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BYDGOSZCZ, 1 MARCA 2011 ROKU 
 



Nazwa grupy kapitałowej: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: IV kwartał 2010 roku – na dzień 31.12 2010 Waluta sprawozdawcza: 
złoty polski 
(PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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(3 243)

Akcje/udziały własne
Pozostały kapitał zapasowy

Wynik finansowy roku obrotowego
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz róŜnice kursowe z konsolidacji
Zyski zatrzymane

Pozostałe kapitały rezerwowe
Kapitał z aktualizacji wyceny 1 227 199

-

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

5 074

1 173
2 710

1 244

Długoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

29 693

Zaliczki otrzymane na dostawy 8 238 2 727

ZOBOWIĄZANIA

 31.12.2009
101 081 110 853

410

 31.12.2010

10 478 12 403

144 163

267
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

Udziały mniejszo ści

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Rezerwy krótkoterminowe

1 128

79
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 5 030

26106

113
15 420

1 412

137
19 711

3 842

145 655144 163
699 1 079

PASYWA RAZEM
Rozliczenia międzyokresowe 

Zobowi ązania krótkoterminowe
3 841

38 969

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

2 010

Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych powyŜej ich wartości nominalnej

Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominuj ącej

AKTYWA RAZEM

Środki pienięŜne  i ich ekwiwalenty

KAPITAŁ WŁASNY

Pasywa

101 073

-

40 354 35 308

8

41 019

Pozostałe naleŜności krótkoterminowe

Zapasy

334
Rozliczenia międzyokresowe

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDA śY 565

Rozliczenia międzyokresowe 61

AKTYWA OBROTOWE

NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
NaleŜności z tytułu dostaw i usług

86 877
44 395

Aktywa

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartości niematerialne
Nieruchomości inwestycyjne

 31.12.2010  31.12.2009

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ N A DZIEŃ 31.12.2010 ROKU

na dzień

Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy

3 558
1 068

6

335 378

4 283

73

110 847
6 024 6 024

30 323
48

2 065

6 120

61 835

-

59 064 58 778
45 808
6 816

48 658

299
5 383

197
62

(108)

5 939 5 939

82

84 534

145 655

25 600
2 059

-

na dzień

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego

AKTYWA TRWAŁE

Krótkoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego

Długoterminowe zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego
Zobowi ązania długoterminowe

Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki

(94)
(10 969) 559

61 682

34 802
4 113 5 109

43 082

-

 
 

Bydgoszcz, dnia 1 marca 2011 roku 

 

 

..................... ..................... ..................... ..................... 

Władysław Pietrzak Tadeusz Nawrocki Władysław Pietrzak Henryk Chyli ński 

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksiąg 

rachunkowych:  
Wiceprezes Zarządu ds. 
finansowo-księgowych 

Wiceprezes Zarządu ds. 
Technicznych 

Wiceprezes Zarządu ds. 
finansowo-księgowych Prezes Zarządu 



Nazwa grupy kapitałowej: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: IV kwartał 2010 roku – na dzień 31.12 2010 Waluta sprawozdawcza: 
złoty polski 
(PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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od 01.10.2009         
do 31.12.2009

od 01.01.2009          
do 31.12.2009

33 373 119 688
33 243 119 226

130 462
24 166 86 083
24 042 85 707

124 376
9 207 33 605
2 927 8 024
5 963 25 062
317 519
824 1 255
239 1 202

902 572
(65) 878
- -
837 1 450

(324) 891
- -

(324) 891
1 161 559

- -
1 161 559

-
-

3 1
3 1
6 (5)

- -
9 (4)

1 170 555

1 161 559

1 161 559
- -

1 170 555

1 170 555
- -

PLN / akcj ę PLN / akcj ę

0,19 0,09
0,19 0,09

0,19 0,09
0,19 0,09

(1,82)
(1,82)

37 046 91 057

45 968
45 782 112 132

Przychody (koszty) finansowe

- podstawowy

- podstawowy

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

2 544

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wariant kalkulacyjny

Przychody ze sprzeda Ŝy
Przychody ze sprzedaŜy produktów

od 01.01.2010          
do 31.12.2010

112 541
Działalno ść kontynuowana

za okres

409

266

91 32337 169

za okres
od 01.10.2010          
do 31.12.2010

186Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów
Koszt własny sprzeda Ŝy (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów)

Koszt sprzedanych towarów i materiałów

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2010 ROKU

123

(305)

-

-

-

(386)

(725)

81

(420)

(420)

8 799

(242)
1 461

1 029

(1)

148
(2 925)

-
(420)

(420)

(0,07)

PLN / akcj ę

(0,07)

1 029

PLN / akcj ę

(9 927)

(10 969)

(10 969)

- rozwodniony

(0,07)
(0,07)

z działalno ści kontynuowanej i zaniechanej

z działalno ści kontynuowanej

- -

-
Inne całkowite dochody 1 084 1 042
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES 664

(10 969)

(10 969)

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny:

Strata netto z działalności zaniechanej
ZYSK (STRATA) NETTO 

Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący:

Inwestycje dostępne do sprzedaŜy: (1) (1)
- zyski (straty) z tytułu wyceny długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy (1)

- inwestycji w nieruchomości 1 029 1 029

Inne całkowite dochody

Działalno ść zaniechana

RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą 56 14
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów -

część odroczona

Podatek dochodowy
część bieŜąca

(1,82)- rozwodniony
(1,82)

- akcjonariuszom mniejszościowym

Zysk (strata) netto na jedn ą akcj ę zwykł ą:

Łączne całkowite dochody, z tego przypadaj ące:

Zysk (strata) ze sprzeda Ŝy

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy
Koszty sprzedaŜy

Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji

(12 937)

7 660
26 495

1 871

Koszty ogólnego zarządu 6 497

21 218

-

(2 777)
(13 746)

(399)

Pozostałe przychody operacyjne

(13 347)

26

(78)

431
(647)

Pozostałe koszty operacyjne

664 (9 927)

664 (9 927)

- akcjonariuszom podmiotu dominującego

- akcjonariuszom mniejszościowym -

 
 
Bydgoszcz, dnia 1 marca 2011 roku 
 
 
 
 
 

..................... ..................... ..................... ..................... 

Władysław Pietrzak Tadeusz Nawrocki Władysław Pietrzak Henryk Chyli ński 

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksiąg 

rachunkowych:  
Wiceprezes Zarządu ds. 
finansowo-księgowych 

Wiceprezes Zarządu ds. 
Technicznych 

Wiceprezes Zarządu ds. 
finansowo-księgowych Prezes Zarządu 

 
 
 



Nazwa grupy kapitałowej: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: IV kwartał 2010 roku – na dzień 31.12 2010 Waluta sprawozdawcza: 
złoty polski 
(PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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39 805

(2 400)

758

(27 380)

12
12 425

(6 024)

(87)
(74)350

-

-

(1 233)

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu rezerw

5 000

(3 585)

12 425

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek

Odsetki zaplacone

Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŜnic kursowych
Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej (1 025)

(142)
Spłaty kredytów i poŜyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieni ęŜnych i ekwiwalentów środków pieni ęŜnych (1 937)

Dywidendy wypłacone

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu

(4 982)
836

(8 627)(764)

(329)
(8 900)

(359)

(38)

(148) (15 168)
149

12 223
80

(10 839)

(11 697)
1

(6 120)
(9 048)
1 662

(297)

(85)

758

(1 643) (4 341)
83 23

10 488

(2)

3 899
758

10 215
124

8 765
172

3 812

za okres
od 01.01.2010          
do 31.12.2010

od 01.01.2009          
do 31.12.2009

(13 746) 1 450

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2010 ROKU

Metoda po średnia

(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych

2 907
136

3 643
(1 141)

Korekty:
Amortyzacja wartości niematerialnych
Amortyzacja środków trwałych

Zysk przed opodatkowaniem
Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej

257
(Zysk) strata  z tytułu róŜnic kursowych 12

Zmiana stanu zobowiązań

Koszty odsetek
Środki pieni ęŜne z działalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych

Zapłacony podatek dochodowy

3 376
(4 778)

Wpływy ze sprzedaŜy aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu
Wydatki z tytułu zapłaty zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu

Środki pieni ęŜne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej

Zmiana stanu naleŜności

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych

Środki pieni ęŜne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej

 
 
 

Bydgoszcz, dnia 1 marca 2011 roku  

 

 

..................... ..................... ..................... ..................... 

Władysław Pietrzak Tadeusz Nawrocki Władysław Pietrzak Henryk Chyli ński 

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksiąg 

rachunkowych:  
Wiceprezes Zarządu ds. 
finansowo-księgowych 

Wiceprezes Zarządu ds. 
Technicznych 

Wiceprezes Zarządu ds. 
finansowo-księgowych Prezes Zarządu 

 



Nazwa grupy kapitałowej: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: IV kwartał 2010 roku – na dzień 31.12.2010  Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

RóŜnice 
kursowe z 

konsolidacji

199 35 308 (108)
- - -
199 35 308 (108)

1 028 - 14
1 028 - 14

- - -
- 5 046 -
- 5 046 -
- - -
- - -

1 227 40 354 (94)

199 27 108 (103)
- - -
199 27 108 (103)

1 (5)
- 1 (5)
- - -
- 8 199 -
- 8 199 -
- - -
- - -
199 35 308 (108) 6 110 853Saldo na dzie ń 31.12.2009 roku 6 024 67 621 559 1 244 110 847

- (6 024)Wypłata dywidendy - - - (6 024) (6 024)

- (108)
Koszt programu motywacyjnego - 629 - - 629 - 629
Podział wyniku finansowego - 840 - (9 147) (108)

- -
Suma zysków i strat uj ętych w okresie od 01.01 do 31.12.2009 roku - 1 469 - (15 171) (5 503) - (5 498)

- akcjonariuszom mniejszościowym - - - - -

- 555
- akcjonariuszom podmiotu dominującego - - 559 - 555 - 555

Całkowite dochody za okres, w tym przypadaj ące: - - 559 - 555

- -
Saldo po zmianach 6 024 66 152 - 16 415 115 795 6 115 801

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - -

8 101 081

Saldo na dzie ń 01.01.2009 roku 6 024 66 152 - 16 415 115 795 6 115 801

Saldo na dzie ń 31.12.2010 roku 6 024 67 774 (10 969) (3 243) 101 073
- 153Powiększenie wartości agio o skorygowany podatek naliczony od towarów i usług - 153 - - 153

2 2PodwyŜszenie kapitału jednostki zaleŜnej - - - - -

2 155
Podział wyniku finansowego - - - (5 046) - - -

Suma zysków i strat uj ętych w okresie od 01.01 do 31.12.2010 roku - 153 - (5 046) 153

- (9 927)
- akcjonariuszom mniejszościowym - - - - - - -
- akcjonariuszom podmiotu dominującego - - (10 969) - (9 927)

6 110 853
Całkowite dochody za okres, w tym przypadaj ące: - - (10 969) - (9 927) - (9 927)
Saldo po zmianach 6 024 67 621 - 1 803 110 847

Saldo na dzie ń 01.01.2010 roku 6 024 67 621 - 1 803 110 847 6 110 853
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości - - - - - - -

Wyszczególnienie

Kapitał przypadaj ący na udziałowców jednostki dominuj ącej

Udziały
mniejszo ści

Kapitał 
własny 
razem

Kapitał
podstawowy

Kapitał 
zapasowy

Wynik 
finansowy 
netto roku 

obrotowego

Niepodzielony
wynik

finansowy
Razem

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2010 ROKU

 
Bydgoszcz, dnia 1 marca 2011 roku 
 
 

.................... ..................... ..................... ..................... 

Władysław Pietrzak Tadeusz Nawrocki Władysław Pietrzak Henryk Chyli ński 

Osoba, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych:  

Wiceprezes Zarządu ds. 
finansowo-księgowych 

Wiceprezes Zarządu ds. 
Technicznych 

Wiceprezes Zarządu ds. 
finansowo-księgowych Prezes Zarządu 



Nazwa grupy kapitałowej: PROJPRZEM S.A. 

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: IV kwartał 2010 roku – na dzień 31.12.2010 Waluta sprawozdawcza: 
złoty polski 
(PLN) 

Poziom zaokrągleń: wszystkie kwoty wyraŜone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej) 
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1. Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. składała się z następujących podmiotów: 

− PROJPRZEM S.A. – Jednostki Dominującej 

oraz jednostek zaleŜnych bezpośrednio od PROJPRZEM S.A.: 

− Lubuskiego Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej 
Soli, w której kapitale zakładowym PROJPRZEM S.A. posiadał 1.704 udziały o wartości 5.000 zł kaŜdy, 
co stanowiło 100% kapitału zakładowego i dawało 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników - kapitał 
zakładowy Spółki wynosił 8.520 tys. zł; Spółka prowadzi działalność w zakresie budownictwa 
przemysłowego, 

− PROMStahl GmbH z siedzibą w Gehrden k. Hannoveru na terenie Republiki Federalnej Niemiec, w której 
PROJPRZEM S.A. objął 100 % udziałów w kapitale zakładowym o wartości 550 tys. euro; Spółka zajmuje 
się sprzedaŜą wyrobów techniki przeładunkowej, produkowanych przez PROJPRZEM S.A.,  na terenie 
Niemiec i innych krajów Europy, 

− PROMStahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karpinie k. Warszawy, w której kapitale zakładowym 
PROJPRZEM S.A. posiadał 10.000 udziałów o wartości 100 zł kaŜdy, co stanowiło 100% kapitału 
zakładowego i dawało 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników – kapitał zakładowy Spółki wynosił 
1.000 tys. zł; Spółka prowadzi sprzedaŜ wyrobów techniki przeładunkowej, produkowanych przez 
PROJPRZEM S.A.,  na terenie Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 

− PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, w której kapitale zakładowym PROJPRZEM S.A. 
posiadał 10.000 udziałów o wartości 100 zł kaŜdy, co stanowiło 100% kapitału zakładowego i dawało 
100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników – kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.000 tys. zł; Spółka 
prowadzi działalność deweloperską; na sfinansowanie części programu deweloperskiego zostały wniesione 
przez PROJPRZEM S.A. dopłaty do kapitału Spółki w wysokości 4.500 tys. zł, 

 
oraz pośrednio z: 
 

− PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy; w Spółce tej PROJPRZEM DOM Sp. 
z o.o. posiadał udziały o wartości nominalnej 1.400 zł kaŜdy, co stanowiło 99,76% kapitału zakładowego i 
dawało 99,76% głosów na Zgromadzeniu Wspólników – kapitał zakładowy Spółki wynosił 3.444 tys. zł; 
Spółka znajduje się w likwidacji od dnia 30 lipca 2010 roku (kapitał własny Spółki wynosił na dzień 31 
grudnia 2010 roku 571 tys. zł). 

 
W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku nastąpiły następujące zmiany w strukturze Grupy 
Kapitałowej PROJPRZEM S.A.: 

 
− w dniu 12 stycznia 2010 roku podwyŜszono kapitał zakładowy PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. o kwotę 984 

tys. zł poprzez podwyŜszenie wartości nominalnej dotychczasowych 2.460 udziałów z kwoty 1.000 zł za 
kaŜdy udział do kwoty 1.400 zł za kaŜdy udział; po dokonaniu podwyŜszenia kapitał zakładowy Spółki 
zaleŜnej wynosił 3.444 tys. zł, z czego PROJPRZEM S.A. posiadał 2.454 udziały o łącznej wartości 3.435,6 
tys. zł; celem dokapitalizowania było dokończenie inwestycji deweloperskiej w bydgoskiej dzielnicy Fordon 
oraz finansowanie bieŜącej działalności Spółki, 

 
− w dniu 9 lutego 2010 roku podwyŜszono kapitał zakładowy PROMStahl Polska Sp. z o.o. z dotychczasowej 

kwoty 500 tys. zł do kwoty 1.000 tys. zł; udziały zostały objęte w całości przez PROJPRZEM S.A.; celem 
dokapitalizowania było finansowanie działalności operacyjnej Spółki zaleŜnej, 

 
− w dniu 13 maja 2010 roku podwyŜszono kapitał zakładowy Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 

Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o.  dotychczasowej kwoty 7.520 tys. zł do kwoty 8.520 tys. zł; 
udziały zostały objęte w całości przez PROJPRZEM S.A.; celem dokapitalizowania była realizacja ostatniej 
części programu inwestycyjnego na łączną kwotę 3.500 tys. zł, do którego Spółka zobowiązała się w 
umowie prywatyzacyjnej Lubuskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli, 
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− w dniu 24 czerwca 2010 roku PROJPRZEM S.A. dokonał odpłatnego zbycia całości udziałów 
PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. w kwocie 564.420 zł; udziały nabyła spółka PROJPRZEM DOM Sp. z o.o., 

 
− w dniu 1 września 2010 roku podwyŜszono kapitał zakładowy PROMStahl GmbH z dotychczasowej kwoty 

250 tys. euro do kwoty 550 tys. euro (2.281 tys. zł); udziały zostały objęte w całości przez PROJPRZEM 
S.A.; celem  dokapitalizowania było finansowanie działalności operacyjnej Spółki zaleŜnej.  

 
W celu poprawy efektywności struktury organizacyjnej PROJPRZEM S.A. zlikwidowano Zakład Produkcyjny 
w Chojnicach. Zakład ten nie posiadał potencjału rozwojowego (przestarzałe obiekty, małe powierzchnie 
produkcyjne, zuŜyte maszyny). Produkcja konstrukcji stalowych została skoncentrowana w Zakładzie 
Produkcyjnym w Sępólnie Krajeńskim. UmoŜliwi to lepsze wykorzystanie mocy produkcyjnych i obniŜenie 
jednostkowych kosztów stałych.  
Pracownicy likwidowanego Zakładu zostali częściowo objęci programem zwolnień grupowych, natomiast 
pozostali pracownicy zostali przeniesieni do Zakładu Produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim. Obiekt w 
Chojnicach został wystawiony na sprzedaŜ.  
  

 

2. Metoda konsolidacji 
Sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. podlega konsolidacji metodą pełną ze sprawozdaniami Lubuskiego 
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego PROJPRZEM Sp. z o.o., PROMStahl GmbH, PROMStahl  
Polska Sp. z o.o., PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. oraz PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. w likwidacji. 

 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. 
za IV kwartał 2010 roku, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd PROJPRZEM S.A. w dniu 1 marca 2011 roku. 

 

4. Oświadczenie o zgodności oraz format sprawozdania finansowego 

Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
przyjętym przez Unię Europejską Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej nr 34             
– Śródroczna sprawozdawczość finansowa.  

Zaprezentowane sprawozdanie za IV kwartał 2010 roku oraz dane porównywalne jako śródroczne skrócone 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.  

Format sprawozdania finansowego 

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach 
polskich złotych („PLN”).  

 

5. Stosowane zasady rachunkowości 

Sporządzając niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe zastosowano takie same zasady (politykę) 
rachunkowości i metody obliczeniowe, co w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy 
Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku. Zmiany w MSSF, które obowiązują 
dla sprawozdań finansowych rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku, nie mają wpływu na sprawozdanie 
finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. 
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6. Opis zmian istotnych szacunków 
 

W czwartym kwartale 2010 roku:   

– rozwiązano odpis aktualizujący wartość naleŜności w kwocie 55 tys. zł, 

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

– rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy w kwocie 848 tys. zł, 

– utworzono odpis aktualizujący wartość naleŜności w kwocie 320 tys. zł, 

– utworzono odpis aktualizujący wartość zapasów w kwocie 27 tys. zł, 

– utworzono aktywa na odroczony podatek dochodowy w kwocie 1.837 tys. zł. 

 
 
7. Ocena potrzeby przeprowadzenia testu na utratę wartości aktywów – ryzyka i zagroŜenia 

występujące w Grupie 
 

Zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości, składniki aktywów ujmuje się z zachowaniem zasad ostroŜnej 
wyceny. W szczególności naleŜy w tym celu uwzględnić zmniejszenia wartości godziwej lub uŜytkowej 
składników aktywów. Ustalenie, czy mogła nastąpić utrata wartości danego składnika aktywów, dokonuje się na 
podstawie testu na utratę wartości tego składnika. Utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duŜe 
prawdopodobieństwo, Ŝe kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w 
znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Powstanie utraty wartości aktywów 
uzasadnia dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów do ceny sprzedaŜy 
netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Międzynarodowy Standard 
Rachunkowości nr 36 Utrata wartości aktywów wymienia przesłanki pochodzące z zewnętrznych i 
wewnętrznych źródeł informacji, które powodują konieczność przeprowadzenia testu na utratę wartości 
aktywów. 

 W przypadku Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. do przesłanek, które mogą wskazywać na wystąpienie 
czynników mogących powodować ryzyko utraty wartości są m.in.: 

- ogólna sytuacja gospodarcza w kraju i Europie, w tym kryzys na szeroko rozumianym rynku dóbr 
inwestycyjnych, na którym działa Grupa,  

- kapitalizacja rynkowa poniŜej wartości aktywów netto (wartość bilansowa aktywów netto na dzień 31.12.2010 
r. wynosiła 100.839 tys. zł, kapitalizacja rynkowa – 65.180 tys. zł, obliczona jako iloczyn ilości akcji 6.024.000 
sztuk i ceny rynkowej akcji Emitenta w wysokości 10,82 zł jako kursu zamknięcia na GPW w dniu 31.12.2010 
r.), 

- znaczny spadek przychodów ze sprzedaŜy w stosunku do przychodów osiąganych w latach poprzednich, 

- ujemne wyniki finansowe Spółek wchodzących w skład Grupy.  

W Grupie zagroŜenie powstania utraty wartości aktywów oraz sytuacji majątkowej i finansowej niosą za sobą 
spadek obrotów oraz ujemne wyniki finansowe generowane przez Jednostkę Dominującą oraz niektóre jej spółki 
zaleŜne.  
W związku z powyŜszym Jednostka Dominująca przeprowadziła test na utratę wartości składników aktywów 
(środków trwałych, aktywów na odroczony podatek dochodowy), który nie wykazał konieczności tworzenia odpisu na 
utratę ich wartości. 
  
 
 
8. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 

Od początku roku obrotowego do 31 grudnia 2010 roku Emitent dokonał z podmiotami powiązanymi 
następujących transakcji o znacznej wartości:  

- sprzedaŜy wyrobów techniki przeładunkowej na rzecz PROMStahl GmbH w kwocie 4.022 tys. € (15.963 tys. 
zł) oraz PROMStahl Polska Sp. z o.o. w kwocie 6.662 tys. zł, 

- zakupu od jednostki zaleŜnej PROMStahl GmbH materiałów (głównie elementów hydrauliki siłowej i 
podzespoły do sterowania pracą pomostów)  w kwocie 1.138 tys. € (4.511 tys.  zł), 
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- sprzedaŜy konstrukcji stalowych wraz z montaŜem spółce zaleŜnej LPBP Projprzem Sp. z o.o. o łącznej 
wartości 1.848 tys. zł, 

- sprzedaŜy udziałów w PROJPRZEM BUD Sp. z o.o. innej jednostce zaleŜnej - PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. - 
w kwocie 564 tys. zł. 

 
W I kwartale 2010 roku została podwyŜszona kwota poŜyczki udzielonej jednostce zaleŜnej PROJPRZEM DOM 
Sp. z o.o. z kwoty 8.500 tys. zł do kwoty 9.300 tys. zł. PoŜyczka została przeznaczona na dokończenie 
inwestycji prowadzonej w ramach działalności deweloperskiej. Saldo zadłuŜenia na dzień 31 grudnia 2010 roku 
wynosiło 4.000 tys. zł.  
 

Na zlecenie PROJPRZEM S.A., BRE Bank S.A. udzielił Bankowi Comerzbank AG gwarancji spłaty kredytu w 
rachunku bieŜącym, zaciągniętym w tym Banku przez PROMStahl GmbH (podmiot zaleŜny od PROJPRZEM 
S.A.), do łącznej kwoty 300 tys. euro. Na koniec grudnia 2010 roku saldo zadłuŜenia na rachunku firmy 
PROMStahl GmbH wynosiło 16 tys. euro. Termin gwarancji upływa w dniu 30.10.2011 roku. Zabezpieczenie 
gwarancji stanowi m.in. zastaw na niektórych składnikach majątku trwałego PROJPRZEM S.A. 

 

 

Wymienione transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych.  

Na wymienionych transakcjach dokonano stosownych wyłączeń oraz korekt konsolidacyjnych.  

 

9. Koszty rodzajowe 
 01.01-

31.12.2010 
 01.01-

31.12.2009 
    
    
a) amortyzacja 3 799  3 984 
b)  zuŜycie materiałów i energii 49 381  48 369 
c) usługi obce 30 891  29 724 
d) podatki i opłaty 1 531  1 698 
e) wynagrodzenia 27 779  30 019 
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  6 057  6 619 
g) pozostałe koszty rodzajowe 4 887  3 260 
 124 325  123 673 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych +1 902  -4 437 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna) 

-1 015  -443 

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna) -7 660  -8 024 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -26 495  -25 062 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 91 057  85 707 

    

 
10. NaleŜności i zobowiązania warunkowe 

    
 31 grudnia   31 grudnia  

 2010  2009 
    
NaleŜności warunkowe z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń 637  1 452 
    
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i 
poręczeń 

10 626  11 969 

Pozycje pozabilansowe, razem    
 11 263 

 
 13 421 

 

Na koniec IV kwartału 2010 roku względem końca 2009 roku zmniejszyła się kwota naleŜności warunkowych 
Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń o 815 tys. zł, kwota 
zobowiązań warunkowych o 1.343 tys. zł.  
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11. Segmenty operacyjne  

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. działa w branŜy budowlanej. Podstawowym kryterium podziału na 
segmenty ze względu na przydział zasobów i oceniane wyniki finansowe jest rodzaj produktów i usług. Zarząd 
Jednostki Dominującej dokonuje przeglądu wyników następujących segmentów operacyjnych:  

- systemów przeładunkowych, 

- konstrukcji stalowych, 

- budownictwa przemysłowego, 

- działalności deweloperskiej. 

 

11 579 115 304

SEGMENTY OPERACYJNE - DANE ZA OKRES OD 01.01 DO 31. 12.2010 ROKU

1 480

Budownictwo 
przemysłowe

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od  01.01 do 31.12.2010 roku
Przychody ogółem

Wyszczególnienie
Segmenty sprawozdawcze

Systemy 
przeładunkowe

Konstrukcje 
stalowe

11 579 112 541

Działalno ść 
deweloperska

Razem

40 530 31 055 30 660

Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzeda Ŝy/ * 11 057

SprzedaŜ na zewnątrz 40 530 28 292 30 660
SprzedaŜ między segmentami - 2 763 - - 2 763

6 163 1 899 21 218-1 208
Pozostałe informacje dotycz ące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.1 2.2010 roku

Skonsolidowane aktywa ogółem 37 206 30 851 17 953 26 283 144 1633 930 -
Aktywa segmentu 37 206 30 851 17 953 26 283 116 2233 930 -
Niealokowane aktywa - - - - 27 940- 27 940

Wyniki finansowe segmentów operacyjnych za okres od  01.01 do 31.12.2009 roku
Przychody ogółem 24 739 58 064 31 743 3 674 120 2592 039 -

1 480Przychody w podziale geograficznym 40 530 28 292 30 660 11 579
11 579

571-
SprzedaŜ na zewnątrz 24 739 58 035 31 201 3 674 119 6882 039

-SprzedaŜ między segmentami - 29 542
Wynik segmentu /zysk brutto ze sprzeda Ŝy/ * 7 562 20 628 3 986 610 33 605819

Aktywa segmentu 27 149 33 968 14 527 22 185
14 527 22 185

101 5393 710 -
145 6553 710 -

44 116- 44 116

27 149 33 968

1 480 -
- 112 541

- 42 351

Pozostałe informacje dotycz ące segmentów operacyjnych za okres od 01.01 do 31.1 2.2009 roku
Skonsolidowane aktywa ogółem

60 351SprzedaŜ krajowa 14 652 1 980 30 660

58 035
3 674 2 039

Przychody w podziale geograficznym 24 739

1 480
-
891

-

Wszystkie 
pozostałe 
segmenty

Niealokowane

-

Niealokowane aktywa - - - -

- - - 77 337SprzedaŜ zagraniczna 20 167 57 170 -

31 201

SprzedaŜ zagraniczna 25 878 26 312 - 52 190

3 674 2 039 - 119 688

- -

SprzedaŜ krajowa 4 572 865 31 201

 
*Wynik segmentu obejmuje zysk obliczony jako róŜnica pomiędzy przychodami ze sprzedaŜy produktów (towarów i materiałów) a kosztami 
ich wytworzenia (ceną nabycia). 

 

12. Inne informacje 
 
a) Zasady przeliczenia na EURO wybranych danych finansowych 

Kursy EURO uŜyte do przeliczenia danych finansowych:  

− 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, 

− 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, 

− 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, 
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− 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. 

 

 

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

W okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. kontynuowała działalność na rynku 
budowlanym w segmentach: systemów przeładunkowych, konstrukcji stalowych, budownictwa 
przemysłowego oraz deweloperskim.  

W wyniku prowadzonej działalności przychody ze sprzedaŜy za czwarty kwartał 2010 roku  (narastająco w 
okresie od stycznia do grudnia 2010 roku) wyniosły 45.968 tys. zł  (112.541 tys. zł), strata ze sprzedaŜy 242 
tys. zł (12.937 tys. zł), a strata netto 420 tys. zł (10.969 tys. zł). Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów w IV kwartale 2010 roku były wyŜsze o 37,7 % 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 
16.676 tys. zł (40.530 tys. zł) i stanowiła 36,2% (36,0%) przychodów ogółem. Segment ten charakteryzował 
się najwyŜszą dynamiką sprzedaŜy. Porównując ostatnie kwartały 2010 i 2009 roku wzrost sprzedaŜy 
wyniósł 120,1%, natomiast porównując narastająco te lata 63,8%. 
Na  rynku techniki przeładunku Grupa Kapitałowa 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 Grupy (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 w 2010 
roku) był segment budownictwa przemysłowego. Wielkość sprzedaŜy w omawianym okresie wyniosła 
16.655 tys. zł (30.743 tys. zł). Porównując ostatnie kwartały 2010 i 2009 roku są one wyŜsze o 79,5%, 
natomiast w ujęciu rocznym pozostają na zbliŜonym poziomie (30.743 tys. zł w 2010 roku przy 31.201 tys. 
zł w 2009 roku). 
PROJPRZEM S.A. oraz LPBP PROJPRZEM Sp. z o.o. realizowały w czwartym kwartale 2010 roku szereg 
zamówień. We wrześniu 2010 roku rozpoczęto prace związane z kontraktem zawartym przez jednostkę 
zaleŜną na budowę hali produkcyjnej z przynaleŜną infrastrukturą o wartości 25.500 tys. zł netto. Termin 
zakończenia robót ustalono na maj 2011 roku.  
W segmencie tym najbardziej odczuwalna jest ostra walka konkurencyjna o pojawiające się na rynku 
kontrakty, stąd teŜ Grupa pozyskuje kontrakty, na których realizuje niewielką marŜę. Powoduje to, Ŝe 
rentowność tego segmentu jest niŜsza od oczekiwanej.  
 
Wielkość sprzedaŜy konstrukcji stalowych w omawianym okresie wyniosła 8.394 tys. zł (28.292 tys. zł), 
co stanowiło 18,2% (25,1%) 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 Grupy w zakresie osiągniętych przychodów ze sprzedaŜy konstrukcji stalowych. 
 
Grupa Kapitałowa specjalizuje się w wytwarzaniu  konstrukcji stalowych o wysokich wymaganiach 
jakościowych przeznaczonych na rynki Unii Europejskiej. W ostatnich latach Grupa koncentruje się na 
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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 Grupy. 
W połowie roku odnotowano pewien zastój w pozyskiwaniu nowych zamówień w tym segmencie 
działalności. 
Intensywnie prowadzone działania akwizycyjne  przyniosły efekt pod koniec III kwartału. Jednostka 
Dominująca podpisała wówczas umowy na wykonanie konstrukcji stalowych, które zapewniły 
wykorzystanie mocy produkcyjnych do kwietnia 2011 roku. Obecnie Grupa ma wypełniony portfel 
zamówień do sierpnia bieŜącego roku. 

  

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, dla którego Jednostka Dominująca jest Inwestorem, 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 ubiegłym roku 
podpisano umowy sprzedaŜy 12 lokali mieszkalnych oraz 1 miejsca postojowego za łączną kwotę 3.066 tys. 
zł. W 2010 roku sprzedano kolejnych 35 lokali mieszkalnych oraz 25 miejsc postojowych za łączną kwotę 
9.978 tys. zł.  
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. 
 
 

  

Po dostosowaniu sprawozdań finansowych spółek wchodzących w skład Grupy do zgodności z MSR/MSSF 
i dokonaniu ich konsolidacji: 

− w sprawozdaniu jednostkowym PROJPRZEM S.A. sporządzonym zgodnie z ustawą o rachunkowości 
nastąpiło zmniejszenie wyniku o 1.337 tys. zł z tytułu:  

a) odmiennego odnoszenia skutków przeniesienia nieruchomości z ewidencji środków trwałych do 
inwestycji w kwocie 1.029 tys. zł; stosownie do treści ustawy o rachunkowości przeniesienie 
nieruchomości do inwestycji wycenianych według wartości rynkowej bądź inaczej określonej 
wartości godziwej, powodujące wzrost ich wartości, odnosi się na wynik finansowy; według MSR 
40 skutki dodatniej wyceny w momencie przeniesienia zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny, 

b) realizacji nadwyŜki wartości godziwej aktywów netto nabytego Lubuskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli nad ceną nabycia (ujemną wartość firmy) w kwocie 
128 tys. zł; powstała nadwyŜka (ujemna wartość firmy) została ujęta w skonsolidowanym wyniku 
finansowym Grupy Kapitałowej w momencie jej powstania, tj. w wyniku 2007 roku, 

c) róŜnicy w amortyzacji środków trwałych (według MSSF podstawa amortyzacji jest wyŜsza) w 
kwocie 180 tys. zł, 

− korekty i wyłączenia konsolidacyjne wyniosły netto (–) 938 tys. zł, 

− suma strat spółek zaleŜnych stanowiła kwotę 597 tys. zł, 

− suma zysków spółek zaleŜnych wyniosła 472 tys. zł. 
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c) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe 

 

Na poprawę wyniku finansowego Grupy Kapitałowej 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 40,9% obrotów całego roku. Pomimo poniesienia w IV kwartale 
2010 roku straty na działalności operacyjnej w wysokości 647 tys. zł nastąpiła znaczna poprawa względem 
poprzednich kwartałów 2010 roku. 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 Grupy.  
 
Znaczna dynamika sprzedaŜy charakteryzuje segment systemów przeładunkowych. Porównując ostatnie 
kwartały 2010 i 2009 roku sprzedaŜ segmentu wzrosła o 120,1%, natomiast w ujęciu rocznym o 63,8%. 
NaleŜy jednak nadmienić, Ŝe sprzedaŜ ta uwzględnia takŜe obroty 2009 roku z Grupą Crawford. SprzedaŜ 
własnych produktów wzrosła rok do roku o 86,5%. 
Od 2007 roku PROJPRZEM S.A. wraz ze spółkami zaleŜnymi systematycznie buduje pozycję rynkową w 
obszarze  techniki przeładunków. Pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych w okresie 
wchodzenia na rynek,  sprzedaŜ wyrobów Grupy systematycznie rośnie. Grupa posiada duŜy potencjał 
wytwórczy w tym obszarze działalności. W przeszłości Jednostka Dominująca jako firma 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 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 Grupa 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 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. Grupa utrzymała podobny poziom sprzedaŜy jak w 2009 roku, jednakŜe niŜsze od 
oczekiwanych marŜe na otrzymanych zamówieniach wpłynęły na niską rentowność segmentu. 

Pozostała działalność operacyjna przyniosła w IV kwartale 2010 roku (narastająco w 2010 roku) stratę w 
wysokości 405 tys. zł (410 tys. zł), na którą złoŜyły się przychody w wysokości 26 tys. zł (1.461 tys. zł) 
oraz koszty w kwocie 431 tys. zł (1.871 tys. zł). Koszty operacyjne powstałe w IV kwartale 2010 roku 
obejmowały m.in. utworzenie odpisów aktualizujących wartość naleŜności i zapasów oraz rezerw na 
świadczenia pracownicze.  

Działalność finansowa w IV kwartale 2010 roku (narastająco w 2010 roku) zamknęła się stratą w 
wysokości 78 tys. zł (399 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 Grupy mają takŜe róŜnice kursowe powstające na transakcjach 
sprzedaŜy i zakupu  przeprowadzanych w walucie euro. Grupa 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 Jednostka Dominująca posiadała następujące otwarte pozycje walutowych 
kontraktów terminowych: 
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− zerokosztowe korytarze opcyjne na sprzedaŜ 2.000 tys. € po 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. € po kursie od 3,9780 zł/€ do 4,0600 zł/€ z terminem dostawy/rozliczenia 
od stycznia do października 2011 roku. 

 

 Ogółem strata brutto za okres od października do grudnia 2010 roku (narastająco za 2010 rok) wyniosła 725 
tys. zł (13.746 tys. zł), a strata netto 420 tys. zł (10.969 tys. zł). W analogicznym okresie roku 
poprzedzającego Grupa osiągnęła zysk brutto w wysokości 837 tys. zł (1.450 tys. zł) oraz zysk netto w 
kwocie 1.161 tys. zł (559 tys. zł).  

   
 

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

Strefa klimatyczna, w jakiej działa Grupa, powoduje, Ŝe zapotrzebowanie na wyroby i usługi wytwarzane 
przez Grupę nie jest równomierne w ciągu roku i obniŜa się w okresie zimowym. NajwyŜszy poziom 
przychodów ze sprzedaŜy Grupa uzyskuje w okresie od czerwca do listopada. Do takiego rozkładu 
przychodów przyczynia się równieŜ charakterystyka cykli inwestycyjnych w budownictwie. 

 

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

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły. 

 

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

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

 
 

g) 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. 

 

h) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, 
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 

Informacja w tym zakresie została przedstawiona w punkcie 1 niniejszego sprawozdania.  

 

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

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. nie publikowała prognoz wyników finansowych. 
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j) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŜne co najmniej 5 
% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz 
ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 
zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w 
okresie od przekazania raportu za III kwartał 2010 roku 

Na dzień przekazania  raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez Jednostkę Dominującą 
informacjami, następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 

 

Akcjonariusze posiadający 5% głosów na WZA  

Imi ę i nazwisko 
(nazwa) 

ilość akcji 
uprzywilejowa-
nych na dzień 
przekazania 

raportu za III 
kwartał 2010 

 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu za III 
kwartał 2010 

liczba akcji 
nabytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
zbytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowa-
nych  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 

156.375  83.380 - - 156.375 83.380 708.880 9,23 

Jolanta 
Marzec-
Ostrowska  

154.750 42.875  - 154.750 42.875 661.875 8,62 

Aviva Investors 
Poland S.A., 
zarządzająca 
CU TFI S.A. 

- 493.233 - - - 493.233 493.233 6,42 

Fundusze 
zarządzane 
przez 
Pioneer Pekao 
Investment 
Management 
S.A.* 

- 485.528 - - - 485.528 485.528 6,32 

Paweł 
DłuŜewski 

105.000 46.875 - - 105.000 46.875 466.875 6,08 

Wacław 
Tomaszewski 

105.000 35.480 - - 105.000 35.480 455.480 5,93 

Fundusze 
zarządzane 
przez ING TFI 
S.A.** 

- 452.617 - - - 452.617 452.617 5,89 

Noble Funds 
TFI S.A. 

- 418.265 - - - 418.265 418.265 5,44 

Millennium 
Fundusz 
Inwestycyjny 
Otwarty 

- 388.959 - - - 388.959 388.959 5,06 

* W ramach zarządu przez PioneerPekao Investment Management S.A. pakietem akcji, Pioneer FIO posiada 485.528 akcji zwykłych, co 
stanowi 6,32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
** W ramach zarządu przez ING TFI S.A. pakietem akcji, ING Parasol Inwestycyjny Otwarty posiada 406.985 akcji zwykłych, co 
stanowi 5,30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

 

Zgodnie z posiadanymi przez Jednostkę Dominującą informacjami, na dzień przekazania raportu 
kwartalnego następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 

Aviva Investors Poland S.A.,  

zarządzająca CU TFI S.A.  493.233 akcji zwykłych na okaziciela (8,19%), 

Pioneer Pekao Investment Mng. S.A.,  

zarządzająca Pioneer FIO   485.528 akcji zwykłych na okaziciela (8,06%), 

Fundusze zarządzane przez ING TFI S.A.         452.617 akcji zwykłych na okaziciela (7,51%), 

Noble Funds TFI S.A. 418.265 akcji zwykłych na okaziciela (6,94%), 

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty 388.959 akcji zwykłych na okaziciela (5,06%). 
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Zarząd 

Imi ę i 
nazwisko 

ilość akcji 
uprzywilejowanych 

na dzień przek. 
raportu za III 
kwartał 2010 

ilość akcji 
zwykłych na 
dzień przek. 

raportu za III 
kwartał 2010 

liczba akcji 
nabytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji zbytych  
do terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowanych 

na dzień 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu 
Henryk 
Chyliński 

- 28.729 - - - 28.729 

Tadeusz 
Nawrocki 

- 25.671 - - - 25.671 

Władysław 
Pietrzak 

- 28.572 - - - 28.572 

 

Rada Nadzorcza 

Imi ę i nazwisko 

ilość akcji 
uprzywilejowa-
nych na dzień 

przekazania rap.  
za III kwartał 

2010 

ilość akcji 
zwykłych na dzień 
przekazania rap. 

za III kwartał 
2010 

liczba akcji 
nabytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
zbytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowa-
nych na dzień 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu 

Wojciech 
Włodarczyk 

- - - - - - 

Jarosław 
Skiba 

- - - - - - 

Jarosław 
Karasiński 

- - - - - - 

Paweł DłuŜewski 105.000 46.875 - - 105.000 46.875 

Andrzej 
Karczykowski 

- 33 - - - 33 

 
 
k) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŜowego 

lub organem administracji publicznej, którego wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych 
emitenta. 

Postępowania takie nie były prowadzone. 

 

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

Transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi zostały opisane w pkt 8 niniejszego sprawozdania. 
Transakcje wymienione w tym punkcie zostały zawarte na warunkach rynkowych. 

 

m) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną poręczeń kredytu lub poŜyczki 
lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli 
łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów 
własnych emitenta. 

Poręczeń i gwarancji o tej wartości nie udzielano. 

 

n) Informacje o naruszeniu postanowień umów poŜyczek lub kredytów, w sprawie których nie podjęto działań 
naprawczych ani przed dniem bilansowym ani w tym dniu. 

Na dzień bilansowy nie nastąpiły naruszenia postanowień umów poŜyczek lub kredytów. 
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o) 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 moŜliwości 
realizacji zobowiązań przez emitenta. 

 

Oceny sytuacji Spółki i Grupy dokonano poprzez analizę segmentów działalności. Emitent wyróŜnia cztery 
podstawowe segmenty operacyjne: technika przeładunku /systemy przeładunkowe/, konstrukcje stalowe, 
budownictwo przemysłowe oraz działalność deweloperska.  

 

Największy rozwój następuje w segmencie systemów przeładunkowych. Emitent od końca 2007 roku 
systematycznie buduje pozycję na rynku  produktów z zakresu techniki przeładunku. Wyroby są 
sprzedawane pod marką PROMStahl. Przychody ze sprzedaŜy wzrosły w tym segmencie  o 63,8% 
(uwzględniające obroty z Grupą Crawford), natomiast ze sprzedaŜy własnych produktów o 86,5%. Tak 
znaczna dynamika sprzedaŜy jest pochodną przyjętej przez Emitenta strategii mającej na celu sukcesywne 
zwiększanie udziałów w rynku poprzez ofertę szerokiej gamy produktów, spełniających najwyŜsze 
wymagania jakościowe. WaŜne jest w strategii firmy równieŜ to, Ŝe klientom oferowane są rozwiązania 
dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. Grupa dysponuje bowiem własnym biurem  konstrukcyjnym i 
w krótkim czasie jest w stanie zaprojektować i dostarczyć nietypowe wyroby z obszaru techniki 
przeładunku. Grupa posiada duŜy potencjał wytwórczy w tym obszarze działalności. W przeszłości 
Jednostka Dominująca jako firma podwykonawcza produkowała po kilka tysięcy pomostów 
przeładunkowych roczne. Dalszy rozwój i kontynuacja trendu wzrostowego powinny spowodować, Ŝe 
segment ten stanie się wiodącym biznesem w działalności operacyjnej Grupy. 

 

DuŜy wpływ na sytuację Grupy wywiera równieŜ segment konstrukcji stalowych, którego przychody ze 
sprzedaŜy stanowią istotny udział w przychodach ogółem. W obszarze tym Grupa realizuje przede 
wszystkim zlecenia otrzymane od kontrahentów zagranicznych. Emitent bazuje w tym segmencie na 
współpracy ze stałymi zleceniodawcami. W związku z realizacją zamówień dla sektora energetycznego w 
2009 roku, Grupa planowała równieŜ  kontynuację tej  produkcji w omawianym okresie na poziomie 
zbliŜonym do roku poprzedniego. Ostatecznie jednak Grupa otrzymała zlecenia na skutek aktywnej 
akwizycji dopiero pod koniec III kwartału 2010 roku. Obecnie Grupa ma zapewniony portfel zamówień do 
sierpnia 2011 roku. W ramach tego obszaru działalności Emitenta w II półroczu 2010 roku miał miejsce 
proces konsolidacji struktury organizacyjnej, której celem było zwiększenie efektywności produkcji. W stan 
likwidacji został postawiony Zakład Produkcyjny w Chojnicach. Produkcja konstrukcji będzie 
skoncentrowana w Zakładzie Produkcyjnym w Sępólnie Krajeńskim. Posiada on nowoczesną wytwórnię, 
która spełnia wysokie standardy techniczne i jakościowe. 

 

W segmencie budownictwa przemysłowego, który najbardziej odczuł skutki kryzysu finansowego, poziom 
sprzedaŜy utrzymał się na podobnym poziomie jak w roku poprzedzającym. Spółki Grupy aktywnie 
uczestniczą w wielu przetargach i systematycznie składają oferty. Ostra konkurencja sprawia, Ŝe poziom 
uzyskiwanych kontraktów i realizowana na nich rentowność są dalekie od wielkości satysfakcjonujących 
Grupę. 

 

Działalność deweloperska realizowana przez PROJPRZEM S.A. oraz Spółkę zaleŜną jest w znacznej 
mierze uzaleŜniona od sytuacji na rynku pracy oraz kredytów mieszkaniowych udzielanych osobom 
fizycznym. Recesja gospodarcza oraz zaostrzone normy przy ocenie zdolności kredytowej potencjalnych 
kredytobiorców sprawiały dotychczas, Ŝe moŜliwości otrzymania kredytów mieszkaniowych były 
ograniczone. Pod koniec 2010 roku nastąpiło oŜywienie w tym segmencie, co skutkowało znaczącą liczbą 
zawieranych transakcji.  

 

Pomimo niekorzystnych wyników, w Grupie Kapitałowej PROJPRZEM S.A. nie występują trudności w 
terminowej obsłudze zobowiązań.  

Mając na celu bieŜące zarządzanie płynnością, Jednostka Dominująca wspomaga się kredytem bankowym 
w rachunku bieŜącym. Limit kredytu na dzień 31.12.2010 roku wynosił 10.000 tys. zł. Kredyt ten został 
zabezpieczony w formie hipoteki na nieruchomościach w Koronowie i Sępólnie Krajeńskim w kwocie 
15.000 tys. zł. Na dzień bilansowy zadłuŜenie w rachunku wynosiło 3.779 tys. zł. Ze względu na 
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realizowanie obrotów na poziomie niŜszym od przewidywanych przy podpisywaniu umowy, kwotę limitu 
obniŜono na początku lutego 2011 roku do 4.000 tys. zł. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. 

Spółka zaleŜna PROMStahl GmbH posiada taki sam produkt z limitem 300 tys. euro, natomiast zadłuŜenie 
na koniec 2010 roku wynosiło 16 tys. euro. 

W ramach realizacji projektu deweloperskiego w bydgoskiej dzielnicy Fordon, PROJPRZEM S.A. udzielił 
podmiotowi zaleŜnemu PROJPRZEM DOM Sp. z o.o. poŜyczki w kwocie 9.300 tys. zł. Saldo naleŜności z 
tytułu poŜyczki wynosiło na koniec IV kwartału 2010 roku 4.000 tys. zł.  

 

Ponadto Grupa posiada znaczące aktywa o długim terminie utrzymywania, które powodują zamroŜenie 
środków pienięŜnych. Są nimi m.in. aktywa związane z projektami deweloperskimi o wartości 22 mln zł, a 
takŜe grunty traktowane jako inwestycje w nieruchomości wycenione na koniec 2010 roku na 7 mln zł.  

 

W opinii Zarządu, Emitent i jego Spółki zaleŜne, pozostają wiarygodnymi partnerami w obrocie 
gospodarczym. 

 

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

 

Wyniki działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową PROJPRZEM S.A. są uzaleŜnione od ogólnej 
sytuacji gospodarczej i skłonności przedsiębiorców do podejmowania decyzji o inwestycjach budowlanych. 
W związku z tym, Ŝe Grupa działa przede wszystkim na rynku dóbr inwestycyjnych, jej sytuacja 
ekonomiczna jest uzaleŜniona od poziomu inwestycji i moŜliwości ich finansowania.  

  
W związku z wahaniami koniunktury gospodarczej, Emitent stara się  ograniczać   ryzyko poprzez 
działalność w czterech segmentach operacyjnych: konstrukcji stalowych, budownictwa przemysłowego, 
systemów przeładunkowych, deweloperskim). JednakŜe fakt, Ŝe działalność ta jest prowadzona w tej samej 
branŜy (budownictwo) sprawia, Ŝe warunki gospodarcze we wszystkich segmentach działalności operacyjnej 
są zbliŜone. 
 
W związku z powyŜszym poprawy wyników gospodarczych Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. naleŜy 
upatrywać w polepszeniu ogólnej sytuacji gospodarczej. Nie mniejsze znaczenie będzie miała takŜe 
skuteczność i wyniki postępowań przetargowych, w których Spółki Grupy uczestniczą.  
 
Segment systemów przeładunkowych charakteryzuje się znaczną dynamiką sprzedaŜy i zgodnie z 
przeprowadzonymi szacunkami sprzedaŜ  w 2011 roku będzie o ok. 50% wyŜsza niŜ w 2010 roku. Grupa 
umacnia się na tym  rynku, co skutkuje pozyskiwaniem nowych zamówień. Dalszy rozwój i kontynuacja 
trendu wzrostowego powinny spowodować, Ŝe segment ten stanie się wiodącym w działalności operacyjnej 
Grupy. 
 
W segmencie konstrukcji stalowych Grupa prowadzi szereg działań akwizycyjnych. Działania te przyniosły 
efekty i sytuacja Emitenta w tym obszarze działalności uległa poprawie. Do sierpnia 2011 roku Grupa ma 
wypełniony portfel zamówień, a łączna wartość otwartych na dzień przekazania raportu zamówień 
realizowanych dla potrzeb sektora energetycznego oraz dla stałych klientów wynosi obecnie 23.000 tys. zł. 
Jednostka Dominująca kontynuuje akwizycję zleceń, aby zachować ciągłość pełnego wykorzystania 
zdolności produkcyjnych Zakładu Produkcyjnego w Sępólnie Krajeńskim.  
 
 
W segmencie budownictwa przemysłowego Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. uczestniczy w wielu 
postępowaniach przetargowych. Ofertowanie odbywa się w warunkach ostrej konkurencji, przez co 
pozyskanie efektywnych ekonomicznie zamówień jest utrudnione. Grupa upatruje swoich szans w 
zwiększeniu wolumenu inwestycji przedsiębiorstw.  
 
Wyniki segmentu działalności deweloperskiej są uzaleŜnione od poziomu sprzedaŜy posiadanych juŜ 
zasobów.  W ostatnim okresie w segmencie tym moŜna zauwaŜyć oŜywienie. W 2010 roku Grupa dokonała 
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sprzedaŜy projektów deweloperskich o wartości 11.579 tys. zł netto. Wartość pozostałej części inwestycji 
deweloperskich niesprzedanych wynosi 7.000 tys. zł netto. 
Poprawa  koniunktury w tym segmencie skłania Emitenta do rozwaŜenia decyzji o rozpoczęciu w I półroczu 
2011 roku realizacji następnego etapu osiedla budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Bydgoszczy przy 
ulicy Bydgoskich Olimpijczyków. Etap ten obejmowałby 112 mieszkań, 4 lokale usługowe oraz 93 miejsca 
postojowe w garaŜu podziemnym. Planowane przychody wyniosą 30.700 tys. zł. Ewentualne rozpoczęcie 
inwestycji jest uzaleŜnione od pozyskania zewnętrznego finansowania i podtrzymania decyzji władz 
Jednostki Dominującej o rozwoju tego segmentu. 
 
Ze względu na duŜy udział sprzedaŜy w walucie euro w strukturze sprzedaŜy Grupy Kapitałowej 
PROJPRZEM S.A., istotny wpływ na wielkość wyniku finansowego Grupy w I kwartale 2011 roku i 
następnych będzie miało kształtowanie się kursu euro w stosunku do złotego. W celu ograniczenia ryzyka 
walutowego Emitent zabezpiecza przyszłą ekspozycję walutową poprzez zawieranie transakcji na finansowe 
instrumenty pochodne (zero kosztowe korytarze opcyjnie oraz forward). Instrumenty te mają na celu 
ograniczenie ryzyka walutowego oraz utrzymanie zakładanego poziomu rentowności zleceń zagranicznych 
bez względu na poziom kursu wymiany waluty.  
 
 

Podsumowując, sytuacja finansowa Emitenta w okresie co najmniej kolejnego kwartału będzie 
determinowana przez:  

− moŜliwość utrzymania wysokiej sprzedaŜy produktów z zakresu techniki przeładunkowej,  
− poziom marŜ uzyskanych na realizacji zamówień w segmencie konstrukcji stalowych, 
− sytuację na rynku inwestycji, którego zwiększenie moŜe przełoŜyć się na wartość zamówień w 

segmentach budownictwa przemysłowego i systemów przeładunkowych, 
− wielkość sprzedaŜy mieszkań w ramach realizowanych projektów deweloperskich oraz 
− relacje euro do złotego. 
 
 
 

 

Podpisy wszystkich Członków Zarządu PROJPRZEM S.A.   
     Podpis osoby, której powierzono 

prowadzenie ksiąg rachunkowych      
1 marca 2011 roku  Henryk Chyliński  Prezes Zarządu   

Data imię i nazwisko  Podpis  
      

      

      

1 marca 2011 roku Tadeusz Nawrocki Wiceprezes Zarządu    

Data imię i nazwisko ds. technicznych Podpis  Podpis 

      

      

      

1 marca 2011 roku Władysław Pietrzak Wiceprezes Zarządu   1 marca 2011 roku 

Data imię i nazwisko ds. finansowo – 
księgowych 

Podpis   

      

      

     Władysław Pietrzak 
      
      

     Wiceprezes Zarządu 


