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Aktywa

AKTYWA TRWAŁE

Zobowi ązania długoterminowe
Długoterminowe kredyty i poŜyczki

Krótkoterminowe kredyty i poŜyczki

Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

686

Zobowiązania z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

Niepodzielony wynik finansowy

Kapitały rezerwowe
Wynik finansowy roku obrotowego

Kapitał zapasowy ze sprzedaŜy akcji własnych powyŜej ich wartości nominalnej

Akcje/udziały własne
Pozostały kapitał zapasowy

Kapitał własny przypadaj ący akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominuj ącej
Kapitał podstawowy

AKTYWA OBROTOWE

Pasywa

18 847

Pozostałe naleŜności krótkoterminowe
440

2 425
NaleŜności z tytułu bieŜącego podatku dochodowego
NaleŜności z tytułu dostaw i usług

1 861 6 795
66 264 54 674

7 485 36

11 876

(2 397) (2 397)

30 962 30 977
4 518 4 518

291 291

13 700 10 892
2 017 4 331

23 696
2 167 2 161

957 1 466
1

306 -
5 434 2 864

24 039
-

3 966

11 876

na dzień
 30.06.2006  31.12.2005

30 963 30 978

41
1 292

16 568
50

41
1 256

16 363
23

na dzień
 30.06.2006  31.12.2005

17 683 17 951

- -

1 123
1 038

1

AKTYWA RAZEM
Środki pienięŜne 
Rozliczenia międzyokresowe

SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIE Ń 30.06.2006 ROKU

Rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy

Zapasy

1 038

KAPITAŁ WŁASNY

81

48 581
11 230

36 723
8 040

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

16 699

Zobowi ązania krótkoterminowe 33 134 21 535

23 767

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 129

2 267
Zobowiązania z tytuły dostaw i usług

- 140

35 301
Udziały mniejszo ści

ZOBOWIĄZANIA

1 139
Rozliczenia międzyokresowe bierne 221

1 205

PASYWA RAZEM 54 67466 264

Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
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od 01.01.2006          
do 30.06.2006

od 01.04.2005          
do 30.06.2005

od 01.01.2005          
do 30.06.2005

58 039 35 042 57 008
57 605 34 987 56 883

434 55 125
48 404 29 098 47 542
48 000 29 046 47 426

404 52 116
9 635 5 944 9 466
1 553 722 1 373
5 929 2 516 4 864

2 153 2 706 3 229
215 52 57
89 557 608

2 279 2 201 2 678
302 56 20

45 460 460
2 536 1 797 2 238

519 378 487
478 604 1 056
41 -226 (569)

2 017 1 419 1 751

- - -
2 017 1 419 1 751

2 017 1 419 1 751
2 017 1 419 1 751

- - -

PLN / akcj ę PLN / akcj ę PLN / akcj ę

0,45 0,31 0,39

0,45 0,31 0,39

za okres

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2006 ROKU

Działalno ść zaniechana

z działalno ści kontynuowanej

z działalno ści kontynuowanej i zaniechanej

Pozostałe przychody operacyjne

Wariant kalkulacyjny

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

Zysk (strata) brutto ze sprzeda Ŝy
Koszty sprzedaŜy
Koszty ogólnego zarządu

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

Zysk (strata) ze sprzeda Ŝy

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji
185

0,38

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

Zysk (strata) netto, z tego przypadaj ący:

część bieŜąca
część odroczona

- akcjonariuszom podmiotu dominującego 1 737

252

45

1 737Zysk (strata) netto z działalno ści kontynuowanej

156

5 580

1 845

820

1 915

2 915

80
150

408
2 145

PLN / akcj ę

-
1 737

1 737

Przychody ze sprzedaŜy produktów

Działalno ść kontynuowana

od 01.04.2006          
do 30.06.2006

35 908
35 553

Przychody ze sprzeda Ŝy

Koszt sprzedanych towarów i materiałów

Pozostałe koszty operacyjne

Przychody (koszty) finansowe
Zysk (strata) na działalno ści operacyjnej

- podstawowy

- podstawowy

0,38

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 990

355

338

30 328

-

Podatek dochodowy

Strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto

- akcjonariuszom mniejszościowym
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Zmiana stanu naleŜności
Zmiana stanu zobowiązań

Środki pieni ęŜne wygenerowane w toku działalno ści operacyjnej

Dywidendy wypłacone

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej

3 110

3 065

6 795Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na pocz ątek okresu 2 107

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej

Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

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

-

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŜyczek
Spłaty kredytów i poŜyczek

2 175

2 234

-
Odsetki zaplacone

Środki pieni ęŜne z działalno ści operacyjnej przed uwzgl ędnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu rezerw

Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej

Podatek dochodowy odroczony

Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych

Zapłacone odsetki

Zapłacony podatek dochodowy

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych
Wpływy ze sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych

5 2171 861

(505)

(4 862)

72

-

Zysk netto przed opodatkowaniem

(Zysk) strata  z tytułu róŜnic kursowych
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaŜy rzeczowych aktywów trwałych

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 30.06.2006 ROKU

za okres
od 01.01.2006          
do 30.06.2006

Otrzymane odsetki

2 536
1 052

43

(34)
(9 936)

od 01.01.2005          
do 30.06.2005

1 659

-

2 238
1 021

43

(12 260)

-

794
132

72

735
158

3 588
(3 240)
(6 303)

-

9 298
104

(1 056)

1 069

3 242
(48) (92)

-

11
3 259

85

9 680

Korekty:
Amortyzacja wartości niematerialnych
Amortyzacja środków trwałych

(6 532)

(41)
(246)

(991)

-
569

97

582

(6 245)

-(49)
(576) (634)
120

Zmiana stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów z tytułu róŜnic kursowych

Metoda po średnia

Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej

Koszty odsetek

(537)Środki pieni ęŜne netto wykorzystane w działalno ści inwestycyjnej

Nabycie akcji własnych - -

(11) (85)
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Akcje 
własne

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe

(2 397) 10 889
- -

(2 397) 10 889

- -

- 1 222
- (1 219)

(2 397) 10 892

(2 397) 10 892
- -

(2 397) 10 892

- -
- -
- -
- 4 841
- (2 033)

(2 397) 13 700

-- - - -
- 2 017

2 017

Zysk netto prezentowany bezpo średnio w kapitale własnym - -

1 751-- - 1 751 - 1 751
1 7511 751

Kapitał 
własny 
razem

Wyszczególnienie

Kapitał przypadaj ący na udziałowców jednostki dominuj ącej

Saldo na dzie ń 01.01.2005 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości

Saldo po zmianach

Razem
Niepodzielony

wynik
finansowy

-

12 167 - 2 689

Udziały
mniejszo ści

4 518
-

4 518

Kapitał 
zapasowy

Wynik 
finansowy 
netto roku 

obrotowego

Kapitał
podstawowy

4 518

-
-

2 689 27 866

-

4 518

4 518
-

4 518

1 27 867
- - - - - -

12 167 -

27 866 1 27 867

-
- - (1 219)

1 751

- (1 219)
1 28 39912 167 1 751 1 467 28 398

- -
12 167 - 5 797 30 977 1 30 978

1 30 978
- -

12 167 - 5 797 30 977
- -

- 2 017
- 2 017 2 017

- 2 017

- - - (2 033) - (2 033)
1 30 96312 167 2 017 957 30 962

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30. 06.2005 roku

Dywidendy

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2005 roku
Suma zysków i strat uj ętych w okresie od 01.01 do 30.06.2005 roku

Saldo na dzie ń 30.06.2005 roku

Saldo na dzie ń 01.01.2006 roku

Podział wyniku finansowego

Saldo na dzie ń 30.06.2006 roku

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  W OKRESIE OD 01.01 DO 30.06.2006 ROKU

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2006 roku
Suma zysków i strat uj ętych w okresie od 01.01 do 30.06.2006 roku

Dywidendy

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Saldo po zmianach

- - --

Podział wyniku finansowego -

(1 222)
- -

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30. 06.2006 roku

- - -- - (4 841)
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1. Grupa kapitałowa PROJPRZEM S.A. 

PROJPRZEM S.A. jest jednostką dominującą wobec OP ZRIPOL Sp. z o.o., w której, na dzień 30 czerwca 2006 
roku,  posiadała 99,97% kapitału zakładowego i głosów. OP ZRIPOL Sp. z o.o. jest podmiotem zaleŜnym wobec 
PROJPRZEM S.A. i posiada 10,01% kapitału zakładowego i 7,16% głosów PROJPRZEM S.A.  

W Grupie Kapitałowej PROJPRZEM S.A. nie występują inne poza wymienionymi powyŜej jednostkami 
powiązanymi. 

W dniu 21 lipca 2006 roku spółka zaleŜna - OP ZRIPOL SP. Z O.O. zbyła w ramach transakcji giełdowych 
420.000 akcji zwykłych na okaziciela PROJPRZEM S.A. o wartości nominalnej 1 zł kaŜda. Akcje zostały 
sprzedane po cenie 26 złotych za sztukę. Po powyŜszej transakcji OP ZRIPOL posiada nadal 32.199 akcji 
PROJPRZEM S.A., upowaŜniających do wykonywania 32.199 głosów na WZA. Daje to odpowiednio 0,51% 
głosów na WZA i 0,71% kapitału zakładowego PROJPRZEM S.A. 

W dniu 1.08.2006 roku została zawarta umowa pomiędzy PROJPRZEM S.A.  a jej spółką zaleŜną OP ZRIPOL 
sp. z o.o. Zgodnie z umową OP ZRIPOL sp. z o.o. odkupił od PROJPRZEM S.A. 2.750 własnych udziałów w 
celu umorzenia. Wartość umowy wyniosła 8.635,00 tys. złotych 

 

2. Metoda konsolidacji 

Sprawozdanie finansowe POJPRZEM S.A. podlega konsolidacji ze sprawozdaniem OP ZRIPOL Sp. z o.o. 
metodą pełną.  

 

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. 
za II kwartał 2006 roku, sporządzone na dzień 30 czerwca 2006 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd PROJPRZEM S.A. w dniu 11 sierpnia 2006 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 skonsolidowane dane finansowe za II kwartał 2006 roku oraz dane porównywalne, zgodnie z 
przepisami prawa, jako śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu 
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 rocznym sprawozdaniu finansowym (za 2005 rok). 

 
 
6. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych 

 

W II kwartale 2006 roku Grupa:  

− utworzyła rezerwę na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 221 tys. zł,  
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− rozwiązała rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 1.659 tys. zł, 

− rozwiązała rezerwę na urlopy w wysokości 66 tys. zł. 

 
7. Transakcje z podmiotem powiązanym 
 
Jednostka zaleŜna OP ZRIPOL SP. Z O.O. jest związana z PROJPRZEM S.A. umową wynajmu pomieszczeń 
biurowych. Obrót z tego tytułu wyniósł 1 tys. zł kwartalnie. 
 
Ponadto, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 1 
stycznia do 30 czerwca 2006 roku skorygowano niezrealizowaną marŜę i amortyzację z tytułu zakupu w 2000 
roku środków trwałych od OP ZRIPOL SP. Z O.O.  
 
8. Koszty rodzajowe 
 

    
 01.01.-

30.06.2006 
 01.01.-

30.06.2005 
  
    
    
a) amortyzacja 837  778 
b)  zuŜycie materiałów i energii 28 669  26 847 
c) usługi obce 15 241  13 888 
d) podatki i opłaty 451  514 
e) wynagrodzenia 8 829  7 357 
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  2 436  2 051 
g) pozostałe koszty rodzajowe 402  546 
 56 865  51 981 
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -33  1 765 
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna) 

(1 350) 
 

-83 

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna) -1 553  -1 373 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -5 929  -4 864 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 48 000  47 426 

 
 
9. NaleŜności i zobowiązania warunkowe 

    
 30 czerwca  30 czerwca 

 2006  2005 
  
    
NaleŜności warunkowe z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń 957  617 
    
Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i 
poręczeń 

2 884  2 805 

    
Pozycje pozabilansowe, razem 3 841  3 422 
    

 

Na koniec II kwartału 2006 roku względem analogicznego okresu roku 2005 o 340 tys. zł zwiększyła się kwota 
naleŜności warunkowych Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń, 
zobowiązania warunkowe zwiększyły się o 79 tys. zł. 

 
 

10. Segmenty działalności – branŜowe i geograficzne 

PROJPRZEM S.A. uznaje, Ŝe podstawowym podziałem na segmenty jest segmentacja branŜowa, która jest 
decydująca dla określenia rodzaju ryzyka i stóp zwrotu osiąganych przez Spółkę. Przyjmuje się, Ŝe Spółka 
prowadzi działalność w ramach jednego segmentu branŜowego – budownictwa. Biorąc powyŜsze pod uwagę, 
uznaje się, Ŝe podstawowy wzór sprawozdawczy dla segmentu branŜowego stanowi skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej jako całość.  
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Za uzupełniający wzór sprawozdawczy przyjęto podział na segmenty geograficzne przy zastosowaniu kryterium 
opierającego się na lokalizacji geograficznej klientów. Przyjęto podział segmentów geograficznych na 
przychody osiągnięte od klientów zlokalizowanych na terytorium Polski oraz przychody osiągnięte od klientów 
zlokalizowanych poza granicami kraju. Prezentacja przychodów w podziale kraj – zagranica przedstawia się 
następująco: 

 

 01.01.-30.06.2006  01.01.-30.06.2005 
 w tys. zł w %  w tys. zł w % 
 26 872 46,3  30 604 53,7 
SprzedaŜ krajowa 31 167 53,7  26 404 46,3 
SprzedaŜ eksportowa      
      
Razem 58 039 100  57 008 100 
      

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

Kursy EURO uŜyte do przeliczenia danych finansowych:  
− pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30.06.2006 r. wykazane na stronie tytułowej raportu 

kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 126/A/2006 z dnia 30.06.2006 
roku: 1 EUR = 4,0434, 

− pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30.06.2005 r. wykazane na stronie tytułowej raportu 
kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 125/A/2005 z dnia 30.06.2005 
roku 1 EUR = 4,0401, 

− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych za okres 
od 01.01.2006 do 30.06.2006 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie kursów ogłoszonych 
przez NBP w tabelach kursów: 22/A/2006 z dnia 31.01.2006 roku, 42/A/2006 z dnia 28.02.2006 roku, 
65/A/2006 z dnia 31.03.2006 roku, 84/A/2006 z dnia 28.04.2006 roku, 105/A/2006 z dnia 31.05.2006 
roku, 126/A/2006 z dnia 30.06.2006 roku, Średnia arytmetyczna wynosi 23,4014: 6 = 3,9002. 

− poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych za okres 
od 01.01.2005 do 31.03.2005 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie kursów ogłoszonych 
przez NBP w tabelach kursów 21/A/2005 z 31.01.2005 r., 41/A/2005 z 28.02.2005 r., 63/A/2005 z 
31.03.2005 roku, 83/A/2005 z dnia 29.04.2005 roku, 103/A/2005 z dnia 31.05.2005 roku, 125/A/2005 z 
dnia 30.06.2006 roku, Średnia arytmetyczna wynosi 24,4828: 6 = 4,0805 

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 kontynuowała działalność w zakresie produkcji konstrukcji 
stalowych oraz wykonawstwa robót budowlanych. W wyniku prowadzonej działalności Grupa  
wypracowała przychody ze sprzedaŜy w wysokości 58.039 tys. zł., oraz zysk netto w wysokości 2.017 tys. 
zł.  

W II kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa PROJPRZEM zawarła kilka umów na realizację robót 
budowlanych, które stanowić będą uzupełnienie posiadanych kontraktów. Największą umową o roboty 
budowlane zawartą w II kwartale bieŜącego roku była umowa obejmująca wykonanie robót budowlanych na 
budowie hali produkcyjnej telewizorów i lodówek dla LG w Kobierzycach o wartości 33.350 tys. złotych. 
Największym odbiorcą robót budowlanych realizowanych przez spółkę w II kwartale 2006 był LG w 
Kobierzycach, dla której wykonano prace o wartości 8.261 tys. zł oraz POLNORD S.A., dla którego 
wykonano prace o wartości 4.665 tys. zł (dotyczy budowy Centrum Poczty Polskiej w Pruszczu Gdańskim). 
PowyŜsze dwa kontrakty są rozliczane przez Grupę jako kontrakty długoterminowe, co powoduje, Ŝe 
przychody są ujęte w stopniu odpowiadającym zaawansowaniu prac. 

SprzedaŜ konstrukcji stalowych była kierowana głównie na eksport, w szczególności do odbiorców 
niemieckich. Największym odbiorcą produkowanych przez Grupę Kapitałową PROJPRZEM S.A. wyrobów 
była firma Cardo Door Docking Production GmbH. Wartość sprzedaŜy na rzecz tego kontrahenta wyniosła 
21.371 tys. zł.  
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Istotnym zdarzeniem jakie miało miejsce w Grupie w II kwartale było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 
Jednostki Dominującej, które odbyło się 19.05.2006 roku. Zatwierdziło ono sprawozdania finansowe 
PROJPRZEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A., dokonało podziału wyniku finansowego 
PROJPRZEM S.A. i podjęło decyzją w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 0,50 zł na jedna akcję z 
funduszu wypłaty dywidendy przyszłych okresów. Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 19 
czerwca 2006 roku. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 25 lipca 2006 roku. 

  

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

Wpływ na osiągnięty poziom zysku netto Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. miały liczne inwestycje 
budowlane realizowane na terenie Polski oraz produkcja konstrukcji metalowych na rzecz klientów 
zagranicznych. W II kwartale 2006 roku sprzedaŜ krajowa Grupy stanowiła 46,3% ogółu przychodów ze 
sprzedaŜy. 

Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. kontynuuje działalność na rynkach zagranicznych i dzięki posiadaniu 
wieloletnich umów handlowych oraz pozyskiwaniu nowych odbiorców umacnia swoją pozycję na terenie 
Unii Europejskiej, a w szczególności Niemiec.  

Począwszy od połowy 2005 roku nastąpiło oŜywienie rynku budowlanego, którego wyrazem było 
zwiększenie liczby przetargów na roboty budowlane. Grupa Kapitałowa PROJPRZEM S.A. aktywnie 
uczestniczy w postępowaniach przetargowych, czego efektem było wygranie licznych przetargów na terenie 
całego kraju. Grupa nadal aktywnie poszukuje krajowych kontrahentów na oferowane przez nią usługi 
budowlane.  

 

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

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

 

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. 

W dniu 19 maja 2006 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty 
dywidendy w wysokości 0,50 zł. na jedna akcję z funduszu wypłaty dywidendy przyszłych okresów. Dniem 
nabycia prawa do dywidendy był dzień 19 czerwca 2006 roku. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 25 
lipca 2006 roku. 

 

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. 

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły. 

 

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. 

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły. 
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i) Stanowisko Zarządu odnośnie do 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. 

 
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 poprzedniego raportu kwartalnego. 

Na dzień przekazania  raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę 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 I 
kwart. 2006 

 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 
raportu za I 
kwart. 2006 

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 

154.750 71.148 - - 154.750 71.148 690.148 10,93 

ING TFI S.A. - 333.795 316.352 - - 650.147 650.147 10,30 

Lukrecjan 
Marzec 

154.750 - - - 154.750 - 619.000 9,81 

Otwarty 
Fundusz 
Emerytalny 
„DOM” 

- 584.067 - - - 584.067 584.067 9,25 

Paweł 
DłuŜewski 

105.000 46.875 - - 105.000 46.875 466.875 7,40 

Wacław 
Tomaszewski 

105.000 25.000 - - 105.000 25.000 445.000 7,05 

 

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

ING TFI S.A.   650.147 akcji zwykłych na okaziciela (14,39%) 

Otwarty Fundusz Emerytalny DOM    584.067 akcji zwykłych na okaziciela (12,93%) 

Informacja o sprzedaŜy akcji PROJPRZEM S.A. przez OP ZRIPOL SP. Z O.O. została przedstawiona w 
punkcie 1 „Grupa kapitałowa PROJPRZEM S.A.” niniejszego raportu. 

 
 
k) Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 

zarządzające i nadzorujące emitenta, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami, w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 
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Zarząd 

Imi ę i 
nazwisko 

ilość akcji 
uprzywilejowanych na 

dzień przekazania 
raportu 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
nabytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
zbytych  do 

terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowanych 

na dzień przek. 
raportu za I kwart. 

2006 

ilość akcji 
zwykłych na 
dzień przek. 

raportu za I kw. 
2006 

Henryk 
Chyliński 

- 25.692 - - - 25.692 

Władysław 
Pietrzak 

- 28.500 - - - 28.500 

Tadeusz 
Nawrocki 

- 33.772 - - - 33.772 

 
Rada Nadzorcza 

Imi ę i 
nazwisko 

ilość akcji 
uprzywilejowa-
nych na dzień 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
nabytych 

do terminu 
przekazania 

raportu 

liczba akcji 
zbytych do 

terminu 
przekazania 

raportu 

ilość akcji 
uprzywilejowa-
nych na dzień 

przekazania rap.  
za I kwart. 2006 

ilość akcji 
zwykłych na 

dzień 
przekazania rap. 

za I kw. 2006 
Lukrecjan 
Marzec 

154.750 - - - 154.750 - 

Zdzisław 
Klimkiewicz 

154.750 71.148 - - 154.750 71.148 

Paweł 
DłuŜewski 

105.000 46.875 - - 105.000 46.875 

Jerzy 
Bajszczak 

- 115.500 - 15.000 - 130.500 

Andrzej 
Karczykowski 

- 179.500 - - - 179.500 

Jarosław  
Skiba 

- - - - - - 

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

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

lub organem administracji publicznej. 
 

Postępowania takie nie były prowadzone. 

 
m) 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. 

Transakcji takich w II kwartale 2006 nie zawierano. W dniu 1.08.2006 roku została zawarta umowa 
pomiędzy PROJPRZEM S.A.  a jej spółką zaleŜną OP ZRIPOL sp. z o.o. Zgodnie z umową OP ZRIPOL sp. 
z o.o. odkupił od PROJPRZEM S.A. 2.750 własnych udziałów w celu umorzenia. Wartość umowy wyniosła 
8.635,00 tys. złotych.  

 

n) 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. 
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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. 

Istotne czynniki poza omówionymi w niniejszym raporcie nie występują. 

 

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

Wyniki III kwartału 2006 roku zaleŜeć będą w głównej mierze od realizacji pozyskanych przez Grupę w II 
kwartale kontraktów:  

1/ od firmy POLNORD S.A., na wykonanie konstrukcji stalowych łącznie z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym i montaŜem dla obiektów hali technologicznej, wiaty głównej W i wiaty wjazdu 
pomocniczego na „Budowie Centrum Ekspedycyjno - Rozdzielczego Poczty Polskiej w Pruszczu 
Gdańskim przy ul. Kupieckiej/Handlowej o wartości 6.200 tys. złotych oraz 

2/ GS Engineering & Construction Poland sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych na budowie hali 
produkcyjnej telewizorów i lodówek dla LG w Kobierzycach o wartości 33.350 tys. złotych. 

Z łącznej kwoty przychodów z wymienionych kontraktów w wysokości 39.550 tys. zł, 12.926 tys. zł zostało 
osiągniętych w II kwartale, 26.624 tys. przypada natomiast do realizacji w III kwartale 2006 roku. 

W trakcie realizacji umowy z GS Engineering & Construction Poland sp. z o.o.,  w dniu 27.07.2006 roku 
PROJPRZEM S.A. podpisał z wymienioną firmą aneks obejmujący wykonanie robót dodatkowych o 
wartości 2.655,6 tys. złotych netto. W związku z powyŜszym wartość robót objętych kontraktem wzrosła do 
36.005,6 tys. złotych netto. Realizacja prac objętych aneksem przypada na III kwartał 2006 roku. 

Ze względu na duŜy udział eksportu w strukturze sprzedaŜy Grupy, równieŜ kurs EURO w stosunku do 
złotego, będzie mieć wpływ na wysokość tegorocznych wyników Grupy Kapitałowej. Wieloletnia 
współpraca z odbiorcami niemieckimi zapewnia Grupie stabilność finansową i dobrą perspektywę na 
najbliŜsze lata. Wysoki standing finansowy (m.in. niski poziom zadłuŜenia) oraz stale wzrastająca liczba 
kontrahentów (krajowych i zagranicznych) pozytywnie wpłynie na moŜliwości rozwojowe Grupy i jej 
pozycję rynkową. 

 

 


