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Sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2008 roku Zarząd PROJPRZEM S.A. przygotował 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 
U. z 2002 r., Nr. 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), aktów wykonawczych do ustawy, z 
uwzględnieniem przepisów dotyczących spółek publicznych. Wyceny aktywów i pasywów 
bilansu oraz pomiaru wyniku finansowego dokonano z zastosowaniem zasad określonych na 
dzień bilansowy. 

W pierwszym kwartale 2008 roku:  

a) rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− ulg inwestycyjnych  – na kwotę 3 tys. zł, 
− róŜnicy między amortyzacją bilansową i podatkową – na kwotę 9 tys. zł, 
− wyceny walutowych kontraktów terminowych – na kwotę 41 tys. zł, 
− wyceny bilansowej zobowiązań – na kwotę 13 tys. zł, 

b) rozwiązano aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− wyceny bilansowej naleŜności – na kwotę 3 tys. zł, 
− wyceny podatkowej produkcji w toku – na kwotę 12 tys. zł, 
− rozliczenia kontraktu długoterminowego – na kwotę 208 tys. zł, 

c) utworzono aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− wyceny bilansowej środków pienięŜnych – na kwotę 7 tys. zł, 
− wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu kwietniu 2008 r. – na kwotę 16 tys. zł, 
− utworzenia rezerwy na koszty – na kwotę 566 tys. zł. 

 

W I kwartale 2008 roku Spółka:  

− utworzyła rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 2.688 tys. zł,  

− rozwiązała rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 118 tys. zł. 
 

Kursy EURO uŜyte do przeliczenia danych finansowych:  

a) pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.03.2008 r. wykazane na stronie tytułowej 
raportu kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 63/A/NBP/2008 
z dnia 31.03.2008 roku: 1 EUR = 3,5258, 

b) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych 
za okres od 01.01.2008 do 31.03.2008 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. Średnia 
arytmetyczna wynosi  10,6722 : 3 = 3,5574.  

 

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

W okresie objętym raportem Spółka kontynuowała działalność w zakresie produkcji 
konstrukcji stalowych oraz wykonawstwa robót budowlanych. W wyniku prowadzonej 
działalności Spółka wypracowała w pierwszym kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaŜy 
w wysokości 38.272 tys. zł, zysk ze sprzedaŜy w wysokości 2.353 tys. złotych oraz zysk netto 
w wysokości 4.415 tys. zł.  

W zakresie produkcji konstrukcji stalowych sprzedaŜ była kierowana głównie na eksport, w 
szczególności do odbiorców niemieckich. Największym odbiorcą produkowanych przez 
PROJPRZEM S.A. wyrobów była Grupa Kapitałowa Crawford Group AB z siedzibą w 



PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q I/2008 – Informacja dodatkowa w tys. zł 

 

- 2 - 

 

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 okresie od stycznia do marca 2008 roku wyniosła 13.739 tys. zł. 
Największym odbiorcą robót budowlanych realizowanych przez Spółkę na terenie kraju w 
analizowanym okresie jest UMA Investments Sp. z o.o. Przychody ze sprzedaŜy dla tego 
kontrahenta, ujęte w stopniu odpowiadającym zaawansowaniu robót rozliczanych jako roboty 
długoterminowe, wyniosły w I kwartale 2008 roku 10.771 tys. zł netto. Zakontraktowana 
wartość robót na tym obiekcie wynosi 69.000 tys. zł netto. Realizacja umowy zostanie 
zakończona w IV kwartale 2008 roku. 

Drugim co do wielkości kontrahentem Spółki w zakresie robót budowlano-montaŜowych był 
BUDOPOL S.A., dla którego PROJPRZEM S.A. realizował w analizowanym okresie dwa 
kontrakty. W I kwartale 2008 roku Spółka zakończyła wykonanie i montaŜ konstrukcji 
stalowej – zadaszenia nad trybuną stadionu „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 netto.  

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 analizowanym okresie 2008 roku wartość 
2.422 tys. zł.  
Ponadto PROJPRZEM S.A. realizuje roboty budowlano-montaŜowe na wykonanie hali 
produkcyjnej dla RADPOL S.A. w Człuchowie. Zakontraktowana wartość robót wynosi 6.505 
tys. zł. Do końca marca 2008 roku osiągnięto przychód ze sprzedaŜy 5.481 tys. zł (kontrakt 
rozliczany jako długoterminowy), z czego w okresie I kwartału 2008 roku zrealizowano 1.263 
tys. zł. 
W I kwartale 2008 roku zakończono budowę drugiego z obiektów wykonywanych dla Makro 
Cash and Carry Polska – Centrum Zaopatrzenia Hurtowego Makro w Koszalinie. Łączny 
przychód ze sprzedaŜy tego obiektu wyniósł 5.729 tys. zł, z czego w I kwartale 2008 roku 
zrealizowano 1.080 tys. zł. 
Do istotnych zdarzeń mających miejsce w PROJPRZEM S.A. w I kwartale 2008 roku naleŜy 
sprzedaŜ części środków trwałych, w tym nieruchomości gruntowych oraz budynków, które 
Spółka nabyła w ramach prywatyzacji Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego w Nowej Soli. Sprzedany majątek nie był niezbędny do prowadzenia 
działalności przez spółkę zaleŜną Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 
PROJPRZEM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli, poprzez którą PROJPRZEM S.A. 
kontynuuje działalność przedsiębiorstwa państwowego. W wyniku sprzedaŜy PROJPRZEM 
S.A. uzyskał przychód w wysokości 4.850 tys. zł netto. 
 

2. 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 Spółkę na terenie Polski kontraktów budowlanych oraz 

− wielkość produkcji konstrukcji metalowych na rzecz klientów zagranicznych.  
PROJPRZEM S.A. kontynuuje działalność na rynkach zagranicznych i dzięki posiadaniu 
wieloletnich umów handlowych oraz pozyskiwaniu nowych odbiorców umacnia swoją 
pozycję na terenie Unii Europejskiej, a w szczególności na terenie Niemiec.  

Znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w I kwartale 2008 roku ma realizacja na 
terenie kraju, rekordowego pod względem wartości, kontraktu zawartego z UMA Investments 
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Sp. z o.o. na budowę zakładu produkcji zboŜowej w Kutnie, która przyniosła w I kwartale 
2008 roku  10.771 tys. zł przychodów ze sprzedaŜy. 
Dokonując porównania wyniku na sprzedaŜy za I kwartał 2008 roku z analogicznym okresem 
2007 roku naleŜy podkreślić poprawę relacji przychodowo - kosztowej na podstawowej 
działalności PROJPRZEM S.A. Wynik na tym poziomie obliczania wzrósł w porównaniu do 
analogicznego okresu roku poprzedniego o 707 tys. zł, tj. o 43 %.  
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 w analizowanym okresie 2008 roku jest zysk ze zbycia 
części środków trwałych nabytych w ramach prywatyzacji Lubuskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli (w kwocie 452 tys. zł) oraz związana ze zbyciem 
środków trwałych realizacja ujemnej wartości firmy (w kwocie 2.524 tys. zł). 

 

3. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 
prezentowanym okresie. 

Strefa klimatyczna, w jakiej działa Spółka powoduje, Ŝe zapotrzebowanie na wyroby i usługi 
wytwarzane przez Spółkę nie jest równomierne w ciągu roku i obniŜa się w okresie 
zimowym. 

 

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

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły. 

 

5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

Zarząd Spółki zaproponował podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w 
sprawie wypłaty dywidendy za 2007 rok w wysokości 3.012 tys. zł, tj. 0,50 zł na akcję. Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie w tym zakresie decyzję w dniu 29 maja 2008 roku. W 
Spółce nie występują akcje uprzywilejowane co do dywidendy. 
Zarząd Spółki zaproponuje równieŜ podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
uchwały w sprawie ustalenia następujących terminów dotyczących dywidendy: 
- dzień ustalenia prawa do dywidendy - 27 czerwca 2008 roku, 
- dzień wypłaty dywidendy - 18 lipca 2008 roku.  
 

 

6. 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. 

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły. 

 

7. Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.  

Na koniec I kwartału 2008 roku względem analogicznego okresu 2007 roku zwiększyła się 
kwota naleŜności warunkowych Spółki z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń o 1.422 
tys. zł, zobowiązania warunkowe wzrosły o 26.908 tys. zł. Tak znaczny wzrost zobowiązań 
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warunkowych jest związany z zabezpieczeniami udzielonymi na rzecz firmy UMA 
Investments Sp. z o.o., dla której PROJPRZEM S.A. realizuje budowę zakładu produkcji 
zboŜowej w Kutnie o wartości sprzedaŜy 69.000 tys. zł. Zabezpieczenie zwrotu zaliczki na 
rzecz tego kontrahenta jest objęte gwarancją ubezpieczeniową o wartości 17.250 tys. zł, 
naleŜyte wykonanie kontraktu gwarancją ubezpieczeniową o wartości 6.900 tys. zł. 


