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

AKTYWA TRWAŁE

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe

Zobowi ązania długoterminowe

Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

2 219

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz róŜnice kursowe z konsolidacji
Niepodzielony wynik finansowy

Kapitały rezerwowe
Wynik finansowy roku obrotowego

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych powyŜej ich wartości nominalnej

Akcje/udziały własne
Pozostały kapitał zapasowy

Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominuj ącej
Kapitał podstawowy

AKTYWA OBROTOWE

Pasywa

28 936

Pozostałe naleŜności krótkoterminowe
-

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

31 202 20 963
173 986 135 610

1 466 328

61 682

- -

107 678 107 451
6 024 6 024

3 993 3 461

27 133 20 554
2 760 12 055

28 158
3 238 3 744

(6)
6 075 3 681

11

6

2 741 275
18 198 4 874

47 047
-

4 132

61 682

na dzień
 30.06.2008  31.12.2007

107 684 107 452

90
1 753

53 035
103

80
3 614

49 647
97

na dzień
 30.06.2008  31.12.2007

53 438 54 981

27

2 432
1 312

1

AKTYWA RAZEM
Środki pienięŜne 
Rozliczenia międzyokresowe

SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIE Ń 30.06.2008 ROKU

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy

Zapasy

1 312

KAPITAŁ WŁASNY

183

120 548
36 701

80 629
28 094

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

15 279

Zobowi ązania krótkoterminowe 63 064 24 414

30 120

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 926

546
-

Zobowiązania z tytuły dostaw i usług

- 242

66 302
Udziały mniejszo ści

ZOBOWIĄZANIA

1 844
Rozliczenia międzyokresowe bierne 9 615

1 557

PASYWA RAZEM 135 610173 986

Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
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od 01.04.2007          
do 30.06.2007

od 01.01.2007          
do 30.06.2007

32 340 62 686
31 895 61 783

445 903
25 984 50 798
25 554 49 936

430 862
6 356 11 888

797 1 573
3 892 7 086

1 667 3 229
349 383
146 176

1 870 3 436
351 561
- -

2 221 3 997
472 826

(3) 449
475 377

1 749 3 171

- -
1 749 3 171

1 749 3 171

1 749 3 171
- -

PLN / akcj ę PLN / akcj ę

0.29 0.53
0.28 0.51

0.29 0.53
0.28 0.51

(665)

Pozostałe przychody operacyjne

Koszt sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe koszty operacyjne

3 954

977

4 320

10 825

341

-

2 760

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji

część odroczona
3 258

(2 363)

Podatek dochodowy
część bieŜąca

Zysk (strata) netto na jedn ą akcję zwykł ą: PLN / akcj ę

0.11

0.44- rozwodniony

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

Zysk (strata) ze sprzeda Ŝy

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy
Koszty sprzedaŜy

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej

708

708

0.12

0.11
0.12

z działalno ści kontynuowanej i zaniechanej

-

0.46

2 760

- podstawowy

- podstawowy

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

707

(1 421)

324

-
1 120

1 833
(412)

215

(676)

708

708

1 796

895
3 655

PLN / akcj ę

-
2 760

2 760

- rozwodniony

Przychody (koszty) finansowe

Koszty ogólnego zarządu
1 905

58 896
57 394

7 862
1 537

565
15 756

1 502
51 034

za okres

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2008 ROKU

Przychody ze sprzedaŜy produktów

od 01.04.2008          
do 30.06.2008

od 01.01.2008          
do 30.06.2008

105 474
103 578

Działalno ść kontynuowana

Wariant kalkulacyjny

Przychody ze sprzeda Ŝy

1 896

1 845

89 718
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 49 497 87 873

5 392

z działalno ści kontynuowanej
0.46
0.44

za okres

Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto

- akcjonariuszom mniejszościowym

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący:

Działalno ść zaniechana

- -

 
 
 

Wartości wskaźników zysku rozwodnionego wyliczono przy uwzględnieniu emisji 180.000 warrantów 
zamiennych na 180.000 akcji serii F Spółki, wynikającą z Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu 
Spółki, spółek zaleŜnych oraz kluczowych pracowników, przyjętego przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. w dniu 12 października 2006 roku. 
Szczegóły Programu zawiera uchwała numer 4 NWZA, której treść jest zawarta w raporcie bieŜącym numer 
45/2006 z dnia 12 października 2006 roku. 
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Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań

Środki pieni ęŜne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej

Dywidendy wypłacone

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

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 12 461

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

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

90

21 428

33 799

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek

376

388
Odsetki zaplacone

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

Zmiana stanu rezerw

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej

Podatek dochodowy odroczony

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych

Zapłacony podatek dochodowy

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

Korekty:

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej

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

od 01.01.2007          
do 30.06.2007

Zysk przed opodatkowaniem

12

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2008 ROKU

za okres
od 01.01.2008          
do 30.06.2008

3 655
1 668

79

(390)
1 969

3 997
989
35

(2 609)

1 792
(446)
231

4 986
6

(11 160)

749
328

(1 102)

(12 047)

231
20 963

31 202

5 323

Amortyzacja wartości niematerialnych
Amortyzacja środków trwałych

(80)
90

938

27 691

(8 550)
(19 933)

7 673

2 363
(800)

(4 341)

(341)

145

(13 490)

6 110

(2 696) (16 530)
5 117

(16 385)2 421

Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŜnic kursowych

Środki pieni ęŜne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej

Metoda po średnia

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej

Koszty odsetek

- 51 312

(3)
(6)(12)

-

10 470

51 303
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Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

RóŜnice 
kursowe z 

konsolidacji

13 417 -
- -

13 417 -
-

- -
- -

-
- -
- -

7 613 -
- -

(473) -
- -
(30) -
- -

20 527 -

20 554 (6)
- -

20 554 (6)

2 -
- 17

2 17
-

2 17
6 582 -

- -
(5) -

27 133 11

- - -- 30 - -

- 376
Przeniesienie kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy - 473 - - - - -

- 376 - -

19- - 19 -
- 2 760
- 2 779

Zysk netto prezentowany bezpo średnio w kapitale własnym - -
17- - 17 -RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą - -

3 171- 3 171 - 3 171
-- -

6 024

- (7 790)
--

- 7 790 -

3 171

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

Kapitał przypadaj ący na udziałowców jednostki dominuj ącej
Kapitał 
własny 
razem

Udziały
mniejszo ściKapitał 

zapasowy

Wynik 
finansowy 
netto roku 

obrotowego

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30. 06.2007 roku

Wyszczególnienie

4 518
-

4 518 7 596

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

Saldo po zmianach

6 024

-

Razem
Niepodzielony

wynik
finansowy

-

1 506

19 957 -

-

Kapitał
podstawowy

6 024

-

-
-

-

45 489

-
6 024

1
- - - - - -

19 957 -

45 488 1 45 489

7 596 45 488

-(7 790) - 7 790 -

1 678

- - -

(2 414)
376

- 3 1713 171

49 806 - - 51 312

- -

- 51 312
1 97 93464 530 3 171 3 681 97 933

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

1 107 452
- -

65 143 - 15 736 107 451
- -

- - - 2 - 2

- 2 760
- 2 760 - 2 779

- 2 760

- - - (5) 5 -
6 107 68465 675 2 760 6 075 107 678

Inwestycje dostępne do sprzedaŜy:

Dywidendy

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2007 roku
Suma zysków i strat uj ętych w okresie od 01.01 do 30.06.2007 roku

Zysk netto prezentowany bezpo średnio w kapitale własnym

Koszt programu motywacyjnego

Saldo na dzie ń 30.06.2007 roku

Saldo na dzie ń 01.01.2008 roku

Wyemitowane akcje

Podział wyniku finansowego

Zbycie środków trwałych

Saldo na dzie ń 30.06.2008 roku

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2008 ROKU

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2008 roku
Suma zysków i strat uj ętych w okresie od 01.01 do 30.06.2008 roku

Rejestracja kapitału mniejszości

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Saldo po zmianach

- (2 414)

Podział wyniku finansowego -

(11 705)

- -

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30. 06.2008 roku
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny

(3 024) - (3 024)55 - (9 661)
Koszt programu motywacyjnego - 477 - - 477 - 477
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1. Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. 

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. składała się z następujących podmiotów: 

− PROJPRZEM S.A. – jednostki dominującej, 

oraz jednostek zaleŜnych: 

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

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

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

− PROMSTAHL GmbH z siedzibą w Gehrden na terenie Republiki Federalnej Niemiec, w której 
PROJPPRZEM S.A. posiadał udziały w o wartości nominalnej 50.000 EURO, co dawało 100% głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników oraz stanowiło 100% kapitału; celem powołania Spółki jest sprzedaŜ 
produkowanych przez PROJPRZEM S.A. wyrobów metalowych na terenie Niemiec i innych krajów 
Europy. 

 

2. Metoda konsolidacji 

Sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. podlega konsolidacji ze sprawozdaniem Lubuskiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o., PROJPRZEM DOM Sp. z o.o., 
PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. oraz PROMSTAHL GmbH metodą pełną.  

 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. 
za II kwartał 2008 roku, sporządzone na dzień 30 czerwca 2008 roku, zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd PROJPRZEM S.A. w dniu 14 sierpnia 2008 roku. 

 

4. Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego 

Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
przyjętym przez Unię Europejską Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 34 – 
Śródroczna sprawozdawczość finansowa.  

Zaprezentowane skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2008 roku oraz dane porównywalne, zgodnie z 
przepisami prawa, jako śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu 
biegłego rewidenta.  

Format sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach 
polskich złotych („PLN”).  
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5. Stosowane zasady rachunkowości 

Sporządzając niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zastosowano takie same zasady (politykę) 
rachunkowości i metody obliczeniowe, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym (za 2007 rok). 

 
6. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W II kwartale 2008 roku PROJPRZEM S.A. dokonał następujących transakcji z podmiotami powiązanymi: 

- jednostki zaleŜne PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. oraz PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. są związane z 
PROJPRZEM S.A. umową wynajmu pomieszczeń biurowych; obrót z tego tytułu wyniósł odpowiednio 8 i 31 
tys. zł w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku;  

- Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. wynajmuje nieruchomości 
na terenie Nowej Soli będące własnością PROJPRZEM S.A; obrót z tego tytułu osiągnął wartość 219 tys. zł;  

- LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. dokonało od PROJPRZEM S.A. zakupu konstrukcji stalowej za kwotę 219 tys. 
zł netto;  

- PROJPRZEM S.A. dokonał zakupu materiałów od PROMSTAHL GmbH o wartości ok. 322 tys. € oraz usług 
w zakresie doradztwa projektowego w kwocie 44 tys. € (łącznie kwota po przeliczeniu 1.274 tys. zł); 

- PROJPRZEM S.A. sprzedał wyroby do PROMSTAHL GmbH w kwocie ok. 326 tys. € (1.241 tys. zł), 

- PROJPRZEM S.A. dokonał zakupu usług w zakresie wykonawstwa budownictwa mieszkaniowego od 
PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. w kwocie 1.603 tys. zł netto i zastępstwa inwestorskiego od PROJPRZEM DOM 
Sp. z o.o. w kwocie 118 tys. zł netto, 

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

 

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

 
7. Koszty rodzajowe 
 

    
 01.01.-

30.06.2008 
 01.01.-

30.06.2007 
  
    
    
a) amortyzacja 1 871  974 
b)  zuŜycie materiałów i energii 41 676  31 716 
c) usługi obce 40 702  13 769 
d) podatki i opłaty 883  482 
e) wynagrodzenia 16 116  10 853 
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  3 985  2 871 
g) pozostałe koszty rodzajowe 1 123  606 
 106 356  61 271 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -6 421  -1 472 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna) -260 

 
-1 204 

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna) -977  -1 573 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -10 825  -7 086 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 87 873  49 936 
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8. NaleŜności i zobowiązania warunkowe 

    
 30 czerwca   30 czerwca 

 2008  2007 
    
NaleŜności warunkowe z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 665  1 736 
    
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i 
poręczeń 

27 140  4 674 

Pozycje pozabilansowe, razem    
 29 805  6 410 

 

Na koniec II kwartału 2008 roku względem analogicznego okresu 2007 roku zwiększyła się kwota naleŜności 
warunkowych Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń o 929 tys. zł, 
zobowiązania warunkowe wzrosły o 22.466 tys. zł.  

Wzrost zobowiązań warunkowych jest związany z gwarancjami ubezpieczeniowymi udzielonymi na rzecz firmy 
UMA Investments Sp. z o.o., dla której Jednostka Dominująca PROJPRZEM S.A. realizuje budowę Zakładu 
Produkcji ZboŜowej w Kutnie o wartości sprzedaŜy 70.096 tys. zł. Gwarancje te obejmują m.in. zwrot zaliczki 
na rzecz tego kontrahenta (suma gwarancyjna 14.408 tys. zł) oraz naleŜyte wykonanie kontraktu (suma 
gwarancyjna 6.900 tys. zł). 

 
 

9. Segmenty działalności – branŜowe i geograficzne 

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

Za uzupełniający wzór sprawozdawczy przyjęto podział na segmenty geograficzne przy zastosowaniu kryterium 
opierającym się na lokalizacji geograficznej klientów. Przyjęto podział segmentów geograficznych na przychody 
osiągnięte od klientów zlokalizowanych na terytorium Polski oraz przychody osiągnięte od klientów 
zlokalizowanych poza granicami kraju. Prezentacja przychodów w podziale kraj – zagranica przedstawia się 
następująco: 

 

 01.01.-30.06.2008  01.01.-30.06.2007 
 w tys. zł w %  w tys. zł w % 
      
SprzedaŜ krajowa 73 657 69,8  29 348 46,8 
SprzedaŜ eksportowa 31 817 30,2  33 338 53,2 
      
Razem      
 105 474 100,0  62 686 100,0 

 

10. Inne informacje 
 
a) Zasady przeliczenia na EURO wybranych danych finansowych 

Kursy EURO uŜyte do przeliczenia danych finansowych:  

− pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30.06.2008 r. wykazane na stronie tytułowej raportu 
kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 126/A/NBP/2008 z dnia 
30.06.2008 roku: 1 EUR = 3,3542, 
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− pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30.06.2007 r. wykazane na stronie tytułowej raportu 
kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 125/A/NBP/2007 z dnia 
29.06.2007 roku: 1 EUR = 3,7658, 

−  poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych za okres 
od 01.01.2008 do 30.06.2008 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie kursów ogłoszonych 
przez NBP w tabelach kursów: 22/A/NBP/2008 z dnia 31.01.2008 roku, 43/A/NBP/2008 z dnia 
29.02.2008 roku, 63/A/NBP/2008 z dnia 31.03.2008 roku, 85/A/NBP/2008 z dnia 30.04.2008 roku, 
105/A/NBP/2008 z dnia 30.05.2008 roku, 126/A/NBP/2008 z dnia 30.06.2008 roku. Średnia 
arytmetyczna wynosi  20,8656 : 6 = 3,4776, 

− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych za okres 
od 01.01.2007 do 30.06.2007 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie kursów ogłoszonych 
przez NBP w tabelach kursów: 22/A/NBP/2007 z dnia 31.01.2007 roku, 42/A/NBP/2007 z dnia 
28.02.2007 roku, 64/A/NBP/2007 z dnia 30.03.2007 roku, 84/A/NBP/2007 z dnia 30.04.2007 roku, 
105/A/NBP/2007 z dnia 31.05.2007 roku, 125/A/NBP/2007 z dnia 29.06.2007 roku. Średnia 
arytmetyczna wynosi  23,0917 : 6 = 3,8486. 

b) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z 
wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

W okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. kontynuowała działalność w zakresie 
produkcji konstrukcji stalowych, wykonawstwa robót budowlanych o charakterze przemysłowym i dla 
potrzeb budownictwa mieszkaniowego. W wyniku prowadzonej działalności Grupa wypracowała w drugim 
kwartale 2008 roku (pierwszym półroczu 2008 roku) przychody ze sprzedaŜy w wysokości 58.896 tys. zł 
(105.474 tys. zł), zysk ze sprzedaŜy w wysokości 1.905 tys. zł (3.954 tys. zł) oraz zysk netto w wysokości 
708 tys. zł (2.760 tys. zł). 

Wykonawstwo w zakresie robót budowlano-montaŜowych było skierowane przede wszystkim do odbiorców 
krajowych. Największym kontrahentem, dla którego Emitent realizował roboty budowlane w analizowanym 
okresie, była firma UMA Investments Sp. z o.o. (budowa Zakładu Produkcji ZboŜowej w Kutnie). 
Przychody ze sprzedaŜy dla wymienionego kontraktu, ujęte w stopniu odpowiadającym zaawansowaniu 
robót rozliczanych jako roboty długoterminowe, wyniosły w II kwartale 2008 roku (I półroczu 2008 roku) 
18.212 tys. zł (28.983 tys. zł). Zakontraktowana wartość robót na tym obiekcie wynosi 70.096 tys. zł netto. 
Realizacja umowy zostanie zakończona w IV kwartale 2008 roku. 

Drugim co do wielkości kontrahentem Jednostki Dominującej w analizowanym okresie w zakresie robót 
budowlano-montaŜowych był BUDOPOL S.A., dla którego Jednostka realizowała dwa kontrakty. W I 
kwartale 2008 roku Emitent zakończył wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowej – zadaszenia nad trybuną 
Stadionu Miejskiego „Zawisza” w Bydgoszczy na łączną kwotę 1.900 tys. zł. Przychód ze sprzedaŜy w 
2008 roku z tytułu tych robót wyniósł 1.700 tys. zł.  

W trakcie realizacji jest drugie zlecenie otrzymane od BUDOPOL S.A. na wykonanie robót instalacyjnych 
w budynkach Szpitala Miejskiego w Grudziądzu. Przychód z kontraktu (rozliczanego jako długoterminowy) 
osiągnął w II kwartale 2008 roku (I półroczu 2008 roku) wartość 188 tys. zł (2.610 tys. zł). Narastająco od 
początku realizacji kontraktu Grupa osiągnęła przychód z tytułu jego realizacji w wysokości 5.673 tys. zł. 
Wartość kontraktu wynosi obecnie 9.923 tys. zł netto. 

Ponadto Jednostka Dominująca PROJPRZEM S.A. realizuje roboty budowlano-montaŜowe będące częścią 
inwestycji w rozbudowę fabryki telewizorów TV-3 LG Electronics w Kobierzycach dla Engineering Works 
Sp. z o.o. W II kwartale 2008 roku osiągnięto przychód ze sprzedaŜy w wysokości 4.458 tys. zł (kontrakt 
rozliczany jako długoterminowy). Zakontraktowana wartość robót wynosi 5.425 tys. zł netto. 

Szereg robót ogólnobudowlanych o charakterze długoterminowym i rozliczanych w stopniu 
odpowiadającym zaawansowaniu robót wykonywała równieŜ spółka zaleŜna Lubuskie Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. (zwana dalej LPBP).  

Spółka ta realizowała m.in. roboty budowlane dla Lug Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, 
z których w II kwartale 2008 roku (I półroczu 2008 roku) osiągnęła przychód ze sprzedaŜy w kwocie 4.549 
tys. zł (9.925 tys. zł) netto. Zakontraktowana wartość robót wynosi 13.139 tys. zł. 

LPBP realizowała równieŜ kontrakt na budowę hali odlewni i budynku socjalno-biurowego dla Voit  Polska 
Sp. z o.o. oraz umowę na budowę budynku socjalno-administracyjnego dla Gedia Poland. Z tytułu tych 
robót Grupa uzyskała w I półroczu 2008 roku przychód ze sprzedaŜy odpowiednio 6.093 tys. zł oraz 3.316 
tys. zł netto. 
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W zakresie produkcji konstrukcji stalowych sprzedaŜ była kierowana głównie na eksport. Największym 
odbiorcą wyrobów produkowanych przez Grupę Kapitałową PROJPRZEM S.A. była Grupa Kapitałowa 
Crawford Group AB z siedzibą w Malmö /Szwecja/, dla której dostarczane są urządzenia i podzespoły 
związane z techniką przeładunkową. Odbiorcą pomostów przeładunkowych w ramach Grupy Kapitałowej 
Crawford Group AB jest Crawford Combursa S.L. z siedzibą w Hiszpanii. Wartość sprzedaŜy netto dla 
Grupy Crawford w II kwartale 2008 roku (I półroczu 2008 roku) wyniosła 10.794 tys. zł (24.533 tys. zł). 
 
Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. realizowała równieŜ sprzedaŜ kompletnych systemów 
przeładunkowych. Powołana w tym celu jednostka zaleŜna PROMSTAHL GmbH osiągnęła z tytułu ich 
sprzedaŜy odbiorcom zewnętrznym przychód w kwocie 510 tys. €. 
 

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. realizuje takŜe prace związane z działalnością deweloperską. W II 
kwartale 2008 roku Grupa kontynuowała realizację budowy domów jednorodzinnych szeregowych. 
Przewidywane przychody z ich sprzedaŜy wyniosą ok. 6,7 mln zł (7,2 mln zł brutto). Planowany termin 
zakończenia inwestycji przypada na IV kwartał 2008 roku.  

Grupa rozpoczęła równieŜ budowę I etapu osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych w bydgoskiej 
dzielnicy Fordon. Obejmuje on wybudowanie 2 budynków mieszkalnych (63 mieszkania i 4 lokale 
usługowe) oraz garaŜu podziemnego (z 75 miejscami postojowymi). Przewidywane przychody ze sprzedaŜy 
wyniosą ok. 20,3 mln zł netto (22,2 mln zł brutto). Termin realizacji inwestycji zaplanowano na II kwartał 
2009 roku. 

 
 
Istotnym zdarzeniem jakie miało miejsce w Grupie w drugim kwartale 2008 roku było Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A., które odbyło się 29 maja 2008 roku. Zatwierdziło ono m.in. 
sprawozdania finansowe Emitenta oraz Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za 2007 rok, dokonało 
podziału wyniku finansowego Jednostki Dominującej za 2007 rok i podjęło decyzję w sprawie wypłaty 
dywidendy w kwocie 3.012 tys. zł (0,50 zł na jedną akcję). Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 
27 czerwca 2008 roku. 
Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 18 lipca 2008 roku. 

 

Na wynik netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za I półrocze 2008 roku w stosunku do wyniku 
osiągniętego przez Jednostkę Dominującą PROJPRZEM S.A. miały znaczący wpływ następujące czynniki:  

− dostosowanie do zasad zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
(MSSF) spowodowało spadek wyniku o 2.784 tys. zł, z czego wynik zmniejszono o: 

a) realizację nadwyŜki wartości godziwej aktywów netto nabytego Lubuskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli nad ceną nabycia (ujemną wartość firmy) w kwocie 
2.733 tys. zł związaną ze sprzedaŜą części majątku, skorygowanej o rezerwę na podatek odroczony 
w kwocie 519 tys. zł (2.214 tys. zł netto); zgodnie z uregulowaniami MSSF powstałą nadwyŜkę 
(ujemną wartość firmy) ujęto w skonsolidowanym wyniku finansowym Grupy Kapitałowej w 
momencie jej powstania, tj. w wyniku 2007 roku, 

b) 6 tys. zł z tytułu róŜnicy w wycenie rozrachunków i środków pienięŜnych w EURO (zgodnie z 
MSSF wycena pozycji pienięŜnych aktywów wyraŜonych w walutach obcych po kursie kupna, 
pozycji pienięŜnych pasywów – po kursie sprzedaŜy), 

c) 86 tys. z tytułu róŜnicy w amortyzacji środków trwałych (według MSSF podstawa amortyzacji jest 
wyŜsza), 

d) 477 tys. zł z tytułu ujęcia kosztów programu menedŜerskiego /łączny koszt Programu 
Motywacyjnego w 2008 roku wyniesie 954 tys. zł/, 

− konsolidacja sprawozdań finansowych spowodowała zwiększenie wyniku o kwotę: 30 tys. zł. 
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c) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe 

 

Wpływ na osiągnięty poziom zysku netto miała:  

− wielkość realizowanych przez Grupę na terenie Polski kontraktów budowlanych oraz 

− wielkość produkcji konstrukcji metalowych na rzecz klientów zagranicznych.  

W obszarze robót budowlano-montaŜowych realizowanych przede wszystkim na terenie kraju przychody ze 
sprzedaŜy w I półroczu 2008 roku wzrosły o 68,3 % w stosunku do I półrocza roku poprzedniego. Wzrost 
ten jest efektem aktywnego poszukiwania zleceń na rynku krajowym. Największy udział w tym wzroście 
ma realizacja kontraktu zawartego z UMA Investments na budowę Zakładu Produkcji ZboŜowej w Kutnie, 
który przyniósł Grupie w II kwartale 2008 roku 18.212 tys. zł przychodów ze sprzedaŜy.  
Grupa realizuje równieŜ szereg innych zleceń o charakterze ogólnobudowlanym o znacznych wartościach, 
które szerzej opisano w punkcie 10 lit. b niniejszego sprawozdania. 

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. kontynuuje równieŜ działalność na rynkach zagranicznych i dzięki 
posiadaniu wieloletnich umów handlowych oraz pozyskiwaniu nowych odbiorców przychody ze sprzedaŜy 
denominowane w euro pozostają na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Negatywnie natomiast na 
utrzymanie dotychczasowej rentowności na zleceniach zagranicznych wpływa aprecjacja złotego.  

Porównując rok do roku wyniki na pozostałych poziomach ich ustalania (wynik na działalności 
gospodarczej, brutto, netto) naleŜy mieć na uwadze fakt, iŜ znaczącą pozycją pozostałej działalności 
operacyjnej o charakterze nietypowym (jednostkowym) w pierwszym półroczu 2008 roku jest zysk ze 
zbycia części środków trwałych nabytych w ramach prywatyzacji Lubuskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli (452 tys. zł). 

 

d) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. 

Strefa klimatyczna, w jakiej działa Grupa powoduje, Ŝe zapotrzebowanie na wyroby i usługi wytwarzane 
przez Grupę nie jest równomierne w ciągu roku i obniŜa się w okresie zimowym. NajwyŜszy poziom 
przychodów ze sprzedaŜy Grupa uzyskuje okresie od czerwca do listopada. 

 

e) Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych. 

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły. 

 

f) Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, 
z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
 
W dniu 29 maja 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. podjęło uchwałę w 
sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 3.012 tys. zł (0,50 zł na jedną akcję) w wyniku podziału zysku za 
2007 rok. Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 27 czerwca 2008 roku. Wypłata dywidendy 
nastąpiła w dniu 18 lipca 2008 roku. U Emitenta nie występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy. 

 

g) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie 
finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe emitenta. 

Nie występują takie zdarzenia. 

 

h) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, 
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

Informacja w tym zakresie została przedstawiona w punkcie 1 niniejszej informacji dodatkowej. 
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i) Stanowisko Zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych. 

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych. 

 
j) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5 

% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz 
ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w 
okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

Na dzień przekazania  raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę dominującą informacjami 
następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy: 

 

Akcjonariusze posiadający 5% głosów na WZA  

Imi ę i nazwisko 
(nazwa) 

ilość akcji 
uprzywilejowa
-nych na dzień 
przekazania 
raportu za I 
kwart. 2008 

 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 
raportu za I 
kwart. 2008 

liczba akcji 
nabytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
zbytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowa-
nych  na dzień 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu 

ilość głosów 
na dzień 

przekazania 
raportu 

% głosów na 
WZA stan 
na dzień 

przekazania 
raportu 

ING TFI S.A. - 1.033.795 - - - 1.033.795 1.033.795 13,46 

Zdzisław 
Klimkiewicz 

154.750 72.439 - - 154.750 72.439 691.439 9,00 

Lukrecjan 
Marzec 

154.750 - - - 154.750 - 619.000 8,06 

OFE Warta 
S.A.* 

- 584.067 - - - 584.067 584.067 7,60 

Wacław 
Tomaszewski 

105.000 44.640 12.034 - 105.000 56.674 476.674 6,20 

Paweł 
DłuŜewski 

105.000 46.875 - - 105.000 46.875 466.875 6,08 

Commercial 
Union 
Investment 
Management 

- 441.316 - - - 441.316 441.316 5,74 

Noble Funds 
TFI S.A. 

- 418.265 - - - 418.265 418.265 5,44 

Pioneer Pekao 
Investment 
Management 
S.A. 

- 389.660 - - - 389.660 389.660 5,07 

 * poprzednio OFE DOM 

 

Zgodnie z posiadanymi przez Jednostkę Dominującą informacjami, na dzień przekazania raportu 
kwartalnego następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% akcji w kapitale akcyjnym Emitenta: 

ING TFI S.A.             1.033.795 akcji zwykłych na okaziciela (17,16%) 

OFE Warta S.A.        584.067 akcji zwykłych na okaziciela (9,70%) 

Commercial Union Investments Mng.  441.316 akcji zwykłych na okaziciela (7,33%) 

Noble Funds TFI S.A.   418.265 akcji zwykłych na okaziciela (6,94%) 

Pioneer Pekao Investment Mng. S.A.  389.660 akcji zwykłych na okaziciela (6,47%) 
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Zarząd 

Imi ę i 
nazwisko 

ilość akcji 
uprzywilejowanych na 

dzień przekazania 
raportu 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
nabytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
zbytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowanych 

na dzień przek. 
raportu za I kwart. 

2008 

ilość akcji 
zwykłych na 
dzień przek. 

raportu za I kw. 
2008 

Henryk 
Chyliński 

- 25.692 - - - 25.692 

Władysław 
Pietrzak 

- 28.500 - - - 28.500 

Tadeusz 
Nawrocki 

- 30.272 - - - 30.272 

 
 
Rada Nadzorcza 

Imi ę i nazwisko 

ilość akcji 
uprzywilejowa-
nych na dzień 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
nabytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
zbytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowa-
nych na dzień 

przekazania rap.  
za I kwart. 2008 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 
rap. za I kw. 

2008 
Paweł DłuŜewski 105.000 46.875 - - 105.000 46.875 
Zdzisław 
Klimkiewicz 

154.750 72.439  - 154.750 72.439 

Jarosław  
Skiba 

- - - - - - 

Andrzej 
Karczykowski 

- 33 - - - 33 

Wacław 
Tomaszewski 

105.000 56.674 12.034 - 105.000 44.640 

 
k) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego 

lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych 
emitenta. 

Postępowania takie nie były prowadzone. 

 

l) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej lub wielu transakcji z 
podmiotami powiązanymi, jeŜeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w 
okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - 
jeŜeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy 
jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieŜącej działalności operacyjnej, 
prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną, z wyjątkiem transakcji zawieranych przez 
emitenta będącego funduszem z podmiotem powiązanym, wraz ze wskazaniem ich łącznej wartości. 

Transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi zostały opisane w pkt 6 niniejszego sprawozdania. 
Transakcje wymienione w tym punkcie są transakcjami typowymi i rutynowymi oraz zostały zawarte na 
warunkach rynkowych. 

 

m) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń kredytu lub poŜyczki 
lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli 
łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów 
własnych emitenta. 

Poręczeń i gwarancji o tej wartości nie udzielano. 

 

 

 



Nazwa grupy kapitałowej: PROJPRZEM S.A. 
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n) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, 
finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości 
realizacji zobowiązań przez emitenta. 

W wyniku przeprowadzonej na przełomie 2006 i 2007 roku emisji 1.506.000 akcji serii E, Jednostka 
Dominująca PROJPRZEM S.A. pozyskała środki finansowe w wysokości 52,7 mln złotych brutto (51,3 mln 
złotych netto). Celem emisji było sfinansowanie znaczących inwestycji powiększających zdolności 
wytwórcze ośrodków wytwórczych Emitenta, rozpoczęcie działalności deweloperskiej oraz przejęcie spółek 
o podobnym profilu działalności. 

Ze środków pochodzących z emisji Grupa nabyła grunty na prowadzenie działalności deweloperskiej o 
łącznej powierzchni 77.325 m2 o łącznej cenie nabycia 16.755 tys. zł. Rozbudowano równieŜ Grupę 
Kapitałową PROJPRZEM S.A. nabywając w ramach prywatyzacji Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego w Nowej Soli za 9.150 tys. zł. 

Realizując załoŜenia emisji Grupa poniosła ponadto w 2007 roku znaczne nakłady na inwestycje rzeczowe, 
które wyniosły 23.700 tys. zł. Wybudowano m.in. halę malarni ze śrutownią w Zakładzie Produkcyjnym w 
Koronowie oraz budowę hali produkcyjno-magazynowej w Zakładzie Produkcyjnym w Sępólnie 
Krajeńskim.  

W 2008 roku PROJPRZEM S.A. planuje ponieść dalsze nakłady inwestycyjne na aktywa trwałe w 
wysokości 8.531 tys. zł. W pierwszych dwóch kwartałach poniesione nakłady wyniosły 2.686,5 tys. zł, w 
tym wydatkowano na maszyny i urządzenia 1.500,6 tys. zł, budynki i budowle 561,3 tys. zł (modernizacja). 
Wszystkie te inwestycje, zarówno juŜ dokonane jak i zaplanowane, mają na celu doskonalenie procesów 
technologicznych oraz zwiększanie technicznego uzbrojenia pracy. Takie działania umoŜliwi ą podnoszenie 
wydajności i utrzymanie konkurencyjnej pozycji Grupy na rynku, zwłaszcza na rynku konstrukcji 
stalowych. Mają teŜ znaleźć odzwierciedlenie w wynikach finansowych w 2008 roku i w latach następnych. 

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. realizuje równieŜ prace związane z działalnością deweloperską. W II 
kwartale 2008 roku Grupa kontynuowała realizację budowy domów jednorodzinnych szeregowych. 
Przewidywane przychody z ich sprzedaŜy wyniosą ok. 6,7 mln zł (7,2 mln zł brutto). Planowany termin 
zakończenia inwestycji przypada na IV kwartał 2008 roku.  

Grupa rozpoczęła równieŜ budowę I etapu osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych w bydgoskiej 
dzielnicy Fordon. Obejmuje on wybudowanie 2 budynków mieszkalnych (63 mieszkania i 4 lokale 
usługowe) oraz garaŜu podziemnego (z 75 miejscami postojowymi). Przewidywane przychody ze sprzedaŜy 
wyniosą ok. 20,3 mln zł netto (22,2 mln zł brutto). Termin realizacji inwestycji zaplanowano na II kwartał 
2009 roku. 

Ponadto w ramach realizacji I etapu programu inwestycyjnego, do którego realizacji Jednostka Dominująca 
zobowiązała się podpisując umowę prywatyzacyjną Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego w Nowej Soli, dokapitalizowano w I kwartale 2008 roku LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. w 
Nowej Soli poprzez podwyŜszenie kapitału podstawowego o kwotę 1.500 tys. złotych.  

Wymienione inwestycje mają Grupie Kapitałowej PROJPRZEM S.A. przysporzyć korzyści finansowych w 
dłuŜszym okresie czasu, a dywersyfikacja Grupy Kapitałowej pod względem przedmiotu działalności, jak i 
geograficznym ma zapewnić stabilny wzrost wyników finansowych w długim horyzoncie czasowym. 

Ponadto obecny niski poziom zadłuŜenia oraz wysoka płynność finansowa pozwalają Grupie na  bieŜącą i 
terminową obsługę zobowiązań. W opinii Zarządu Grupa Kapitałowa i jej Spółki są wiarygodnym 
partnerem w obrocie gospodarczym. 

 
o) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 

perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 

Wyniki III kwartału 2008 roku i następnych zaleŜeć będą w głównej mierze od efektu finansowego 
realizacji pozyskanych przez Grupę kontraktów, jak równieŜ wyniku postępowań ofertowych, w których 
Grupa obecnie uczestniczy. 

W znacznej mierze będą miały na nie wpływ kontrakty na roboty budowlane realizowane na terenie kraju, 
w tym obecnie największy realizowany przez Emitenta dla UMA Investments obejmujący budowę Zakładu 
Produkcji ZboŜowej w Kutnie. Wartość umowy wraz z robotami dodatkowymi wynosi 70.096 tys. zł netto, 
a planowany termin realizacji robót określono na IV kwartał 2008 roku.  

Ze względu na duŜy udział eksportu w strukturze sprzedaŜy Grupy, kształtowanie się kursu EURO w 
stosunku do złotego będzie mieć istotny wpływ na wielkość wyniku finansowego Grupy w 2008 roku. 
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Aprecjacja polskiej waluty powoduje spadek rentowności zleceń zagranicznych. Grupa dla zachowania 
dotychczasowej konkurencyjności wyrobów oraz zyskowności zleceń dokonała w roku poprzednim i 
kontynuuje w bieŜącym szereg inwestycji w zakresie unowocześnienia technologicznego zakładów 
produkcyjnych, które mają zwiększyć wydajność i efektywność produkcji.  
Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. przystąpiła takŜe do realizacji zapowiadanych projektów 
deweloperskich, których efekt finansowy wpłynie na wynik Grupy w dłuŜszej perspektywie czasowej. 
Spółka zaleŜna PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. uzyskała pozwolenie na budowę 6 budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych ze 173 mieszkaniami o łącznej powierzchni 10.800 m2, lokali usługowych o powierzchni 
900 m2 oraz garaŜy podziemnych ze 168 miejscami postojowymi. Przewidywane przychody ze sprzedaŜy 
mieszkań, lokali usługowych, miejsc postojowych w garaŜu wielostanowiskowym wyniosą ok. 60 mln zł. 
Oddanie do uŜytkowania pierwszych mieszkań jest planowane na II kwartał 2009 roku. Realizacja tej części 
budowy jest I etapem projektu deweloperskiego w bydgoskiej dzielnicy Fordon, który obejmuje 
wybudowanie i sprzedaŜ ok. 800 mieszkań o łącznej powierzchni uŜytkowej 48.000 m2. 

Jednostka Dominująca PROJPRZEM S.A. wraz z podmiotami zaleŜnymi kontynuuje równieŜ budowę 
domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o łącznej powierzchni uŜytkowej 1.282 m2. 
Przewidywane przychody ze sprzedaŜy domów wyniosą 6.700 tys. zł, a zakończenie robót nastąpi w IV 
kwartale 2008 roku.  

 

 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu PROJPRZEM S.A.   
     
     

14 sierpnia 2008 roku  Henryk Chyliński  Prezes Zarządu   
Data imię i nazwisko  Podpis  

Podpis osoby, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych 

      

      

      

14 sierpnia 2008 roku Tadeusz Nawrocki Wiceprezes Zarządu    

Data imię i nazwisko ds. technicznych Podpis  Podpis 

      

      

      

14 sierpnia 2008 roku Władysław Pietrzak Wiceprezes Zarządu   14 sierpnia 2008 roku 

Data imię i nazwisko ds. finansowo - 
księgowych 

Podpis   

      

      

     Władysław Pietrzak 
      
      

     Wiceprezes Zarządu 


