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I.  INFORMACJE OGÓLNE 
 
1. Zasady sporządzenia kwartalnego sprawozdania finansowego 

 

Kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity – Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223, z późniejszymi 
zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych 
oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim /Dz. U. Nr 33 poz. 259/. Przy wycenie aktywów i pasywów 
i ustalaniu wyniku finansowego kierowano się zasadą kosztu historycznego, za wyjątkiem 
inwestycji i instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz niewystępowania okoliczności 
wskazujących na zagroŜenie kontynuowania działalności. 
Sporządzając kwartalne sprawozdanie finansowe zastosowano takie same zasady (politykę) 
rachunkowości i metody obliczeniowe, co w ostatnim sprawozdaniu finansowym PROJPRZEM 
S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku. 
 
 

2. Kursy euro uŜyte do przeliczenia wybranych danych finansowych 
 

Kursy EURO uŜyte do przeliczenia danych finansowych:  
a. pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.12.2010 r. wykazane na stronie tytułowej 

raportu kwartalnego zostały przeliczone na EURO według tabeli kursów NBP nr 
255/A/NBP/2010 z dnia 31.12.2010 roku: 1 EUR = 3,9603 zł, 

b. pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.12.2009 r. wykazane na stronie tytułowej 
raportu kwartalnego zostały przeliczone na EURO według tabeli kursów NBP nr 
255/A/NBP/2009 z dnia 31.12.2009 roku: 1 EUR = 4,1082 zł, 

c. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych za 
okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie kursów 
ogłoszonych przez NBP w tabelach: 20/A/NBP/2010 z dnia 29.01.2010 roku, 40/A/NBP/2010 z 
dnia 26.02.2010 roku, 63/A/NBP/2010 z dnia 31.03.2010 roku, 84/A/NBP/2010 z dnia 
30.04.2010 roku, 104/A/NBP/2010 z dnia 31.05.2010 roku, 125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010 
roku 147/A/NBP/2010 z dnia 30.07.2010 roku, 168/A/NBP/2010 z dnia 31.08.2010 roku, 
191/A/NBP/2010 z dnia 30.09.2010 roku; 212/A/NBP/2010 z dnia 29.10.2010 roku, 
232/A/NBP/2010 z dnia 30.11.2010 roku, 255/A/NBP/2010 z dnia 31.12.2010 roku; średnia 
arytmetyczna wynosi  48,0523 : 12 = 4,0044 zł / 1 EUR, 

d. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych za 
okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie kursów 
ogłoszonych przez NBP w tabelach kursów: 21/A/NBP/2009 z dnia 30.01.2009 roku, 
41/A/NBP/2009 z dnia 27.02.2009 roku, 63/A/NBP/2009 z dnia 31.03.2009 roku, 
84/A/NBP/2009 z dnia 30.04.2009 roku, 104/A/NBP/2009 z dnia 29.05.2009 roku, 
125/A/NBP/2009 z dnia 30.06.2009 roku, 148/A/NBP/2009 z dnia 31.07.2009 roku, 
169/A/NBP/2009 z dnia 31.08.2009 roku, 191/A/NBP/2009 z dnia 30.09.2009 roku, 
213/A/NBP/2009 z dnia 30.10.2009 roku, 233/A/NBP/2009 z dnia 30.11.2009 roku, 
255/A/NBP/2009 z dnia 31.12.2009 roku; średnia arytmetyczna wynosi  52,0877 : 12 = 4,3406 
zł / 1 EUR. 
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3. Korekty z tytułu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, innych 
rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów 

 

3.1. Aktywa na odroczony podatek dochodowy 
W czwartym kwartale 2010 roku: 
a) rozwiązano aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− rozwiązania rezerwy na nagrody jubileuszowe – na kwotę 56 tys. zł, 
− narzutów od wynagrodzeń oraz od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu styczniu 2011 

roku – 47 tys. zł, 
− rozwiązania rezerwy na świadczenia urlopowe – na kwotę 27 tys. zł, 
− rozwiązania odpisu aktualizującego wartość zapasów – na kwotę 20 tys. zł, 
− rozwiązania rezerwy na odprawy emerytalne – na kwotę 15 tys. zł, 
− rozwiązania odpisu aktualizującego naleŜności – na kwotę 5 tys. zł, 

b) utworzono aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  
− wyceny zapasów dla kontraktów długoterminowych – na kwotę 470 tys. zł, 
− straty podatkowej – na kwotę 413 tys. zł, 
− utworzenia rezerwy na koszty (rozliczeń międzyokresowych biernych) – na kwotę 69 

tys. zł, 
− wyceny bilansowej naleŜności – na kwotę 18 tys. zł. 

 
 
3.2. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 

W czwartym kwartale 2010 roku: 
a) rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− wyceny terminowych kontraktów walutowych – na kwotę 19 tys. zł, 
− ulg inwestycyjnych  – na kwotę 2 tys. zł, 

b) utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  
− wyceny kontraktów długoterminowych – na kwotę 517 tys. zł, 
− wyceny bilansowej inwestycji w nieruchomości – 301 tys. zł, 
− róŜnicy między amortyzacją bilansową i podatkową – na kwotę 34 tys. zł, 
− wyceny bilansowej środków pienięŜnych – na kwotę 2 tys. zł. 

 
3.3. Rezerwa na koszty  

W czwartym kwartale 2010 roku: 

− rozwiązano rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 681 tys. zł, 

− utworzono rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 991 tys. zł. 

 

3.4. Odpisy aktualizujące i inne wartości szacunkowe 

W czwartym kwartale 2010 roku: 

− rozwiązano odpis aktualizujący wartość naleŜności w kwocie 25 tys. zł, 

− rozwiązano odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 158 tys. zł, 

− utworzono odpis aktualizujący wartość naleŜności w kwocie 54 tys. zł, 

− utworzono odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 27 tys. zł. 
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II. POZOSTAŁE INFORMACJE 

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

PROJPRZEM S.A. prowadzi działalność gospodarczą w ramach grupy kapitałowej i część 
przedsięwzięć  biznesowych  jest realizowana przez spółki zaleŜne.  

W okresie objętym raportem Spółka kontynuowała działalność na rynku budowlanym w następujących 
segmentach operacyjnych: konstrukcji stalowych, techniki przeładunku (systemów przeładunkowych), 
budownictwa przemysłowego oraz deweloperskim.  

W czwartym kwartale 2010 roku przychody Spółki (narastająco w okresie od stycznia do grudnia 2010 
roku) wyniosły 24.853 tys. zł  (61.054 tys. zł), strata ze sprzedaŜy 1.842 tys. zł (11.938 tys. zł), a strata 
netto 112 tys. zł (8.569 tys. zł).  

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów w IV kwartale 2010 roku były wyŜsze 
o 8,6% od przychodów osiągniętych w IV kwartale 2009 roku. 

 
Największy udział w przychodach za IV kwartał 2010 roku (narastająco od stycznia do grudnia 2010 
roku) miał segment systemów przeładunkowych. SprzedaŜ wyrobów z zakresu techniki przeładunku 
wyniosła 9.999 tys. zł (23.006 tys. zł) i stanowiła 40,2% (37,7%) przychodów ogółem. Segment ten 
charakteryzuje  się najwyŜszą dynamiką sprzedaŜy. Porównując ostatnie kwartały 2010 i 2009 roku 
wzrost sprzedaŜy wyniósł 199,5%, natomiast porównując narastająco te lata 65,5%. 
Na  rynku techniki przeładunku PROJPRZEM  S.A. działa samodzielnie od 2007 roku i sprzedaje 
własne wyroby pod marką PROMstahl. Wyroby wchodzące w skład systemów przeładunkowych są 
produkowane  przez PROJPRZEM S.A. i sprzedawane  przez spółki zaleŜne – PROMStahl GmbH i 
PROMStahl Polska Sp. z o.o. Wcześniej przez 15 lat PROJPRZEM S.A. był podwykonawcą firmy 
Crawford. W 2009 roku ostatecznie zakończono współpracę z tym największym w ostatnich latach  
zleceniodawcą Spółki (w 2009 roku obroty z Crawford wyniosły 3.128 tys. zł, w 2010 roku 219 tys. 
zł).  
 
Drugim, co do obrotów, segmentem w działalności Spółki w IV kwartale 2010 roku (narastająco za 
2010 rok) był segment konstrukcji stalowych. Wielkość sprzedaŜy konstrukcji stalowych w 
omawianym okresie wyniosła 8.394 tys. zł (28.292 tys. zł), co stanowiło 33,8% (46,3%) przychodów 
ogółem. W IV kwartale 2009 roku (narastająco w 2009 roku) przychody w tym segmencie działalności 
wyniosły 13.210 tys. zł (58.035 tys. zł). Spadek przychodów zarówno w ujęciu kwartalnym jak i 
rocznym jest znaczący,  naleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe 2009 rok był rekordowym w historii Spółki w 
zakresie osiągniętych przychodów ze sprzedaŜy konstrukcji stalowych. 
 
PROJPRZEM S.A. specjalizuje się w wytwarzaniu  konstrukcji stalowych o wysokich wymaganiach 
jakościowych przeznaczonych na rynki Unii Europejskiej. W ostatnich latach Spółka koncentruje się 
na dostawach konstrukcji stalowych na potrzeby koncernów energetycznych zachodniej Europy. Jako 
jedna z niewielu wytwórni krajowych  przeszła pozytywnie audyty tych koncernów. Największymi 
odbiorcami konstrukcji w 2010 roku były właśnie firmy realizujące prace na rzecz sektora 
energetycznego. Ich udział w sprzedaŜy segmentu wyniósł 53,6%. Pozostałą część przychodów ze 
sprzedaŜy uzyskano przede wszystkim od stałych zleceniodawców Spółki. 
W połowie roku odnotowano pewien zastój w pozyskiwaniu nowych zamówień w tym segmencie 
działalności. 
Intensywnie prowadzone działania akwizycyjne  przyniosły efekt pod koniec III kwartału. Spółka 
podpisała wówczas umowy na wykonanie konstrukcji stalowych, które zapewniły wykorzystanie mocy 
produkcyjnych do kwietnia 2011 roku. Obecnie PROJPRZEM S.A. ma wypełniony portfel zamówień 
do sierpnia bieŜącego roku. 
 

W segmencie budownictwa przemysłowego przychody ze sprzedaŜy  za IV kwartał 2010 roku 
(narastająco za 2010 rok) osiągnęły poziom 4.792 tys. zł (6.315 tys. zł).  W porównywalnym okresie 
2009 roku sprzedaŜ w tym obszarze wyniosła 2.858 tys. zł (16.771 tys. zł).  
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Segment ten najbardziej odczuł skutki kryzysu gospodarczego i ograniczenia prowadzonych 
inwestycji. Największy spadek  na rynku budowlanym nastąpił w obszarze, w którym PROJPRZEM 
specjalizował się w ostatnich latach. Są to realizacje budynków produkcyjnych, magazynowych i 
innych tego typu obiektów, oparte o konstrukcję stalową. W tej sytuacji firmy budowlane prowadzą 
ostrą cenową walkę konkurencyjną o pojawiające na rynku kontrakty. W związku z tym składane przez 
Spółkę oferty, zakładające uzyskanie minimalnego poziomu rentowności,  nie przebijają się spośród 
ofert konkurentów. 

  

W segmencie  działalności deweloperskiej PROJPRZEM S.A. wraz ze spółkami zaleŜnymi realizuje 
sprzedaŜ w ramach dwóch projektów deweloperskich, których budowę zakończono pod koniec 2009 
roku. Pierwszy z nich obejmuje 10 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o łącznej 
powierzchni uŜytkowej 1.282 m2, zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Cieplickiej. W 2009 roku 
sprzedano jeden segment. W 2010 roku uzyskano kolejne przychody ze sprzedaŜy tego projektu (trzech 
segmentów) w kwocie wynoszącej 1.686 tys. zł (w IV kwartale 2010 roku 1.125 tys. zł). W styczniu 
2011 roku podpisano 5 kolejnych umów sprzedaŜy na łączną kwotę 2.681 tys. zł netto (przedpłaty 
uzyskano w roku poprzednim). Do sprzedaŜy pozostał jeden segment. 
Drugi projekt deweloperski, realizowany w ramach Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. przez  
spółkę PROJPRZEM DOM  jako Inwestora, obejmuje osiedle budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych w bydgoskiej dzielnicy Fordon. W I etapie budowy oddano do uŜytkowania w IV 
kwartale 2009 roku 2 budynki mieszkalne z 63 mieszkaniami o pow. 4.059 m2 i 6 lokalami 
usługowymi o pow. 413 m2 oraz garaŜ podziemny z 73 miejscami postojowymi o pow. 1.925 m2.  
Przewidywane przychody ze sprzedaŜy całego projektu wyniosą ok. 19.471 tys. zł. W 2009 roku 
podpisano umowy sprzedaŜy 12 lokali mieszkalnych oraz 1 miejsca postojowego za łączną kwotę 
3.066 tys. zł, w następnym sprzedano kolejnych 35 lokali mieszkalnych oraz 25 miejsc postojowych za 
łączną kwotę 9.978 tys. zł. Przychody te występują w sprawozdaniu finansowym spółki zaleŜnej 
PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. 
Inwestycje deweloperskie są realizowane przez PROJPRZEM S.A. i spółki zaleŜne bez kredytu 
bankowego. Natomiast PROPJPRZEM S.A. udzielił podmiotowi zaleŜnemu PROJPRZEM DOM Sp. z 
o.o. poŜyczki w kwocie 9.300 tys. zł. Na dzień 31.12.2010 roku niespłacona kwota poŜyczki wynosiła 
4.000 tys. zł. 

 

 

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

 

Na poprawę wyniku finansowego PROJPRZEM S.A. za IV kwartał 2010 roku, w stosunku do 
poprzednich kwartałów, wpłynął przede wszystkim wzrost sprzedaŜy. Przychody ze sprzedaŜy za 
ostatni kwartał 2010 roku stanowią 40% obrotów całego roku. Pomimo poniesienia w IV kwartale 
2010 roku straty na działalności operacyjnej w wysokości 121 tys. zł nastąpiła znaczna poprawa 
względem poprzednich kwartałów. W wyniku operacyjnym  uwzględniono koszty likwidacji Zakładu 
Produkcyjnego w Chojnicach. Koszty te w IV kwartale wyniosły 532 tys. zł i były to koszty osobowe 
związane ze zwolnieniami pracowników. Konsolidacja struktur w segmencie konstrukcji stalowych  
ma doprowadzić do optymalnego wykorzystania potencjału produkcyjnego Zakładu w Sępólnie i 
pozwolić na uzyskiwanie lepszych wyników finansowych w  tym obszarze działalności Spółki.  
 
Znaczna dynamika sprzedaŜy charakteryzuje segment systemów przeładunkowych. Porównując 
ostatnie kwartały 2010 i 2009 roku sprzedaŜ segmentu wzrosła o 199,5%, natomiast w ujęciu rocznym 
o 65,5%. NaleŜy jednak nadmienić, Ŝe sprzedaŜ ta uwzględnia takŜe obroty 2009 roku z Grupą 
Crawford. SprzedaŜ własnych produktów do spółek zaleŜnych wzrosła rok do roku o 111,5%. 
Od 2007 roku PROJPRZEM S.A. wraz ze spółkami zaleŜnymi systematycznie buduje pozycję 
rynkową w obszarze  techniki przeładunków. Pomimo mało sprzyjających warunków gospodarczych 
w okresie wchodzenia na rynek,  sprzedaŜ wyrobów Spółki systematycznie rośnie. Spółka posiada 
duŜy potencjał wytwórczy w tym obszarze działalności. W przeszłości PROJPRZEM S.A. jako firma 
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podwykonawcza produkowała po kilka tysięcy pomostów przeładunkowych rocznie. Dalszy rozwój i 
kontynuacja trendu wzrostowego powinny sprawić, Ŝe segment ten stanie się wiodącą  działalnością 
operacyjną Spółki i Grupy. 
 
Przychody ze sprzedaŜy konstrukcji stalowych, dostarczanych przede wszystkim dla klientów z 
Europy Zachodniej, pomimo największego udziału w przychodach ogółem, spadły o 36,5% w ujęciu 
ostatnich kwartałów 2010 i 2009 roku, natomiast w ujęciu rocznym o 51,3%. Zmniejszona sprzedaŜ 
konstrukcji była skutkiem regresu zamówień od firm niemieckich realizujących inwestycje w sektorze 
energetycznym. W ostatnich latach Spółka wyspecjalizowała się w wykonawstwie konstrukcji 
stalowych właśnie dla tego sektora i przesunięcie zleceń w czasie skutkowało niŜszym obłoŜeniem 
mocy produkcyjnych. W IV kwartale 2010 roku sytuacja w tym segmencie działalności uległa 
zdecydowanej poprawie, przede wszystkim ze względu na otrzymanie licznych zamówień na 
wykonanie konstrukcji dla sektora energetycznego. 

Segment budownictwa przemysłowego najbardziej odczuł skutki kryzysu gospodarczego. Niski 
wolumen inwestycji przedsiębiorstw w budownictwie kubaturowym doprowadził do ostrej 
konkurencji na rynku i zmniejszenia marŜ. Taka sytuacja powoduje trudności w wygrywaniu 
przetargów oraz w uzyskiwaniu satysfakcjonujących wyników na zleceniach. Mniejsze wykorzystanie 
posiadanych zdolności produkcyjnych przekłada się na straty w tym segmencie działalności Spółki. 

Pozostała działalność operacyjna przyniosła w IV kwartale 2010 roku (narastająco w 2010 roku) zysk 
w wysokości 1.721 tys. zł (1.220 tys. zł), na którą złoŜyły się przychody w wysokości 2.146 tys. zł 
(2.504 tys. zł) oraz koszty w kwocie 425 tys. zł (1.284 tys. zł). Największy wpływ na uzyskany wynik 
miało przekwalifikowanie jednej z nieruchomości wykorzystywanej dotychczas w podstawowej 
działalności operacyjnej) do inwestycji. Spowodowało ono zmianę zasad wyceny nieruchomości i 
doprowadzenie jej wartości ewidencyjnej do wartości godziwej, której wzrost w kwocie 1.271 tys. zł 
ujęto w IV kwartale 2010 roku w pozostałych przychodach operacyjnych. Jednocześnie w 
poprzednich kwartałach odniesiono w pozostałe koszty operacyjne koszty rozbiórki oraz 
niezamortyzowaną część środków trwałych podlegających rozbiórce w łącznej kwocie 961 tys. zł. W 
IV kwartale 2010 roku odwrócono takŜe rezerwy na świadczenia pracownicze w wysokości 516 tys. 
zł. Odwrócenie rezerw zwiększyło pozostałe przychody operacyjne.  

Działalność finansowa w IV kwartale 2010 roku (narastająco w 2010 roku) zamknęła się zyskiem w 
wysokości 41 tys. zł (stratą w wysokości 343 tys. zł), z czego przychody wyniosły 352 tys. zł (1.322 
tys. zł), a koszty 311 tys. zł (1.665 tys. zł). Istotną pozycją przychodów były odsetki uzyskane od 
poŜyczki udzielonej podmiotowi zaleŜnemu PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. w kwocie 121 tys. zł (461 
tys. zł). Koszty finansowe obejmowały m.in. odsetki od kredytu bankowego w wysokości 65 tys. zł 
(282 tys. zł) oraz prowizje bankowe i ubezpieczeniowe wynoszące 25 tys. zł (172 tys. zł).  

Wpływ na wynik działalności finansowej Spółki mają takŜe róŜnice kursowe powstające na 
transakcjach sprzedaŜy i zakupu  przeprowadzanych w walucie euro. Spółka zabezpiecza część ryzyka 
związanego ze sprzedaŜą eksportową zawierając terminowe transakcje na instrumenty pochodne. 
Łączny wpływ róŜnic kursowych i wyceny pozycji bilansowych, przychodowo-kosztowych i 
instrumentów pochodnych był dodatni i wyniósł 93 tys. zł (narastająco 106 tys. zł). 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku PROJPRZEM S.A. posiadał następujące otwarte pozycje walutowych 
kontraktów terminowych: 

− zerokosztowe korytarze opcyjne na sprzedaŜ 2.000 tys. euro  kursie od 4,09 zł/€ do 4,25 zł/€ z 
terminem dostawy/rozliczenia od stycznia do maja 2011 roku, 

− forwardy na sprzedaŜ 4.556 tys. euro po kursie od 3,9780 zł/€ do 4,0600 zł/€ z terminem 
dostawy/rozliczenia od stycznia do października 2011 roku. 

Na wynik na działalności finansowej narastająco za 2010 roku wpłynęła w istotnym zakresie 
transakcja zbycia udziałów PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. innemu podmiotowi z Grupy – 
PROJPRZEM DOM Sp. z o.o., która miała miejsce II kwartale 2010 roku. Strata odniesiona w wynik 
2010 roku z tytułu sprzedaŜy tych udziałów wyniosła 417 tys. zł. Łączna strata  na udziałach 
PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. wyniosła 2.871 tys. zł, z której kwota w wysokości 2.454 tys. zł 
obciąŜyła wynik 2009 roku w postaci odpisów aktualizujących wartość udziałów.  
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 Ogółem strata brutto za okres od października do grudnia 2010 roku (narastająco za 2010 rok) 
wyniosła 80 tys. zł (11.061 tys. zł), a strata netto 112 tys. zł (8.569 tys. zł). W analogicznym okresie 
roku poprzedzającego Spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 606 tys. zł (6.767 tys. zł) oraz stratę 
netto w kwocie 85 tys. zł (zysk netto w kwocie 5.046 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. 
NajwyŜszy poziom przychodów ze sprzedaŜy Spółka uzyskuje w okresie od czerwca do listopada. Do 
takiego rozkładu przychodów przyczynia się równieŜ charakterystyka cykli inwestycyjnych w 
budownictwie. 

 

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 

Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 27 maja 2010 roku uchwałę w sprawie podziału zysku 
osiągniętego za 2009 rok w kwocie 5.046 tys. zł, który został w całości przeznaczony na kapitał 
rezerwowy. W IV kwartale 2010 roku dywidendy nie wypłacono. 
 

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 2010 roku względem ostatniego dnia 2009 roku zmniejszyła się kwota naleŜności 
warunkowych Spółki z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń o 731 tys. zł, kwota zobowiązań 
warunkowych  z tytułu udzielonych gwarancji (przede wszystkim gwarancji usunięcia wad i usterek 
oraz gwarancji naleŜytego wykonania kontraktu) i poręczeń wzrosła o 1.267 tys. zł.  


