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GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY BILANS 

II KWARTAŁ 2005 ROKU (W TYS. ZŁ)

30 czerwca 31 grudnia
Nota 2005 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe
Środki trwałe 8 15 756 16 016
Wartości niematerialne i prawne 9 62 59
Inne aktywa finansowe 44 161
Aktywa z  tytułu podatku odroczonego 1 202 761

Aktywa trwałe razem 17 064 16 997

Aktywa obrotowe
Zapasy 10 6 618 8 416
Należności 11 27 432 14 936
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 12 296 615
Środki pieniężne 13 5 218 2 107

Aktywa obrotowe razem 39 564 26 074

Aktywa razem 56 628 43 071

PASYWA

Kapitały własne
Kapitał zakładowy 14 4 518 4 518
Kapitał zapasowy 12 374 12 364
Akcje własne -2 397  -2 397
Kapitał rezerwowy 10 711 10 708
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 4 269 4 279
Zyski zatrzymane -1 077 -1 606

Kapitały własne udziałowców jednostki dominującej 28 397 27 866
Kapitały własne udziałowców mniejszościowych 1 1

Kapitały własne razem 28 398 27 867

Zobowiązania długoterminowe 15
Kredyty, pożyczki i papiery dłużne - 81
Rezerwy 1 747 1 747
Rezerwa na podatek odroczony 1 130 1 258

Zobowiązania długoterminowe razem 2 877 3 086

Zobowiązania krótkoterminowe 16
Kredyty, pożyczki i papiery dłużne 3 777 531
Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów i pożyczek 177 192
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne 921 394
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 17 201 61
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 19 275 10 171
Rezerwy 1 002 769
Przychody przyszłych okresów - -

Zobowiązania krótkoterminowe razem 25 353 12 118

Pasywa razem 56 628 43 071

2



GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

ZA II KWARATAŁ 2005 ROKU (W TYS. ZŁ)

Nota 01.04.-
30.06.2005

01.01.-
30.06.2005

01.04.-
30.06.2004

01.01.-
30.06.2004

Przychody netto ze sprzedaży produktów 34 987 56 883 22 813 41 359
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55 125 193 272

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, razem 18

35 042 57 008 23 006 41 631

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 046 47 426 18 095 32 238
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 52 116 172 220

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 29 098 47 542 18 267 32 458

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 944 9 466 4 739 9 173

Koszty sprzedaży 722 1 373 1 122 2 120
Koszty ogólnego zarządu 2 516 4 864 2 518 5 078

Zysk (strata) na sprzedaży 2 706 3 229 1 099 1 975

Pozostałe przychody operacyjne 19 52 57 31 41
Pozostałe koszty operacyjne 19 557 608 9 46

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 201 2 678 1 121 1 970

Przychody finansowe 20 7 20 17 59
Koszty finansowe 20 411 460 834 1 209

Zysk (strata) brutto 1 797 2 238 304 820

Podatek dochodowy 17 378 487 83 149
część bieżąca 604 1 056 60 248
część odroczona -226 -569 23 -99

Zysk netto z działalności gospodarczej 1 419 1 751 221 671

przypisany:

Akcjonariuszom jednostki dominującej 1 419 1 751 221 671
Udziałowcom mniejszościowym 0 0 0 0

Zysk netto udziałowców jednostki dominującej
na akcję (w złotych): 0,31 0,39 0,05 0,15

Średnia ważona liczba akcji (w tys.) 4 518 4 518 4 518 4 518
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GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 

Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZA II KWARTAŁ 2005 (W TYS. ZŁ)

01.01.-30.06.2005 01.01.-30.06.2004

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk brutto 2 238 820
Korekty o pozycje: -1 656 -2 930

Amortyzacja 778 847
Odsetki i dywidendy zapłacone netto 85 -34
Strata z tytułu działalności inwestycyjnej 158 3
Podatek dochodowy zapłacony -1 056 -248
Podatek dochodowy odroczony 569 99
Zmiana stanu rezerw 104 -30
Zmiana stanu zapasów 1 659 -1 867
Zmiana stanu należności -12 260 -1 129
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 9 298 141
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych 364 -663
Inne korekty -1 355 -49

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 582 -2 110

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 97 -
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 635 176
Otrzymane odsetki - 45

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -537 -131

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 3 243 986
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek -92 -1 083
Zapłacone odsetki -85 -11
Pozostałe pozycje netto

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 3 065 -108

Zmiana stanu środków pieniężnych netto 3 110 -2 349

Środki pieniężne na początek okresu 2 107 5 526

Środki pieniężne na koniec okresu 5 217 3 177
W tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 463 391
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GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH 

ZA II KWARTAŁ 2005 ROKU (W TYS. ZŁ)

Kapitały własne udziałowców jednostki dominującej
Kapitały 
mniej-
szości

Razem

Kapitał 
zakładowy

Kapitał 
zapasowy Akcje własne

Kapitał 
rezerwowy z 
aktualizacji 

wyceny

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

Zyski 
zatrzymane

Kapitały 
własne 
razem

( w tys. złotych)
1 stycznia 2004 4 522 12 512 -2 417 496 9 809 501 25 424 1 25 425

Zmiana polityk rachunkowości - 149
+615

+3 168
+100
-392 + 3 342

1 stycznia 2004 skorygowany    4 522 12 363 -2 417 4 279 9 809 209 28 766 1 28 867
Umorzenie akcji -4 20 -16 -
Podział wyniku za rok poprzedni +2 722 -2 722 -
Dywidenda -1 807 -1 807
Zysk netto za okres od 1 stycznia 
2004 roku do 31 czerwca 2005 
roku

+671 +671

30 czerwca 2004 4 518 12 363 -2 397 4 279 10 708 -1 842 27 630 1 27 631

1 stycznia 2005 4 518 12 363 -2 397 4 279 10 708 - 1 606 27 866 1 27 867
Zmiana polityk rachunkowości 
1 stycznia 2005 skorygowany  4 518 12 363 - 2 397 4 279 10 708 - 2 692 27 866 1 27 867
Zbycia środków trwałych 10 -10 -
Podział wyniku za rok poprzedni 1 222 -1 222 -
Dywidenda 1 219 1219
Zysk netto za okres od 1 stycznia 
2005 roku do 30 czerwca 2005 
roku

1 751 1 751

30 czerwca 2005 4 518 12 373 - 2 397 4 269 10 711 - 1 077 28 397 1 28 398
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GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Grupa kapitałowa PROJPRZEM S.A.

Jednostką dominującą w grupie kapitałowej jest PROJPRZEM S.A.

Podstawowe dane charakteryzujące PROJPRZEM S.A. są następujące:

PROJPRZEM Spółka Akcyjna
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
tel. (0-52) 376-74-00, 376-74-01
fax (0-52) 376-74-02, 376-74-03
KRS: 0000024679, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 002524300
NIP: 554-023-40-98
www.projprzem.com
e-mail: info@projprzem.com

Podstawowym przedmiotem działalności grupy kapitałowej emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) jest:
- budownictwo ogólne i inżynieria lądowa PKD 45.21,
- produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 28.11.

Branża: budownictwo

Zatrudnienie w Grupie wyniosło odpowiednio 594,6 na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz 579,9 etatów na dzień 
30 czerwca 2004 roku. 

2. Skład Grupy 

PROJPRZEM S.A. jest jednostką dominującą wobec OP ZRIPOL Sp. z o.o., w której, na dzień 30 czerwca 2005 
roku, jak i na dzień 31 grudnia 2004 roku, posiada 99,97% kapitału zakładowego i głosów. OP ZRIPOL Sp. z 
o.o.  jest  podmiotem zależnym wobec  PROJPRZEM S.A.  i  posiada  10,01% kapitału  zakładowego i  7,16% 
głosów PROJPRZEM S.A..

Podstawowe dane charakteryzujące OP ZRIPOL Sp. z o.o. są następujące:

Ogólnokrajowe Przedsiębiorstwo ZRIPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bernardyńska 13
85-029 Bydgoszcz
tel. (0-52) 376-74-35
fax. (0-52) 376-74-03
KRS: 0000008205, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON: 001316260
NIP: 554-22-38-640

Graficzne  przedstawienie  struktury  organizacyjnej  grupy  jednostek  powiązanych  PROJPRZEM  S.A.  oraz 
informacje dotyczące rodzaju powiązań w grupie na dzień 31 marca 2005 roku przedstawiały się następująco:

6

PROJPRZEM S.A.

O.P. ZRIPOL Sp. 

99,97% kapitału 
zakładowego

10,01% kapitału 
zakładowego



GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

3. Skład Zarządu PROJPRZEM S.A.

W dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. upłynęła kadencja Zarządu Spółki. 
W  związku  z  powyższym w  dniu  20  maja  2005  roku  Rada  Nadzorcza  Spółki  dokonała  wyboru  Zarządu 
PROJPRZEM S.A. na kolejną kadencję. W skład Zarządu weszli:

Henryk Chyliński – Prezes Zarządu,
Władysław Pietrzak – Wiceprezes ds. finansowo- księgowych,
Tadeusz Nawrocki – Wiceprezes ds. technicznych.

Nowa  kadencja  Zarządu  trwa  do  dnia  odbycia  Walnego  Zgromadzenia  Akcjonariuszy  zatwierdzającego 
sprawozdanie finansowe za 2007 rok.

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 12 
sierpnia 2005 roku.

5. Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego

Oświadczenie o zgodności

Niniejsze  skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  zgodnie  z  Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz zgodnie z odpowiednimi MSSF przyjętymi przez 
Unię  Europejską.  MSSF obejmują  standardy  i  interpretacje  zaakceptowane  przez  Radę  Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości  („RMSR”)  oraz  Komisję  ds.  Interpretacji  Międzynarodowej  Sprawozdawczości 
Finansowej („IFRIC”). 

Z dniem 1 styczna 2005 roku nowelizacja polskiej Ustawy o Rachunkowości nałożyła na Grupę obowiązek 
przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF przyjętymi przez UE. Na dzień 
sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w związku z procesem przyjmowania 
MSSF przez UE oraz ze względu na rodzaj  działalności  Grupy nie występują różnice pomiędzy politykami 
księgowymi przyjętymi przez Spółkę wynikającymi z MSSF a MSSF przyjętymi przez UE.

Zaprezentowane skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2005 roku oraz dane porównywalne, zgodnie z 
przepisami prawa, jako skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu 
audytora. 

Zmiana polityk księgowych

MSSF  1  „Zastosowanie  po  raz  pierwszy  Międzynarodowych  Standardów  Sprawozdawczości  Finansowej” 
(„MSSF  1”)  wymaga,  aby  pierwsze  sprawozdanie  finansowe  według  MSSF  było  pierwszym  rocznym 
sprawozdaniem  finansowym,  w  którym  jednostka  zastosowała  wszystkie  standardy  MSSF,  wraz  ze 
stwierdzeniem pełnej zgodności z wszystkimi standardami. 

Grupa  kapitałowa  PROJPRZEM S.A.  zastosuje  MSSF 1  w sprawozdaniu  finansowym za  rok  2005  z  datą 
przejścia na MSSF na dzień 1 stycznia 2004 roku. Niniejszy śródroczny raport finansowy jest prezentowany 
zgodnie  z  MSR  34  „Śródroczna  sprawozdawczość  finansowa” za  część  okresu  objętego  pierwszym 
sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF.

Grupa  przyjęła  obowiązujące  MSSF,  w  szczególności  standardy  opracowane  dla  stworzenia  “stabilnej 
platformy” MSSF. Postanowienia standardów stabilnej platformy zastosowano od momentu przejścia na MSSF, 
tj. od dnia 1 stycznia 2004 roku. 
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GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Format sprawozdania finansowego  
Niniejsze  skonsolidowane  sprawozdanie  finansowe  zostało  sporządzone  w  oparciu  o  zasadę  kosztu 
historycznego, z wyjątkiem przeszacowania, zgodnie z MSSF 1 pkt 16, środków trwałych do wartości godziwej 
na dzień przejścia na MSSF. 
Niniejsze śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach polskich złotych 
(„PLN”). 

6. Podstawowe zasady księgowe

Aktywa trwałe

Środki  trwałe  wycenione  zostały  według  cen  nabycia  lub  kosztów  wytworzenia  i  wykazane  w bilansie  w 
wartości netto, tj. pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do okresów ich użytkowania oraz o 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki  trwałe o  wartości  nie  przekraczającej  3.500 zł  umarzane  są  jednorazowo w miesiącu następnym po 
miesiącu  przyjęcia  do  użytkowania.  Grupa  Kapitałowa  dokonuje  odpisów  amortyzacyjnych  w  okresie 
ekonomicznego używania środków trwałych metodą liniową.

Sporządzając  pierwsze  skonsolidowane sprawozdanie  finansowe za  okres  rozpoczynający się  w 2005 roku, 
PROJPRZEM S.A. skorzystał z określonej w MSSF 1 możliwości dokonania wyceny środków trwałych według 
wartości godziwej na dzień przejścia na MSSF, tj. dzień 1 stycznia 2004 roku. 

W ramach przygotowań do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres rozpoczynający 
się w 2005 roku, na dzień 1 stycznia 2004 roku Grupa Kapitałowa:
− ustaliła wartość godziwą dla poszczególnych środków trwałych, 
− w przypadku, gdy wycena według wartości godziwej była wyższa od aktualnej wartości netto danego środka 

trwałego o mniej lub równo o 3.500 zł za wartość godziwą przyjęto aktualną wartość netto, 
− ustalona w powyższy sposób wycena środków trwałych w wartościach godziwych została potraktowana 

zgodnie z MSSF 1.16 jako domniemany koszt, 
− dodatnia różnica pomiędzy wartością godziwą a aktualną na dzień 1 stycznia 2004 roku wartością netto 

danego  środka  trwałego  została  potraktowana  jako  kapitał  z  aktualizacji  wyceny  –  po  uwzględnieniu 
wpływu odroczonego podatku dochodowego wyniosła ona 3.168 tys. zł (nie stwierdzono ujemnych różnic),

− przyjęto  kosztowy  model  późniejszej  wyceny  środków  trwałych  –  MSR  16.30  (nie  przyjęto  modelu 
późniejszej wyceny według wartości przeszacowanej – MSR 16.31),

− zidentyfikowano i wyceniono części składowe istotnych środków trwałych, 
− zweryfikowano  przyjęty  okres  amortyzacji  środków  trwałych  (w  tym określono  okres  amortyzacji  dla 

zidentyfikowanych części składowych środków trwałych),
− przy szacowaniu amortyzacji uwzględniono przewidywaną wartość rezydualną środków trwałych.

Zgodnie  z  poprzednio  stosowanymi  zasadami  rachunkowości  Grupa  Kapitałowa  korygowała  wartość 
początkową składników majątku  trwałego  o  różnice  kursowe  od  zobowiązań  związanych  z  nabyciem tych 
składników majątkowych obliczone na dzień przekazania tych składników do używania. Zgodnie z MSR 23 
„Koszty  finansowania  zewnętrznego”  różnice  kursowe  od  zobowiązań  finansujących  aktywa  nie  powinny 
korygować ich wartości początkowej, jeżeli możliwe było ich uregulowanie lub zabezpieczenie przed ryzykiem 
kursowym. 

Zgodnie  z  poprzednio  stosowanymi  zasadami  rachunkowości  kapitał  z  aktualizacji  wyceny  jest  kapitałem 
powstałym w wyniku przeszacowania wartości środków trwałych dokonanego w latach poprzednich zgodnie z 
odrębnymi przepisami.  Zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość w warunkach hiperinflacji” wartość środków 
trwałych winna podlegać aktualizacji przy zastosowaniu współczynników wynikających ze wskaźników inflacji. 

Przyjmując jednakże rozwiązanie dopuszczone przez MSSF 1.16 odstąpiono od identyfikacji różnic kursowych 
ujętych w wartości początkowej środków trwałych przed rokiem 2004 oraz odstąpiono od aktualizacji środków 
trwałych o wskaźniki wzrostu cen za okres, kiedy występowała w Polsce hiperinflacja.

Wartości niematerialne i prawne 
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GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Ujmowane są w ewidencji według cen nabycia lub kosztów wytworzenia i wykazywane w bilansie w wartości 
netto, tj. w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości. Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową następująco:
- licencje na oprogramowanie komputerów - w ciągu 2 lat 
- inne licencje - w ciągu 5 lat.

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego 

Stanowią materiały, wyroby gotowe i produkcja niezakończona. Materiały wyceniane są według cen zakupu. 
Różnica  pomiędzy  ceną  zakupu  a  nabycia  jest  sporadyczna  i  nieistotna.  Wyroby  gotowe  i  produkcja 
niezakończona są wyceniane według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen sprzedaży netto. 

Do wyceny stanów, przychodów i rozchodów materiałów stosuje się ceny zakupu średnioważone, koszty zakupu 
materiałów odpisuje się  w całości  w okresie  sprawozdawczym, w którym koszty te  poniesiono.  Na zapasy 
materiałów i wyrobów gotowych tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpisy aktualizujące 
w celu doprowadzenia wartości zapasów do ich cen sprzedaży netto.

Należności 

Należności  handlowe są  rozpoznawane i  ujmowane  w kwocie  wymaganej  zapłaty  pomniejszonej  o  odpisy 
aktualizujące  należności  wątpliwe.  Oszacowanie  odpisów na  należności  wątpliwe  następuje,  gdy  uzyskanie 
pełnej kwoty należności przestaje być prawdopodobne, na podstawie analizy danych historycznych dotyczących 
ściągalności należności bądź na podstawie struktur wiekowych sald należności. 

Zgodnie z MSR 39 „Instrumenty finansowe” – ujmowanie i wycena należności i zobowiązania handlowe winny 
być  wykazywane  bądź  w  wartości  godziwej  na  dzień  bilansowy,  bądź  wycenione  zgodnie  z  metodą 
zamortyzowanego  kosztu  (zdyskontowane).  Grupa  Kapitałowa  odstąpiła  od  dyskontowania  tych  pozycji 
bilansowych ze względu na niewielki poziom istotności dyskonta. 

Powyższe wiąże się też z wymogiem MSR 18 „Przychody” - przychody ze sprzedaży należy wykazywać w 
wartości godziwej na dzień dokonania transakcji, a więc w wartości zdyskontowanej. Spółka nie dyskontuje 
przychodów, uznając kwotę dyskonta za nieistotną.

Środki pieniężne

Środki  pieniężne  w bilansie  obejmują  środki  pieniężne  w kasie,  na  rachunkach  bankowych oraz  wszystkie 
depozyty z terminem zapadalności do trzech miesięcy.

Czynne rozliczenia międzyokresowe 

Obejmują  przede  wszystkim  aktywa  z  tytułu  odroczonego  podatku  dochodowego  (prezentacja  w  majątku 
trwałym), odpis na ZFŚS oraz aktywa powstałe w wyniku rozliczenia kontraktów długoterminowych.

Kapitały własne

Kapitały własne wykazane są w bilansie w wartości nominalnej i obejmują:
− kapitał zakładowy Spółki wykazany zgodnie ze statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego,
− kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,
− kapitał zapasowy tworzony z odpisów z zysku zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
− kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, w tym majątku trwałego,
− kapitały rezerwowe,
− zysk (strata) z lat ubiegłych,
− zysk (strata) netto,
− odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Akcje własne nabyte w celu umorzenia (wielkość ujemna) wyceniane są w cenie nabycia.

Rezerwy 

Obejmują:
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− rezerwę na odroczony podatek dochodowy,
− rezerwę na odprawy emerytalne,
− rezerwę na nagrody jubileuszowe,
− rezerwę na niewykorzystane urlopy.

Pracownicy PROJPRZEM S.A. mają prawo do określonych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalno-
rentowych. Nagrody jubileuszowe są wypłacane po osiągnięciu określonej liczby lat pracy, natomiast odprawy 
emerytalno-rentowe  są  wypłacane  jednorazowo  przy  odejściu  na  emeryturę  lub  rentę  zgodnie  z  zasadami 
wynagradzania  Grupy,  przy czym wysokość świadczeń w obu przypadkach zależy od wysokości  średniego 
wynagrodzenia oraz stażu pracy. Nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe nie są wypłacane z 
określonego funduszu.

Kwota  rezerw  na  świadczenia  pracownicze  została  oszacowana  zgodnie  z  Międzynarodowym  Standardem 
Rachunkowości nr 19 Świadczenia pracownicze – z uwzględnieniem założeń aktuarialnych. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Niezakończone  kontrakty  długoterminowe  są  rozliczane  metodą  procentowego  zaawansowania  kosztów 
wykazując w bilansie saldo rezerw na kontrakty w czynnych lub biernych rozliczeniach międzyokresowych 
kosztów.

Przychody 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług

Przychody ze sprzedaży towarów i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są 
rozpoznawane w momencie, gdy:

a) znana jest wiarygodna kwota przychodu,
b) istnieje  prawdopodobieństwo,  że  zostaną  osiągnięte  korzyści  ekonomiczne  związane  z realizacją 

transakcji,
c) zakończenie transakcji na dzień bilansowy może zostać wiarygodnie ustalone, oraz
d) koszt poniesiony w związku z wykonaniem transakcji może zostać wiarygodnie ustalony. 

Przychody odsetkowe

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, przy uwzględnieniu efektywnej stopy 
zwrotu z aktywów.

Dywidendy

Przychody z tytułu dywidend są rozpoznawane w momencie uzyskania przez Grupę prawa do tych dywidend.

Koszty operacyjne

Koszty operacyjne są rozpoznawane w okresie, którego dotyczą. 

Koszty finansowe

Koszty finansowe są odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat w momencie poniesienia.

Podatek dochodowy

Kalkulacja podatku dochodowego jest oparta na zysku danego okresu i uwzględnia podatek odroczony. Podatek 
odroczony  jest  ustalony  metodą  zobowiązań.  Według  tej  metody  spodziewane  efekty  podatkowe  różnic 
przejściowych są  ustalane  na  podstawie  uchwalonych  stawek podatkowych i wykazywane jako  rezerwy  na 
podatek  odroczony  lub  aktywa  reprezentujące  przyszłe  zmniejszenia  podatku  dochodowego.  Różnice 
przejściowe są zdefiniowane jako różnice pomiędzy podatkową i bilansową wyceną aktywów i pasywów. 

Zysk netto na akcję
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Zysk  netto  na  akcję  dla  każdego  okresu  jest  obliczony  poprzez  podzielenie  zysku  netto  przypisanego 
akcjonariuszom  jednostki  dominującej  za  dany  okres  przez  średnią  ważoną  liczbę  akcji  w danym  okresie 
sprawozdawczym.  Grupa  nie  prezentuje  rozwodnionego  zysku/straty  na  akcję,  ponieważ  nie  występują 
rozwadniające potencjalne akcje zwykłe.

7. Efekt zastosowania MSSF - zmian w politykach księgowych

Zgodnie z MSR 8 zmiany polityk księgowych zastosowano retrospektywnie w stosunku do prezentowanych 
danych  finansowych.  W związku  ze  zmianami  polityk  księgowych  niniejsze  skonsolidowane  sprawozdanie 
finansowe zawiera następujące korekty aktywów netto i zysków netto za ubiegłe okresy sprawozdawcze: 

Wynik finansowy netto w tys. zł 01.01.2004-
30.06.2004

01.01.2004-
31.12.2004

wynik finansowy netto - dane pierwotne 1 039 1 075
objaśnienie

-368 -361
rzeczowe aktywa trwałe A -108 -219
wycena aktywów i pasywów w walutach obcych B -312 -219
koszty podwyższenia kapitału zakładowego C 49 49
rezerwy na świadczenia pracownicze D - 22
ujawnienie prawa wieczystego użytkowania gruntów E 3 6

    
Wynik finansowy netto – dane skorygowane 671 714

Podane kwoty korekt zawierają wpływ podatku odroczonego. 

Objaśnienie A 

Korekta wynika z decyzji Zarządu PROJPRZEM S.A. aby sporządzając pierwsze skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe za okres rozpoczynający się w 2005 roku, skorzystać z określonej w MSSF 1 możliwości dokonania 
wyceny środków trwałych według wartości godziwej na dzień przejścia na MSSF, tj. dzień 1 stycznia 2004 roku

Objaśnienie B

Zgodnie  ze  stosowaną uprzednio  polityką  rachunkowości  wycena  aktywów i  pasywów w walutach obcych 
odbywała się  przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień bilansowy. MSR 21 „Skutki  zmian kursów 
wymiany  walut  obcych” przewiduje  wycenę  wg  kursu,  po  którym rozliczony  zostałby  przepływ pieniężny 
związany z pozycją aktywów lub pasywów. Ponieważ w Grupie Kapitałowej występują wyłącznie pieniężne (w 
rozumieniu MSSF) pozycje wyrażone w walutach obcych, dla potrzeb MSSF są one wycenione według kursu 

11

Kapitał własny (aktywa netto) w tys. zł 01-01-2004 30-06-2004 31-12-2004

kapitał własny (aktywa netto) - dane pierwotne 25 424 24 656 24 873
objaśnienie

+3 342 +2 974 + 2 993
rzeczowe aktywa trwałe A 3 168 3 168 – 108 + 3 168 – 219
wycena aktywów i pasywów w walutach obcych B -312 -219
koszty podwyższenia kapitału zakładowego C -49 - -
rezerwy na świadczenia pracownicze D -392 -392 -392 +22 
ujawnienie prawa wieczystego użytkowania gruntów E 615 618 633

   
Kapitał własny (aktywa netto) – dane skorygowane 28 766 27 630 27 866
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kupna (aktywa) lub sprzedaży (pasywa) banku, z którego usług korzysta Spółka. W 2003 roku wycena była 
zgodna z MSSF.
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Objaśnienie C

Zgodnie z MSSF koszty organizacji poniesione przy rozszerzeniu spółki akcyjnej pomniejszają kapitały własne 
spółki w momencie ich poniesienia. Stosowane uprzednio zasady rachunkowości pozwalały na amortyzowanie 
kosztów rozszerzenia spółki poniesionych przed 1 stycznia 2002 roku. 

Objaśnienie D

Kwota korekty stanowi rezerwę na zaległe urlopy pracownicze dla pracowników produkcyjnych. Poprzednio 
Grupa szacowała rezerwę na urlopy tylko pracowników bezpośrednio produkcyjnych.

Objaśnienie E

Korekta dotyczy ujawnienia prawa wieczystego użytkowania gruntów w wartości godziwej i odniesienia ich w 
pasywach bilansu jako kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. Poprzednio otrzymane nieodpłatnie prawo 
wieczystego użytkowania było prezentowane w pasywach bilansu jako przychody przyszłych okresów.

8. Środki trwałe

30 czerwca 31 grudnia
2005 2004

(w tys. zł)

Grunty 936 948
Budynki i budowle 10 819 10 998
Urządzenia techniczne i maszyny 2 503 2 572
Środki transportu 598 575
Inne środki trwałe 200 181
Środki trwałe w budowie 700 742

Razem wartość netto środków trwałych 15 756 16 016

Skumulowane umorzenie na koniec okresu 10 067 9 357

Wartość brutto środków trwałych 25 823 25 373

Na dzień 30 czerwca 2005 oraz na dzień 31 grudnia 2004 roku żadne kredyty, pożyczki nie były zabezpieczone 
na środkach trwałych. Środkami trwałymi była zabezpieczona gwarancja bankowa dobrego wykonania umowy. 
Wartość netto tych środków trwałych na koniec czerwca 2005 oraz na koniec grudnia 2004 roku wynosiły 
odpowiednio 64 tys. zł oraz 99 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 oraz w roku 2004 nie zaistniała potrzeba dokonania 
odpisów aktualizujących środki trwałe.

9. Wartości niematerialne i prawne

30 czerwca 31 grudnia
2005 2004

(w tys. zł)

Prawa autorskie, licencje – oprogramowanie 62 59

Razem wartość netto wartości niematerialnych i prawnych 62 59

Skumulowane umorzenie na koniec okresu 280 260

Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 342 319

W okresie od 1 stycznia 2005 roku do 30 czerwca 2005 oraz w roku 2004 nie zaistniała potrzeba dokonania 
odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne.
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10. Zapasy
30 czerwca 31 grudnia

2005 2004
(w tys. zł)

Materiały 4 637 4 816
Półfabrykaty i produkty gotowe 2 139 3 623
Towary 7 7

Razem 6 783 8 446

Minus: odpis aktualizujący na materiały 158 23
Minus: odpis aktualizujący na towary niezbywalne 7 7

Razem 6 618 8 416

W II kwartale 2005 roku utworzono odpis aktualizujący zapasy materiałów w wysokości 135 tys. zł.

11. Należności
30 czerwca 31 grudnia

2005 2004
(w tys. zł)

Należności handlowe 27 039 12 654
Należności podatkowe 634 2 619
Pozostałe należności 255 55

Razem 27 928 15 328

Minus: odpis aktualizujący należności handlowe 496 393

Razem należności netto 27 432 14 935

Przedziały  czasowe  spłacania  należności  związane  z  normalnym  tokiem  sprzedaży  wynoszą  14  -  45  dni. 
Należności podatkowe obejmują głównie przypadający do zwrotu PROJPRZEM S.A. podatek od towarów i 
usług. 

Na dzień 30 czerwca 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku suma należności obejmuje odpowiednio 8.825 tys. 
złotych i 8.556 tys. złotych należności denominowanych w walutach obcych. 

W II kwartale 2005 roku dokonano odpisów aktualizujących należności w wysokości 103 tys. zł. Powyższa 
kwota obciążyła rachunek zysków i strat w czerwcu 2005 roku. 

12. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne  rozliczenia  międzyokresowe  kosztów  obejmują  głównie  rozliczany  w  czasie  odpis  na  Zakładowy 
Fundusz  Świadczeń  Socjalnych,  ubezpieczenia  oraz  rozliczenie  kontraktu  długoterminowego  na  dzień  31 
grudnia 2004 roku.
. 

13. Środki pieniężne

30 czerwca 31 grudnia
2005 2004

(w tys. zł)

Środki pieniężne w kasie 33 33
Środki pieniężne na bieżących rachunkach bankowych 5 185 2 074

Razem
5 218 2 107

14



GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Na  dzień  30  czerwca  2005  roku  i  31  grudnia  2004  roku  suma  środków  pieniężnych  Grupy  obejmuje 
odpowiednio 4.443 tys. złotych i 1.537 tys. złotych kwot denominowanych w walutach obcych.

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania stanowią środki Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych („ZFŚS”). Na dzień 30 czerwca 2005 roku i 31 grudnia 2004 roku wartość środków pieniężnych 
dotycząca środków pieniężnych na rachunku ZFŚS wyniosła odpowiednio 463tys. zł i 107 tys. złotych.

14. Kapitały własne

Na dzień  30  czerwca  2005  roku  kapitał  zakładowy  PROJOPRZEM S.A.  wynosił  4.518  tys.  złotych  i  był 
podzielony na 4.518.000 akcji o wartości  nominalnej  1 złoty każda. W II kwartale 2005 roku nie wystąpiły 
zmiany w liczbie akcji.

Według najlepszej wiedzy Zarządu PROJPRZEM S.A. na dzień 31 marca 2005 roku Akcjonariusze posiadający 
5% głosów na WZA stanowili: 

Akcjonariusze posiadający 5% głosów na WZA 

Imię i nazwisko 
(nazwa)

ilość akcji 
uprzywilej. na 

dzień 
przekazania 
raportu za I 
kwart. 2005

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 
raportu za I 
kwart. 2005

liczba akcji 
nabytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu

liczba akcji 
zbytych do 

terminu 
przekazania

raportu

ilość akcji 
uprzywilej.  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

Zdzisław 
Klimkiewicz 152.875 71.148 0 0 152.875 71.148 682.648 10,82

Otwarty 
Fundusz 
Emerytalny 
„DOM”

0 340.000 294.104 0 0 634.104 634.104 10,05

Lukrecjan 
Marzec 154.750 0 0 0 154.750 0 619.000 9,81

Paweł 
Dłużewski 105.000 46.875 0 0 105.000 46.875 466.875 7,40

OP Zripol Sp. z 
o.o. 0 452.199 0 0 0 452.199 452.199 7,16

Wacław 
Tomaszewski 105.000 25.000 0 0 105.000 25.000 445.000 7,05

ING 
Towarzystwo 
Funduszy 
Inwestycyjnych 
S.A.

0 333.795 0 0 0 333.795 333.795 5,29

Zgodnie z posiadanymi przez spółkę informacjami, na dzień przekazania raportu kwartalnego następujący 
akcjonariusze posiadają co najmniej 5% akcji w kapitale akcyjnym Emitenta:
Otwarty Fundusz Emerytalny DOM   634.104 akcji zwykłych na okaziciela (14,04%)
OP Zripol Sp. z o.o. 452.199 akcji zwykłych na okaziciela (10,01%)
ING TFI S.A. 333.795 akcji zwykłych na okaziciela (7,39%)

15. Zobowiązania długoterminowe

30 czerwca 31 grudnia
Nota 2005 2004

(w tys. zł)

Pożyczka - 81

Rezerwy na odprawy emerytalne – część długoterminowa 413 413
Rezerwy na nagrody jubileuszowe – część długoterminowa 1 334 1 334

Rezerwy razem 1 747 1 747
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Rezerwa na podatek odroczony 1 130 1 258

Razem zobowiązania długoterminowe
2 877 3 086

PROJPRZEM S.A.  posiada  umowę pożyczki  z  NFOŚiGW w Warszawie  na  łączną  kwotę  784,8  tys.  zł  na 
dofinansowanie modernizacji kotłowni z węglowej na olejową. Na dzień 30 czerwca 2005 kwota niespłaconej 
pożyczki wynosiła 177 tys. zł  w całości  przypadająca do spłaty do 30 czerwca 2006 roku. Spłata pożyczki 
została zabezpieczona gwarancją bankową wystawioną przez Bank PKO S.A. II o/Bydgoszcz. Zabezpieczenie 
gwarancji stanowi weksel in blanco oraz umowa przewłaszczenia materiałów hutniczych.

16. Zobowiązania krótkoterminowe

30 czerwca 31 grudnia
Nota 2005 2004

(w tys. zł)

Kredyt 3 777 531

Krótkoterminowa część długoterminowej pożyczki 177 192

Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe bierne (rezerwa na 
koszty) 921 394

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 201 61

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 027 7 383
Zobowiązania z wynagrodzeń 722 672
Zobowiązania z innych podatków 1 122 1 158
Zaliczki na poczet dostaw 662 840
Pozostałe zobowiązania 1 225 11
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 517 107

Razem zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 19 275 10 171

Rezerwy na nagrody jubileuszowe – część krótkoterminowa 91 91
Rezerwy na odprawy emerytalne – część krótkoterminowa 10 10
Rezerwa na niewykorzystane urlopy 901 668

Rezerwy razem 1 002 769

Razem
25 353 12 118

PROJPRZEM S.A. posiada umowę kredytu w rachunku bieżącym w BOŚ S.A. do kwoty 4.000 tys. zł. na okres 
od 21.09.2004 do 29.07.2005 roku na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. 
Zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem bieżącym prowadzonym w BOŚ. W dniu 29 lipca 2005 roku PROJPRZEM S.A podpisała nową 
umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4 mln zł na okres od 29 lipca 2005 roku do 29 lipca 2006 
roku. Zabezpieczeniem powyższej umowy jest weksel własny in blanco oraz pełnomocnictwo do dysponowania 
rachunkiem bankowym).

PROJPRZEM S.A. jest stroną umów gwarancji bankowych, które zobowiązują Spółkę do informowania banków 
o aktualnej sytuacji finansowej. Informacje te są przekazywane bankom w ustalonych terminach.
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17. Podatek dochodowy

30 czerwca 30 czerwca
2005 2004

(w tys. zł)

Podatek dochodowy bieżący 1 056 248
Zmiana stanu podatku odroczonego -569 -99
Podatek odroczony odniesiony na kapitał 439 490

Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego 487 149

Aktywa z tytułu odroczonego podatku z tytułu strat podatkowych są rozpoznawane, gdy ich realizacja poprzez 
wygenerowanie przez jednostkę zysków podatkowych w przyszłości jest prawdopodobna. 

Rezerwa na podatek odroczony prezentowana w skonsolidowanym bilansie w głównej mierze dotyczy środków 
trwałych jako różnicy z tytułu ulg inwestycyjnych, przeszacowania środków trwałych do wartości godziwej na 
dzień przejścia na MSSF oraz różnicy pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową.

18. Przychody ze sprzedaży

01.04.-
30.06.2005

01.01.-
30.06.2005

01.04.-
30.06.2004

01.01.-
30.06.2004

(w tys. zł)

Konstrukcje stalowe urządzeń 17 003 30 414 19 190 33 881
Roboty budowlano-montażowe, 17 436 25 495 3 368 6 981
Usługi wynajmu 194 374 177 335
Pozostałe usługi 354 600 78 162

Przychody netto ze sprzedaży produktów 34 987 56 883 22 813 41 359

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 55 125 193 272

Razem przychody  netto  ze  sprzedaży  produktów, towarów i 
materiałów 35 042 57 008 23 006 41 631

Sprzedaż krajowa 21 011 30 604 7 052 12 257
Sprzedaż eksportowa 14 031 26 404 15 954 29 374

Razem 35 042 57 008 23 006 41 631

19. Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

01.04.-
30.06.2005

01.01.-
30.06.2005

01.04.-
30.06.2004

01.01.-
30.06.2004

(w tys. zł)

Pozostałe przychody operacyjne 52 57 31 41

Strata na sprzedaży środków trwałych 15 57
Odpis aktualizujący zapas materiałów 135 135
Odpis aktualizujący należności 103 103
Zwiększenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 232 232
Inne pozostałe koszty operacyjne 72 81 9 46

Pozostałe koszty operacyjne 557 608 9 46
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20. Przychody i koszty finansowe 

01.04.-
30.06.2005

01.01.-
30.06.2005

01.04.-
30.06.2004

01.01.-
30.06.2004

(w tys. zł)

Przychody z tytułu odsetek 7 20 17 59

Koszty z tytułu odsetek 45 93 12
Aktualizacja wartości inwestycji 117 117
Inne, w tym z tytułu różnic kursowych 249 250 834 1197

Koszty finansowe 411 460 834 1209

21. Należności i zobowiązania warunkowe
30 czerwca 31 grudnia

2005 2004
(w tys. zł)

Należności warunkowe z tytułu otrzymanych gwarancji i 
poręczeń 617 634

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i 
poręczeń 2 805 2 755

Pozycje pozabilansowe, razem 3 422 3 389

W II kwartale 2005 roku o 17 tys. zł zmniejszyła się kwota należności warunkowych PROJPRZEM S.A. z tytułu 
otrzymanych gwarancji i poręczeń. Zobowiązania warunkowe zwiększyły się o 50 tys. zł względem końca roku 
2004.

22. Instrumenty finansowe

Wartość  godziwa  środków  pieniężnych,  należności,  krótkoterminowych  aktywów  finansowych  oraz 
krótkoterminowych kredytów, pożyczek i pozostałych zobowiązań zbliżona jest do ich wartości bilansowej ze 
względu na krótki okres zapadalności tych instrumentów finansowych. 

PROJPRZEM S.A. zawiera okazjonalnie kontrakty opcyjne oraz transakcje typu forward w celu ograniczenia 
ryzyka  kursowego.  Grupa  klasyfikuje  księgowo  zawarte  transakcje  jako  transakcje  niezabezpieczające  ze 
względu na fakt, iż nie wszystkie z wymagań formalnych w zakresie dokumentacji rachunkowości zabezpieczeń 
zostały spełnione. 

Na  koniec  roku  2004  posiadane  przez  PROJPRZEM  S.A.  wyżej  wymienione  instrumenty  finansowe  były 
nieistotne. Na koniec czerwca 2005 roku Spółka nie posiadała instrumentów typu opcje czy forward.

23. Inne informacje

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

W drugim kwartale 2005 roku Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. kontynuowała działalność w zakresie 
produkcji  konstrukcji  stalowych  oraz  wykonawstwa  robót  budowlanych.  W  wyniku  prowadzonej 
działalności Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 35.042 tys. zł, oraz zysk netto w 
wysokości 1.419 tys. zł, natomiast narastająco w 2005 roku wielkości te przedstawiały się następująco: 
przychody ze sprzedaży w wysokości 57.008 tys. zł, a zysk netto w wysokości 1.751 tys. zł

18



GRUPA KAPITAŁOWA PROJPRZEM S.A.
NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprzedaż  konstrukcji  stalowych  była  kierowana  głównie  na  eksport,  w  szczególności  do  odbiorców 
niemieckich. Największym odbiorcą produkowanych przez Grupę PROJPRZEM S.A. wyrobów była firma 
Cardo Door Docking Production GmbH. Wartość sprzedaży na rzecz tego kontrahenta wyniosła 18.876 tys. 
zł. 
W II  kwartale  2005 roku PROJPRZEM zawarł  kilka umów na realizację robót budowlanych.  Ponadto 
kontynuowano  prace  w  oparciu  o  wcześniej  podpisane  kontrakty.  Największym  odbiorcą  usług 
budowlanych realizowanych przez Grupę była PROCHEM S.A., dla której PROJPRZEM wykonuje roboty 
budowlane na terenie Drukarni BDN Sp. z o.o. w Wykrotach. Wartość zrealizowanych prac w ramach tego 
kontraktu wyniosła w I półroczu 2005 roku 16.597 tys. zł.

b) Opis  czynników i  zdarzeń,  w  szczególności  o  nietypowym charakterze,  mających  znaczący  wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe

Decydujący wpływ na osiągnięty poziom zysku netto, miał kurs EURO w stosunku do złotego oraz wzrost 
liczby  inwestycji  budowlanych  realizowanych  na  terenie  Polski.  Wzmocnienie  EURO  wobec  polskiej 
waluty w stosunku do pierwszego kwartału bieżącego roku poprawiło rentowność posiadanych przez Grupę 
Kapitałową PROJPRZEM S.A. kontraktów eksportowych, stanowiących 46,3% portfela zamówień. Grupa 
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. 
W drugim kwartale 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 przetargów na roboty budowlane dla Zakładów Mięsnych 
Kujawy Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy o wartości 11.600,00 tys. zł. oraz Cukrowni Glinojeck S.A. z 
siedzibą w Zygmuntowie o wartości 7.767,46 tys. zł. oraz kilku innych o mniejszej wartości. Grupa nadal 
aktywnie poszukuje krajowych kontrahentów na oferowane przez nią usługi budowlane.

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

Strefa klimatyczna,  w jakiej  działa  Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A powoduje,  że zapotrzebowanie na 
wyroby i usługi wytwarzane przez nią nie jest równomierne w ciągu roku i obniża się w okresie zimowym.

d) Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły.

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

W  dniu  20.05.2005  roku  Walne  Zgromadzenie  Akcjonariuszy  PROJPRZEM  S.A.  podjęło  uchwałę  w 
sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1.355.400,00 złotych tj. 0,30 zł na jedną akcję. PROJPRZEM S.A. nie 
posiada akcji uprzywilejowanych co do dywidendy. Źródłem sfinansowania dywidendy został fundusz wypłat 
dywidend przyszłych  okresów, utworzony uchwałą  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Akcjonariuszy 
PROJPRZEM S.A. z dnia 29.11.2002 roku. Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 17 czerwca 2005 
roku. Wypłata dywidendy nastąpiła w trzecim kwartale, w dniu 22 lipca 2005 roku.

f) 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.

g) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki  gospodarczej,  w tym w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych,  przejęcia  lub  sprzedaży  jednostek  grupy  kapitałowej,  inwestycji  długoterminowych, 
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
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Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły.

h) Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na 
dany  rok,  w  świetle  wyników  zaprezentowanych  w  raporcie  kwartalnym  w  stosunku  do  wyników 
prognozowanych.

PROJPRZEM S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych.

i) Zestawienie  zmian  w  stanie  posiadania  akcji  emitenta  lub  uprawnień  do  nich  (opcji)  przez  osoby 
zarządzające i nadzorujące emitenta,  zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Zarząd

Imię 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.

ilość akcji 
zwykłych na 
dzień przek. 

raportu za I kw.

Henryk 
Chyliński 0 25.692 0 0 0 25.692

Władysław 
Pietrzak 0 28.500 0 0 0 28.500

Tadeusz 
Nawrocki 0 36.772 0 0 0 36.772

Rada Nadzorcza

Imię i 
nazwisko

ilość akcji 
uprzywilej. na 

dzień 
przekazania 

raportu

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu

liczba akcji 
nabytych w 
do terminu 
przekazania 

raportu

liczba akcji 
zbytych do 

terminu 
przekazania 

raportu

ilość akcji 
uprzywilej. na 

dzień 
przekazania rap. 
za I kwart. 2005

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 
rap. za I kw. 

2005
Lukrecjan 
Marzec 154.750 0 0 0 154.750 0

Zdzisław 
Klimkiewicz 152.875 71.148 0 0 152.875 71.148

Paweł 
Dłużewski 105.000 46.875 0 0 105.000 46.875

Jerzy 
Bajszczak 0 156.500 0 3.500 0 160.000

Andrzej 
Karczykowski 0 179.500 0 0 0 179.500

Jarosław 
Skiba 0 0 0 0 0 0

Osoby zarządzające i nadzorujące PROJPRZEM S.A. nie dysponowały opcjami na zakup akcji Spółki. 

j) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego 
lub organem administracji publicznej.

Postępowania takie nie były prowadzone.

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

l) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki 
lub udzieleniu gwarancji -  łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli 
łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji  stanowi równowartość co najmniej  10 % kapitałów 
własnych emitenta.

Poręczeń i gwarancji o tej wartości nie udzielano.

m) 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  możliwości 
realizacji zobowiązań przez emitenta.

Istotne czynniki poza omówionymi w niniejszym raporcie nie występują.

n) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w 
perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Istotnymi  czynnikami,  które  wpłyną  na  wyniki  osiągnięte  przez  Grupę  Kapitałową  PROJPRZEM  S.A.  w 
przyszłości będą:
− sytuacja na krajowym rynku budowlanym,
− zapotrzebowanie na oferowane przez Grupę konstrukcje metalowe na rynku europejskim,  
− kurs złotego w stosunku do walut obcych, a w szczególności do EURO,
− ceny stali.

Istotny wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową PROJPRZEM S.A. wyniki finansowe wywrze udział w 
realizacji  inwestycji  budowlanych  realizowanych  na  terenie  kraju.  W  celu  wzmocnienia  swojej  pozycji  na 
krajowym rynku  budowlanym Grupa  uczestniczy  w licznych  postępowaniach  przetargowych.  Część  umów 
wynikających z wyżej wymienionych przetargów stanowi poważne uzupełnienie obecnego portfela zamówień. 
Rosnąca liczba nowo podpisanych kontraktów krajowych pozwoli na zrównoważenie sprzedaży i zmniejszenie 
ryzyka kursowego związanego z działalnością eksportową. Wieloletnia współpraca z odbiorcami niemieckimi 
zapewnia Grupie stabilność finansową i dobrą perspektywę na najbliższe lata. Wysoki standing finansowy (m.in. 
niski poziom zadłużenia) oraz stale wzrastająca liczba kontrahentów (krajowych i zagranicznych) pozytywnie 
wpłynie na możliwości rozwojowe Grupy i jej pozycję rynkową. 
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Podpisy wszystkich Członków Zarządu PROJPRZEM S.A.

12 sierpnia  2005 roku  Henryk Chyliński Prezes Zarządu
Data imię i nazwisko Podpis

Podpis osoby, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych

12  sierpnia  2005 roku Tadeusz Nawrocki Wiceprezes Zarządu
Data imię i nazwisko ds. technicznych Podpis Podpis

12  sierpnia  2005 roku Władysław Pietrzak Członek Zarządu 12  sierpnia   2005 roku
Data imię i nazwisko ds. finansowo - 

księgowych
Podpis

Władysław Pietrzak

Członek Zarządu
ds. finansowo - księgowych
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