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Sprawozdanie finansowe za drugi kwartał 2008 roku Zarząd PROJPRZEM S.A. przygotował 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. 
U. z 2002 r., Nr. 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), aktów wykonawczych do ustawy, z 
uwzględnieniem przepisów dotyczących spółek publicznych. Wyceny aktywów i pasywów 
bilansu oraz pomiaru wyniku finansowego dokonano z zastosowaniem zasad określonych na 
dzień bilansowy. 

W drugim kwartale 2008 roku:  

a) rozwiązano rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− ulg inwestycyjnych  – na kwotę 2 tys. zł, 
b) rozwiązano aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− wyceny bilansowej naleŜności – na kwotę 1 tys. zł, 
− rozwiązania rezerwy na koszty – na kwotę 611 tys. zł, 

c) utworzono aktywa na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− odpisu aktualizującego naleŜności – na kwotę 8 tys. zł, 
− wyceny bilansowej środków pienięŜnych – na kwotę 36 tys. zł, 
− wyceny bilansowej akcji – na kwotę 2 tys. zł, 
− utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze – na kwotę 23 tys. zł 
− wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu lipcu 2008 r. – na kwotę 1 tys. zł, 
− rozliczenia kontraktu długoterminowego – na kwotę 1.702 tys. zł, 

d) utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy z tytułu:  

− róŜnicy między amortyzacją bilansową i podatkową – na kwotę 4 tys. zł, 
− wyceny bilansowej zobowiązań – na kwotę 7 tys. zł. 
 

 

W II kwartale 2008 roku Spółka:  

− utworzyła rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 281 tys. zł,  

− rozwiązała rezerwy na koszty jako bierne rozliczenia kosztów w kwocie 2.531 tys. zł, 

− utworzyła odpis aktualizujący naleŜności w kwocie 42 tys. zł. 
 

Kursy EURO uŜyte do przeliczenia danych finansowych:  

a) pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30.06.2008 r. wykazane na stronie tytułowej 
raportu kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 126/A/NBP/2008 
z dnia 30.06.2008 roku: 1 EUR = 3,3542, 

b) pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30.06.2007 r. wykazane na stronie tytułowej 
raportu kwartalnego zostały przeliczone na EURO wg tabeli kursów NBP nr 125/A/NBP/2007 
z dnia 29.06.2007 roku: 1 EUR = 3,7658, 

c) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych 
za okres od 01.01.2008 do 30.06.2008 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie 
kursów ogłoszonych przez NBP w tabelach kursów: 22/A/NBP/2008 z dnia 31.01.2008 roku, 
43/A/NBP/2008 z dnia 29.02.2008 roku, 63/A/NBP/2008 z dnia 31.03.2008 roku, 
85/A/NBP/2008 z dnia 30.04.2008 roku, 105/A/NBP/2008 z dnia 30.05.2008 roku, 
126/A/NBP/2008 z dnia 30.06.2008 roku. Średnia arytmetyczna wynosi  20,8656 : 6 = 3,4776, 

d) poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pienięŜnych 
za okres od 01.01.2007 do 30.06.2007 roku zostały przeliczone na EURO na podstawie 
kursów ogłoszonych przez NBP w tabelach kursów: 22/A/NBP/2007 z dnia 31.01.2007 roku, 
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42/A/NBP/2007 z dnia 28.02.2007 roku, 64/A/NBP/2007 z dnia 30.03.2007 roku, 
84/A/NBP/2007 z dnia 30.04.2007 roku, 105/A/NBP/2007 z dnia 31.05.2007 roku, 
125/A/NBP/2007 z dnia 29.06.2007 roku. Średnia arytmetyczna wynosi  23,0917 : 6 = 3,8486. 

 

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

W okresie objętym raportem Spółka kontynuowała działalność w zakresie produkcji 
konstrukcji stalowych oraz wykonawstwa robót budowlanych. W wyniku prowadzonej 
działalności Spółka wypracowała w drugim kwartale 2008 roku (pierwszym półroczu 2008 
roku) przychody ze sprzedaŜy w wysokości 43.561 tys. zł (81.833 tys. zł), zysk ze sprzedaŜy 
w wysokości 2.122 tys. zł (4.475 tys. zł) oraz zysk netto w wysokości 1.099 tys. zł (5.514 tys. 
zł). 

Wykonawstwo w zakresie robót budowlano-montaŜowych było skierowane przede wszystkim 
do odbiorców krajowych. Największym kontrahentem, dla którego PROJPRZEM S.A. 
realizował roboty budowlane w analizowanym okresie, była firma UMA Investments Sp. z 
o.o. (budowa Zakładu Produkcji ZboŜowej w Kutnie). Przychody ze sprzedaŜy dla 
wymienionej Spółki, ujęte w stopniu odpowiadającym zaawansowaniu robót rozliczanych 
jako roboty długoterminowe, wyniosły w II kwartale 2008 roku (I półroczu 2008 roku) 18.212 
tys. zł (28.983 tys. zł). Zakontraktowana wartość robót na tym obiekcie wynosi 70.096 tys. zł 
netto. Realizacja umowy zostanie zakończona w IV kwartale 2008 roku. 

Drugim co do wielkości kontrahentem Spółki w analizowanym okresie w zakresie robót 
budowlano-montaŜowych był BUDOPOL S.A., dla którego PROJPRZEM S.A. realizował 
dwa kontrakty. W I kwartale 2008 roku Spółka zakończyła wykonanie i montaŜ konstrukcji 
stalowej – zadaszenia nad trybuną Stadionu Miejskiego „Zawisza” w Bydgoszczy na łączną 
kwotę 1.900 tys. zł. Przychód ze sprzedaŜy w 2008 roku z tytułu tych robót wyniósł 1.700 tys. 
zł.  

W trakcie realizacji jest drugie zlecenie otrzymane od BUDOPOL S.A. na wykonanie robót 
instalacyjnych w budynkach Szpitala Miejskiego w Grudziądzu. Przychód z kontraktu 
(rozliczanego jako długoterminowy) osiągnął w II kwartale 2008 roku (I półroczu 2008 roku) 
wartość 188 tys. zł (2.610 tys. zł). Narastająco od początku realizacji kontraktu Spółka 
osiągnęła przychód z tytułu jego realizacji w wysokości 5.673 tys. zł. Wartość kontraktu 
wynosi obecnie 9.923 tys. zł netto. 
Ponadto PROJPRZEM S.A. realizuje roboty budowlano-montaŜowe w zakresie rozbudowy 
fabryki telewizorów TV-3 LG Electronics w Kobierzycach dla Engineering Works Sp. z o.o. 
W II kwartale 2008 roku osiągnięto przychód ze sprzedaŜy w wysokości 4.458 tys. zł 
(kontrakt rozliczany jako długoterminowy). Zakontraktowana wartość robót wynosi 5.425 tys. 
zł netto. 
Ponadto Spółka realizowała szereg mniejszych zleceń budowlanych, dla których łączna 
wartość przychodów ze sprzedaŜy (bez wyŜej opisanych) wyniosła w pierwszych dwóch 
kwartałach 2008 roku 4.438 tys. zł netto. 
 
W zakresie produkcji konstrukcji stalowych sprzedaŜ była kierowana głównie na eksport. 
Największym odbiorcą produkowanych przez PROJPRZEM S.A. wyrobów była Grupa 
Kapitałowa Crawford Group AB z siedzibą w Malmö /Szwecja/, dla której dostarczane są 
urządzenia i podzespoły związane z techniką przeładunkową. Odbiorcą pomostów 
przeładunkowych w ramach Grupy Kapitałowej Crawford Group AB jest Crawford Combursa 
S.L. z siedzibą w Hiszpanii. Wartość sprzedaŜy netto dla Grupy Crawford w II kwartale 2008 
roku (I półroczu 2008 roku) wyniosła 10.794 tys. zł (24.533 tys. zł). 



PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q II/2008 – Informacja dodatkowa w tys. zł 

 

- 3 - 

 

 
Istotnym zdarzeniem jakie miało miejsce w Spółce w drugim kwartale 2008 roku było Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 29 maja 2008 roku. Zatwierdziło ono 
sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A., dokonało 
podziału wyniku finansowego i podjęło decyzję w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 

3.012 tys. zł (0,50 zł na jedną akcję). Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 27 
czerwca 2008 roku. 
Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 18 lipca 2008 roku. 
 
 

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

Wpływ na osiągnięty poziom zysku netto miała:  

− wielkość realizowanych przez Spółkę na terenie Polski kontraktów budowlanych oraz 

− wielkość produkcji konstrukcji metalowych na rzecz klientów zagranicznych.  
W obszarze robót budowlano-montaŜowych realizowanych przede wszystkim na terenie kraju 
przychody ze sprzedaŜy w II kwartale 2008 roku (I półroczu 2008 roku) wzrosły o 179,9 % 
(141,4 %) w stosunku do takich samych okresów roku poprzedniego. Wzrost ten jest efektem 
aktywnego poszukiwania zleceń na rynku krajowym. Największy udział w tym wzroście ma 
realizacja kontraktu zawartego z UMA Investments na budowę Zakładu Produkcji ZboŜowej 
w Kutnie, który przyniósł Spółce w II kwartale 2008 roku 18.212 tys. zł przychodów ze 
sprzedaŜy. 

PROJPRZEM S.A. kontynuuje równieŜ działalność na rynkach zagranicznych i dzięki 
posiadaniu wieloletnich umów handlowych oraz pozyskiwaniu nowych odbiorców przychody 
ze sprzedaŜy denominowane w euro pozostają na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. 
Negatywnie natomiast na utrzymanie dotychczasowej rentowności na zleceniach 
zagranicznych wpływa aprecjacja złotego.  

Porównując rok do roku wyniki na pozostałych poziomach ich ustalania (wynik na 
działalności gospodarczej, brutto, netto) naleŜy mieć na uwadze fakt, iŜ znaczącą pozycją 
pozostałej działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2008 roku jest zysk ze zbycia 
części środków trwałych nabytych w ramach prywatyzacji Lubuskiego Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Przemysłowego w Nowej Soli oraz związana ze zbyciem tych środków 
trwałych realizacja ujemnej wartości firmy. 

 

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 okresie od czerwca 
do listopada. 

 

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

Zdarzenia o takim charakterze nie wystąpiły. 
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5. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w 
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

W dniu 29 maja 2008 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie 
wypłaty dywidendy w kwocie 3.012 tys. zł (0,50 zł na jedną akcję) w wyniku podziału zysku 
za 2007 rok. Dniem nabycia prawa do dywidendy był dzień 27 czerwca 2008 roku. Wypłata 
dywidendy nastąpiła w dniu 18 lipca 2008 roku.  
 

6. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący 
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 

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 II kwartału 2008 roku względem ostatniego dnia 2007 roku zwiększyła się kwota 
naleŜności warunkowych Spółki z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń o 393 tys. zł, 
zobowiązania warunkowe wzrosły o 14.038 tys. zł.  

Wzrost zobowiązań warunkowych jest związany z gwarancjami ubezpieczeniowymi 
udzielonymi na rzecz firmy UMA Investments Sp. z o.o., dla której PROJPRZEM S.A. 
realizuje budowę Zakładu Produkcji ZboŜowej w Kutnie o wartości sprzedaŜy 70.096 tys. zł.  
Gwarancje te obejmują m.in. zwrot zaliczki na rzecz tego kontrahenta (suma gwarancyjna   
14.408 tys. zł) oraz naleŜyte wykonanie kontraktu (suma gwarancyjna 6.900 tys. zł). 


