
PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q I/2007 – Informacja dodatkowa w tys. zł 

 

- 1 - 

 

Sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2007 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 2007 roku:  

a) rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− ulg inwestycyjnych  – na kwotę 3 tys. zł, 
− wyceny bilansowej środków pienięŜnych – na kwotę 16  tys. zł, 
− wyceny walutowych kontraktów terminowych – na kwotę 60 tys. zł. 
 

b) rozwiązano aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów – na kwotę 28 tys. zł, 
− odwrócenia odpisu aktualizującego naleŜności – na kwotę  2 tys. zł, 
− rozwiązania rezerwy z tytułu bonusu od obrotu dla kontrahenta zagranicznego – w 

kwocie 69 tys. zł. 
 

c) utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− wyceny bilansowej zobowiązań – na kwotę  2 tys. zł, 
− róŜnicy między amortyzacją bilansową i podatkową – na kwotę 4 tys. zł. 
 

d) utworzono aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− wyceny bilansowej naleŜności – na kwotę 5 tys. zł, 
− wyceny bilansowej środków pienięŜnych – na kwotę 3  tys. zł, 
− kosztów pracy 40 tys.  zł, 
− rozliczenia kontraktu długoterminowego – na kwotę 20 tys. zł, 
− ujęcia kosztów z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w 

kwocie 26 tys. zł. 
 

W I kwartale 2007 roku Spółka:  

− utworzyła rezerwę na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 417 tys. zł,  

− rozwiązała rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 539 tys. zł, 

− rozwiązała odpis aktualizujący naleŜności na kwotę 12 tys. zł, 

− rozwiązała odpis aktualizujący zapasy na kwotę 2 tys. zł. 
 

Kursy EURO uŜyte do przeliczenia danych finansowych:  

a) pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.03.2007 r. wykazane na stronie pozycje 
aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.03.2007 r. wykazane na stronie tytułowej raportu 
kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 64/A/NBP/2007 z 
dnia 30.03.2007 roku: 1 EUR = 3,8695, 

b) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków 
pienięŜnych za okres od 01.01.2006 do 31.03.2007 roku zostały przeliczone na EURO na 
podstawie kursów ogłoszonych przez NBP w tabelach kursów: 22/A/NBP/2007 z dnia 



PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q I/2007 – Informacja dodatkowa w tys. zł 

 

- 2 - 

 

31.01.2007 roku, 42/A/NBP/2007 z dnia 28.02.2006 roku, 64/A/NBP/2007 z dnia 
30.03.2007 roku. Średnia arytmetyczna wynosi 11,7190 : 3 = 3,9063.  

 

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 2007 roku przychody ze 
sprzedaŜy w wysokości 30.347 tys. zł., zysku ze sprzedaŜy w wysokości 1.645 tys. 
złotych oraz zysk netto w wysokości 1.560 tys. zł.  

SprzedaŜ 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 sprzedaŜy na 
rzecz tego kontrahenta za 3 pierwsze miesiące 2007 roku wyniosła 12.355 tys. zł.  

Wśród największych odbiorców robót budowlanych realizowanych na terenie kraju przez 
Spółkę pozostaje GS Engineering & Construction Poland Sp. z o.o. Łączna sprzedaŜ dla 
tego kontrahenta wyniosła w I kwartale 2007 roku 2.369 tys. zł, co stanowi 7,8% 
przychodów ogółem. Kontrakty zawarte ze wspomnianym kontrahentem są rozliczane 
przez Spółkę jako kontrakty długoterminowe, co powoduje, Ŝe przychody są ujęte w 
stopniu odpowiadającym zaawansowaniu prac. 

W lutym 2007 roku Spółka podpisała z firmą GS Engineering & Construction Poland sp. 
z o.o. listy intencyjne obejmujące wykonanie prac budowlano - montaŜowych na budowie 
„Hali produkcji telewizorów nr 2 dla LG Electronics Wrocław sp. z o.o.” o orientacyjnej 
wartość robót - do wysokości 22.000,0 tys. zł. netto. W marcu 2007 roku Spółka 
otrzymała informację, iŜ inwestor podjął decyzję w sprawie ograniczenia robót. Spółka 
szacuje, Ŝe wartość robót otrzymanych od inwestora w miesiącu lutym, po dokonanej 
korekcie, wyniesie około 10.000,0 tys. złotych netto.  

W pierwszym kwartale 2007 roku Spółka kontynuowała realizacje inwestycji własnych, 
ujmowanych w sprawozdaniu finansowym w bilansie jako środki trwałe w budowie. Do 
najwaŜniejszych zadań w tym zakresie zaliczyć naleŜy budowę hali produkcyjno-
magazynowej w Zakładzie produkcyjnym w Sępólnie Krajeńskim oraz budowę hali 
malarni ze śrutownią w Zakładzie Produkcyjnym w Koronowie. Poniesione w pierwszym 
kwartale 2007 roku nakłady na środki trwałe w budowie wyniosły: 10.059 tys. zł. 

W styczniu 2007 roku nastąpiło zawarcie umowy przyrzeczonej obejmującej kupno 
nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe. Łączna 
wielkość gruntów objętych umowami wyniosła 74.290 metrów kwadratowych. Wartość 
umowy wyniosła 15.600,9 tys. złotych. 

 

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

Istotnym zdarzeniem, które wpłynęło na sytuację finansową PROJPRZEM S.A. w I 
kwartale 2007 roku było pozyskanie środków z emisji akcji serii E w kwocie brutto 
52.170 tys. zł. Środki z emisji akcji Spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje firm o 
podobnym profilu działalności do PROJPRZEM S.A., inwestycje we własny majątek 
trwały oraz rozpoczęcie działalności developerskiej. 
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Prowadzone przez PROJPRZEM S.A.w 2007 roku działania związane z wykorzystaniem 
środków pienięŜnych pozyskanych w wyniku emisji akcji serii E zostały opisane w 
punkcie 9 „pozostałych informacji”. 

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.  
W I kwartale 2007 roku sprzedaŜ krajowa stanowiła 44,3% ogółu przychodów ze 
sprzedaŜy. 

Od połowy 2005 roku trwa oŜywienie rynku budowlanego, którego wyrazem jest 
zwiększenie liczby przetargów na roboty budowlane. PROJPRZEM S.A. aktywnie 
uczestniczy w postępowaniach przetargowych. Spółka 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, 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. 

Pod koniec 2006 roku miała miejsce emisja akcji serii E. W wyniku emisji 1.506 tys. 
akcji serii E, w styczniu 2007 roku Spółka pozyskała środki finansowe w wysokości 
52.710 tys. zł. (brutto). PodwyŜszenie kapitału zostało zarejestrowane przez sąd 
rejestrowy w lutym 2007 roku. 

 

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 Spółki uchwały w 
sprawie wypłaty dywidendy za rok 2006 w wysokości 0,40 zł na akcję. Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie w tym zakresie decyzję w dniu 25 maja 2007 
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. 

Nie występują takie zdarzenia. 

 

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

Na koniec I kwartału 2007 roku względem analogicznego okresu roku 2006 o 550 tys. zł 
zwiększyła się kwota naleŜności warunkowych Spółki z tytułu otrzymanych gwarancji i 
poręczeń, zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 2.405  tys. zł. 


