszona była na wynik. 

Nie została jeszcze zakończona szczegółowa analiza wpływu nowego standardu na skonsolidowane 

sprawozdania Grupy, w związku z tym na chwilę obecną nie jest możliwe dokonanie wiarygodnego 

oszacowania wpływu tego standardu na kwoty wykazywane w sprawozdaniach finansowych Grupy. 

• Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” - Programy określonych świadczeń: składki 

pracownicze (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 

2014 roku lub po tej dacie), 

Pomniejsze zmiany dotyczą zakresu zastosowania standardu do składek od pracowników lub osób 

trzecich płaconych na rzecz programów określonych świadczeń. Celem zmian jest uproszczenie 

rozliczania składek, które są niezależne od liczby przepracowanych lat pracy (np. składek 

pracowniczych obliczanych jako stały procent wynagrodzenia). 

Zarząd przewiduje, iż powyższe zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na kwoty wykazywane  

w skonsolidowanym  sprawozdaniu finansowym Grupy.  

• Interpretacja KIMSF 21 „Opłaty publiczne” (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie). 

KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”. MSR 

37 określa kryteria rozpoznawania zobowiązania, jednym z których jest wymóg posiadania obecnego 

obowiązku wynikający z przeszłych zdarzeń (tzw. zdarzenie obligujące). Interpretacja wyjaśnia, że 

zdarzeniem skutkującym powstanie zobowiązania do uiszczenia opłaty publicznej jest działalność 

podlegająca opłacie publicznej określona w odpowiednich przepisach prawnych. 

Zarząd przewiduje, iż powyższe zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na kwoty wykazywane  

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.  

• „Projekty Corocznych Poprawek do MSSF cykle 2010-2012 oraz 2011-2013”, wydany przez 

RMSR 12 grudnia 2013 roku.  

• MSSF 14 „Działalność o regulowanych cenach” ( obowiązujący w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie). 

Celem tego standardu jest zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych jednostek 

zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen. 

NOWE I ZMIENIONE REGULACJE MSSF 

Od 1 stycznia 2013 roku Grupa zastosowała poniższe standardy i interpretacje:  



 

 

• MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - data wejścia w życie: okresy roczne 

rozpoczynające się 1 stycznia 2013 (zmiana zaakceptowana przez Komisję Europejską). 

Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

Zmiana do MSSF 1 zezwala jednostkom stosującym MSSF po raz pierwszy na ujęcie istniejących na 

dzień przejścia pożyczek otrzymanych od państwa na preferencyjnych warunkach według jednej z 

dwóch wybranych przez jednostkę metod: 

• według wartości wynikającej ze stosowanych do tej pory zasad rachunkowości lub 

•  według wartości wynikającej z retrospektywnego zastosowania odpowiednich 

standardów, które wymagają szczególnego ujęcia pomocy rządowej w sprawozdaniu 

finansowym (MSR 20 oraz MSSF 9 lub MSR 39) – pod warunkiem, że istniały informacje 

umożliwiające odpowiednią wycenę na dzień ujęcia pożyczki. 

• Zmiany do MSSF 1, MSR 1, MSR 16, MSR 32, MSR 34 wynikające z „Projektu corocznych 

poprawek: cykl 2009- 2011”, które wchodzą w życie dla okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku (zmiany zaakceptowane przez Komisję 

Europejską). Poza zmianami zasad prezentacji wynikającymi z MSR 1, zmiany standardów 

nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. Poprawki do standardów 

obejmują: 

• MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: uregulowano postępowanie w przypadku, 

gdyby spółka stosowała MSSF, następnie przeszła na inne zasady rachunkowości,  

a potem ponownie na MSSF. Zgodnie ze zmianą ponowne przejście na MSSF może odbyć 

się albo na podstawie MSSF 1 albo MSR 8. 

• MSSF 1 „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy”: zgodnie ze zmianą przy przejściu na MSSF 

spółka może przyjąć na dzień przejścia na MSSF wartość aktywowanych kosztów 

finansowania zewnętrznego ustaloną zgodnie z wcześniej stosowaną polityką 

rachunkowości. Po tym dniu należy stosować MSR 23. 

• MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: zmiana polega na rezygnacji z wymogu 

zamieszczania not do trzeciego bilansu, który prezentowany jest w sprawozdaniu  

w przypadku zmian zasad rachunkowości lub prezentacji. 

• MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”: uszczegółowiono, że jednostka może 

prezentować dodatkowe okresy lub dni (ponad te wymagane przez standard)  

w sprawozdaniu finansowym, ale nie musi prezentować ich wtedy do wszystkich 

elementów sprawozdania (na przykład może zaprezentować tylko dodatkowy bilans bez 

dodatkowego sprawozdania z całkowitych dochodów), musi jednak w informacji 

dodatkowej zaprezentować noty do tego dodatkowego okresu lub dnia. 



 

 

• MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”: usunięto niespójność, która powodowała, że część 

odbiorców MSR 16 uważała, że części zamienne należy klasyfikować jako zapasy. Zgodnie 

z poprawionym standardem należy je ujmować jako środki trwałe lub zapasy zgodnie  

z ogólnymi kryteriami określonymi dla aktywów w MSR 16. 

• MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”: uszczegółowienie, że skutki podatkowe 

wypłat dla właścicieli i kosztów transakcji kapitałowych powinny być ujmowane zgodnie  

z MSR 12. 

• MSR 34 „śródroczna sprawozdawczość finansowa”: ujednolicenie wymogów ujawniania 

informacji na temat aktywów i zobowiązań segmentów z MSSF 8. 

• MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej" 

MSSF 13 ustanawia jednolite źródło wytycznych dla wyceny w wartości godziwej i ujawniania 

informacji na temat wyceny w wartości godziwej. Zakres MSSF 13 jest szeroki: wytyczne dotyczące 

pomiarów wartości godziwej stosuje się zarówno do pozycji instrumentów finansowych jak i pozycji 

instrumentów niefinansowych, dla których inne MSSF wymagają lub zezwalają wyceny w wartości 

godziwej i ujawniania informacji na temat wyceny w wartości godziwej. Nie dotyczy przy czym 

płatności na bazie akcji, które są w zakresie MSSF 2, transakcji leasingowych, które wchodzą w zakres 

MSR 17 jak i wycen, które mają pewne podobieństwa do wartości godziwej, ale nie są wartościami 

godziwymi (np. cena sprzedaży netto dla celów wyceny zapasów lub wartości użytkowej dla potrzeb 

oceny utraty wartości).  

MSSF 13 definiuje wartość godziwą jako cenę, którą można uzyskać przy sprzedaży składnika 

aktywów lub zapłacona w celu przeniesienia zobowiązania w zwyczajowej transakcji w głównym (lub 

najkorzystniejszym) rynku w dniu wyceny i na obecnych warunkach rynkowych. Zgodnie z MSSF 13 

wartością godziwą jest cena wyjścia, niezależnie od tego, czy cena jest bezpośrednio obserwowalna 

czy oszacowana przy użyciu innej techniki wyceny. Ponadto, MSSF 13 zawiera obszerne wymogi 

dotyczące ujawniania informacji.  

MSSF 13 wymaga prospektywnego zastosowanie od 1 stycznia 2013 roku. Standard ten przewiduje 

również przepisy przejściowe, dzięki którym nie ma konieczności wystosowania ujawnień  

w odniesieniu do okresów wcześniejszych niż ten, w którym zastosowano Standard po raz pierwszy 

(tj. w danych porównawczych).  

Zgodnie z tymi przepisami przejściowymi, Grupa nie wystosowała żadnych nowych ujawnień 

wymaganych przez MSSF 13 dla okresu porównawczego za 2012 rok.  

• MSSF 7 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujawnienia” - data wejścia w życie: okresy roczne 

rozpoczynające się 1 lipca 2011 r. lub później.  



 

 

Zmiana wprowadza dodatkowe ujawnienia dotyczące transferu aktywów finansowych, zarówno tych, 

które skutkują usunięciem z bilansu, jak i tych, które powodują powstanie odpowiadającego im 

zobowiązania. 

• Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - Prezentacja składników 

pozostałych całkowitych dochodów 

Zmiany do MSR 1 wprowadzają nową terminologię sprawozdań z całkowitych dochodów oraz 

rachunku zysków i strat. Zgodnie z tymi zmianami, nazwa „sprawozdanie z całkowitych dochodów” 

zostaje zmieniona na „rachunek zysków i strat oraz pozostałe całkowite dochody”, a nazwa 

„sprawozdanie z wyniku finansowego” zostaje zmienione na „rachunek zysków i strat”. Stosowanie 

nowej terminologii nie jest jednak obowiązkowe. Zmiany do MSR 1 zachowują również możliwość 

zaprezentowania zysku lub straty oraz pozostałe całkowite dochody w pojedynczym sprawozdaniu 

lub w dwóch następujących po sobie sprawozdaniach. Przy czym składniki pozostałych całkowitych 

dochodów dzieli na te, które zgodnie z innymi standardami: (a) nie zostaną przeniesione w 

późniejszych okresach do rachunku zysków i strat oraz (b) mogą zostać przeniesione w późniejszych 

okresach do rachunku zysków i strat gdy zostaną spełnione określone warunki. 

Podatek dochodowy dotyczący składników pozostałych całkowitych dochodów alokuje się na tych 

samych zasadach - przy czym zmiany nie zmieniają możliwość zaprezentowania pozycji pozostałych 

całkowitych dochodów przed opodatkowaniem lub po opodatkowaniu. Zmiany zostały zastosowane 

prospektywnie, zatem prezentacja składników pozostałych całkowitych dochodów został 

zmodyfikowane w celu odzwierciedlenia tych zmian. Zastosowanie zmian do MSR 1 nie powoduje 

innych niż wyżej wymienione prezentacyjne zmiany (tj. nie ma wpływu na wynik w rachunku zysków  

i strat, pozostałych całkowitych dochodach ani na sumę całkowitych dochodów). 

• MSR 12 (zmiana) „Podatek dochodowy” - data wejścia w życie: okresy roczne rozpoczynające 

się 1 stycznia 2012 r. lub później.  

Zmieniony standard reguluje, w jaki sposób kalkulować podatek odroczony w przypadkach, gdy 

prawo podatkowe odmiennie traktuje odzyskanie wartości nieruchomości inwestycyjnej poprzez jej 

wykorzystanie (czynsze) i zbycie, a jednostka nie ma planów co do jej zbycia. Zmiana MSR 12 

powoduje wycofanie interpretacji SKI 12, ponieważ jej regulacje zostały włączone do standardu. 

Zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

• Znowelizowany MSR 19 (2011) "Świadczenia pracownicze" - Poprawki do rachunkowości 

świadczeń po okresie zatrudnienia 

MSR 19 (2011) zmienia sposób ujmowania programów określonych świadczeń. Najistotniejsza 

zmiana dotyczy ujmowania zmian zobowiązań z tytułu określonych świadczeń oraz aktywów 

programu. Zmiany wymagają ujmowania zmian zobowiązań z tytułu określonych świadczeń i wartości 

godziwej aktywów programu w momencie ich powstania. Zmiana ta tym samym eliminuje „metodę 

korytarzową" dopuszczalną przez poprzednią wersję MSR 19 i przyspiesza rozpoznawanie kosztów 

przeszłego zatrudnienia. Wszelkie zyski i straty aktuarialne ujmowane są natychmiastowo  



 

 

w pozostałych całkowitych dochodach w celu ujęcia aktywów lub zobowiązań emerytalnych netto  

w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej aby odzwierciedlić pełną wartość deficytu 

lub nadwyżki programu. Ponadto, koszty odsetek i przewidywany zwrot z aktywów programu  

z poprzedniej wersji MSR 19 są w MSR 19 (2011) zastąpione „odsetkami netto”, który są obliczane 

poprzez zastosowanie stopy dyskontowej do aktywów lub zobowiązań z tytułu określonych 

świadczeń netto. Ze względu na fakt, że Grupa nie posiada rezerw na odprawy emerytalne, które 

traktuje jako inne długoterminowe świadczenia pracownicze zmiany MSR 19,zmiany nie miały 

wpływu na wartości ujęte w rachunku zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodach.  

• MSSF 1 (zmiana) „Zastosowanie MSSF po raz pierwszy” - data wejścia w życie: okresy roczne 

rozpoczynające się 1 lipca 2011 r. lub później.  

Dotychczas MSSF 1 uzależniał możliwość skorzystania z niektórych zwolnień i wyłączeń od faktu, czy 

transakcja nastąpiła przed czy po 1 stycznia 2004 roku. Zmiana MSSF 1 dotyczy zastąpienia tej daty 

dniem przejścia na MSSF. Ponadto wprowadzono zmiany zasad postępowania w przypadku, gdy 

jednostka działała w okresie ostrej hiperinflacji, kiedy nie były osiągalne wskaźniki cen oraz nie 

istniała stabilna waluta obca. 

Standardy i interpretacje obowiązujące w wersji opublikowanej przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości („RMSR”), lecz nie zatwierdzone przez Unię Europejską, wykazywane są 

poniżej w punkcie dotyczącym standardów i interpretacji, które nie weszły w życie. 

W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie skorzystano z dobrowolnego wcześniejszego 

zastosowania standardu lub interpretacji. 

NOWE STANDARDY I INTERPRETACJE, KTÓRE ZOSTAŁY OPUBLIKOWANE, A NIE WESZŁY JESZCZE  

W ŻYCIE 

Poniżej zostały przedstawione opublikowane nowe standardy i interpretacje KIMSF, które zostały 

opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości RMSR, jednakże nie 

obowiązujące w bieżącym okresie sprawozdawczych.  

Do dnia sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały 

opublikowane nowe lub znowelizowane standardy i interpretacje, obowiązujące dla okresów 

rocznych następujących po 2013 roku: 

• „Pakiet pięciu standardów” dotyczący konsolidacji, wspólnych ustaleń umownych oraz 

ujawnień na temat zaangażowania w inne jednostki: 

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” zastępuje wytyczne dotyczące konsolidacji 

zawarte w MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe” i SKI-12 „Konsolidacja - 

jednostki specjalnego przeznaczenia” poprzez wprowadzenie jednolitego modelu konsolidacji dla 

wszystkich jednostek na podstawie kontroli. Zgodnie z MSSF 10, kontrola opiera się na tym, czy 

inwestor posiada (a) władzę nad inwestycją, (b) ekspozycję lub prawo do zmiennych zysków 



 

 

powstałych z jej zaangażowania w inwestycję, oraz (c) możliwość korzystania władzy nad inwestycją 

w celu wpłynięcia na wysokość zwrotu z inwestycji. 

MSSF 11 „Wspólne postanowienia umowne” wprowadza nowe regulacje rachunkowości  

w odniesieniu do wspólnych postanowień umownych, zastępując MSR 31 „Udziały we wspólnych 

przedsięwzięciach”. Możliwość zastosowania metody konsolidacji proporcjonalnej w stosunku do 

jednostek współkontrolowanych została usunięta. Ponadto, MSSF 11 eliminuje wspólnie 

kontrolowane aktywa pozostawiając rozróżnienie na wspólne operacje i wspólne przedsięwzięcie. 

Wspólne operacje są to wspólne postanowienia umowne, w których strony mają wspólną kontrolę 

nad prawami do aktywów i zobowiązań. Wspólne przedsięwzięcie jest to wspólne postanowienie 

umowne, w którym strony mają wspólną kontrolę nad prawami do aktywów netto. 

MSSF 12 „Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostki” będzie wymagał dostarczenia 

zwiększonej informacji zarówno na temat jednostek objętych konsolidacją jak i jednostek nieobjętych 

konsolidacją, w których jednostka jest zaangażowana. Celem MSSF 12 jest dostarczanie informacji, 

tak aby użytkownicy sprawozdań finansowych mogliby ocenić podstawę kontroli, ograniczenia 

narzucone na skonsolidowane aktywa i pasywa, ekspozycję na ryzyko wynikające z zaangażowania  

w strukturalne jednostki nieobjęte konsolidacją oraz zaangażowanie niekontrolujących posiadaczy 

udziałów w operacjach skonsolidowanych jednostek. 

MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” (znowelizowany w roku 2011). Wymagania 

dotyczące jednostkowych sprawozdań finansowych nie uległy zmianie i są zawarte  

w znowelizowanym MSR 27. Inne części MSR 27 zostały zastąpione przez MSSF 10. 

MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz wspólne przedsięwzięcia” (znowelizowany 

w roku 2011) MSR 28 zmieniono w wyniku publikacji MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. 

W czerwcu 2012 dokonano zmian do MSSF 10, MSSF 11 oraz MSSF 12 w celu dostarczenia 

objaśnienia na temat przepisów przejściowych. 

W październiku 2012 dokonano zmian do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 27, które zapewniają 

zwolnienie z wymogu konsolidacji zgodnie z MSSF 10 oraz wymagają od jednostek inwestycyjnych do 

ujmowania poszczególnych jednostek zależnych w wartości godziwej przez wynik finansowy, zamiast 

je konsolidować. Zmiany dostarczają również wymagania dotyczące ujawnień dla jednostek 

inwestycyjnych. 

Wszystkie standardy z „pakietu pięciu” oraz późniejsze zmiany obowiązują w odniesieniu do okresów 

rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później z możliwością wcześniejszego 

zastosowania - pod warunkiem jednoczesnego wdrożenia wszystkich pięciu standardów. 

Zarząd Jednostki Dominującej spodziewa się przyjęcia pakietu pięciu standardów  

w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za okres roczny rozpoczynający się 1 stycznia 2014 

r. Zastosowanie tych standardów może mieć istotny wpływ na kwoty wykazywane w 

skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.  



 

 

W odniesieniu do zmian do MSSF 10 z października 2012 "Jednostki inwestycyjne", spółka nie będzie 

korzystać ze zwolnienia z konsolidacji przewidzianego dla jednostek inwestycyjnych, jako że nie 

prowadzi tego rodzaju działalności. 

• Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja” - kompensowanie aktywów i 

zobowiązań finansowych 

Zmiany doprecyzowują zasady kompensowania i skupia się na czterech głównych obszarach (a) 

wyjaśnienie, na czym polega "posiadanie możliwego do wyegzekwowania prawa do przeprowadzania 

kompensaty"; (b) jednoczesne przeprowadzanie kompensat i rozliczeń; (c) kompensowanie 

zabezpieczeń; (d) jednostka rozliczeniowa na potrzeby kompensat. 

Zmiany do MSR 32 obowiązują z dniem 1 stycznia 2014 r. Zarząd przewiduje, iż powyższe zmiany 

przyczynią się do zwiększenia zakresu ujawnień w odniesieniu do kompensowanych aktywów  

i zobowiązań finansowych. 

• 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), 

Zmiany do MSR 36 o niewielkim zakresie dotyczą ujawnienia informacji o wartości odzyskiwalnej 

aktywów, u których dokonano odpisu z tytułu utraty wartości oraz w sytuacji kiedy wartość 

odzyskiwalna jest oparta na wartości godziwej pomniejszona o koszty zbycia. Przy opracowywaniu 

MSSF 13 „Określanie wartości godziwej”, RMSR postanowiła zmienić MSR 36 w taki sposób aby 

wprowadzić wymóg ujawnienia informacji o wartości odzyskiwalnej aktywów, u których dokonano 

odpisu z tytułu utraty wartości. Aktualne zmiany wyjaśniają pierwotny zamiar RMSR, że zakres tych 

ujawnień jest ograniczony jedynie do wartości odzyskiwalnej aktywów, u których dokonano odpisu  

z tytułu utraty wartości oraz kiedy wartość odzyskiwalna jest oparta na wartości godziwej 

pomniejszonej o koszty zbycia. 

Zarząd przewiduje, iż powyższe zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na kwoty wykazywane  

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. 

• 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). 

Zmiany o niewielkim zakresie dają możliwość dalszego stosowania rachunkowości zabezpieczeń  

w przypadku nowacji instrumentu pochodnego (wyznaczonego jako instrument zabezpieczający)  

w taki sposób, że jego stroną staje się kontrahent centralny, pod warunkiem spełnienia określonych 

warunków. 

Grupa jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji. 



 

 

7. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań 

finansowych 
Walutą funkcjonalną Grupy Kapitałowej i walutą prezentacji niniejszego sprawozdania finansowego 

jest złoty polski. 

8. Przyjęte metody konsolidacji 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania finansowe podmiotów wchodzących  

w skład Grupy zostały sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Komisję Europejską. 

Na początku okresu sprawozdawczego nie istniała Grupa kapitałowa, ponieważ Pragma Inwestycje 

nie posiadała jednostek zależnych . 

W dniu 27 lutego  2013 roku Pragma inwestycje stała się wspólnikiem Romet –Wałcz Sp. z o.o.  

z 2 udziałami o wartości 50 zł każdy , co stanowiło 4 % udziału w kapitale zakładowym Romet-Wałcz. 

Od 5 sierpnia 2013 roku Grupę stanowiły Pragma Inwestycje sp. z o.o. jako Jednostka Dominująca 

oraz  jednostka zależna Romet -Wałcz sp. z o.o., której wszystkie udziały należały do Pragma 

Inwestycje. uzyskanie kontroli wynikało z przejęcia w dniu 5 sierpnia 2013 roku 48 udziałów Romet -

Wałcz Sp. z o.o. na podstawie porozumienia 1/08/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 roku z Fabryką Części 

Rowerowych Romet-Wałcz Sp. z o.o. 

Opisane zasady rachunkowości i metody wyceny stosowane są we wszystkich jednostkach Grupy 

Kapitałowej. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe podmiotu dominującego Pragma 

Inwestycje oraz sprawozdanie spółki zależnej Romet -Wałcz Sp. z o.o., którą z uwagi na zbycie 

udziałów 10 marca 2014 roku, prezentuje się jako działalność zaniechaną. 

Jeżeli spółka została podporządkowana w trakcie roku, w konsolidacji ujmuje się wynik finansowy od 

daty ustanowienia kontroli. 

Zasada ta nie obowiązuje w wyniku nabycia udziałów wewnątrz Grupy Kapitałowej. 

9. Polityka rachunkowości 
1) Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe obejmują: środki pieniężne, instrumenty kapitałowe innego podmiotu (np. akcje, 

udziały w innym podmiocie), umowne prawa do otrzymania środków pieniężnych, umowne prawo do 

wymiany aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych z inną jednostką na potencjalnie 

korzystnych warunkach oraz prawo do otrzymania akcji własnych, jeśli cena odkupu nie jest 

określona. 



 

 

Grupa Kapitałowa ujmuje składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe w momencie, 

gdy staje się stroną instrumentu finansowego, czyli w chwili, kiedy nabywa dany składnik aktywów 

lub zaciąga zobowiązanie. 

Dla potrzeb wyceny na dzień bilansowy Grupa kwalifikuje aktywa finansowe do jednej z  czterech 

kategorii : 

• aktywa w wartości godziwej wyceniane przez wynik finansowy, 

• pożyczki i należności, 

• inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, 

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 

Składnikiem aktywów finansowych wycenianym w wartości godziwej przez wynik finansowy jest 

składnik aktywów finansowych klasyfikowany jako przeznaczony do obrotu, gdy: 

• został nabyty lub zaciągnięty głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie, lub 

• jest częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie i 

dla których istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania 

krótkoterminowych zysków, lub 

• jest instrumentem pochodnym (z wyjątkiem instrumentów pochodnych będących 

efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi); 

• został wyznaczony przez spółkę przy początkowym ujęciu jako wyceniany według wartości 

godziwej przez wynik finansowy, ponieważ prowadzi to do uzyskania bardziej rzetelnych 

informacji. 

 

Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności są to aktywa finansowe nie będące 

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 je w posiadaniu do upływu terminu wymagalności. 

Pożyczki udzielone i należności z tytułu dostaw i usług są aktywami finansowymi niebędącymi 

instrumentami pochodnymi, z ustalonymi lub możliwymi do określenia płatnościami, które nie są 

kwotowane na aktywnym rynku. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to aktywa finansowe nie będące instrumentami 

pochodnymi, które zostały wyznaczone przez spółkę jako dostępne do sprzedaży lub nie będące 

pożyczkami i należnościami, inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności ani 

aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy.   



 

 

Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Grupa zalicza nabyte wierzytelności w ramach 

umów kupna oraz należności wynikające z umów factoringowych. 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są w cenie nabycia. Cena nabycia odpowiada 

wartości godziwej nabytych wierzytelności. 

2) Wycena aktywów finansowych według wartości godziwej 

Grupa wycenia aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy,  

w tym instrumenty pochodne będące aktywami , nie dokonując pomniejszenia o koszty transakcji, 

jakie mogą być poniesione przy sprzedaży lub innym sposobie wyzbycia się aktywów. 

Wartość godziwą aktywów finansowych ustala się: 

• dla instrumentów notowanych na aktywnym rynku w oparciu o ostatnie notowania dostępne 

na dzień sprawozdawczy; 

• dla instrumentów dłużnych nienotowanych na aktywnym rynku w oparciu o analizę 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych; 

• dla terminowych instrumentów pochodnych (forward) i kontraktów swap w oparciu o analizę 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 

Inwestycje w instrumenty kapitałowe (akcje i udziały) nieposiadające kwotowań cen rynkowych  

z aktywnego rynku i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, spółka wycenia 

według kosztu, tj. w cenie nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 

Aktywa finansowe wyznaczone jako pozycje zabezpieczane podlegają wycenie zgodnie z zasadami 

rachunkowości zabezpieczeń. 

Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych lub zobowiązania finansowego, 

kwalifikowanego jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, ujmuje się 

bezpośrednio w przychodach lub kosztach. 

W przypadku dłużnych instrumentów finansowych odsetki wyliczone przy zastosowaniu metody 

efektywnej stopy procentowej są ujmowane w rachunku zysków i strat. 

Zyski lub straty wynikające z wyceny składnika aktywów finansowych zaliczonego do dostępnych do 

sprzedaży ujmuje się bezpośrednio w kapitale własnym poprzez zestawienie zmian w kapitale 

własnym, z wyjątkiem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz różnic kursowych, które 

ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. 



 

 

 

3) Wycena aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu 

Grupa wycenia pożyczki i należności, w tym należności z tytułu dostaw i usług, oraz inwestycje 

utrzymywane do terminu wymagalności według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody 

efektywnej stopy procentowej. 

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny aktywów finansowych wycenianych według 

zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych  

w sprawozdaniu finansowym. Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu,  

w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego 

ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty. 

4) Utrata wartości aktywów finansowych 

Na każdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika 

aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. 

Jeśli istnieją obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości pożyczek i należności lub inwestycji 

utrzymywanych do terminu wymagalności wycenianych w zamortyzowanym koszcie, to spółka 

ujmuje odpis aktualizujący w kwocie różnicy pomiędzy wartością bilansową danego składnika 

aktywów a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych  

z zastosowaniem pierwotnej efektywnej stopy procentowej instrumentu finansowego. 

Grupa stosuje uproszczone zasady ustalania utraty wartości w odniesieniu do należności handlowych 

– w szczególności dokonuje się odpisu z tytułu utraty wartości w kwocie równej wartości bilansowej, 

jeżeli termin płatności należności minął co najmniej 6 miesięcy przed dniem bilansowym. Jeśli  

w następnym okresie strata z tytułu utraty wartości zmniejszyła się, a zmniejszenie to można  

w obiektywny sposób powiązać ze zdarzeniem następującym po ujęciu utraty wartości, to uprzednio 

ujętą stratę z tego tytułu odwraca się i ujmuje w rachunku zysków i strat jako przychody. 

Jeśli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu 

kapitałowego, który nie jest wyceniany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej nie 

można wiarygodnie ustalić, to kwotę straty z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy 

wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych 

przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowanych przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy 

zwrotu dla podobnych aktywów finansowych. Tak ustalonych strat z tytułu utraty wartości nie 

poddaje się odwróceniu. 

Jeśli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych 

dostępnych do sprzedaży, to skumulowane straty powstałe na skutek ujemnej wyceny, ujęte 

dotychczas bezpośrednio w kapitale własnym, zgodnie z zasadami wyceny aktywów finansowych, 

wyksięgowuje się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. Odpis aktualizujący z tytułu 



 

 

utraty wartości inwestycji w instrument kapitałowy, kwalifikowany jako dostępny do sprzedaży, nie 

podlega odwróceniu przez rachunek zysków i strat. Jeśli w następnym okresie wartość godziwa 

instrumentu dłużnego dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie 

łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości  

w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat. 

5) Rzeczowe aktywa trwałe 

Do rzeczowego majątku trwałego zaliczamy aktywa, które: 

• Grupa utrzymuje w celu wykorzystania w procesie produkcji dóbr, przy dostawach towarów 

lub świadczeniu usług, w celu oddania do używania innym podmiotom na podstawie 

umowy najmu lub w celach administracyjnych oraz 

• zgodnie z oczekiwaniami będą wykorzystywane dłużej niż jeden rok. 

Początkową wartością składnika rzeczowego majątku trwałego, spełniającego warunki ujęcia  

w bilansie, jest koszt, czyli kwota zapłaconej gotówki lub jej ekwiwalentów bądź wartość godziwa 

innych przekazanych dóbr z tytułu pozyskania składnika aktywów w momencie jego nabycia lub 

wytworzenia. Na koszt środka trwałego składają się: 

• cena nabycia łącznie z obciążeniami importowymi oraz bezzwrotnymi podatkami 

pomniejszona o opusty handlowe i rabaty; 

• wszystkie koszty bezpośrednio związane z doprowadzeniem składnika aktywów do miejsca i 

stanu, jakie są niezbędne, aby był on zdatny do użytkowania zgodnie z zamierzeniem 

kierownictwa, oraz 

• wstępne oszacowanie kosztów demontażu i usunięcia składnika aktywów oraz renowacji 

miejsca, w którym znajduje się ten składnik, jeśli jednostka ma obowiązek wykonania 

tych czynności wynikający z nabycia składnika aktywów lub z jego użytkowania przez 

określony czas w celach innych niż wytwarzanie produktów w tym czasie. 

Środki trwałe amortyzuje się, gdy są one dostępne do użytkowania, od miesiąca dostosowania 

składnika aktywów do miejsca i warunków potrzebnych do rozpoczęcia jego funkcjonowania zgodnie 

z zamierzeniami kierownictwa przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 

użyteczności z uwzględnieniem wartości rezydualnej. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową,  

a w uzasadnionych przypadkach metodą naturalną. Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych 

jest wartość początkowa pomniejszona o wartość rezydualną. 

Stosowane są następujące typowe ekonomiczne okresy użytkowania środków trwałych: 

• urządzenia techniczne i maszyny 3-10 lat, 

• środki transportu i pozostałe 4-10 lat. 



 

 

Poszczególne części składowe środków trwałych, których wartość jest istotna w stosunku do wartości 

całego środka trwałego, amortyzowane są oddzielnie zgodnie z ekonomicznym okresem 

użytkowania. 

Poprawność stosowanych stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana (raz do roku), powodując 

korektę odpisów amortyzacyjnych w następnych latach. 

Koszty istotnych remontów, napraw i okresowych przeglądów zaliczane są do rzeczowych aktywów 

trwałych i amortyzowane są zgodnie z okresem ekonomicznego użytkowania.  

Z kolei koszty bieżącego utrzymania środków trwałych i ich konserwacji wpływają na wynik finansowy 

okresu, w którym zostały poniesione. 

6) Wartości niematerialne 

Do wartości niematerialnych zaliczamy niepieniężne składniki aktywów nie posiadające postaci 

fizycznej, które są możliwe do zidentyfikowania , czyli można je wyodrębnić, tzn. wyłączyć lub 

wydzielić z majątku spółki, przekazać , licencjonować lub oddać do odpłatnego użytkowania osobom 

trzecim, zarówno pojedynczo, jak też łącznie z powiązaną z nim umową, składnikiem aktywów lub 

zobowiązaniem lub wynika z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych , bez względu na to czy 

są one zbywalne lub możliwe do wyodrębnienia ze spółki lub innych tytułów lub zobowiązań. 

Wartości niematerialne są ujmowane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one 

wpływ korzyści ekonomicznych, które mogą być powiązane z tymi aktywami oraz ich wartość można 

w sposób wiarygodny wycenić. 

Początkowe ujęcie wartości niematerialnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. 

Wartości niematerialne, które zostały rozpoznane w wyniku połączenia się jednostek gospodarczych 

początkowo są ujmowane według wartości godziwej na moment transakcji połączenia. Przyznane 

prawa majątkowe dotyczące odnawialnych źródeł energii wyceniane są początkowo według wartości 

godziwej. Po początkowym ujęciu wartości niematerialne są wyceniane według wartości początkowej 

pomniejszonej o umorzenie i odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o określonym 

okresie użytkowania amortyzuje się metodą liniową, gdy są one dostępne do użytkowania, tzn. kiedy 

składnik wartości niematerialnych znajduje się w miejscu i w stanie umożliwiającym jego użytkowanie 

w sposób zamierzony przez kierownictwo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi 

ekonomicznej użyteczności. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo 

weryfikowana, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów 

amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych. 

Podstawą naliczania odpisów amortyzacyjnych jest wartość początkowa pomniejszona o wartość 

rezydualną. 



 

 

Za wyjątkiem spełniających kryterium aktywowania kosztów prac rozwojowych pozostałe wartości 

niematerialne wytworzone przez Grupę we własnym zakresie nie podlegają aktywowaniu i ujmowane 

są w rachunku zysków i strat okresu, w którym dotyczące ich koszty zostały poniesione. 

Stosowane są następujące typowe ekonomiczne okresy użytkowania wartości niematerialnych: 

• nabyte koncesje, licencje, prawa do patentów i podobne wartości 2-10 lat, 

• nabyte oprogramowanie komputerowe 2-10 lat. 

7) Wartość firmy 

Wszelka dodatnia różnica między ceną nabycia udziałów (przejęcia jednostki) a wartością  

przypisanych do nich wartości godziwych netto aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych, 

ustalonych na dzień połączenia (przejęcia, nabycia) uznawana jest za wartość firmy, która 

wykazywana jest w sprawozdaniu skonsolidowanym jako wyodrębniony składnik aktywów 

niematerialnych. Na każdy dzień bilansowy Jednostka Dominująca przeprowadza test na utratę 

wartości firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Utrata wartości ujmowana jest w 

sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 

8) Leasing 

Umowa leasingowa jest to umowa, na mocy której w zamian za opłatę lub serie opłat leasingodawca 

przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania danego składnika aktywów przez uzgodniony okres. 

Leasing finansowy jest to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo 

całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów. Ostateczne przeniesienie tytułu 

prawnego może, lecz nie musi nastąpić. 

Leasing operacyjny jest to umowa leasingowa różna od umowy leasingu finansowego. 

To, czy dana umowa leasingowa jest leasingiem finansowym, czy też leasingiem operacyjnym, zależy 

od treści ekonomicznej transakcji. 

Poniżej podane są przykłady sytuacji, które osobno lub łącznie powodują, że umowa leasingu 

zostanie zazwyczaj zaliczona do leasingu finansowego: 

a) na mocy umowy leasingowej następuje przeniesienie na leasingobiorcę własności danego 

składnika przed końcem okresu leasingu; 

b) leasingobiorca ma możliwość zakupienia składnika aktywów za cenę, która – według 

przewidywań – będzie na tyle niższa od wartości godziwej ustalonej na dzień, gdy prawo 

zakupienia składnika będzie mogło zostać zrealizowane, iż w chwili rozpoczęcia leasingu 

istnieje wystarczająca pewność, że leasingobiorca skorzysta z tego prawa; 



 

 

c) okres leasingu stanowi większą część ekonomicznego okresu użytkowania składnika 

aktywów, nawet jeżeli tytuł prawny nie ulega przeniesieniu; 

d) wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych na dzień rozpoczęcia leasingu wynosi 

zasadniczo prawie tyle, ile wynosi łączna wartość godziwa przedmiotu leasingu; 

e)  aktywa będące przedmiotem leasingu mają na tyle specjalistyczny charakter, że tylko 

leasingobiorca może z nich korzystać bez dokonywania większych modyfikacji; 

f) jeżeli leasingobiorca może wypowiedzieć umowę leasingową, straty leasingodawcy z tytułu 

tego wypowiedzenia ponosi leasingobiorca; 

g) zyski lub straty z tytułu fluktuacji wartości godziwej przypisanej do wartości końcowej 

przypadają leasingobiorcy (na przykład w formie obniżki opłaty leasingowej równej 

większości przychodów ze sprzedaży na koniec leasingu); 

h) leasingobiorca ma możliwość kontynuowania leasingu przez dodatkowy okres za opłatą, 

która jest znacznie niższa od opłat obowiązujących na rynku. 

Na dzień rozpoczęcia okresu leasingu leasingobiorcy ujmują leasing finansowy w bilansie jako aktywa 

i zobowiązania w kwotach równych wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień 

rozpoczęcia leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych 

ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu, jeżeli jest ona niższa od wartości godziwej. Przy obliczaniu 

wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych stopą dyskontową jest stopa procentowa leasingu, 

jeżeli możliwe jest jej ustalenie. W przeciwnym razie stosuje się krańcową stopę procentową 

leasingobiorcy. Wszelkie początkowe koszty bezpośrednie leasingobiorcy zwiększają kwotę 

wykazywaną jako składnik aktywów. 

Minimalne opłaty leasingowe rozdziela się pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie niespłaconego 

salda zobowiązania. Koszty finansowe rozlicza się w taki sposób na poszczególne okresy objęte 

okresem leasingu, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda 

zobowiązania. Warunkowe opłaty leasingowe księguje się jako koszty w okresach, w których je 

poniesiono. 

Grupa stosuje uproszczone metody rozliczania kosztów finansowych, jeżeli nie powoduje to 

zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. 

9) Inwestycje w nieruchomości 

Nieruchomości inwestycyjne, to nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku albo oba te 

elementy), które Grupa  traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje  

w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści. 

Zasadniczą cechą nieruchomości inwestycyjnych jest więc to, że przepływy środków pieniężnych 

uzyskiwane dzięki nieruchomości inwestycyjnej są w dużej mierze niezależne od pozostałych 



 

 

aktywów będących w posiadaniu Grupy. Jest to podstawowe kryterium, które musi być spełnione, 

aby daną nieruchomość zaliczyć do inwestycji. 

Grupa stosuje do wyceny inwestycji w nieruchomości model wyceny do wartości godziwej. 

Jeżeli dana nieruchomość wykorzystuje się równocześnie do prowadzenia działalności operacyjnej 

oraz pobierania pożytków (np. wynajem), kryterium decydującym o klasyfikacji inwestycji  

w nieruchomość jest powierzchnia budynku wykorzystywana do tych rodzajów działalności. Jeżeli  

w przeważającej części budynku prowadzona jest inna działalności niż operacyjna , budynek zalicza 

się do inwestycji w nieruchomość.  

Jeżeli nieruchomość inwestycyjna jest w trakcie budowy i spółka nie posiada możliwości 

wiarygodnego oszacowania jej wartości godziwej wówczas nieruchomość taka do momentu 

zakończenia realizacji jest prezentowana w cenie nabycia. 

Do inwestycji w nieruchomość stosuje się ujawnienia wymagane przez MSR 40. 

10) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. Ekwiwalenty środków 

pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności (o pierwotnym terminie 

zapadalności do trzech miesięcy), łatwo wymienialnymi na określone kwoty środków pieniężnych 

oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. 

Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, 

składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pomniejszonych  

o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, jeżeli stanowią integralną część zarządzania środkami 

pieniężnymi. 

11) Kapitał własny 

Kapitał własny ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na jego rodzaje i według zasad 

określonych przepisami prawa i postanowieniami umowy spółki. 

Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej, w wysokości zgodnej ze umową 

spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zyski zatrzymane obejmują: 

• kwoty powstałe z podziału zysku; 

• przeniesienia kapitału z aktualizacji wyceny (na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się 

różnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek 

odroczony, aktywów dostępnych do sprzedaży, jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na 

aktywnym rynku regulowanym albo których wartość godziwa może być ustalona w inny 

wiarygodny sposób); 



 

 

• niepodzielony wynik z lat ubiegłych; 

• wynik finansowy roku bieżącego; 

• wypłacone zaliczki na poczet dywidendy oraz 

• skutki błędów poprzednich okresów. 

Niezarejestrowane emisje akcji prezentowane są w zobowiązaniach. 

Udziały niedające kontroli (kapitały mniejszości) 

Kapitały mniejszości jest to ta cześć wyników finansowych netto jednostki zależnej, które 

przyporządkowane są do udziałów kapitałowych nie należących ,bezpośrednio lub pośrednio przez 

inne jednostki zależne, do Jednostki Dominującej. 

12) Pożyczki i kredyty 

Pożyczki i kredyty bankowe są początkowo ujmowane w wartości godziwej otrzymanych wpływów, 

pomniejszonych o koszty transakcyjne. Następnie wyceniane są po zamortyzowanej cenie nabycia 

przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Różnica pomiędzy wpływami netto,  

a wartością wykupu jest wykazywana w kosztach lub przychodach finansowych w okresie 

wykorzystywania kredytu lub pożyczki. 

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny pożyczki lub kredytu, które zwykle wyceniane są według 

zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji zawartych  

w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania 

pożyczki lub kredytu nie jest długi. Pożyczki lub kredyty, w odniesieniu do których spółka stosuje 

uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu  

(w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty. 

13) Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty pożyczek i kredytów, w tym różnice kursowe powstałe w wyniku zaciągnięcia pożyczek  

i kredytów w walucie obcej, zgodnie z podejściem wzorcowym MSR 23. Wszystkie tego rodzaju 

koszty finansowania zewnętrznego muszą być aktywowane jako część ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia danego składnika aktywów. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane 

jako koszt. 

 

14) Zobowiązania 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania wycenia się według 

zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej. Grupa stosuje 

uproszczone metody wyceny zobowiązań, w tym również zobowiązań finansowych, które zwykle 



 

 

wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie powoduje to zniekształcenia informacji 

zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu 

uregulowania zobowiązania nie jest długi. Zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe,  

w odniesieniu do których Grupa stosuje uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego 

ujęcia i w okresie po początkowym ujęciu (w tym na dzień bilansowy) w kwocie wymagającej zapłaty. 

15) Przychody 

Przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku 

działalności gospodarczej Grupy, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego, innymi niż 

zwiększenie kapitału wynikającego z wpłat udziałowców. 

Wysokość przychodów ustala się według wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej. 

Przychody obejmują swym zakresem następujące rodzaje transakcji: 

• przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, 

• przychody ze świadczenia usług, 

• przychody z tytułu odsetek i dywidend. 

Grupa wykazuje w rachunku zysków i strat przychody brutto z tytułu obrotu wierzytelnościami  

i faktoringu, odpowiadające im koszty dotyczące wierzytelności i faktoringu oraz przychody netto  

z tytułu obrotu wierzytelnościami i faktoringu. 

Dla przychodów ze sprzedaży towarów szczególne warunki ich ujęcia sformułowane są następująco:  

• jednostka gospodarcza przekazała nabywcy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw 

własności do towarów,  

• jednostka gospodarcza przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie sprzedanymi 

towarami w stopniu w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec towarów, do 

których ma się prawo własności, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli, \ 

• koszty poniesione oraz te, które zostaną poniesione przez jednostkę gospodarczą w związku  

z transakcją, można wycenić w wiarygodny sposób.  

Przychody z usług ujmuje się na podstawie stopnia zaawansowania realizacji transakcji na dzień 

bilansowy (metoda procentowego zaawansowania) , jeżeli wynik transakcji dotyczącej świadczenia 

usług można oszacować w wiarygodny sposób. Wynik transakcji można ocenić w wiarygodny sposób, 

jeżeli zostaną spełnione wszystkie następujące warunki:  

• kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób,  

• istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka gospodarcza uzyska korzyści ekonomiczne  

z tytułu przeprowadzonej transakcji,  



 

 

• stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób 

oraz  

• koszty poniesione w związku z transakcją oraz koszty zakończenia transakcji mogą być 

wycenione w wiarygodny sposób.  

Przychody powstające w wyniku użytkowania przez inne podmioty gospodarcze aktywów jednostki 

gospodarczej przynoszących odsetki, tantiemy i dywidendy ujmuje się na zasadach ogólnych. Należy 

przy tym przestrzegać zasad, by:  

• odsetki ujmować z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej,  

• tantiemy ujmować memoriałowo, zgodnie z istotą stosownej umowy, 

• dywidendy ujmować w momencie ustalenia praw udziałowców do ich otrzymania.  

16) Podatek dochodowy 

Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest 

naliczona od dochodu do opodatkowania za dany okres. 

Bieżący podatek dochodowy ujmuje się jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie został zapłacony. 

Jeśli kwota dotychczas zapłacona z tytułu bieżącego podatku dochodowego przekracza kwotę do 

zapłaty, to nadwyżkę ujmuje się jako należność. 

Podatek dochodowy stanowi obciążenie wyniku finansowego brutto. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w związku z występowaniem 

ujemnych różnic przejściowych, nierozliczonych strat podatkowych oraz niewykorzystanych ulg 

podatkowych. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się w związku  

z występowaniem dodatnich różnic przejściowych. 

Ujemne różnice przejściowe powodują powstanie kwot pomniejszających podstawę opodatkowania 

w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub 

składnika pasywów rozliczona. 

Ujemne różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest niższa niż jego 

wartość podatkowa albo wartość bilansowa składnika zobowiązań jest wyższa niż jego wartość 

podatkowa. Ujemne różnice przejściowe mogą również powstawać w związku z pozycjami nieujętymi 

w księgach jako aktywa lub zobowiązania. 

Wartość podatkową ustala się odpowiednio do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów 

lub rozliczenia zobowiązań. 

Dodatnie różnice przejściowe powodują powstanie kwot zwiększających podstawę opodatkowania  

w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów zostanie zrealizowana lub 



 

 

składnika pasywów rozliczona. Dodatnie różnice przejściowe powstają, gdy wartość bilansowa 

składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość podatkowa albo wartość bilansowa składnika 

zobowiązań jest niższa niż jego wartość podatkowa. Dodatnie różnice przejściowe mogą również 

powstawać w związku z pozycjami nieujętymi w księgach jako aktywa lub zobowiązania. 

Wartość podatkową ustala się odpowiednio do przewidywanego sposobu wykorzystania aktywów 

lub rozliczenia zobowiązań. 

Nie ujmuje się aktywów ani rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od różnic 

przejściowych wynikających z początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań wskutek 

transakcji, która nie jest połączeniem jednostek gospodarczych oraz nie wpływa w momencie 

przeprowadzania transakcji na wynik finansowy brutto ani na dochód do opodatkowania (stratę 

podatkową). Nie ujmuje się rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego od wartości firmy, 

której amortyzacja nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. 

Wysokość aktywów i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się na każdy dzień 

sprawozdawczy przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku 

powstania obowiązku podatkowego, posługując się w tym celu stawkami wynikającymi z ogłoszonych 

aktów prawnych. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmuje się do wysokości, do której jest 

prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie 

ujemnych różnic przejściowych (analiza pod kątem utraty wartości aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego na każdy dzień sprawozdawczy). 

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku nie podlegają dyskontowaniu. 

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych 

bezpośrednio z kapitałem własnym odnosi się również na kapitał własny. 

Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego traktowane są w całości jako 

długoterminowe. Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają 

kompensacie w bilansie, jeżeli istnieje możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do 

przeprowadzania kompensat ujmowanych kwot. Zakłada się, że tytuł prawny istnieje, jeżeli 

ujmowane kwoty dotyczą tego samego podatnika (w tym podatkowej grupy kapitałowej), za 

wyjątkiem kwot dotyczących pozycji opodatkowanych ryczałtem lub w inny podobny sposób, jeżeli 

przepisy podatkowe nie przewidują możliwości ich potrącenia od podatku ustalonego na zasadach 

ogólnych. 

17) Zysk na jedną akcję (udział) 

Zysk na jeden udział jest obliczany poprzez podzielnie zysku netto (całkowitego dochodu) za dany 

okres przysługującego udziałowcom przez średnią ważoną ilość akcji( udziałów) występujących  

w danym okresie. 



 

 

Rozwodniony zysk na jedną akcję (udział) dla każdego okresu jest obliczany poprzez podzielenie zysku 

netto za dany okres przez skorygowaną średnią ważoną liczbę akcji (udziałów). 

Jeżeli na dzień bilansowy jednostki Grupy Kapitałowej wyemitowały akcje ( udziały), a nie zostały one 

zarejestrowane, są one uwzględniane przy obliczaniu skorygowanej średniej ważonej liczby akcji 

(udziałów). 

18) Segmenty operacyjne 

Grupa Kapitałowa prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia segmentów 

operacyjnych z tytułu rodzaju działalności.  

W działalności zaniechanej Grupy kapitałowej prowadziła odrębną działalność od podstawowej, którą 

jest udzielanie pożyczek. Z uwagi na sprzedaż w marcu 2014 roku wszystkich udziałów w tej spółce, 

nie prezentujemy odrębnego segmentu działalności z tym związanego. 

19) Aktywa i zobowiązania związane z działalnością zaniechaną 

Grupa Kapitałowa prezentuje w bilansie aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 

sprzedaży oraz aktywa wchodzące w skład grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do 

sprzedaży z powodu działalności zaniechanej oddzielnie od innych aktywów. Również zobowiązania 

grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży z powodu zaniechania działalności 

prezentuje się w bilansie oddzielnie od innych zobowiązań jednostki. Grupa Kapitałowa prezentuje 

wskazane aktywa i zobowiązania w pojedynczych kwotach, nie może jednak kompensować tych kwot 

ze sobą 

20) Rachunek przepływów pieniężnych  

Grupa Kapitałowa w rachunku przepływów pieniężnych wydatki i wpływy z tytułu aktywów 

finansowych wykorzystywanych w działalności podstawowej prezentuje w działalności inwestycyjnej, 

natomiast w sprawozdaniu finansowym z całkowitych dochodów przychody z tych aktywów 

prezentowane są w działalności podstawowej ponieważ służą one statutowej działalności Grupy 

Kapitałowej. 

10) Polityka dotycząca dywidendy Spółek Grupy Kapitałowej 
Zarząd rekomenduje przeznaczenie zysku Spółek Grupy Kapitałowej na kapitał zapasowy. 

Z poważaniem, 

Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 

Jacek Obrocki – Prezes Zarządu 

Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu 

Katowice,  20  marca 2014 roku 



 

 

 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSSR 

Pragma Inwestycje Sp. z o.o. ZA OKRES 01.01.2013 – 

31.12.2013  

SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI 

SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ 

EUROPEJSKĄ.  

Sprawozdanie skonsolidowane z sytuacji finansowej na dzień  - Aktywa 

Wyszczególnienie Nota 31.12.2013 31.12.2012 

AKTYWA TRWAŁE   249 881,37  407 115,35  

Rzeczowe aktywa trwałe 1 3 399,07  4 211,35  

Wartości niematerialne  2 3 491,30  1 480,00  

Akcje i udziały -  - - 

Pozostałe aktywa długoterminowe - - - 

Inwestycje w nieruchomości - - - 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

17 242 991,00  401 424,00  

AKTYWA OBROTOWE -  48 773 794,97  40 272 089,35  

Należności z tytułu dostaw i usług 3 5 197 335,00  325 670,44  

Należności z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

3 13 211,00  - 

Pozostałe aktywa obrotowe 3 2 065 660,93  19 259,10  

Wierzytelności nabyte -  - - 

Faktoring  - - - 

Pożyczki 4 41 268 116,27  37 402 224,31  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 5 82 480,08  2 430 269,48  

Rozliczenia międzyokresowe 5 146 991,69  94 666,02  

AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA  6 481 600,00   - 

AKTYWA TRWAŁE Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ 29 863 586,35  - 

Aktywa razem:   50 368 862,69 40 679 204,70 
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Sprawozdanie skonsolidowane  z sytuacji finansowej na dzień  - Pasywa 

Wyszczególnienie Nota 31.12.2013 31.12.2012 

KAPITAŁ WŁASNY 7 4 658 295,98  4 491 433,99  

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki 
dominującej 

4 658 295,98   - 

Kapitał podstawowy  - 2 220 000,00  2 000 000,00  

Pozostały kapitał zapasowy  - 143 264,00  - 

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego  -  - 142 852,88  

Niepodzielony wynik, w tym:  - 2 295 031,98  2 348 581,11  

Zysk (strata) netto okresu  - 2 295 031,98  2 644 191,36  

Udziały niedające kontroli  - - - 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  - 20 601 139,34  20 240 382,50  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 1 018 135,00  605 429,00  

Rezerwy długoterminowe  - - - 

Kredyty i pożyczki długoterminowe  - - - 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu obligacji 10 19 583 004,34  19 634 953,50  

Inne zobowiązania finansowe długoterminowe  - - - 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  - 25 047 311,59  15 947 388,21  

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 9 13 396 286,45  14 776 730,31  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu obligacji 10 10 287 648,63  394 118,01  

Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe  - - - 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11 334 700,17  487 012,86  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 11  - 154 808,00  

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne 11 953 600,56  16 223,08  

Rezerwy krótkoterminowe 8 75 075,78  118 495,95  

Przychody przyszłych okresów  - - -  

ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANOŚCIĄ ZANIECHANĄ 30 62 115,78   - 

Pasywa razem:   50 368 862,69 40 679 204,70 
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Sprawozdanie skonsolidowane z zysków lub strat i  całkowitych dochodów za okres 

Wyszczególnienie Nota 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Przychody ze sprzedaży  brutto ogółem  8 575 726,25  7 168 555,90  

Przychody z tytułu zakupu wierzytelności  212 716,74   - 

Koszty zakupionych wierzytelności  (188 402,71)  - 

Przychody z tytułu zakupionych wierzytelnościami 
netto 

 24 314,03   - 

Przychody z tytułu faktoringu   -  - 

Koszty faktoringu   -  - 

Przychód z tytułu faktoringu netto   -  - 

Przychody z tytułu windykacji na zlecenie   -  - 

Koszty z tytułu windykacji na zlecenie   -  - 

Przychody z tytułu windykacji na zlecenie netto   -  - 

Przychody z tytułu pożyczek  8 274 559,51  7 166 745,79  

Przychody ze sprzedaży pozostałych usług 
finansowych 

  -  - 

Pozostałe przychody   88 450,00  1 810,11  

Przychody ze sprzedaży netto ogółem  8 387 323,54  7 168 555,90  

Koszty działalności operacyjnej 12 (1 553 466,40) (1 276 693,68) 

Amortyzacja 
 

(1 720,51) (746,28) 

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz 
pracowników 

 (712 023,72) (449 450,71) 

Pozostałe koszty podstawowe  (839 722,17) (826 496,69) 

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY  6 833 857,14  5 891 862,22  

Pozostałe przychody operacyjne 13 419 817,10  46 787,30  

Pozostałe koszty operacyjne 14 (862 422,50) (56 978,53) 

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   6 391 251,74  5 881 670,99  

Przychody finansowe 15 748 375,40  20 293,09  

Koszty finansowe 16 (4 290 415,03) (2 630 367,72) 

ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM   2 849 212,11  3 271 596,36  

Podatek dochodowy 17 (571 139,00) (627 405,00) 

ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI 
KONTYNUOWANEJ 

  2 278 073,11  2 644 191,36  

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 31 16 958,87  -   

Zysk (strata) netto z działalności sprzedanej  -   -   

ZYSK (STRATA) NETTO  2 295 031,98  2 644 191,36  

Inne całkowite dochody  -   -   

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 
SPRAWOZDAWCZY 

 2 295 031,98  2 644 191,36  

 

file:///C:/Users/iwetaziaja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PTDAX3U7/w%206%20skons%20SF%202013%20PINW%20z%20notami%20po%20zmianach.xls%23'nota%2012'!A1
file:///C:/Users/iwetaziaja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PTDAX3U7/w%206%20skons%20SF%202013%20PINW%20z%20notami%20po%20zmianach.xls%23'nota%2013'!A1
file:///C:/Users/iwetaziaja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PTDAX3U7/w%206%20skons%20SF%202013%20PINW%20z%20notami%20po%20zmianach.xls%23'nota%2013'!A1
file:///C:/Users/iwetaziaja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PTDAX3U7/w%206%20skons%20SF%202013%20PINW%20z%20notami%20po%20zmianach.xls%23'nota%2015'!A1
file:///C:/Users/iwetaziaja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PTDAX3U7/w%206%20skons%20SF%202013%20PINW%20z%20notami%20po%20zmianach.xls%23'nota%2016'!A1
file:///C:/Users/iwetaziaja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PTDAX3U7/w%206%20skons%20SF%202013%20PINW%20z%20notami%20po%20zmianach.xls%23'nota%2017'!A1
file:///C:/Users/iwetaziaja/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/PTDAX3U7/w%206%20skons%20SF%202013%20PINW%20z%20notami%20po%20zmianach.xls%23'nota%2031'!A1


 

 

 

Sprawozdanie skonsolidowane z  przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 

Wyszczególnienie   
RPP za okres: 
01.01.2013 - 
31.12.2013 

RPP za okres: 
01.01.2012 - 
31.12.2012 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ   

Zysk (strata) brutto   2 866 170,98  3 271 596,36  

Korekty razem   (4 564 110,55) (589 567,62) 

Amortyzacja    1 720,51  746,28  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   (3 403 002,25) (570 809,02) 

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej   (720 556,37) 29 071,51  

Zmiana stanu rezerw   (43 420,17) 118 495,95  

Zmiana stanu należności   (1 106 316,39) (316 608,82) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem zobowiązań finansowych 

  785 064,79  483 889,65  

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   (52 325,67) (93 452,17) 

Zapłacony podatek dochodowy   (168 019,00) (240 901,00) 

Inne korekty    142 744,00  -   

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   (1 697 939,57) 2 682 028,74  

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ   

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (2 919,53) - 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych - - 

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych - (3 412,51) 

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych - -  

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych   990 000,00  

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i inne - -  

Wpływy ze sprzedaży inwestycji długoterminowych - -  

Wydatki na działalność zaniechaną 
 

(801 470,57) - 

Wydatki na nabycie aktywów trwałych przeznaczonych 
do sprzedaży 

  -  - 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

   -  - 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 
wycenianych w wartości godziwej przez wynik 

  -  - 

Wydatki na nabycie jednostek zależnych    (1 017 676,00)  - 

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych   -  - 

Pożyczki udzielone   (16 697 171,75) (43 888 583,96) 

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych   10 875 481,75  15 319 207,01  

Otrzymane odsetki   4 488 049,13  - 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

  (3 155 706,97) (27 582 789,46) 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ   



 

 

Dopłaty do kapitału   220 000,00  -  

Wydatki na zakup akcji własnych   -   -  

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 24 881 433,99  28 342 382,45  

Spłaty kredytów i pożyczek   (25 371 433,99) (20 530 382,45) 

Wpływy z tytułu obligacji   20 000 000,00  20 000 000,00  

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -  - 

Dywidendy wypłacone   (2 491 433,99) -  

Spłaty z tytułu obligacji   (10 000 000,00) -  

Odsetki zapłacone od obligacji   (2 264 100,00) (499 400,00) 

Odsetki zapłacone od kredytów i pożyczek   (2 468 608,87) (696 572,63) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   2 505 857,14  26 616 027,37  

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM   (2 347 789,40) 1 715 266,65  

BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW 
PIENIĘŻNYCH, W TYM 

  (2 347 789,40) 1 715 266,65  

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -   -   

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU   2 430 269,48  715 002,83  

ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D),  
W TYM: 

  82 480,08  2 430 269,48  

 

 



Sprawozdanie skonsolidowane ze zmian w kapitale własnym  

Wyszczególnienie 
Kapitał 

podstawowy 

Kapitał 
zapasowy z 

emisji  

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

Kapitał 
zapasowy z 

zysku 
zatrzymanego 

Niepodzielony 
wynik 

Kapitał własny 
Jednostki 

Dominującej 

Udziały nie 
dające 

kontroli 

Razem kapitał 
własny 

Zmiany w kapitale własnym od 
01.01.2012 do 31.12.2012 r. 

-  -  -  -  -  -  -  -  

Stan na 1.01.2012 r. 2 000 000,00  -  -  -  (152 757,37) 1 847 242,63  -  1 847 242,63  

Podział wyniku roku 2011 -  -  -  142 852,88  (142 852,88) -  -  -  

Wypłata dywidendy -  -  -  -  -  -  -  -  

Całościowy wynik finansowy za 
okres od 1.01 do 31.12.2012 r. 

-  -  -  -  2 644 191,36  2 644 191,36  -  2 644 191,36  

Stan na 31.12.2012 r. 2 000 000,00  -  -  142 852,88  2 348 581,11  4 491 433,99  -  4 491 433,99  

Zmiany w kapitale własnym od 
01.01.2013 do 31.12.2013 r. 

-  -  -  -  -  -  -  -  

Stan na 1.01.2013 r. 2 000 000,00  -  -  142 852,88  2 348 581,11  4 491 433,99  -  4 491 433,99  

Emisja udziałów 220 000,00  -  143 264,00  -  -  363 264,00  -  363 264,00  

Podział wyniku roku 2011 oraz za 
rok 2012 na dywidendę 

-  -  -  (142 852,88) (2 348 581,11) (2 491 433,99) -  (2 491 433,99) 

Całościowy wynik finansowy za 
okres od 1.01.do 31.12.2013 r. 

-  -  -  -  2 295 031,98  2 295 031,98  -  2 295 031,98  

Stan na 31.12.2013 r. 2 220 000,00  -  143 264,00  -  2 295 031,98  4 658 295,98  -  4 658 295,98  

 

 



NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES  

01.01.2013 – 31.12.2013  

ZAŁĄCZONE NOTY STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Spis not: 

Numer Nazwa 

1 Rzeczowe aktywa trwałe 

2 Wartości niematerialne 

3 Należności 

4 Krótkoterminowe aktywa finansowe 

5 Środki pieniężne i rozliczenia międzyokresowe 

6 Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia 

7 Kapitał własny 

8 Rezerwy 

9 Kredyty i pożyczki 

10 Zobowiązania z tytułu obligacji 

11 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 

12 Koszty według rodzaju 

13 Pozostałe przychody operacyjne 

14 Pozostałe koszty operacyjne 

15 Przychody finansowe  

16 Koszty finansowe 

17 Podatek dochodowy 

18 Transakcje i salda Spółki z podmiotami powiązanymi  

19 Gwarancje i poręczenia 

20 Instrumenty finansowe 

21 Wynagrodzenia kluczowego personelu Spółki  

22 Korekty do opublikowanych sprawozdań finansowych 

23 Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce  

24 Udziały Spółki w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio i pośrednio 

25 Sezonowość lub cykliczność działalności Spółki 

26 Segmenty operacyjne 

27 Propozycja pokrycia straty-podziału zysku 

28 Wynagrodzenie podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 

29 Aktywa trwałe z działalności zaniechanej 

30 Zobowiązania związane z działalnością zaniechaną 

31 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 
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1. Rzeczowe aktywa trwałe 

1.1 - Rzeczowe aktywa trwałe 
Stan na dzień 

31.12.2013 
Stan na dzień 

31.12.2012 

Grunty  -  - 

Budynki i budowle  -  - 

Urządzenia techniczne i maszyny 3 399,07 4 211,35  

Środki transportu  -  - 

Pozostałe środki trwałe  -  - 

Środki trwałe w budowie  -  - 

Zaliczki na środki trwałe w budowie  -  - 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE RAZEM: 3 399,07 4 211,35  

 

.2 - Rzeczowe 
aktywa trwałe w 
okresie 
sprawozdawczym 

Grunty 
Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Zaliczki na 
środki 

trwałe w 
budowie 

Razem 

Wartość 
bilansowa brutto 
na 01.01.2013 

-    5 076,76  -  -  -  -  5 076,76  

Przyjęcia ze 
środków trwałych 
w budowie 

-  -  -  -  -  -  -  -  

Nabycia 
bezpośrednie 

-  -  -  -  -  -  18 780,05  18 780,05  

Przyjęcie w 
ramach leasingu 

-  -  -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia z 
tytułu sprzedaży 

-  -  -  -  -  -  -  -  

Inne 
zmniejszenia-
korekty 

-  -  -  -  -  -  (18 780,05) (18 780,05) 

Przeniesienie na 
środki trwałe 

-  -  -  -  -  -  -  -  

Wartość 
bilansowa brutto 
na 31.12.2013 

-  -  5 076,76  -  -  -  -  5 076,76  

Wartość 
bilansowa brutto 
na 01.01.2012 

-  -  1 664,25  -  -  -  -  1 664,25  

Przyjęcia ze 
środków trwałych 
w budowie 

-  -  -  -  -  -  -  -  

Nabycia 
bezpośrednie 

-  -  3 412,51  -  -  -  -  3 412,51  

Przyjęcie w 
ramach leasingu 

-  -  -  -  -  -  -  -  

Zmniejszenia z 
tytułu sprzedaży 

-  -  -  -  -  -  -  -  



 

 

Przeniesienie na 
środki trwałe  

-  -  -  -  -  -  -  -  

Wartość 
bilansowa brutto 
na 31.12.2012 

-  -  5 076,76  -  -  -  -  5 076,76  

 

 

1.3 - Rzeczowe 
aktywa trwałe  
umorzenie 

Grunty 
Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem 

Wartość 
umorzenia na 
01.01.2013 

-  -  865,41  -  -  -  865,41  

Zwiększenie 
amortyzacji za 
okres 

-  -  812,28  -  -  -  812,28  

Zmniejszenia z 
tytułu sprzedaży 

-  -  -  -  -  -  -  

Wartość 
umorzenia na 
31.12.2013 

-  -  1 677,69  -  -  -  1 677,69  

Wartość 
umorzenia na 
01.01.2012 

-  -  599,13  -  -  -  599,13  

Zwiększenie 
amortyzacji za 
okres 

-  -  266,28  -  -  -  266,28  

Zmniejszenia z 
tytułu sprzedaży 

-  -  -  -  -  -  -  

Wartość 
umorzenia na 
31.12.2012 

-  -  865,41  -  -  -  865,41  

 

2. Wartości niematerialne 

2.1 - Wartości niematerialne  
Stan na dzień 

31.12.2013 
Stan na dzień 

31.12.2012 

Pozostałe wartości niematerialne 3 491,30  1 480,00  

Systemy komputerowe w trakcie realizacji -  -  

Zaliczki na wartości niematerialne -  -  

WARTOŚCI NIEMATERIALNE  RAZEM: 3 491,30  1 480,00  

 



 

 

 

2.2 - Wartości niematerialne w 
okresie sprawozdawczym 

Pozostałe 
wartości 

niematerialne  

Systemy 
komputerowe w 
trakcie realizacji 

Zaliczki na wartości  
niematerialne 

Razem 

Wartość bilansowa brutto na 
01.01.2013 

3 000,00  -  -  3 000,00  

Nabycie 2 919,53  -  -  2 919,53  

Przeniesienie na wartości 
niematerialne 

-  -  -  -  

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży -  -  -  -  

Wartość bilansowa brutto na 
31.12.2013 

5 919,53  -  -  5 919,53  

Wartość bilansowa brutto na 
01.01.2012 

3 000,00  -  -  3 000,00  

Nabycie -  -  -  -  

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży -  -  -  -  

Przeniesienie na wartości 
niematerialne 

-  -  -  -  

Zmniejszenia i zwiększenia 
wynikające z przeszacowania 

-  -  -  -  

Wartość bilansowa brutto na 
31.12.2012 

3 000,00  -  -  3 000,00  

 

2.3 - Wartości niematerialne umorzenie 
Pozostałe wartości 

niematerialne i prawne 
Razem 

Wartość umorzenia na 01.01.2013 1 520,00  1 520,00  

Zwiększenie amortyzacji za okres 908,23  908,23  

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży -  -  

Wartość umorzenia na 31.12.2013 2 428,23  2 428,23  

Wartość umorzenia na 01.01.2012 1 040,00  1 040,00  

Zwiększenie amortyzacji za okres 480,00  480,00  

Zmniejszenia z tytułu sprzedaży -  -  

Wartość umorzenia na 31.12.2012 1 520,00  1 520,00  

 

3. Należności 

3.1 - Należności 

Stan na dzień 31.12.2013 Stan na dzień 31.12.2012 

Wartość 
Odpisy 

aktualizujące 
Wartość 

bilansowa 
Wartość 

Odpisy 
aktualizujące 

Wartość 
bilansowa 

Należności z tytułu 
dostaw i usług 

5 233 730,94  (36 395,94) 5 197 335,00  362 066,38  (36 395,94) 325 670,44  

Należności z tytułu 
bieżącego podatku 
dochodowego 

13 211,00   - 13 211,00  -  -  -  

Należności z tytułu 
pozostałych podatków, 

  -  -  -  -  -  



 

 

ceł i ubezpieczeń 
społecznych 

Pozostałe należności i 
aktywa obrotowe 

2 065 660,93   - 2 065 660,93  19 259,10   - 19 259,10  

RAZEM NALEŻNOŚCI: 7 312 602,87  (36 395,94) 7 276 206,93  381 325,48  (36 395,94) 344 929,54  

 

3.2 - Odpisy aktualizujące należności - zmiany stanu w okresie 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Odpisy na początek okresu 36 395,94  36 395,94  

Utworzenie -  -  

Rozwiązanie -  -  

Wykorzystanie -  -  

ODPISY NA KONIEC OKRESU: 36 395,94  36 395,94  

 

4. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 
4.1 - Pozostałe 
krótkoterminowe 
aktywa finansowe na 
dzień 

31.12.2013 31.12.2012 

Specyfikacja Wartość 
Odpisy 

aktualizujące 
Wartość 

bilansowa 
Wartość 

Odpisy 
aktualizujące 

Wartość 
bilansowa 

Pożyczki udzielone 41 695 427,23  (427 310,96) 41 268 116,27  37 402 224,31    37 402 224,31  

Aktywa dostępne do 
sprzedaży w tym: 

-   -  -  -  -   -  

Wierzytelności 
nabyte 

-   -  -  -  -   -  

Faktoring -   -  -  -  -   -  

RAZEM POZOSTAŁE 
KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA 
FINANSOWE: 

41 695 427,23  (427 310,96) 41 268 116,27  37 402 224,31  -   37 402 224,31  

 

4.2 - Odpisy aktualizujące pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - 
zmiany stanu w  okresie 

01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Odpisy na początek okresu -   -   

Utworzenie 427 310,96  - 

Rozwiązanie -   -   

Wykorzystanie -   -   

Wykorzystanie w związku z wniesieniem aportu -   -   

ODPISY NA KONIEC OKRESU: 427 310,96 0,00 

 



 

 

5. Środki pieniężne 

5.1 Środki pieniężne 
Stan na dzień 

31.12.2013 
Stan na dzień 

31.12.2012 

Środki pieniężne w kasie 2 495,25 1 104,30 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 79 984,83 2 429 165,18 

Pozostałe środki pieniężne i ich ekwiwalenty -   -   

RAZEM ŚRODKI PIENIĘŻNE 82 480,08 2 430 269,48 

 

5.2 - Rozliczenia międzyokresowe aktywne 
Stan na dzień 

31.12.2013 
Stan na dzień 

31.12.2012 

Ubezpieczenia -   -   

Prenumeraty -   -   

Inne rozliczenia międzyokresowe 5 215,65  30 385,21  

Usługi pośrednictwa -   -   

Koszty sądowe 141 776,04  64 280,81  

RAZEM ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE: 146 991,69  94 666,02  

 

6. Aktywa trwałe 

6.1 - Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia nieruchomości, 
udziały i akcje 

Stan na dzień 
31.12.2013 

Stan na dzień 
31.12.2012 

Wartość 552 222,37  - 

Odpisy aktualizujące 
 

  (70 622,37)  - 

AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA RAZEM: 481 600,00  -   

 

6.2 - Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia udziały i akcje  - 
zmiany stanu w okresie 

01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Stan na początek okresu sprawozdawczego  - 990 000,00  

Zwiększenie  5 554 235,37   - 

Odpisy aktualizujące   (70 622,37) -  

Zmniejszenia  (5 002 013,00) (990 000,00) 

AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO ZBYCIA NA KONIEC 
OKRESU: 

481 600,00  -  

 

7. Kapitał podstawowy 

7.1 - Kapitał podstawowy Spółki Dominującej 
Ilość udziałów  

na dzień 
31.12.2013 

Ilość udziałów  
na dzień 

31.12.2012 

Kapitał podstawowy 22 200  20 000  

Razem: 22 200  20 000  

 



 

 

7.2 - Najwięksi  udziałowcy 
Spółki Dominującej na dzień 
31.12.2013 

Liczba 
udziałów 

Wartość 
nominalna  
1 udziału 

Wartość 
posiadanych  

udziałów 

Udział w kapitale 
podstawowym 

Udział głosów 
w ogólnej 

liczbie 

Pragma Inkaso SA 20 000  100,00  2 000 000 90,09% 90,09% 

Jacek Obrocki 1 100  100,00  110 000 5% 5% 

Jakub Holewa 1 100  100,00  110 000 5% 5% 

Razem: 22 200  - 2 220 000  100% 100% 

 

7.3 - Najwięksi  udziałowcy 
Spółki Dominującej na dzień 
31.12.2012 

Liczba 
udziałów 

Wartość 
nominalna 1 

udziału 

Wartość 
posiadanych  

udziałów 

Udział w kapitale 
podstawowym 

Udział głosów 
w ogólnej 

liczbie 

Pragma Inkaso S.A. 20 000  100,00  2 000 000 100,00% 100,00% 

Razem: 20 000  - 2 000 000  100% 100% 

 

7.4 - Zysk na udział  i rozwodniony zysk na udział 
przypadający udziałowcom Spółki Dominującej w 
okresie 

Stan na dzień 
31.12.2013 

Stan na dzień 
31.12.2012 

Zysk netto za okres  2 295 031,98  2 644 191,36  

Średnia ważona liczba udziałów 2 220 000 2 000 000 

Zysk na jeden udział 1,03  1,32  

Rozwodniony zysk na jeden udział 1,03  1,32  

 

7.5 - Wartość księgowa na udział i rozwodniona 
wartość księgowa na udział przypadająca udziałowcom 
Spółki Dominującej 

Stan na dzień 
31.12.2013 

Stan na dzień 
31.12.2012 

Wartość księgowa  4 658 295,98  4 491 433,99  

Średnia ważona liczba udziałów 2 220 000 2 000 000 

Wartość księgowa na jeden udział 2,10  2,25  

Rozwodniona wartość księgowa na jeden udział 2,10  2,25  

 

8. Rezerwy 

8.1 - Rezerwy długoterminowe i krótkoterminowe 
Stan na dzień 

31.12.2013 
Stan na dzień 

31.12.2012 

Rezerwy emerytalne i rentowe - - 

RAZEM REZERWY DŁUGOTERMINOWE: - - 

Rezerwy na wynagrodzenia - - 

Rezerwy na niewykorzystane urlopy - - 

Rezerwy na premie Zarządu 63 075,78  113 495,95  

Pozostałe rezerwy 12 000,00  5 000,00  

RAZEM REZERWY KRÓTKOTERMINOWE 75 075,78  118 495,95  

RAZEM REZERWY  75 075,78  118 495,95  



 

 

 

8.2 - Rezerwy  - zmiany stanu w okresie 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Wartość rezerwy na początek okresu sprawozdawczego 118 495,95   - 

Utworzenie 340 106,22  375 510,71  

Wykorzystanie (383 526,39) (257 014,76) 

Rozwiązanie -  -  

Wartość rezerwy na koniec okresu sprawozdawczego 75 075,78  118 495,95  

 

9. Kredyty i pożyczki 
9.1 - Kredyty i pożyczki na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Stan na dzień 31.12.2013 Stan na dzień 31.12.2012 

Długoterminowe kredyty bankowe - - 

Długoterminowe pożyczki -   -   

RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE -  -  

Krótkoterminowe kredyty bankowe -  - 

Krótkoterminowe pożyczki 13 396 286,45  14 776 730,31  

w tym:     

Kapitał 13 295 000,00  13 785 000,00  

Kredyty bankowe -  - 

Pożyczki 13 295 000,00  13 785 000,00  

Odsetki 101 286,45  991 730,31  

Kredyty bankowe - - 

Pożyczki 101 286,45  991 730,31  

RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE 13 396 286,45  14 776 730,31  

 

 



9.2 - Kredyty i 
pożyczki na 
koniec  okresu 
stan na 
31.12.2013 

Wartość 
kredytu 

Saldo 
Wymagalne do 1 

roku 
Wymagalne 

powyżej 1 roku 
Waluta Stopa procentowa Data spłaty Zabezpieczenia 

Długoterminowe -  -  -  -  -  -  -  -  

Razem kredyty i 
pożyczki 
długoterminowe 

-  -  -  -  -  -  -  -  

Krótkoterminowe -  -  -  -  -  -  -  -  

Pożyczka od 
jednostek 
powiązanych wg 
oprocentowania 

10 295 000,00  10 373 693,30  10 373 693,30  -  PLN 9,0% 2014-12-31 weksel własny in blanco 

Pożyczka od 
jednostek 
powiązanych wg 
oprocentowania 

300 000,00  303 312,33  303 312,33  -  PLN 13,0% 2014-02-28 weksel własny in blanco 

Pożyczka od 
jednostek 
powiązanych wg 
oprocentowania 

2 700 000,00  2 719 280,82  2 719 280,82  -  PLN 12,5% 2014-02-28 weksel własny in blanco 

Razem kredyty i 
pożyczki 
krótkoterminowe 

13 295 000,00  13 396 286,45  13 396 286,45  -  - -  -  -  

 

9.3 - Kredyty i pożyczki - dodatkowe informacje 
Stan na dzień 

31.12.2013 

Dodatkowy limit kredytowy dostępny dla Spółki na podstawie zawartych umów, w tym: 20 000 000,00  

Pożyczka od jednostek powiązanych  20 000 000,00 

 

 



10. Zobowiązania Spółki Dominującej z tytułu obligacji 
10.1 - Zobowiązania Spółki 
Dominującej z tytułu obligacji 

Stan na dzień 31.12.2013 

Wyszczególnienie 
wartość 

nominalna 

wartość wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

odsetki od 
obligacji 

data wykupu 

Zobowiązania z tytułu obligacji: 30 000 000,00 29 487 674,71 382 978,26 -  

Seria B 10 000 000,00 9 904 670,37 71 439,61 30.10.2014 

Seria C 10 000 000,00 9 840 894,95 141 471,00 07.04.2015 

Seria D 10 000 000,00 9 742 109,39 170 067,65 10.10.2016 

Zobowiązania z tytułu obligacji 
długoterminowe 

20 000 000,00 19 583 004,34 - -  

Seria B -  -  -  -  

Seria C 10 000 000,00 9 840 894,95 -  -  

Seria D 10 000 000,00 9 742 109,39 -   - 

Zobowiązania z tytułu obligacji 
krótkoterminowe 

10 000 000,00 9 904 670,37 382 978,26 -  

Seria B 10 000 000,00 9 904 670,37 71 439,61 -  

Seria C -  -  141 471,00 -  

Seria D -  -  170 067,65 - 

 

10.2 - Zobowiązania Spółki 
Dominującej z tytułu obligacji 

Stan na dzień 31.12.2012 

Wyszczególnienie 
wartość 

nominalna 

wartość wg 
zamortyzowanego 

kosztu 

odsetki od 
obligacji 

data wykupu 

Zobowiązania z tytułu obligacji: 20 000 000,00 19 634 953,50 394 118,01 -  

Seria A 10 000 000,00 9 845 119,11 233 711,14 02.10.2013* 

Seria B 10 000 000,00 9 789 834,39 160 406,87 30.10.2014 

Zobowiązania z tytułu obligacji 
długoterminowe 

20 000 000,00 19 634 953,50 0,00 -  

Seria A 10 000 000,00 9 845 119,11 0,00 -  

Seria B 10 000 000,00 9 789 834,39 0,00 -  

Zobowiązania z tytułu obligacji 
krótkoterminowe 

0,00 0,00 394 118,01 -  

Seria A 0,00 0,00 233 711,14 -  

Seria B -  -  160 406,87 -  

* zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 16 września 2013 roku Zarząd postanowił o wcześniejszym 

wykupie obligacji serii A 

11. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania 

krótkoterminowe 

11.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i 
pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 

Stan na dzień 
31.12.2013 

Stan na dzień 
31.12.2012 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 334 700,17  487 012,86  

w tym zobowiązania z tytułu dostaw niefinansowego 
majątku trwałego 

-  -  

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 
dochodowego 

 - 154 808,00  

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń     



 

 

Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł i 
ubezpieczeń społecznych 

8 061,56  16 223,08  

Rozliczenia międzyokresowe oraz pozostałe 
zobowiązania 

945 539,00   - 

RAZEM ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE: 1 288 300,73  658 043,94  

12. Koszty 

12.1 - Koszty według rodzaju za okres 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Amortyzacja 1 720,51  746,28  

Zużycie materiałów i energii 17 657,09  3 152,32  

Usługi obce 706 168,90  793 977,26  

Podatki i opłaty 100 932,27  22 016,18  

Wynagrodzenia 674 177,25  449 450,71  

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 37 846,47  3 690,00  

Pozostałe koszty rodzajowe 14 963,91  3 660,93  

RAZEM KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 1 276 693,68  -   

13. Pozostałe przychody operacyjne 

13.1 - Pozostałe przychody operacyjne za okres 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -  -  

Odwrócenie odpisów aktualizujących -  -  

Pozostałe w tym: 419 817,10  46 787,30  

Refaktury kosztów 350 924,25  43 735,00  

Roczna korekta VAT 34 244,00  - 

Inne 34 648,85  3 052,30  

RAZEM POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 419 817,10  46 787,30  

 

14. Pozostałe koszty operacyjne 

14.1 - Pozostałe koszty operacyjne za okres 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 013,00  -  

Utworzenie odpisów aktualizujących -  -  

Inne koszty operacyjne w tym: 860 409,50 56 978,53 

Odpis aktualizujący 427 310,96 39 675,00 

Koszty refaktur 350 924,25 0,00 

Inne 82 174,29 17 303,53 

RAZEM POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 862 422,50  56 978,53  

 



 

 

15. Przychody finansowe 

15.1 - Przychody finansowe za okres 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Odsetki 23 051,40  20 293,09  

Zysk ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów 
wartościowych 

725 324,00  -  

Pozostałe przychody finansowe -   - 

RAZEM PRZYCHODY FINANSOWE 748 375,40  20 293,09  

 

16. Koszty finansowe 

16.1 – Koszty finansowe za okres 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Odsetki 4 215 025,03  2 630 367,72  

Strata ze zbycia akcji, udziałów i innych papierów 
wartościowych 

4 767,63  -   

Pozostałe koszty finansowe 70 622,37   - 

RAZEM KOSZTY FINANSOWE 4 290 415,03  2 630 367,72  

 

17. Podatek dochodowy 

17.1 - Podatek dochodowy za okres 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Bieżący podatek dochodowy - 395 709,00 

Odroczony podatek dochodowy 571 139,00 231 696,00 

RAZEM PODATEK DOCHODOWY 571 139,00  627 405,00  

 

17.2 - Podatek dochodowy - wyjaśnienie różnic 
między podatkiem obliczonym według stawki 
obowiązującej o podatkiem wykazanym 

Za okres zakończony 
31.12.2013 

Za okres zakończony 
31.12.2012 

ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM 2 849 212,11  3 271 596,36  

Podatek dochodowy według stawki obowiązującej w 
okresie (19%) 

541 350,00  621 603,00  

Podatek dochodowy dotyczący lat ubiegłych ujęty w 
bieżącym okresie sprawozdawczym 

-   -   

Podatek od różnic przejściowych między zyskiem 
bilansowym a podstawą opodatkowania 

(886 404,00) (518 098,00) 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania 
przychodów 

44 127,00  45 306,00  

Dodatkowe koszty podatkowe (412 726,00) (166 529,00) 

Przychody nie będące przychodami podatkowymi (898 930,00) (756 640,00) 

Dodatkowe przychody podatkowe 381 125,00  359 765,00  

Podatek od różnic trwałych  uwzględnionych przy 
obliczaniu odroczonego podatku dochodowego 

287 575,00  298 337,00  

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania 287 575,00  298 337,00  



 

 

przychodów 

Dodatkowe koszty podatkowe -   -   

Przychody nie będące przychodami podatkowymi -   -   

Dodatkowe przychody podatkowe -   -   

Straty podatkowe -   -   

Podatek dochodowy - 50% straty z 2010    (6 133,00) 

Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu 
finansowym 

(1 223,00) 395 709,00  

Efektywna stopa opodatkowania 0% 12% 

 

17.3 - Odroczony podatek dochodowy 
Stan na dzień 

31.12.2013 
Stan na dzień 

31.12.2012 
Wpływ na wynik 

31.12.2013 
Wpływ na wynik 

31.12.2012 

Aktywa z tytułu ODPD Wartość Wartość Wartość Wartość 

Naliczone odsetki od pożyczki 19 244  188 429  (169 185) 176 572  

VAT korekta roczna - 3 287  (3 287) 2 226  

Rezerwa na badanie bilansu 2 280  950  1 330  190  

Aktualizacja należności 2 628  2 628  -   - 

Aktualizacja wyceny 13 418  - 13 418  (38 033) 

Naliczone odsetki od obligacji 72 766  74 882  (2 117) 74 882  

Prowizja od pośrednictwa 3 807  3 353  454  3 353  

Rozliczenia międzyokresowe dotyczące 
prowizji 

59 543  106 330  (46 787) 106 330  

Rezerwa na premie zarządu 11 984  21 564  (9 580) 21 564  

strata podatkowa 56 256   - 56 256  -  

Pozostałe 1 064  -   1 064  - 

AKTYWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM: 242 991  401 424  (158 434) 347 085  

Rezerwa z tytułu ODPD Wartość Wartość Wartość Wartość 

Różnica pomiędzy bilansową i 
podatkową wartością środków 
trwałych 

1 309  1 081  (228) (506) 

Naliczone odsetki od pożyczek 911 969  528 646  (383 323) (502 573) 

Prowizja od pośrednictwa 439  5 773  5 334  (5 773) 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 97 342  69 359  (27 983) (69 359) 

VAT korekta roczna 6 506  -  (6 506) -  

Pozostałe 570  570  - (570) 

REZERWA Z TYTUŁU ODPD RAZEM: 1 018 135  605 429  (412 706) (578 781) 

 



18. Transakcje i salda Grupy Kapitałowej Pragma Inwestycje z podmiotami powiązanymi 

18.1 - Transakcje i salda Grupy 
Kapitałowej Pragma Inwestycje z 
podmiotami powiązanymi  

31.12.2013 
 

Pragma Inkaso 
S.A. 

Pragma Faktoring 
S.A. 

Pragma Faktoring  
S.A. SKA 

Brynowska 72  
Sp. z o.o. 

Pragma 
Collect  

Sp. z o.o. 
SKA 

Pragma 
Finanse 

Sp. z o.o. 

Pozostałe 
osoby 

fizyczne 
powiązane  

z Grupa 
Kapitałową 

Pozostałe 
spółki będące 
podmiotami 
powiązanymi 

Przychody finansowe z tyt. odsetek 
od umów pożyczki, prowizji 

-  -  -  -  -  -  -  13 836,12 

Przychody netto z tyt. usług i 
refakturowania kosztów 
poniesionych 

44 000,00  44 012,00  -  -  -  -  -  1 534,00 

Przychody z tytułu sprzedaży 
środków trwałych 

1 000 000,00  -  -  -  4 000 000,00  -  -  - 

Przychody ze sprzedaży akcji 1 743 000,00  -  -  -  -  68 750,00  -  - 

Koszty z tytułu usług 322 465,91  126 436,67  -  -  -  -  -  77 689,25 

Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

-  -  -  -  -  -  -  548,49 

Rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 

347,02  2 311,05  -  -  -  -  -  512 325,29 

Koszty z tytułu odsetek 255 049,00  46 416,94  1 276 699,07  5 760,31  -  -  -  - 

Koszty związane ze sprzedażą 
środków trwałych 

1 000 520,00  -  -  -  4 001 493,00  -  -  - 

Koszty wynagrodzeń i premii -  -  -  -  -  -  -  - 

Pozostałe poniesione koszty -  -  -  -  -  -  -  20 809,00 

Koszty związane z emisją obligacji -  -  -  -  -  -  -  360 734,86 

Koszty sprzedaży akcji 1 017 676,00  -  -  -  -  73 517,63  -  - 

Pożyczki udzielone -  -  -  -  -  -  -  259 720,16 

Saldo na koniec okresu z tytułu 
udzielonych pożyczek przez Spółkę 

-  -  -  -  -  -  -  273 104,77 

Pożyczki otrzymane 6 641 433,99  2 260 000,00  15 980 000,00  -  -  -  -  - 



 

 

Saldo na koniec okresu z tytułu 
otrzymanych pożyczek przez 
Spółkę 

  303 312,33  13 092 974,12  -  -  -  -  - 

Należności krótkoterminowe 5 412,00  5 412,00  -  -  4 920 000,00  68 750,00  -  517,00 

Należności pozostałe 1 743 000,00    -  -  -  -  -  - 

Zobowiązania krótkoterminowe  
z tytułu dostaw i usług 

287 041,75  7 318,64  -  3 496,47  -  -  -  1 599,00 

Zobowiązania pozostałe 945 000,00  20 035,19  -  -  -    -  56,54 

Wszystkie transakcje przeprowadzane z podmiotami powiązanymi przez Spółkę były na warunkach rynkowych. Transakcje w członkami Zarządu  Spółki 

przedstawiono w nocie 21. 

18.2 - Transakcje i salda Jednostki Dominującej z podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej na 
31.12.2013 

Romet-Wałcz Sp. z o.o.  

Przychody finansowe z tyt. odsetek od umów pożyczki, prowizji 76 662,78  

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 377,09  

 

18.2 - Transakcje i salda Spółki z podmiotami 
powiązanymi  

31.12.2012 

Pragma Inkaso  
S.A. 

Pragma Faktoring  
S.A. 

Pragma Faktoring  
S.A. SKA 

Brynowska 72  
Sp. z o.o. 

Pozostałe spółki 
będące 

podmiotami 
powiązanymi 

Przychody netto z tyt. usług i refakturowania 
kosztów poniesionych 

-  1 810,11  -  3 400,00  -  

Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych -  -  -  990 000,00  -  

Koszty z tytułu usług 427 353,62  293 991,72  -  3 400,00  22 283,87  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów 15 459,60  850,00  -  -  365 046,50  

Koszty z tytułu odsetek 825 133,85  213 674,74  587 090,90  -  -  



 

 

Koszty związane ze sprzedażą środków 
trwałych 

-  -  -  990 000,00  -  

Koszty związane z emisją obligacji -  -  -  -  107 066,67  

Pożyczki otrzymane 4 560 000,00  23 782 382,45  -  -  -  

Saldo na koniec okresu z tytułu otrzymanych 
pożyczek przez Spółkę 

4 927 537,30  71 887,67  9 777 305,34  -  -  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu 
dostaw i usług 

356 112,24  128 686,62  -  -  1 599,00  

Wszystkie transakcje przeprowadzane z podmiotami powiązanymi przez Spółkę były na warunkach rynkowych. Transakcje w członkami Zarządu  Spółki 

przedstawiono w nocie 21. 

Wszystkie transakcje przeprowadzane z podmiotami powiązanymi przez Spółkę były na warunkach rynkowych. 

Spółki stanowiące Grupę Kapitałową Pragma Inwestycje: 

 Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 

 Romet-Wałcz Sp. z o.o. 



Pozostałe Spółki będące podmiotami powiązanymi to:  

 Pragma Faktoring S.A. 

 Pragma Collect Sp. z o.o. SKA 

 Pragma Collect Sp. z o.o.  

 Brynowska 72 Sp. z o.o. 

 Pragma Faktoring Spółka Akcyjna S.K.A. 

 Invico S.A. 

 Aseo Paper Sp. z o.o. 

 Beskidzki Dom Maklerski S.A. i podmioty powiązane 

 DFI Sp. z o.o. 

 Pragma Finanse Sp. z o.o. 

 Fabryka Części Rowerowych Romet-Wałcz Sp. z o.o. 

 Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny  

19. Gwarancje i poręczenia 

19.1 - Gwarancje i poręczenia otrzymane przez 
Grupę Kapitałową 

Stan na dzień 
31.12.2013 

Stan na dzień 
31.12.2012 

Od jednostek powiązanych 39 000 000,00  26 000 000,00  

Pragma Inkaso S.A. 39 000 000,00  26 000 000,00  

Od pozostałych jednostek - - 

Gwarancje i poręczenia spłat kredytów i pożyczek - - 

RAZEM GWARANCJE I PORĘCZENIA OTRZYMANE 39 000 000,00  26 000 000,00  

 

19.2 - Gwarancje i poręczenia udzielone przez 
Grupę Kapitalową 

Stan na dzień 
31.12.2013 

Stan na dzień 
31.12.2012 

Dla jednostek powiązanych - 1 000 000,00  

Gwarancje i poręczenia dla Pragma Inkaso S.A.  - 1 000 000,00  

Dla pozostałych jednostek - - 

Gwarancje i poręczenia spłat kredytów i pożyczek - - 

 



 

 

 

20. Instrumenty finansowe 

20.1 -Instrumenty finansowe według kategorii 
Stan na dzień 

31.12.2013 
Stan na dzień 

31.12.2012 

Aktywa finansowe 49 095 192,28  40 177 423,33  

Aktywa wyceniane w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 

-  -  

Pożyczki i należności własne wyceniane w 
zamortyzowanym koszcie 

41 268 116,27  37 402 224,31  

Należności własne wyceniane w nominale 5 197 335,00  325 670,44  

Pozostałe aktywa obrotowe wyceniane w nominale 2 065 660,93  19 259,10  

Aktywa utrzymywane do terminu wymagalności -  -  

Aktywa dostępne do sprzedaży 481 600,00  -  

Środki pieniężne 82 480,08  2 430 269,48  

Zobowiązania finansowe 44 555 240,15  35 309 037,76  

Zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat 

-  -  

Zobowiązania wyceniane w zamortyzowanym 
koszcie 

43 266 939,42  34 805 801,82  

Zobowiązania handlowe wyceniane w nominale 334 700,17  487 012,86  

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia 
międzyokresowe bierne wyceniane w nominale 

953 600,56  16 223,08  

 

20.2 - Instrumenty 
finansowe - ryzyko 
stopy procentowej 
na dzień 

31.12.2013 31.12.2012 

Specyfikacja 
Wymagalne 

do 1 roku 

Wymagalne 
od roku  
do 5 lat 

Wymagalne 
powyżej  

5 lat 

Wymagalne 
do 1 roku 

Wymagalne 
od roku  
do 5 lat 

Wymagalne 
powyżej  

5 lat 

Oprocentowanie 
stałe: 

31 654 002,09  -   -   31 658 676,18  -   -   

Pożyczki udzielone 18 257 715,64  -   -   16 881 945,87  -  -  

Faktoring -  -   -   - -  -  

Kredyty i pożyczki 
otrzymane 

13 396 286,45  -   -   14 776 730,31  -  -  

Oprocentowanie 
zmienne: 

33 298 049,26  19 583 004,34  -   20 914 396,45  19 634 953,50  -   

Pożyczki udzielone 23 010 400,63  -   -   20 520 278,44  -   -   

Kredyty i pożyczki 
otrzymane 

-   -   -   -   -   -   

Obligacje 10 287 648,63  19 583 004,34  -   394 118,01  19 634 953,50  - 

Zobowiązania z 
tytułu leasingów 

-   -   -   -   -   -   

 



 

 

20.3 - Instrumenty finansowe - ryzyko zmiany stopy procentowej na dzień 

Spółka  jest narażona na ryzyko stóp procentowych, ponieważ  pożycza środki oprocentowane 

zarówno według stóp stałych, jak i zmiennych. Podobne z udzielanymi przez Spółkę pożyczkami. 

Analiza wrażliwości przeprowadzona poniżej pokazuje wpływ zmian stopy oprocentowania o 50 

punktów procentowych w górę lub w dół w stosunku rocznym na wynik finansowy Spółki. 

         

Instrumenty finansowe według 
kategorii 

Należności główne 

Wpływ na wynik 
finansowy Spółki przy 

zmiennej stopie % o 0,5% 
in plus 

Wpływ na wynik 
finansowy Spółki  przy 

zmienne stopie % o 
0,5% in minus 

Pożyczki udzielone 20 838 601,04  104 193,01  (104 193,01) 

Obligacje wyemitowane 30 000 000,00  (150 000,00) 150 000,00  

Razem  - (45 806,99) 45 806,99  

 

20.4 - Instrumenty finansowe - ryzyko walutowe 

Spółka nie jest narażona na ryzyko walutowe z uwagi na brak kontraktów w walucie. 

20.5 - Zarządzanie ryzykiem płynności  

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem płynności ponosi zarząd Spółki , który wdrożył odpowiedni 

system zarządzania  płynnością finansową Spółki. System służy do zarządzania krótko-, średnio-  

i długoterminowymi wymogami dotyczącymi finansowania i zarządzania płynnością.  

Zarządzanie ryzykiem płynności w Grupie ma formę utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału 

rezerwowego, rezerwowych linii kredytowych, ciągłego monitoringu prognozowanych i faktycznych 

przepływów pieniężnych oraz dopasowywania profili zapadalności aktywów i wymagalności 

zobowiązań finansowych.   

Nota 9.3 podaje szczegółowe informacje dotyczące niewykorzystanych linii kredytowych, którymi 

Spółka dysponuje jako narzędziami redukcji ryzyka płynności.  

Dla zabezpieczania płynności Spółka korzysta z pożyczek opisanych w nocie 9, obligacji opisanych  

w nocie 10.  

Dodatkowo Spółka może korzystać z krótko- , średnio- i długoterminowych pożyczek od spółek Grupy 

Kapitałowej, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed ryzykiem utraty płynności. 



 

 

 

21. Wynagrodzenie 
21.1 - 
Wynagrodzenia 
kluczowego 
personelu 
Spółki bez Rady 
Nadzorczej 
otrzymane i 
należne w 
okresie 

01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 

Wynagrodzenie 
podstawowe 

Premie 
otrzymane 

Premie 
należne 

Inne 
Wynagrodzenie 

podstawowe 
Premie 

otrzymane 
Premie należne Inne 

Jacek Obrocki 
Prezes Zarządu 

74 400,00  127 109,11  31 537,89  -  74 400,00  125 007,38  56 747,97  -  

Jakub Holewa 
Wiceprezes 
Zarządu 

1 200,00  127 109,11  31 537,89  -  1 200,00  125 007,38  56 47,97  -  

Premie należne do dnia sporządzenia sprawozdania nie zostały wypłacone. 

22. Korekty do opublikowanych sprawozdań finansowych 

Sprawozdanie  z całkowitych dochodów za okres 

Wyszczególnienie 
dane 

publikowane 
korekta dane po korekcie opis korekty 

01.01.2012 -  31.12.2012 

Przychody ze sprzedaży  brutto 
ogółem 

7 168 555,90  (0,00) 7 168 555,90  -   

Przychody z tytułu obrotu 
wierzytelnościami 

-   -   -   -   

Koszty wierzytelności -   -   -   -   

Przychody z tytułu obrotu 
wierzytelnościami netto 

-   -   -   -   

Przychody z tytułu zakupu 
wierzytelności 

-   -   -   -   

Koszty zakupionych wierzytelności -   -   -   -   

Przychody z tytułu zakupionych 
wierzytelności netto 

-   -   -   -   

Przychody z tytułu faktoringu  -   -   -   -   

Koszty faktoringu -   -   -   -   

Przychody z tytułu faktoringu netto -   -   -   -   

Przychody z tytułu windykacji na 
zlecenie 

-   -   -   -   

Koszty z tytułu windykacji na 
zlecenie 

-   -   -   -   

Przychody z tytułu windykacji na 
zlecenie netto 

-   -   -   -   

Przychody z tytułu pożyczek 
 

6 907 862,33  6 907 862,33  korekta prezentacyjna 



 

 

Przychody ze sprzedaży 
pozostałych usług 

7 168 555,90  (7 168 555,90) -   korekta prezentacyjna 

Przychody ze sprzedaży 
pozostałych usług finansowych 

-   -   -   -   

Pozostałe przychody 
 

260 693,57  260 693,57  korekta prezentacyjna 

Przychody ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

-   -   -   -   

Przychody netto ze sprzedaży 
netto ogółem 

7 168 555,90  -   7 168 555,90  -   

Koszty działalności operacyjnej (1 276 693,68) -   (1 276 693,68) -   

Amortyzacja (746,28) -   (746,28) -   

Wynagrodzenia i świadczenia na 
rzecz pracowników 

(449 450,71) -   (449 450,71) -   

Pozostałe koszty podstawowe (826 496,69) -   (826 496,69) -   

Koszt sprzedanych towarów i 
materiałów 

-   -   -   -   

ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY 5 891 862,22  -   5 891 862,22  -   

Pozostałe przychody operacyjne 46 787,30  -   46 787,30  -   

Pozostałe koszty operacyjne (56 978,53) -   (56 978,53) -   

ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

5 881 670,99  -   5 881 670,99  -   

Przychody finansowe 20 293,09  -   20 293,09  -   

Koszty finansowe (2 630 367,72) -   (2 630 367,72) -   

Udział w zyskach (stratach) 
jednostek wycenianych metodą 
praw własności 

-   -   -   -   

ZYSK (STRATA) PRZED 
OPODATKOWANIEM 

3 271 596,36  -   3 271 596,36  -   

Podatek dochodowy (627 405,00) -   (627 405,00) -   

ZYSK (STRATA) NETTO Z 
DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ 

2 644 191,36  -   2 644 191,36  -   

Zysk (strata) netto z działalności 
zaniechanej 

-   -   -   -   

Zysk (strata) netto z działalności 
sprzedanej 

-   -   -   -   

ZYSK (STRATA) NETTO 2 644 191,36  -   2 644 191,36  -   

Inne całkowite dochody -   -   -   -   

CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 
SPRAWOZDAWCZY  

2 644 191,36  -   2 644 191,36  -   

 



 

 

 

23. Zatrudnienie 

23.1 - Przeciętne zatrudnienie w etatach w Spółce w okresie 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Pracownicy fizyczni - - 

Pracownicy umysłowi zatrudnieni na: 11  4  

umowę o pracę 3  - 

umowę zlecenia 4  2  

mianowani 1  1  

umowa o zarządzanie 3  1  

Razem przeciętna liczba etatów 11  4  

 

24. Udziały Spółki w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio i 

pośrednio 

24.1. Udziały Spółki w posiadaniu Członków Zarządu bezpośrednio i pośrednio 

Imię i nazwisko Funkcja 
Ilość posiadanych 

udziałów 
Udział w kapitale 

podstawowym 

Udział głosów 
w ogólnej 

liczbie 

Jacek Obrocki  Prezes Zarządu 1 100 5% 5% 

Jakub Holewa Wiceprezes Zarządu 1 100 5% 5% 

Członkowie Zarządu Spółki nie posiadają pośrednio udziałów w Spółce. 

25. Informacje dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki 
Działalność Spółki nie charakteryzuje istotna sezonowość lub cykliczność. 

26. Segmenty operacyjne 
Spółka Dominująca prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia segmentów 

operacyjnych z tytułu rodzaju działalności i obszarów geograficznych.     

Dane Spółki zależnej są prezentowane w działalności zaniechanej, ponieważ pomimo odrębnego 

rodzaju działalności polegającego na sprzedaży części rowerowych, udziały tej spółki zostały zbyte 

przez Spółkę Dominującą w marcu 2014 roku.  

27. Propozycja pokrycia straty-podziału zysku  
Zarząd Jednostki Dominującej rekomenduje przeznaczenie całości zysku wypracowanego w 2013 

roku, to jest 2 295 031,98 złotych na kapitał zapasowy. 



 

 

 

28. Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 

finansowych 

28.1 - Wynagrodzenia podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych  

01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Za wykonanie badania sprawozdania finansowego jednostkowego i 
skonsolidowanego 

19 000,00  8 000,00  

Inne usługi 27 000,00  8 300,00  

RAZEM WYNAGRODZENIE 46 000,00  16 300,00  

29. Aktywa trwałe z działalności zaniechanej 

29.1 - Aktywa trwałe z działalności zaniechanej 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

AKTYWA TRWAŁE 39 361,00  -   

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 39 361,00  - 

AKTYWA OBROTOWE 824 225,35  -   

Należności z tytułu dostaw i usług 548 216,18  - 

Pozostałe aktywa obrotowe 185 874,76  -   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 89 887,84  -   

Rozliczenia międzyokresowe 246,57  - 

RAZEM  863 586,35  -   

 

30. Zobowiązania związane z działalnością zaniechaną 

30.1 - Zobowiązania związane z działalnością zaniechaną 
01.01.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 46 938,00  - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 46 938,00  - 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 15 177,78  - 

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne 13 993,05  - 

Rezerwy krótkoterminowe 787,95  - 

Przychody przyszłych okresów 396,78  - 

RAZEM  62 115,78  -   

 



 

 

 

31. Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 

31.1 - Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 
01.08.2013 
31.12.2013 

01.01.2012 
31.12.2012 

Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów, usług: 1 788 932,60 - 

Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów 1 635 040,10  - 

Przychody ze sprzedaży usług   153 892,50  - 

Koszty działalności operacyjnej   (1 726 683,83)  - 

Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników (48 800,63)  - 

Pozostałe koszty podstawowe   (60 460,34  - 

Wartość sprzedanych towarów I usług (1 617 422,86)  - 

Zysk/strata ze sprzedaży    62 248,77  - 

Pozostałe przychody operacyjne   24 354,45  - 

Pozostałe koszty operacyjne   (38 706,99)  - 

Zysk/strata na działalności operacyjnej  47 896,23  - 

Przychody finansowe   1 137,70  - 

Koszty finansowe   (25 312,06)  - 

Zysk/strata brutto    23 721,87  - 

Podatek dochodowy   (6 763,00)  - 

Zysk/strata netto *   16 958,87  - 

*zysk działalności zaniechanej Spółki Romet-Wałcz sp. z o.o. od momentu przejęcia udziałów przez 

Spółkę Dominującą 

 

Z poważaniem, 

Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 

 

Jacek Obrocki – Prezes Zarządu 

Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY 

KAPITAŁOWEJ PRAGMA INWESTYCJE ZA OKRES OD  

1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 
 

1. SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI  
Grupę kapitałową tworzy Pragma Inwestycje Sp. z o.o. jako jednostka dominująca oraz Romet Wałcz 

sp. z o.o. W dniu 28 grudnia 2013 roku Spółka dominująca dokonała zbycia wszystkich 1.007.600 akcji 

w spółce Pragma Collect Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna na 

rzecz Pragma inkaso S.A.. Ponadto po dacie bilansu, w dniu 10 marca 2014 roku Spółka dokonała 

zbycia wszystkich 100 udziałów w spółce Romet Wałcz sp. z o.o., w związku z czym wynik spółki 

Romet Wałcz prezentowany jest jako wynik z działalności zaniechanej, suma aktywów po 

wyłączeniach prezentowana jest w pozycji aktywa do zbycia.  

Działalność operacyjna Spółki dominującej opiera się na opisanych poniżej czterech filarach:  

Finansowanie transakcji kapitałowych, M&A oraz projektów inwestycyjnych  
Finansowanie transakcji kapitałowych, których celem jest nabycie kontrolnych pakietów akcji lub 

udziałów jest obecnie głównym przedmiotem działalności Pragma Inwestycje. Oferta Grupy 

w powyższym zakresie dotyczy tradycyjnych transakcji przejęć, jak i transakcji lewarowanych (MBO, 

LBO). Finansowanie w większości przypadków ma charakter pomostowy i jest udzielane do momentu 

zdobycia przez pożyczkobiorcę finansowania bankowego lub wygenerowania odpowiednich środków 

z przejmowanej spółki. Oferowany produkt jest niestandardowy, wymagający znacznego 

zaangażowania i często kreatywnego podejścia do strukturyzacji transakcji, źródeł spłaty i okresu 

finansowania. Paleta zabezpieczeń dla tego rodzaju pożyczek jest bardzo szeroka: przewłaszczenia 

aktywów, hipoteki, zastawy i poręczenia. Wartości pojedynczej pożyczki to przedział 2-10 mln zł, 

termin spłaty pożyczki zazwyczaj nie przekracza 12 miesięcy. Pożyczka może, jako brakujące 

uzupełnienie, stanowić zarówno niewielką część, jak i nawet 100% wartości transakcji. 

Finansowanie transakcji na rynku nieruchomości 
Finansowanie zakupów na rynku nieruchomości ogranicza się do transakcji, gdzie ze względu na 

presję czasową lub pewne ryzyka prawne i finansowe, które ograniczają dostęp do kredytu 

bankowego, nieruchomości nabywane są z istotnym dyskontem. Nacisk kładziony jest na 

doświadczenie klienta w zakresie nieruchomości, ich modernizacji, adaptacji, rozbudowy, 

komercjalizacji, sprzedaży oraz na racjonalność założeń biznesowych dotyczących finansowanego 

projektu. Kluczowe jest  przedstawienie wiarygodnego źródła spłaty kapitału, zazwyczaj jest to 

refinansowanie za pomocą kredytu bankowego. Pożyczki udzielane są zazwyczaj na okres do 6-12 

miesięcy, a wartość pojedynczej pożyczki mieści się w przedziale 1-10 mln zł. Zaangażowanie  



 

 

w finansowanie transakcji na rynku nieruchomości zostało w ostatnim czasie ograniczone, powodem 

takiej decyzji jest niesprzyjające otoczenie rynkowe (tj. trudniejsze refinansowanie kredytem 

bankowym).  

Refinansowanie wymagalnych zobowiązań 
Produkt dla przedsiębiorców, którzy znajdują się w specyficznej sytuacji, z jednej strony  ciążą na nich 

wymagalne zobowiązania publicznoprawne ograniczające biznes (lub zobowiązania prywatne będące 

zazwyczaj w fazie egzekucji), które grożą utratą płynności lub zablokowaniem działalności 

operacyjnej, a z drugiej strony mają bardzo dobre perspektywy rozwoju, tj. nowe kontrakty, 

zamówienia lub odroczony w czasie istotny przypływ gotówki. Finansowanie spółki daje możliwość 

„wygaszenia” wszelkich ciążących i ograniczających działalność i rozwój zobowiązań i pozwala 

przedsiębiorcy skoncentrować się na działalności podstawowej. Wartość pojedynczej pożyczki 

zamyka się zazwyczaj w przedziale 2-6 mln zł, a termin spłaty nie przekracza 12 miesięcy.  

Pożyczki na dowolny cel zabezpieczone hipotecznie  
Pragma Inwestycje udziela również pożyczek pod zabezpieczenie nieruchomości komercyjnych. 

Finansowanie ma zazwyczaj charakter pomostowy, termin zwrotu pożyczki nie przekracza  

12 miesięcy, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość prolongaty. Cel finansowania może 

być dowolny. Produkt przeznaczony jest dla wybranych podmiotów, które prowadzą dojrzały biznes  

o odpowiedniej skali i powtarzalności. Wartość pojedynczej pożyczki mieści się w granicach 1-10 mln 

zł. 

2. ZATRUDNIENIE 
Na dzień 31.12.2013 r. Grupa zatrudniała 11 osób.   

3. ISTOTNE WYDARZENIA MAJĄCE WYPŁYW NA WYNIKI 

FINANSOWE GRUPY W RAPORTOWANYM OKRESIE 
 W dniu 30 stycznia 2013 roku Spółka dominująca dokonała zaspokojenia ze 100% (tj. 53.917 

udziałów) przewłaszczonych w ramach zabezpieczenia udziałów spółki Fabryka Części 

Rowerowych "Romet - Wałcz" sp. z o.o. z siedzibą w Wałczu, decydując się na ich 

zatrzymanie. Wskutek zaspokojenia zabezpieczone przewłaszczeniem udziałów 

wierzytelności, których wartość na 30.01.2013 wynosiła 5 604 863,85 zł, zostały 

pomniejszone o łączną kwotę 3 299 720,40 zł. Po przejęciu udziałów w spółce FCR Romet 

Wałcz, Spółka dominująca zleciła biegłemu rzeczoznawcy  audyt i wycenę przejętych 

udziałów, w wyniku czego w dniu 6 maja 2013 roku dokonała korekty ich wartości, w skutek 

czego  wartość ww. wierzytelności została pomniejszona o kwotę 124 740,00 złotych. 

Pozostała część wierzytelności jest zabezpieczona m.in. poprzez przewłaszczenie 

nieruchomości i hipotekę na nieruchomościach oraz poręczenie. Wierzytelności Spółki 

dominującej wynikają z udzielonej 21 stycznia 2012 roku pożyczki spółce prawa handlowego 

z województwa wielkopolskiego.  27 lutego 2013 roku została zawiązana nowa Spółka pod 

nazwą Romet Wałcz sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Pragma Inwestycje sp. z o.o. 



 

 

Pragma Inwestycje podpisała z Romet Wałcz umowę linii pożyczkowej na finansowanie 

bieżącej działalności, aktualne saldo w ramach tej linii wynosi 3,9 mln zł. Wierzytelności  

z tego tytułu zabezpieczone są między innymi zastawem rejestrowym na należnościach 

handlowych Romet Wałcz. 

 W dniu 28 luty 2013 roku Spółka dominująca zawarła z Pragma Faktoring S.A. i Pragma Inkaso 

S.A. jako sprzedającymi umowę odkupu 100%, tj. 1 007 600 akcji spółki Pragma Collect  

Sp. z o.o. S.K.A. po wartości nominalnej za cenę 1 007 600,00 złotych. Pragma Collect SKA 

pełni funkcję spółki celowej, tj. mającej za zadanie realizację inwestycji – budowę stacji paliw 

w oparciu o przedwstępną umowę sprzedaży z kontrahentem będącym właścicielem 

ogólnopolskiej sieci stacji paliw nieruchomości, która to nieruchomość została wcześniej 

zakupiona przez Pragma Collect Sp. z o.o. s.k.a. od spółki Pragma Inwestycje Sp. z o.o., która  

z kolei nabyła ją od swojego dłużnika w ramach rozliczenia jego zadłużenia. 

 W dniu 22 luty 2013 roku Spółka dominująca zawarła, jako pożyczkodawca, umowę pożyczki 

o wartości 6 mln zł. Pożyczkobiorcą jest spółka prawa handlowego z siedzibą w woj. śląskim. 

Termin zwrotu pożyczki wynosi 6 miesięcy. Wysokość wynagrodzenia Pożyczkodawcy nie 

odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi na rynku usług finansowych. 

Zabezpieczeniem wierzytelności Spółki dominującej jest: przewłaszczenie na zabezpieczenie 

nieruchomości komercyjnej o wartości około 24 mln zł, wolnej od wszelkich obciążeń, w tym 

obciążeń hipotecznych oraz poręczenie wekslowe udzielone przez spółkę dominującą  

w stosunku do Pożyczkobiorcy. 

 W dniu 26 marca 2013 roku. Spółka dominująca zawarła z Pragma Inkaso S.A. aneks do 

umowy linii pożyczkowej z dnia 29 marca 2012 roku, na mocy, którego zwiększony został 

maksymalny limit zadłużenia podporządkowanego na rzecz Pragma Inwestycje Sp. z o.o.  

z 13 mln zł do 20 mln zł. 

 W dniu 28 marca 2013 roku Zarząd Spółki dominującej podjął uchwałę w sprawie emisji do 

10.000 szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda, 

objętych Programem Emisji Obligacji. Spółka domunująca pozyskała z emisji 10 mln zł, środki 

z emisji zostały przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności. W dniu 8 maja 2013 

r. na podstawie uchwały nr 476/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 

S.A. zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 10.000 

(dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii C Spółki dominującej o wartości nominalnej 

1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. W związku z wprowadzeniem obligacji do ASO i tym 

samym spełnieniem warunku ich rejestracji w KDPW, Spółka dominująca wystąpiła do GPW  

z wnioskiem o wyznaczenie pierwszego dnia ich notowania, co nastąpiło w dniu 16 maja 

2013 roku. 

 16 września 2013 roku Zarząd Spółki dominującej podjął uchwałę ws. przedterminowego, 

obligatoryjnego wykupu wszystkich 10.000 zabezpieczonych obligacji serii A o wartości 

nominalnej 1.000 zł każda (dalej: Obligacje). 3 października 2013 roku Emitent dokonał 



 

 

obligatoryjnego przedterminowego wykupu wszystkich 10.000 obligacji na okaziciela  serii A 

o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. W związku z Wykupem Emitent wypłacił wszystkim 

Obligatariuszom Kwotę Wcześniejszego Wykupu wynoszącą 1.048,06 zł na jedną Obligację.  

 Zarząd Spółki dominującej w dniu 2 października 2013 roku podjął uchwałę w sprawie 

Programu Emisji Obligacji. W czasie trwania Programu łączna wartość zobowiązań Spółki 

dominującej z tytułu Obligacji objętych Programem wraz z pozostałymi obligacjami 

wyemitowanymi przez Spółkę dominującą liczona jako ich łączna wartość nominalna nie 

przekroczy 30.000.000,00 zł.  

  W dniu 2 października 2013 roku Zarząd Spółki dominującej podjął uchwałę w sprawie emisji 

do 10.000 szt. obligacji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000 zł każda, 

objętych nowym Programem Emisji Obligacji. Spółka dominująca pozyskała z emisji 10 mln zł, 

środki z emisji zostały przeznaczone na refinansowanie zobowiązań z tytułu wcześniejszej 

spłaty obligacji serii A. W dniu 31 października 2013 r. na podstawie uchwały nr 1280/2013 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zostało wprowadzonych do 

alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji na 

okaziciela serii D Spółki dominującej o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) 

każda. W związku z wprowadzeniem obligacji do ASO i tym samym spełnieniem warunku ich 

rejestracji w KDPW, Spółka dominująca wystąpiła do GPW z wnioskiem o wyznaczenie 

pierwszego dnia ich notowania, co nastąpiło w dniu 8 listopada 2013 roku. 

4. ISTOTNE WYDARZENIA MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA WYNIK 

DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZAISTNIAŁE PO DACIE BILANSU 
W dniu 10 marca podpisana została umowa kupna-sprzedaży 100% udziałów w spółce Romet-Wałcz 

sp. z o.o. oraz 49% udziałów w spółce FCR Romet Wałcz sp. z o.o. pomiędzy Pragma Inwestycje  

Sp. z o.o., a spółką Olson S.A. W wyniku transakcji Pragma Inwestycje nie posiada żadnych udziałów 

w obu spółkach. Pragma Inwestycje przysługuje prawo odstąpienia od ww. umów, a w przypadku 

dalszej sprzedaży przez spółkę Olson, prawo pierwokupu. Dodatkowo Olson S.A. jest zobowiązany do 

przekazania Spółce dominującej całej kwoty nadwyżki uzyskanej ze sprzedaży w/w udziałów ponad 

cenę nabycia. Transakcja ma neutralny wpływ na wynik finansowy, wszystkie wierzytelności z tytułu 

pożyczek udzielonych i poręczonych przez FCR Romet Wałcz sp. z o.o. i Romet Wałcz sp. z o.o. są 

zabezpieczone rzeczowo na całym majątku obu spółek poprzez hipoteki, zastawy rejestrowe  

i zastawy cywilne. 

5. INFORMACJA O NABYCIU UDZIAŁÓW WŁASNYCH 
W raportowanym okresie Spółki Grupy nie nabywały udziałów własnych. 

6. INFORMACJA O STOSOWANIU INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH W ZAKRESIE ZABEZPIECZEŃ 
Spółki Grupy nie stosują instrumentów finansowych w zakresie zabezpieczeń. 



 

 

7. INFORMACJA O DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU 

WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I 

TECHNOLOGII 
W pierwszej połowie 2013 roku Spółki Grupy nie podejmowały działań mających na celu 

wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań i technologii. 

8. INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH 

DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI, KTÓRYCH 

WARTOŚĆ PRZEKRACZA 10% KAPITAŁU WŁASNEGO SPÓŁKI 

DOMIUJĄCEJ I ZALEŻNEJ 
Dnia 04.07.2013 r. SO w Katowicach wydał nakaz zapłaty na QR sp. z o.o., Dental Prestige Sp. z o.o.,  

K– Dent Sp. z o.o., oraz trzy osoby fizyczne nakazujący zapłatę kwoty 4.272.31275 zł wraz z odsetkami 

ustawowymi od dnia 13.06.2013 r. do dnia zapłaty oraz kwotą 32.217,00 zł tytułem kosztów procesu. 

W styczniu 2014 roku kwota pożyczki wraz z odsetkami i dodatkowymi kosztami została spłacona. 

Dnia 06.03.2013r. S.O. w Katowicach wydał nakaz zapłaty nakazując zapłatę Gold Tech Sp. z o.o., 

dwóm osobom fizycznym oraz Fabryce Części Rowerowych Romet Wałcz Sp. z o.o. solidarnie kwoty  

5 664 447, 41 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 16.02.2013 r. do dnia zapłaty oraz kwotą 

32.217,00 zł tytułem kosztów procesu. Nakaz jest prawomocny wobec Fabryka Części Rowerowych 

Romet Wałcz Sp. z o.o. i jednej osoby fizycznej, dwóch pozostałych pozwanych wniosło zarzuty od 

nakazu zapłaty, obecnie Spółka dominująca oczekuje na doręczenie zarzutów i wyznaczenie terminu 

rozprawy. Aktualnie prowadzone jest postepowanie egzekucyjne, do tej pory z uzyskanej sumy  

w wysokości 770 tys. zł, Spółce dominującej zgodnie z planami podziału przysługuje 626 tys. zł. 

9. RYNEK DZIAŁALNOŚCI ORAZ POZYCJA RYNKOWA 
Podstawowym rynkiem geograficznym Grupy Kapitałowej jest terytorium Polski. Grupa kapitałowa  

w ostatnich dwóch latach działalności znacząco zwiększyła skalę działalności i osiągnęła 

satysfakcjonująca wartość portfela pracujących wierzytelności. Grupa kapitałowa nadal obserwuje 

duży popyt na swoje usługi, ale ze względów bezpieczeństwa nie planuje w najbliższych miesiącach 

zwiększać skali działania.  

10. SYTUACJA FINANSOWA 
Na koniec 2013 roku, 97% wszystkich aktywów Grupy Kapitałowej stanowiły aktywa obrotowe, w tym 

głównie udzielone pożyczki (82% wszystkich aktywów), 10% aktywów to głównie należności od 

celowej spółki PRAGMA COLLECT sp. z o.o. sp. S.K.A. z tytułu sprzedaży gruntu wraz z kontraktem  

z siecią paliw oraz należności od Pragma Inkaso S.A. z tytuł sprzedaży akcji ww. spółki celowej. 

Aktywa z tytułu działalności zaniechanej przypisane do spółki Romet Wałcz wyniosły 2% sumy 

bilansowej. Kapitał własny grupy na koniec 2013 roku wynosił 4.658 tysięcy złotych i stanowił 9% 

pasywów Grupy Kapitałowej. 27% pasywów na koniec 2013 roku stanowiły zobowiązania 



 

 

krótkoterminowe w postaci pożyczek od spółek powiązanych (w tym pożyczki z tytułu linii 

pożyczkowej), a 59% zobowiązania z tytułu obligacji. Przychody netto ze sprzedaży wzrosły rok do 

roku o 20% do 8.575 tysięcy złotych. Grupa zanotowała nieznaczne pogorszenie wyniku i rentowności 

– zysk netto wyniósł 2.278, rok wcześniej Grupa wykazała zysk na poziomie 2.644 tysięcy złotych. 

Główną przyczyną spadku rentowności jest istotny wzrost kosztów finansowych, które rok do roku 

wzrosły o 63%. Spółka dominująca obecnie koncentruje się na monitorowaniu wierzytelności, 

utrzymywaniu obecnej wielkości portfela i utrzymywaniu odpowiedniej rotacji wierzytelności. Spółka 

dominująca w tym roku nie planuje dalszego zwiększania wartości portfela.  

W związku z faktem, że w roku ubiegłym nie istniała Grupa kapitałowa, prezentowane dane 

porównywalne są danymi jednostkowymi Spółki dominującej.  

11. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ 

Ryzyko upadłości dłużnika / dłużników 
W przypadku ogłoszenia upadłości przez jednego lub kilku dłużników istnieje ryzyko, iż Grupa może 

mieć trudności z odzyskaniem należności, co w konsekwencji może prowadzić do pogorszenia 

wyników finansowych i utraty przez niego płynności. W celu ograniczenia tego ryzyka, Grupa stosuje 

w działalności pożyczkowej wiele rzeczowych i innych zabezpieczeń zwiększających 

prawdopodobieństwo zwrotu zainwestowanego kapitału. Dodatkowo, Grupa zapewnia sobie duży 

wpływ na działania dłużnika, realizację finansowanej inwestycji, działania zmierzające do 

wygenerowania gotówki przeznaczonej na spłatę udzielonej pożyczki, poprzez m.in. uczestnictwo  

w radach nadzorczych, uprawnienia osobiste oraz kary umowne.  

Ryzyko wydłużenia rotacji należności 
Finansowanie dłużne udzielane przez Grupę nie przekracza zazwyczaj 12 miesięcy i z założenia ma 

charakter pomostowy, do uzyskania refinansowania kredytem bankowym lub spłaty przez cash flow 

wygenerowany m.in. ze sprzedaży finansowanych pożyczką  Grupy aktywów. Istnieje ryzyko, że  

w terminie udzielenia pożyczki Pożyczkodawca nie będzie w stanie spłacić całości lub nawet części 

udzielonej pożyczki, co może wpłynąć na niższą rotację należności Grupy i w efekcie na niższą 

rentowność działania. Grupa ogranicza opisane ryzyko poprzez aktywną współpracę przy pozyskaniu 

refinansowania lub sprzedaży aktywów, stały monitoring poszczególnych pożyczek pod kątem 

możliwości spłaty oraz stosowanie opłat prolongacyjnych i prowizji windykacyjnych.  

Ryzyko obniżenia się LTV  
Wskaźnik LTV (Loan to value) określa relację wartości pożyczki do zabezpieczenia i w okresie spłaty 

pożyczki może ulec zwiększeniu (pogorszeniu) w przypadku spadku wartości zabezpieczeń i/lub 

wzrostu wartości pożyczki, głównie wskutek naliczania niezapłaconych odsetek. Grupa ogranicza 

powyższe ryzyko poprzez stały monitoring wartości zabezpieczeń i żądanie dobezpieczania  

w przypadku spadku wartości zabezpieczeń. Grupa stara się również wprowadzać do umów pożyczek 

miesięczną lub kwartalną płatność odsetek oraz w razie konieczności warunkować prolongatę 

pożyczki między innymi spłatą narosłych odsetek.  



 

 

Ryzyko stosowanych zabezpieczeń 
Grupa udziela finansowania o charakterze dłużnym, które w przypadku każdego projektu jest 

zabezpieczone między innymi poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie wybranych aktywów, 

hipoteki, zastawy cywilne i rejestrowe, weksle i poręczenia. Grupa dokonuje indywidualnej analizy 

zestawu zabezpieczeń gwarantujących zwrot środków dla każdej pożyczki, jednak ustanowienie  

i realizacja danego zabezpieczenia jest zawsze obarczona pewnymi ryzykami, których nie sposób 

całkowicie wykluczyć. W szczególności dotyczy to właściwej wyceny zabezpieczeń, identyfikacji 

obciążeń aktywów stanowiących zabezpieczenie oraz praw i roszczeń osób trzecich wobec rzeczy  

i osób udzielających poręczenia, które to mają pierwszeństwo wobec praw i roszczeń Grupy. W celu 

ograniczenia tego ryzyka Grupa w sposób ciągły udoskonala procedury weryfikacji, ustanawiania  

i zaspokajania się z ustanowionych zabezpieczeń. Dodatkowo Grupa bazuje na wsparciu podmiotu 

dominującego – Pragma Inkaso, który jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych 

windykatorów B2B na polskim rynku.  

Ryzyko utraty płynności 
W przypadku braku spłaty pożyczki przez jednego lub kilku dłużników, Grupa może dążyć do 

zaspokojenia swoich należności m.in. poprzez egzekucję z ustanowionych zabezpieczeń. Choć Grupa 

stosuje formy zabezpieczeń, które pozwalają na szybką egzekucję i uzyskanie tytułów wykonawczych, 

okres pomiędzy rozpoczęciem egzekucji, a uzyskaniem faktycznych wpływów gotówkowych 

pokrywających wierzytelność wraz z odsetkami może trwać wiele miesięcy, co w konsekwencji może 

prowadzić do utraty płynności. W opinii Grupy ryzyko to jest istotnie ograniczone poprzez 

przynależność do Grupy Pragma Inkaso oraz umowę linii pożyczkowej, która zapewnia Grupie 

podporządkowane finansowanie w maksymalnej kwocie 13 mln zł.  

Ryzyko związane z utratą kluczowych zasobów ludzkich 
Osobami kluczowymi dla Grupy są członkowie zarządu (Jacek Obrocki i Jakub Holewa) z którymi 

Grupa zawarła umowy, które znacząco zmniejszają niebezpieczeństwo zakończenia współpracy. 

Ryzyko organicznego dostępu do kapitału dłużnego 
Rozwój Grupy uzależniony jest od dostępu do relatywnie taniego kapitału, w szczególności pożyczek 

podporządkowanych udzielanych przez spółki powiązane, emisji obligacji oraz kredytów bankowych. 

Obecnie Grupa nie widzi ryzyka ograniczenia rozwoju w zakresie dostępności do kapitału, ale nie 

można wykluczyć, że w przyszłości potrzeby kapitałowe Grupy mogą przekraczać wartość możliwego 

do pozyskania kapitału i stanowić czynnik ograniczający rozwój. W celu minimalizacji wskazanego 

powyżej ryzyka Spółka dominująca podpisała umowę na uruchomienie stałej linii pożyczkowej na 

finansowanie swojej działalności z Grupą Pragma Inkaso. Umowa zakłada oddanie do dyspozycji 

Spółki dominującej kwoty co najmniej 13 mln zł. Dodatkowym finansowaniem jest program emisji 

obligacji korporacyjnych o wielkości do 30 mln zł.    



 

 

Ryzyko związane z konkurencją 
Grupa identyfikuje w obszarach swojego działania istnienie zaostrzającej się konkurencji. Jako 

podmioty konkurujące z Grupą, identyfikowane są licznie działające fundusze pożyczkowe, fundusze  

i grupy inwestycyjne działające w segmencie private equity. Skutkiem istnienia konkurencji może być 

ograniczenie możliwości pozyskiwania nowych inwestycji przez Grupę oraz pogorszenie możliwych do 

osiągnięcia warunków handlowych takich kontraktów. Skutkiem zaostrzania się konkurencji może 

również być konieczność podjęcia przez Grupę zwiększonej akcji marketingowej. Powyższe czynniki 

mogą składać się na pogorszenie wyników Grupy. Grupa poszukuje swoich przewag konkurencyjnych 

proponując krótkie terminy analiz wykonalności transakcji i wiarygodności kontrahentów, wysoce 

zindywidualizowane podejście do każdej transakcji z uwzględnieniem potrzeb kontrahenta  

i możliwych do zastosowania mechanizmów finansowania, przejrzyste struktury transakcji i ich 

zabezpieczania. Grupa nie ma pewności, że stosowane działania będą trwale korzystnie sytuować go 

na tle konkurencji. 

Ryzyko zmiany stóp procentowych NBP  
Poziom stóp procentowych ma bezpośredni wpływ na koszt pozyskiwanego przez Grupę kapitału 

oraz wielkość wynagrodzenia. Wzrost stóp procentowych automatycznie przekłada się na 

zwiększenie kosztu pieniądza. Zmiana stóp procentowych w odwrotnym kierunku powoduje 

natomiast zmniejszenie górnej granicy oprocentowania które zgodnie z obowiązującymi przepisami 

nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej NBP, czyli na dzień przygotowywania 

niniejszego dokumentu 16%. Grupa wykorzystuje instytucję odsetek maksymalnych w działalności 

operacyjnej, są one zastrzegane w porozumieniach z dłużnikami na wypadek niedotrzymania ich 

postanowień.  

Ryzyko związane z ograniczeniem dostępności finansowania bankowego 
Ograniczanie podaży pieniądza w gospodarce i zmniejszenie dostępności finansowania bankowego 

może negatywnie wpłynąć na możliwości spłaty/refinansowania udzielonych przez Grupę pożyczek. 

Jednym z elementów ograniczenia tego ryzyka jest ewolucja oferty Grupy w kierunku ograniczania 

finansowania transakcji na nieruchomościach i zwiększenie ekspozycji na finansowanie wybranych 

transakcji M&A, gdzie paleta możliwych źródeł spłaty/refinansowania jest relatywnie szeroka  

i zawiera między innymi pozyskanie kredytu inwestycyjnego, pożyczki hipotecznej, kredytu 

obrotowego, faktoringu, optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym, sprzedaż aktywów 

nieoperacyjnych, pozyskanie inwestora zewnętrznego.  

Ryzyko związane z funkcjonowaniem organów sądowych i egzekucyjnych 
Grupa może być narażona na ryzyko opóźnień w postępowaniu organów sądowych i komorniczych. 

W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się skrócenie czasu trwania postępowań, jednak w dalszym 

ciągu może dochodzić do opóźnień, które mogą wpływać na obniżenie rentowności działań Grupy. 

Grupa prowadzi różnego typu działania ograniczające wpływ tego czynnika na jej działalność, przede 

wszystkim zapewniając sobie pozasądowe sposoby odzyskania przysługujących jej wierzytelności. 

Ponadto korzystając z możliwości wyboru organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie, 



 

 

współpracując w sposób stały z wybranymi komornikami sądowymi, przez co ogranicza ryzyko 

przewlekłości procedur egzekucyjnych. 

Ryzyko pogorszenia się koniunktury na rynku nieruchomości  
Rynek nieruchomości charakteryzuje się wahaniami koniunktury mającymi wpływ na wartość 

zabezpieczeń otrzymywanych do pożyczkobiorców. W przypadku braku spłaty pożyczki  

i jednoczesnym znacznym zmniejszeniu wartość zabezpieczenia istnieje ryzyko poniesienia straty  

w momencie sprzedaży wymuszonej nieruchomości będącej zabezpieczeniem. W celu zmniejszenia 

powyższego ryzyka Grupa w taki sposób strukturyzuje transakcję, aby wartość nieruchomości 

znaczenie przekraczała kwotę udzielonego finansowania oraz stosuje inne zabezpieczenia rzeczowe  

i osobiste. 

Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego 
Zmiany przepisów prawnych mogą w istotny sposób wpłynąć na działalność Grupy. Regulacje, które 

mogłyby zakłócić funkcjonowanie Grupy, to np. koncesjonowanie wykonywania działalności 

pożyczkowej. Aktualnie takie postulaty nie są wysuwane i nie wydaje się, aby pojawiły się działania 

zmierzające w tym kierunku. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia Grupy w przypadku 

wprowadzenia koncesjonowania działalności Grupa nie ma podstaw przypuszczać, by miał problem  

z uzyskaniem takiego zezwolenia.  

 

Ryzyko związane z możliwością pogorszenia się sytuacji gospodarczej  

w Polsce 

W przypadku pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce i spowolnienia rozwoju istnieje ryzyko 

obniżenia poziomu wypłacalności dłużników. Zaistnienie takiej sytuacji mogłoby wpłynąć z jednej 

strony na pogorszenie osiąganego wyniku z tytułu świadczenia usług finansowania generowanych 

przez Grupę, z drugiej strony mogłoby w związku z ograniczeniem dostępności finansowania z sektora 

bankowego zwiększyć popyt na usługi Grupy. 

 

Z poważaniem, 
Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 

Jacek Obrocki – Prezes Zarządu 

Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu 

  

KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 



 

 

Oświadczenie Zarządu Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 
 

Wedle naszej najlepszej wiedzy, wybrane   informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone 

zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę. Przedstawione roczne skonsolidowane 

sprawozdanie z działalności  Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 

Grupy, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 

 

 

Z poważaniem, 
Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 

 

Jacek Obrocki – Prezes Zarządu 

Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu 

 

Katowice,  20  marca 2014 roku 
 



 

 

 

Oświadczenie Zarządu Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 
 

Oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa 

oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki 

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 

krajowego. 

 

 

Z poważaniem, 
Zarząd Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 

 

Jacek Obrocki – Prezes Zarządu 

Jakub Holewa – Wiceprezes Zarządu 

 

Katowice,  20  marca 2014 roku 

 
 

 

 

 


