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Sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2006 roku PROJPRZEM S.A. przygotowała 
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 2006 roku: 

a) rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
− ulg inwestycyjnych  – na kwotę 5 tys. zł,
− wyceny bilansowej zobowiązań – na kwotę 13 tys. zł,
− wyceny bilansowej środków pieniężnych na kwotę 16 tys. zł,
− wyceny bilansowej instrumentów finansowych na kwotę 27 tys. zł,

b) rozwiązano aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
− wyceny bilansowej należności (odpisy aktualizujące) – na kwotę 10 tys. zł,
− wyceny bilansowej należności – na kwotę 28 tys. zł,
− kosztów pracy 288 tys.  zł,
− biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów – na kwotę 130 tys. zł,

c) utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
− różnicy między amortyzacją bilansową i podatkową – na kwotę 7 tys. zł,
− wyceny bilansowej środków pieniężnych – na kwotę 10 tys. zł,
− wyceny bilansowej należności – na kwotę 6 tys. zł,
− wyceny instrumentów finansowych – na kwotę 11 tys. zł,

d) utworzono aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
− wyceny zobowiązań w walutach obcych – na kwotę 10 tys. zł,
− biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów – na kwotę 315 tys. zł,
− kosztów pracy, które w myśl przepisów podatkowych są kosztem uzyskania po 

zapłacie – 292 tys. zł,
− kosztów naliczenia ZFŚS – na kwotę 22 tys. zł.

W I kwartale 2006 roku Spółka: 
− utworzyła rezerwę na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 1.659 tys. zł. 
− rozwiązała rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 686 tys. zł.
W wymienionym okresie Spółka nie zmieniła stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, 
ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego.
Kursy EURO użyte do przeliczenia danych finansowych: 
a) pozycje  aktywów  i  pasywów  bilansu  na  dzień  31.03.2006  r.  wykazane  na  stronie 

tytułowej raportu kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 
65/A/2006 z dnia 31.03.2006 roku: 1 EUR = 3,9357,

b) poszczególne  pozycje  rachunku  zysków  i  strat  oraz  rachunku  przepływu  środków 
pieniężnych za okres od 01.01.2006 do 31.03.2006 roku zostały przeliczone na EURO na 
podstawie  kursów  ogłoszonych  przez  NBP  w  tabelach  kursów:  22/A/2006  z  dnia 
31.01.2006 roku, 42/A/2006 z dnia 28.02.2006 roku, 65/A/2006 z dnia 31.03.2006 roku. 
Średnia arytmetyczna wynosi 11,5368: 3 = 3,8456. 

1. Zwięzły  opis  istotnych  dokonań  lub  niepowodzeń  emitenta  w  okresie,  którego 
dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
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W  okresie  objętym  raportem  Spółka  kontynuowała  działalność  w  zakresie  produkcji 
konstrukcji stalowych oraz wykonawstwa robót budowlanych. W wyniku prowadzonej 
działalności spółka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 22.132 tys. zł., 
oraz zysk netto w wysokości 450 tys. zł. 
Sprzedaż konstrukcji stalowych była kierowana głównie na eksport, w szczególności do 
odbiorców  niemieckich.  Największym  odbiorcą  produkowanych  przez  PROJPRZEM 
S.A. wyrobów była firma Cardo Door Docking Production GmbH. Wartość sprzedaży na 
rzecz tego kontrahenta wyniosła 11.767 tys. zł. 
W  I  kwartale  2006  roku  PROJPRZEM  zawarł  kilka  umów  na  realizację  robót 
budowlanych,  które  stanowić  będą  uzupełnienie  posiadanych  kontraktów.  Największe 
zlecenie  budowlane  pozyskane  w  I  kwartale  bieżącego  roku  obejmuje  wykonanie 
konstrukcji  stalowej  na  „Budowie  Centrum  Ekspedycyjno  –  Rozdzielczego  Poczty 
Polskiej w Pruszczu Gdańskim” o wartości 6.200 tys.  złotych. Największym odbiorcą 
robót budowlanych realizowanych przez spółkę w I kwartale 2006 były Zakłady Mięsne 
Kujawy Sp. z o.o., dla której wykonano prace o wartości 3.694,8 tys. zł.  

2. Opis  czynników i  zdarzeń,  w  szczególności  o  nietypowym charakterze,  mających 
znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
Wpływ na osiągnięty poziom zysku netto miały liczne inwestycje budowlane realizowane 
na  terenie  Polski  oraz  produkcja  konstrukcji  metalowych  na  rzecz  klientów 
zagranicznych.  W  I  kwartale  2006  roku  sprzedaż  krajowa  stanowiła  30,4%  ogółu 
przychodów ze sprzedaży.
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 Niemiec. 
Począwszy  od  połowy  2005  roku  nastąpiło  ożywienie  rynku  budowlanego,  którego 
wyrazem było zwiększenie liczby przetargów na roboty budowlane. PROJPRZEM S.A. 
aktywnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych, czego efektem było wygranie 
licznych przetargów na terenie całego kraju. Spółka nadal aktywnie poszukuje krajowych 
kontrahentów na oferowane przez nią usługi budowlane.

3. Objaśnienia  dotyczące  sezonowości  lub  cykliczności  działalności  emitenta  w 
prezentowanym okresie.
Strefa klimatyczna, w jakiej działa Spółka powoduje, że zapotrzebowanie na wyroby i 
usługi wytwarzane przez Spółkę nie jest równomierne w ciągu roku i obniża się w okresie 
zimowym.

4. Informacja  dotycząca  emisji,  wykupu i  spłaty  dłużnych 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.
W dniu 24 lutego 2006 roku, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd 
PROJPRZEM S.A. zadeklarował przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 
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które odbędzie się 19 maja 2006, projektu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy w 
wysokości 50 groszy na jedną akcję. W Spółce nie występują akcje uprzywilejowane co 
do dywidendy.

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 2006 roku względem analogicznego okresu roku 2005 o 172 tys. zł 
zwiększyła się kwota należności warunkowych Spółki z tytułu otrzymanych gwarancji i 
poręczeń, zobowiązania warunkowe zwiększyły się o 2.064 tys. zł.

- 3 -


	a)rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
	b)rozwiązano aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
	c)utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
	d)utworzono aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:
	a)pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.03.2006 r. wykazane na stronie tytułowej raportu kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 65/A/2006 z dnia 31.03.2006 roku: 1 EUR = 3,9357,
	b)poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2006 do 31.03.2006 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie kursów ogłoszonych przez NBP w tabelach kursów: 22/A/2006 z dnia 31.01.2006 roku, 42/A/2006 z dnia 28.02.2006 roku, 65/A/2006 z dnia 31.03.2006 roku. Średnia arytmetyczna wynosi 11,5368: 3 = 3,8456. 

