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Drodzy Akcjonariusze,

Przedstawiając niniejszy Raport Roczny, mam przyjemność przekazania Państwu
informacji na temat działalności prowadzonej przez naszą Grupę Kapitałową
w 2002 roku.

Z ekonomicznego punktu widzenia, ubiegły rok był okresem niskiego wzrostu gospo-
darczego w całej Europie, a prognozy na ten rok nie są tak dobre, jakbyśmy tego
pragnęli, zwłaszcza w przypadku Polski.

W 2002 roku doświadczyliśmy nieustającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zna-
cznych trudności gospodarczych i społecznych w krajach zrzeszonych w Mercosur,
a także wprowadzenia nowej waluty europejskiej – euro. Ponadto, zapowiedzi konfliktu
zbrojnego w Iraku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a reżimem Saddama Husajna,
potwierdzone w ostatnich dniach marca 2003 roku, kładły się cieniem na przewidywania
dotyczące wzrostu gospodarczego na świecie.

Niemniej jednak zakończenie negocjacji pomiędzy Polską a Unią Europejską, pod-
pisanie w kwietniu 2003 roku traktatu akcesyjnego, którego ratyfikacji w referendum
spodziewamy się w czerwcu br., pozwala nam spoglądać w przyszłość z większym
optymizmem, zwłaszcza w sektorze budownictwa i infrastruktury.

W Polsce odnotowaliśmy przyrost PKB jedynie na poziomie 1,3%. Tak niski wzrost nie
był w stanie przyczynić się do obniżenia bezrobocia oraz ożywienia gospodar-
czego, przy jednoczesnym spadku marż w przemyśle i usługach oraz wzroście
istotnych pozycji kosztowych takich jak materiały, płace, itp. Sprzedaż w sektorze
budownictwa zmniejszyła się o 10,5% w stosunku do poziomu z 2001 roku, tym samym
czyniąc 2002 rok trzecim z rzędu, w którym odnotowano spadek.

Dear Shareholders,

By way of this Annual Report I am pleased to present the circumstances affecting our
Group in 2002.

From the economical point of view, last year was a year of low economic growth in all
European countries, and the forecasts for this year do not meet our needs either,
especially in the case of Poland.

The year 2002 witnessed the permanent conflict between Israel and Palestine, major
economic and social problems in Mercosur, and the introduction of a new European
currency: the euro. Moreover, the news about a prospective war in Iraq, between the
United States of America and the Baas regime, confirmed in the last days of March
2003, cast a shadow on the expected global economic growth.

Finishing of the negotiations between Poland and European Union at the end of 2002,
the agreement signed in April 2003, whose ratification is expected in the referendum of
June this year, lets us look into the future in a more optimistic way, especially in the
sector of construction and infrastructure management.

Poland saw GDP grow by as little as 1.3 %. Such low value was not enough to
decelerate unemployment and to boost Polish economy, considering also the drop in
mark-up in the industry and services, and the increase in other important costs like
materials, salaries, etc. Sales in the construction sector fell by a sizeable 10,5 % from
the 2001 levels; moreover, 2002 was the third consecutive year of a drop in sales. The
falling revenues and the difficult financial situation faced by construction firms are
causing a reduction in employment levels and are leading well known firms of this
sector to bankruptcy. An upturn could be expected in the second half of 2003 with

Niższe przychody oraz trudna sytuacja finansowa, w jakiej znajdują się przedsię-
biorstwa budowlane powodują konieczność redukcji zatrudnienia oraz upadłość wielu
znanych firm z naszego sektora. Poprawa sytuacji nastąpić może w drugiej połowie
2003 roku, dzięki środkom pochodzącym z PHARE, ISPA i innych funduszów
europejskich, a także ożywieniu gospodarczemu w Polsce, pod warunkiem, że wojna
w Iraku nie okaże się długotrwała.

Niemniej, problemy strukturalne występujące w sektorze budownictwa w Polsce:
tj. rozdrobnienie rynku, niewielkie rozmiary firm, lokalne preferencje, bardzo niska
kapitalizacja przedsiębiorstw oraz nierealny poziom cen nie ustąpiły i przyczyniły się do
dalszej obniżki marż, co spowodowało, iż w 2002 roku tylko niewielka liczba
przedsiębiorstw pozostała rentowna.

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa należała do grupy przedsiębiorstw, które
w 2002 roku odnotowały zysk, o czym z radością pragnę Państwa poinformować.
Przychody naszej Grupy wyniosły w 2002 roku 728 mln zł, tj. 11,4% więcej niż w roku
ubiegłym a marża brutto wzrosła z 8,2% do 10,6%.

Marża zysku netto wzrosła z 0,3% w 2001 roku do 1,5% w 2002 roku. Zasoby pieniężne
w naszej Grupie Kapitałowej zwiększyły się w 2002 roku o ponad 30% w porównaniu
z rokiem 2001.

Zakończyliśmy budowę i oddaliśmy do użytku Most Siekierkowski w Warszawie będący
prawdziwym okrętem flagowym tworzącym nowy wizerunek tej aglomeracji miejskiej
rozwijającej się w ogromnym tempie, mimo iż Prezydent Miasta przedstawił niezwykle
skąpy plan inwestycyjny na rok 2003. Innym ważnym kamieniem milowym naszej
działalności była modernizacja i remont wiaduktu w Alejach Jerozolimskich w War-
szawie, przeprowadzone w rekordowym czasie 6 miesięcy.

PHARE, ISPA and other European funds, and due to a revival in Polish economy if the
war in Iraq is not too long.

However, the structural problems in the Polish construction sector - market
fragmentation, the size of companies, local preferences, very low capitalization of
companies, and the unrealistic price levels - remain unchanged and have led to a drop
in the margins, with few companies profitable in 2002.

It is with great satisfaction that I may inform you that Mostostal Warszawa Group was
one of the companies which turned a profit in 2002. The Group’s revenue amounted to
PLN 728 million, that is 11,4% more than in the previous year, the gross margin on sales
increased from 8,2 % to 10,6%.

The net profit margin grew from 0,3 % in 2001 to 1,5 % in 2002. Cash resources within
the Group increased in 2002 by more than 30 % compared to 2001.

We were successful in the completion and commissioning of the Siekierkowski Bridge
in Warsaw, a flagship construction in creating the new image of this rapidly developing
city, in spite of the fact that for 2003 the Mayor of Warsaw announced a very limited
investment plan. Another major milestone in our activity was the modernization and
renovation of the viaduct in Jerozolimskie Avenue in Warsaw, carried out in a record
time of 6 months.

The objective of making the Mostostal Warszawa Group involved in the construction of
infrastructure was partially reached, jointly with Necso, the construction company of
Acciona. We won the tenders for a Wolin by-pass and a new road and bridge in
Kiezmark near Gdańsk; both contracts are funded by the European Union. The same
consortium won other minor contracts in road construction.
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Monika Sałasińska

Neil Balfour
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President of the Management Board, Chief Executive Officer

Ignacio Suarez
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Member of the Management Board,

Director of Construction
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Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Budownictwa
Member of the Management Board,
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Vice Presient, Financial Director
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ZARZĄD SPÓŁKI MANAGEMENT BOARD

Nasz cel, by Mostostal Warszawa S.A. stał się firmą aktywnie uczestniczącą
w rozbudowie infrastruktury na terenie Polski został częściowo zrealizowany przy
współudziale Necso – firmy budowlanej z grupy Acciona. Wygraliśmy przetarg na
budowę obwodnicy miasta Wolin, nowej drogi oraz mostu w Kiezmarku koło Gdańska –
obydwa kontrakty finansowane przez Unię Europejską. W ramach powołanego
konsorcjum wygraliśmy również kilka mniejszych przetargów na budowę dróg.

Nasze spółki zależne również odniosły szereg sukcesów w 2002 roku, wśród
których chcielibyśmy wymienić, m.in.: kontrakt na budowę krytego toru kolarskiego
w Pruszkowie koło Warszawy dla Polskiego Związku Kolarskiego przez Mostostal
Puławy S.A.; podpisanie umowy EPC na budowę Zakładów Wytwórczych Biopaliwa we
Wrocławiu przez AMK Kraków S.A.; podpisanie przez Remak S.A. umowy na budowę
i montaż czterech kotłów w dwóch elektrowniach na terenie Estonii. Kontynuujemy
realizację planów na 2003 rok oraz kończymy proces restrukturyzacji naszych firm
mający uczynić je konkurencyjnymi i rentownymi na nowym, otwartym rynku powstałym
po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Pracujemy również nad zapewnieniem pełnego
dostępu Mostostalu Warszawa S.A. do rynku budownictwa i infrastruktury oraz
programów dotyczących remontów i modernizacji na terenie Polski po jej wejściu do
UE. Naszym najważniejszym celem w 2003 roku będzie zwiększenie sprzedaży oraz
marż, chociaż panująca sytuacja nie sprzyja rozwojowi na rynku budownictwa.

Pragnę podziękować Państwu, jako naszym Akcjonariuszom, za nieustanne wspieranie
nas w działaniu oraz przekazać wyrazy uznania i wdzięczności wszystkim osobom
pracującym na rzecz naszej Grupy, wykonującym wszelkiego rodzaju zadania
i obowiązki, doceniając ich wkład i oddanie stanowiące nasz najcenniejszy kapitał.

Santiago de la Fuente Ramirez
Prezes Zarządu

Our subsidiaries were successful in 2002 as well. We would like to mention the main
important works awarded: Mostostal Puławy S.A. will construct the Indoor Cyclist Rink in
Pruszków near Warsaw for the Polish Cyclist Association; AMK Kraków S.A. signed
a contract for EPC of Biofuel Production Plant in Wrocław; Remak S.A. concluded
a contract for the assembly and erection of four boilers at two power plants in Estonia.

Our plans for 2003 are to continue and finalize the process of restructuring our
companies to ensure their competitiveness and profitability in the new open market
after Poland’s accession to the European Union. The company is also planning to
improve the market standing of Mostostal Warszawa S.A. to provide it with full access to
the market of infrastructure construction and to renovation and modernization programs
following Poland’s accession to the EU. Our most important goal in 2003 will be to
boost sales and increase the margins, although the situation does not favor
development at the construction market.

I would like to thank our Shareholders for their continued support, and express my
thanks and congratulations to all people working in our Group, on various jobs and with
different responsibilities, appreciating their effort and loyalty which are our most
valuable asset.

Santiago de la Fuente Ramirez
President
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the market of infrastructure construction and to renovation and modernization programs
following Poland’s accession to the EU. Our most important goal in 2003 will be to
boost sales and increase the margins, although the situation does not favor
development at the construction market.

I would like to thank our Shareholders for their continued support, and express my
thanks and congratulations to all people working in our Group, on various jobs and with
different responsibilities, appreciating their effort and loyalty which are our most
valuable asset.

Santiago de la Fuente Ramirez
President
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Zestawienie sprzedaży wg segmentów rynku w Mostostalu Warszawa S.A. (w tys. zł) /
Works completed by market segments in Mostostal Warszawa S.A. (in TPLN)

1998 1999 2000 2001* 2002*

Mosty i obiekty infrastruktury komunikacyjnej /
38.488 100.415 162.260 178.595 176.582

Obiekty sektora energetycznego i instalacje
ochrony środowiska /

33.201 3.016 29.480 15.581 25.988

Obiekty użyteczności publicznej /
200.562 229.203 166.230 71.866 26.004

Obiekty i instalacje przemysłowe /
45.292 95.679 47.637 8.135 9.639

Pozostałe obiekty / 15.593 51.262 36.947 56.425 26.502

Razem sprzedaż produktów
333.136 479.575 442.554 330.602 264.715

Towary i materiały / 9.313 2.074 9.786 11.659 10.629

Razem przychody ze sprzedaży /
342.449 481.649 452.340 342.261 275.344

Bridges and transport infrastructures

Power engineering
and environmental control facilities

Public facilities

Industrial facilities and installations

Other facilities

Total product sales

Goods and materials

Total sales

1. Aktywa trwałe / 119.950

2. Aktywa obrotowe / 144.660

Aktywa razem / 264.610

1.1 Rzeczowe aktywa trwałe / 23.972

1.2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 14.287

1.3 Pozostałe / 81.691

2.1 Zapasy / 2.604

2.2 Należności krótkoterminowe / 69.449

2.3 Środki pieniężne / 49.106

2.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 1.556

2.5 Pozostałe aktywa / 21.945

Net fixed assets

Current assets

Total assets

Tangible fixed assets

Long-term prepayments

Other

Inventory

Short-term receivable

Cash

Short-term prepayments

Other assets

1. Kapitał własny / 138.712

2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / 125.898

Pasywa razem / 264.610

2.1 Zobowiązania krótkoterminowe / 94.271

2.2 Rozliczenia międzyokresowe / 25.312

2.3 Pozostałe zobowiązania i rezerwy / 6.315

Equity capital

Liabilities and provisions for liabilities

Total equity and liabilities

Current liabilities

Deferred revenues and provisions

Other liabilities and reserves

(tys. zł/ )TPLN

(tys. zł/ )TPLN

Bilans / (31.12.2002)Balance sheet

Przychody ogółem / 275.344

Zysk na działalności operacyjnej / 7.962

Zysk na działalności gospodarczej / 13.530

Zysk brutto / 13.569

Zysk netto / 9.617

Sales

Gross operating income

Profit from ordinary activities

Profit before taxes

Net profit

(tys. zł/ )TPLN

Rachunek wyników / (2002)Income statement

ROE (zysk netto/kapitał własny)[%] / 6,9

Kapitał pracujący (tys. zł) / 50.389

EBIT (zysk brutto/przychody ogółem) [%] / 4,9

ROE (net profit/equity)

Working capital (TPLN)

EBIT (Profit before taxes/sales)

[%]

[%]

Wskaźniki / (2002)Ratios

* nowa ustawa o rachunkowości (NUOR) / new accounting act (NAA)

[tys. zł / ]TPLN [tys. zł / ]TPLN

[tys. zł / ]TPLN

[tys. zł / ]TPLN[tys. zł / ]TPLN[tys. zł / ]TPLN
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1998 1999 2000 2001* 2002*

Razem sprzedaż produktów /
411.620 657.862 782.251 636.621 709.689

Razem przychody ze sprzedaży /
430.641 682.498 803.032 653.817 728.126

Mosty i obiekty infrastruktury komunikacyjnej /
43.101 100.341 180.515 206.091 187.008

Obiekty sektora energetycznego i instalacje
ochrony środowiska /

45.015 5.343 49.006 37.416 159.564

Obiekty użyteczności publicznej /
205.021 296.580 250.720 111.734 141.969

Obiekty i instalacje przemysłowe /
101.927 185.253 224.668 138.706 133.179

Pozostałe obiekty / 16.556 70.345 77.342 142.674 87.969

Towary i materiały / 19.021 24.636 20.781 17.196 18.437

Bridges and transport infrastructures

Power engineering and
environmental control facilities

Public facilities

Industrial facilities and installations

Other facilities

Goods and materials

Total product sales

Total sales

Zestawienie sprzedaży wg segmentów rynku w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa (w tys. zł) /
Works completed by market segments in the Capital Group (in TPLN)
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1. Aktywa trwałe / 108.201

2. Aktywa obrotowe / 386.810

Aktywa razem / 495.011

1.1 Rzeczowe aktywa trwałe / 81.328

1.2 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 18.935

1.3 Pozostałe / 7.938

2.1 Zapasy / 45.717

2.2 Należności krótkoterminowe / 203.435

2.3 Środki pieniężne / 86.871

2.4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 30.995

2.5 Pozostałe aktywa / 19.792

Net fixed assets

Current assets

Total assets

Tangible fixed assets

Long-term prepayments

Other

Inventory

Short-term receivable

Cash

Short-term prepayments

Other assets

1. Kapitał własny / 159.161

2. Kapitały mniejszości / 46.982

3. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / 284.194

Pasywa razem / 495.011

3.1 Zobowiązania krótkoterminowe / 215.550

3.2 Rozliczenia międzyokresowe / 49.168

3.3 Pozostałe zobowiązania i rezerwy / 19.476

4. Pozostałe / 4.674

Equity capital

Minority interest

Liabilities and provisions for liabilities

Total equity and liabilities

Current liabilities

Deferred revenues and provisions

Other liabilities and reserves

Other

(tys. zł/ )TPLN

(tys. zł/ )TPLN

Skonsolidowany bilans / (31.12.2002)Consolidated balance sheet

Przychody ogółem / 728.126

Zysk na działalności operacyjnej / 13.046

Zysk na działalności gospodarczej / 14.733

Zysk brutto / 16.775

Zysk netto / 11.285

Sales

Gross operating income

Profit from ordinary activities

Profit before taxes

Net profit

(tys. zł/ )TPLN

Skonsolidowany rachunek wyników / (2002)Consolidated income statement

ROE (zysk netto/kapitał własny) [%] / 7,1

Kapitał pracujący (tys. zł) / 171.260

EBIT (zysk brutto/przychody ogółem) / 2,3

ROE (net profit/equity)

Working capital (TPLN)

EBIT (Profit before taxes/sales)

[%]

[%] [%]

Wskaźniki / (2002)Ratios
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* NUOR / NAA

[tys. zł / ]TPLN [tys. zł / ]TPLN

[tys. zł / ]TPLN

[tys. zł / ]TPLN[tys. zł / ]TPLN[tys. zł / ]TPLN
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* NUOR / NAA
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SPRZEDAŻ GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2002 ROKU
SALES OF THE CAPITAL GROUP IN 2002

Kluczowe pozycje finansowe Grupy Kapitałowej (tys. zł) /
Key aggregates of the Capital Group (TPLN)

1998 1999 2000 2001 2002

Przychody ogółem /
Marża brutto /
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Przychody ze sprzedaży w 2002 roku w podziale na klientów (sektor prywatny/publiczny) /
Works completed in 2002 - by clients (private/public sector)

sprzedaż skonsolidowana  /
consolidated sales

38,9%

61,1%

Przychody ze sprzedaży w 2002 roku w podziale na segmenty rynku /
Works completed in 2002 - by market segments

sprzedaż skonsolidowana  /
consolidated sales

Obiekty użyteczności publicznej /

Obiekty i instalacje przemysłowe /

Mosty i obiekty infrastruktury komunikacyjnej /

Obiekty sektora energetycznego i instalacje
ochrony środowiska /

Pozostałe obiekty /
Towary i materiały /
Razem sprzedaż produktów /

Public facilities

Industrial facilities and installations

Bridges and transport infrastructures

Power engineering
and environmental control facilities

Other facilities
Goods and materials

Total product sales

18,28%

19,49%
12,13%

2,53%

25,67%21,90%

Złożone oferty w 2002 / 7.530.838

Wygrane oferty w 2002 / 709.417

Zakończone realizacje w 2002 / 709.689

Zakontraktowane - portfel zleceń / 754.000

Works bid in 2002

Works awarded in 2002

Works completed in 2002

Backlog

(tys. zł / )TPLN
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* NUOR / NAA

sektor prywatny /

sektor publiczny /
private sector

public sector

Wybrane pozycje finansowe /
1998 1999 2000 2001* 2002* D 02/01

Główne wskaźniki finansowe /
1998 1999 2000 2001 * 2002 * D 02/01

Przychody ogółem / 430.641 682.498 803.032 653.817 728.126 11,4%

Wynik na działalności operacyjnej /
17.499 9.960 -40.500 18.905 13.046 -31,0%

Wynik netto / 14.300 5.418 -44.871 2.210 11.285 410,6%

ROE (zysk netto/kapitał własny) [%] /
7,5% 2,8% -29,7% 1,5% 7,1% 379,5%

Zysk na akcję (zł) /
1,79 0,54 -4,49 0,22 1,13 410,6%

Marża brutto / 9,9% 8,3% 6,5% 8,2% 10,6% 28,1%
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SALES OF THE CAPITAL GROUP IN 2002
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Liczba akcji Liczba głosów % Kapitału % Głosów

Acciona S.A. 4.900.000 4.900.000 49,00 % 49,00 %

Elektrim S.A. 2.841.153 2.841.153 28,41 % 28,41 %

Bankowy OFE 500.304 500.304 5,00 % 5,00 %

Pozostali 1.758.543 1.758.543 17,59% 17,59%

stan na 31.12.2002 r.

Akcjonariusz

Akcjonariusze
Mostostalu Warszawa S.A.

Acciona S.A.
Elektrim S.A.
Bankowy OFE
Pozostali

49,00%

28,41%

5,00%

17,59%

Mostostal Warszawa S.A.
shareholders

Acciona S.A.
Elektrim S.A.
Bankowy OFE
Other

49,00%

28,41%

5,00%

17,59%

Number of shares Number of votes % of share capital % of votes

Acciona S.A. 4.900.000 4.900.000 49,00 % 49,00 %

Elektrim S.A. 2.841.153 2.841.153 28,41 % 28,41 %

Bankowy OFE 500.304 500.304 5,00 % 5,00 %

Other 1.758.543 1.758.543 17,59% 17,59%

as at 31/12/2002

Shareholder

STRUKTURA AKCJONARIATUSHAREHOLDER'S STRUCTURE MARKET POSITIONPOZYCJA RYNKOWA

Mostostal Warszawa S.A dzięki swojemu branżowemu inwestorowi strategicznemu
hiszpańskiej Grupie Acciona uzyskuje wsparcie kapitałowe oraz znacznie wzbogaca
zakres świadczonych usług. Acciona przekazuje Grupie Mostostal Warszawa swoje
obszerne doświadczenie, wiedzę techniczną i menedżerską przyczyniając się w ten
sposób do rozwoju infrastrukturalnego Polski.

W roku 2002 Mostostal Warszawa S.A. nawiązała również współpracę ze spółkami
z grupy kapitałowej Acciona. 26 czerwca 2002 roku zostało zawarte porozumienie
o współpracy ze spółką Necso, na mocy którego strony uzgodniły, iż będą ściśle
współpracowały ze sobą w dziedzinie przygotowania ofert dla kontraktów dotyczących
budowy na terenie Polski miejskich kolei podziemnych, szybkich kolei naziemnych,
autostrad i innych obiektów drogowych, lotnisk i portów morskich.

Mostostal Warszawa S.A. została wyznaczona jako spółka z grupy Acciona do
oferowania, uczestnictwa i zdobywania kontraktów na rynku polskim. Współpraca polega
na przekazywaniu sobie doświadczeń organizacyjnych oraz wiedzy technologicznej,
a także pomocy w zdobywaniu referencji przetargowych do realizacji tych rodzajów
obiektów, w których jedna ze stron może posiadać niewystarczające doświadczenie.

Necso wraz ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Acciona pomoże
w zdobywaniu różnorodnych kontraktów, natomiast Mostostal będzie ponosił koszty
związane z wejściem Spółki w określony segment rynku. Koszty te w roku 2002 wyniosły
2.856 tys. zł. i były związane z opracowaniem koncepcji realizacji i oferty na budowę linii
metra w Warszawie o wartości kilku miliardów złotych.

Mostostal Warszawa S.A. dokonywał także zakupów usług od spółek Necso z siedzibą
w Hiszpanii i Necso z siedzibą w Niemczech o wartości 1.553 tys. zł. oraz sprzedaży do
Necso z siedzibą w Polsce w wysokości 24.198 tys. zł.

Mostostal Warszawa S.A. thanks to its strategic investor, the Spanish group Acciona, is
receiving financial support and is significantly expanding the range of its services.
Acciona is providing the Mostostal Warszawa Group with its extensive experience, as well
as its technical and managerial knowledge facilitating infrastructure developments in
Poland in this manner.

Mostostal Warszawa S.A. started working with the companies from the Acciona capital
group in 2002. A cooperation agreement was signed with Necso on 26 June 2002, under
which the parties agreed that they would cooperate closely with each other in the field of
preparing proposals for contracts related to the construction of or urban underground
railways in Poland, fast inter-city railway systems, motorways and road, airport and sea
port structures.

Mostostal Warszawa S.A. was appointed as the company within the Acciona group which
would submit proposals, participate and win contracts on the Polish market. The
cooperation is based on the transfer of organisational experience and technical
knowledge, as well as assistance in gaining tender references for building this type of
structure, in which one of the parties may not necessarily have sufficient experience.

Necso, jointly with companies within the Acciona capital group, will assist in obtaining
different works, whereas Mostostal will incur the costs related to the Company entering
into a defined market segment. These costs amounted to PLN 2,856,000 in 2002 and
were associated with the development of the construction concept and proposal for
building the underground railway line in Warsaw at a value of several billion zlotys.

Mostostal Warszawa S.A. also made purchases for a value of PLN 1,553,000 from Necso
with its registered office in Spain and Necso with its registered office in Germany, as well
as sales of PLN 24,198,000 to Nesco with its registered office in Poland.
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2002 was characterised by an increasing recession in the Polish economy, which caused
a reduction in investments and a decline in construction and assembly production.
Despite these factors, as well as increasing competition from foreign and domestic
contractors, the Capital Group recorded sales growth of 11 % compared with 2001 and
generated a net profit of PLN 11,285,000. The opportunities for the construction sector to
expand will depend on the internal capability of the economy to invest and the level of
foreign investments.

The principal elements of the Mostostal Warszawa Capital Group’s strategy for 2003
will include:
- Mostostal Warszawa’s S.A. coordination of the tender initiatives of the companies in

the Capital Group,
- the development of activities in the area of transport, urban and service infrastructures

(concessions),
- cooperation in tendering and the execution of contracts with companies in the

Acciona group in order to expand the range of activities,
- further reduction in total costs.

This strategy is expected to help find new, profitable contracts allowing for the Group’s
further development.
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Zestawienie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży ogółem oraz obrotów
wewnątrz Grupy w 2002 roku (w tys. zł)

Rok 2002 charakteryzował się narastającym regresem polskiej gospodarki, co spowo-
dowało ograniczenie inwestycji oraz spadek produkcji budowlano-montażowej. Pomimo
tych czynników oraz narastającej konkurencji zagranicznych i krajowych wykonawców,
Grupa Kapitałowa zanotowała przyrost sprzedaży o 11 % w porównaniu do 2001 roku
oraz osiągnęła zysk netto w wysokości 11.285 tys. zł. Możliwości rozwoju branży
budowlanej będą zależały od wewnętrznej zdolności gospodarki do inwestowania oraz
wielkości inwestycji zagranicznych.

Głównymi elementami strategii Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa na rok 2003
będą:
- koordynacja przez Mostostal Warszawa S.A. inicjatyw przetargowych spółek Grupy

Kapitałowej,
- ekspansja działalności w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, miejskiej oraz usług

(koncesje),
- współpraca przy ofertowaniu i realizacji kontraktów ze spółkami z grupy Acciona

w celu poszerzenia zakresu działalności,
- dalsza redukcja kosztów ogólnych.

Strategia ta ma pomóc w pozyskiwaniu nowych, rentownych zleceń pozwalających na
dalszy rozwój Grupy.

SEGMENTY RYNKU MARKET SEGMENTS

Spółki Grupy Przychody netto ze
sprzedaży ogółem

Skonsolidowane
przychody netto

ze sprzedaży

Sprzedaż
zrealizowana

wewnątrz Grupy

W roku 2002 Spółka i Grupa Kapitałowa koncentrowały swoją aktywność marketingową
na czterech segmentach rynku budowlanego, uznanych w planach strategicznych za
podstawowe i perspektywiczne, tj.:
• Mosty,  wiadukty i obiekty infrastruktury komunikacyjnej,
• Obiekty sektora energetycznego i instalacje ochrony środowiska,
• Obiekty użyteczności publicznej takie jak: budynki biurowe, obiekty handlowe,
• Obiekty i instalacje przemysłowe obejmujące budynki i budowle dla przedsiębiorstw

przemysłowych, montaż urządzeń, wyposażenia i instalacji oraz montaż linii
technologicznych.

Suma przychodów netto ze sprzedaży Spółek objętych konsolidacją metodą pełną
wyniosła w 2002 roku 784.642 tys. zł. Obroty wewnątrz Grupy Kapitałowej stano-
wiły kwotę 56.516 tys. zł., tj. 7% przychodów ze sprzedaży ogółem bez wyłączeń
konsolidacyjnych.

In 2002, the Company and the Capital Group concentrated their marketing activities on
four segments of the construction market, which are acknowledged in the strategic
plans as being strategic and having potential, i.e.:
• Bridges, viaducts and structures related to the transport infrastructure,
• Power engineering and environmental protection installations,
• Public service buildings such as office buildings and shopping centres,
• Industrial buildings and installations including buildings and structures for

manufacturing companies, installation of plant, equipment and installations, as well
as assembly of production lines.

The total net income from sales of the Companies that are included within the full
consolidation in 2002 was PLN 784.642.000. Turnover within the Capital Group
amounted to PLN 56.516.000, i.e. 7% of total sales income without the consolidation
exclusions.

Spółka Dominująca 267.4587.886275.344

Pozostałe Spółki 509.298 48.630 460.668

RAZEM 728.12656.516784.642

(3)(2)(1)

(3)(2)(1)

Total net sales income

Net consolidated sales income

Sales made within the Group

(3)

(2)

(1)

Parent company
Other companies

Summary of total consolidated
income from sales and turnover
within the Group in 2002

(3)(2)(1)

Przychody netto ze sprzedaży
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Skonsolidowane przychody
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Sprzedaż zrealizowana
wewnątrz Grupy
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(2)
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Spółka Dominująca
Pozostałe Spółki

Skonsolidowane przychody ze
sprzedaży ogółem oraz obrotów
wewnątrz Grupy w 2002 roku

Summary of total consolidated income from sales and turnover within the Group in
2002 (in TPLN)
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companies

Total net sales
income

Net consolidated
sales income

Sales made within
the Group

Parent company 267.4587.886275.344

Other companies 509.298 48.630 460.668

TOTAL 728.12656.516784.642

(3)(2)(1)
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• Public service buildings such as office buildings and shopping centres,
• Industrial buildings and installations including buildings and structures for

manufacturing companies, installation of plant, equipment and installations, as well
as assembly of production lines.

The total net income from sales of the Companies that are included within the full
consolidation in 2002 was PLN 784.642.000. Turnover within the Capital Group
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Spółka Dominująca 267.4587.886275.344

Pozostałe Spółki 509.298 48.630 460.668

RAZEM 728.12656.516784.642

(3)(2)(1)
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Total net sales income
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Other companies

Summary of total consolidated
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mosty i obiekty infrastruktury komunikacyjnej 176.582 98,9 178.595

obiekty sektora energetycznego i instalacje
ochrony środowiska 25.988 166,8 15.581

obiekty użyteczności publicznej 26.004 36,2 71.866

obiekty i instalacje przemysłowe 9.639 118,5 8.135

pozostałe obiekty 26.502 47,0 56.425

2002 2001=100 2001

Przychody ze sprzedaży produktów 264.715 80,0 330.602

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów Mostostalu Warszawa S.A.
w podziale na segmenty rynku przedstawia się następująco: (w tys. zł)

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

2002

66,7%10,0%
3,7%

9,8%

9,8%

2001

54,0%17,1%

2,5%
4,7%

21,7%

CAPITAL GROUP

bridges and transport infrastructure buildings 187.008 90,7 206.091

public service buildings 141.969 127,0 111.734

industrial buildings and installations 133.179 96,0 138.706

other buildings 87.969 61,7 142.674

2002 2001=100 2001

Income from product sales 709.689 111,5 636.621

power engineering
and environmental protection installations 159.564 426,4 37.416

The structure of the Capital Group’s income from product sales
by market segment is as follows: (in TPLN)

bridges and transport infrastructure buildings 176.582 98,9 178.595

power engineering
and environmental protection installations 25.988 166,8 15.581
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21,7%

GRUPA KAPITAŁOWA
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2001

26,4%12,4%

18,7%

22,5%
20,0%

2002

32,4%22,3%

21,8%

17,6%
5,9%

2001

26,4%12,4%

18,7%

22,5%
20,0%

2002

32,4%22,3%

21,8%

17,6%
5,9%
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According to the assumptions of Mostostal Warszawa Capital Group’s strategy, the main
source of sales growth in 2002 was the domestic market. The share of exports to total sales
was 5.8%.

Income from the Group’s product sales in 2002 by market: (in TPLN)

Poland

Germany

Estonia

Sweden

Russia

Others

Total exports

TOTAL

Capital Group
668.406

22.084

13.255

5.206
694

44

41.283

709.689

rynek krajowy 263.769 81,8 322.390

eksport 946 11,5 8.212

2002 2001=100 2001

Przychody ze sprzedaży produktów ogółem 264.715 80,1 330.602

Geograficzna struktura sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów w podziale na rynek krajowy i eksport przedstawia
poniższe zestawienie:

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

rynek krajowy 668.406 109,7 609.079

eksport 41.283 149,9 27.542

2002 2001=100 2001

Przychody ze sprzedaży produktów ogółem 709.689 111,4 636.621

GRUPA KAPITAŁOWA

2002

0,3%

99,7%

2001

2,5%

97,5%

2002

5,8%

94,2%

2001

4,3%

95,7%

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA

domestic market 263.769 81,8 322.390

exports 946 11,5 8.212

2002 2001=100 2001

Total income from product sales: 264.715 80,1 330.602

Geographic structure of sales

Income from the sale of products broken down into domestic and export sales is
presented in the following table:

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

domestic market 668.406 109,7 609.079

exports 41.283 149,9 27.542

2002 2001=100 2001

Total income from product sales: 709.689 111,4 636.621

CAPITAL GROUP

2002

0,3%

99,7%

2001

2,5%

97,5%

2002

5,8%

94,2%

2001

4,3%

95,75

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. CAPITAL GROUP

Zgodnie z założeniami strategii Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa głównym źródłem
przyrostu sprzedaży w 2002 roku był rynek krajowy. Udział eksportu w przychodach ze
sprzedaży produktów wyniósł 5,8%.

Zestawienie przychodów ze sprzedaży produktów Grupy w 2002 roku wg rynków
zbytu: (w tys. zł)

Grupa Kapitałowa
Polska

Niemcy

Estonia

Szwecja

Rosja

Pozostałe

Ogółem eksport

RAZEM

668.406
22.084

13.255

5.206
694

44

41.283

709.689

GEOGRAPHIC STRUCTURE OF SALES
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c) Obiekty użyteczności publicznej

d) Obiekty i instalacje przemysłowe

e) Pozostałe obiekty

- Nowa Akademia Medyczna Wrocław – 35.716 tys. zł.
- Budynek biurowy Metropolitan – 24.368 tys. zł.
- Centrum Handlowe Płock – 16.049 tys. zł.
- Budynek biurowy Victoria – 7.457 tys. zł.
- Uniwersytet Zielonogórski – 7.231 tys. zł.

- Cementownia Kujawy – 12.932 tys. zł.
- Modernizacja i intensyfikacja DRW III PKN ORLEN – 12.214 tys. zł.
- Fabryka układów kierowniczych – 8.686 tys. zł.

- Osiedle Mieszkaniowe Iskra – 5.172 tys. zł.
- Hangar Wojskowy w Pruszczu Gdańskim – 4.254 tys. zł.
- Budynek Kondratowicza – 4.213 tys. zł.

Udział kontraktów realizowanych w generalnym wykonawstwie - GW i generalnej
realizacji inwestycji - GRI (łącznie z projektowaniem), wyniósł 75% przychodów ze
sprzedaży produktów w Spółce dominującej oraz 20% w Grupie Kapitałowej.

c) Public service buildings

d) Industrial buildings and installations

e) Other buildings

- The new Wrocław Medical Academy PLN 35.716.000.
- The Metropolitan office building PLN 24.368.000.
- Płock Shopping Centre PLN 16.049.000.
- Victoria office building PLN 7.457.000.
- Zielona Góra University PLN 7.231.000.

- Kujawy Cement Works PLN 12.932.000.
- Modernisation and intensification of

DRW III PKN ORLEN PLN 12.214.000.
- Steering column manufacturing plant PLN 8.686.000.

- Iskra housing estate PLN 5.172.000.
- Military hangar in Pruszcz Gdański PLN 4.254.000.
- Kondratowicz building PLN 4.213.000.

The proportion of contracts fulfilled as a general contractor - GC and turnkey fulfilment
of the investment – TFI (jointly with design work), amounted to 75% of the parent
company’s income from product sales and 20% of that of the Capital Group.

–
–

–
–
–

–

–
–

–
–

–

Największymi kontraktami realizowanymi w 2002 roku w poszczególnych
segmentach były:

a) Mosty, wiadukty i obiekty infrastruktury komunikacyjnej

b) Obiekty sektora energetycznego i instalacje ochrony środowiska

- Trasa Siekierkowska w Warszawie - 74.399 tys. zł.
- Most Siekierkowski w Warszawie - 39.412 tys. zł.
- Obwodnica miasta Wolin - 22.729 tys. zł.
- Wiadukt w Alejach Jerozolimskich w Warszawie - 17.711 tys. zł.
- Przejście graniczne w Kuźnicy - 13.615 tys. zł.
- Autostrada A2 - 4.568 tys. zł.

- Elektrownia Turów - 59.305 tys. zł. (w tym Spółka dominująca - 20.385 tys. zł., Spółka
zależna 38.920 tys. zł.)

- KGHM Polska Miedź Huta Miedzi Głogów - 14.413 tys. zł.
- Foster Wheleer Energia OY - 13.255 tys. zł.
- Elcho Chorzów - 12.302 tys. zł.
- Elektrownia Siersza - 5.603 tys. zł.

The largest contracts fulfilled in 2002 in the individual segments were:

a) Bridges, viaducts and transport infrastructure buildings

- Trasa Siekierkowska in Warsaw - PLN 74.399.000.
- Siekierkowski Bridge in Warsaw - PLN 39.412.000.
- Wolin by-pass - PLN 22.729.000.
- Viaduct in Jerozolimskie Avenue in Warsaw - PLN 17.711.000.
- Border crossing at Kuźnica - PLN 13.615.000.
- A2 Motorway - PLN 4.568.000.

b) Power engineering and environmental protection installations

- Turów power station - PLN 59.305.000 (of which the parent company - PLN
20.385.000, Subsidiary PLN 38.920.000).

- KGHM Polska Miedź Copper Mill Głogów - PLN 14.413.000.
- Foster Wheleer Energia OY - PLN 13.255.000.
- Elcho Chorzów - PLN 12.302.000.
- Siersza power station - PLN 5.603.000.



21 22 2423

1. Centrum handlowe w Płocku
2. Trasa Siekierkowska w Warszawie
3. Most Siekierkowski w Warszawie
4. Wiadukt w Alejach Jerozolimskich w Warszawie
5. Prace drogowo-mostowe na odcinku Gdańsk-Kiezmark

w ciągu drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa-Chyżne
wraz ze wzmocnieniem mostu nad rzeką Wisłą w Kiezmarku

6. Obwodnica Wolina oraz most przez rzekę Dziwnę
w ciągu drogi krajowej nr 3 Świnoujście-Szczecin
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7. Most Św. Rocha przez Wartę w Poznaniu
8. International Business Centre w Warszawie
9. Budynek biurowy Mistral w Warszawie

10. Zakład produkcji biopaliwa we Wrocławiu
11. Instalacja odciągowo-odpylająca dla pieców anodowych

w Hucie Miedzi Głogów II w Głogowie
12. Instalacja odpylania pieca i chłodnika klinkieru w Cementowni Małogoszcz
13. Linia produkcji klinkieru w Cementowni Kujawy

14. Budowa bunkrowni w Elektrowni Pątnów II
15. Basen w Tarnowie
16. Budynek mieszkalny w Tarnowie
17. Gimnazjum w Wierzchosławicach
18. Hala sportowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
19. Montaż turbiny gazowej i parowej w Elektrociepłowni Wrotków w Lublinie
20. Montaż rurociągu kotła fluidalnego w Elcho Chorzów

21. Dom Pielgrzyma w Ostrowiu Tumskim
22. Fabryka systemów kierowniczych Faurecja w Wałbrzychu
23. Budynek mieszkalno-usługowy we Wrocławiu
24. Sala sportowa gimnazjum w Strzelinie
25. Zakład przetwórstwa spożywczego Coman w Wykrotach k. Nowogrodźca
26. Montaż urządzeń i rurociągów w magazynie podziemnym ropy i paliw

w Górze k. Inowrocławia
27. Most przez rzekę Wisłę w Płocku
28. Tor kolarski w Pruszkowie k. Warszawy

projekt: „WAZA sp. z o.o.” Wojciech Zabłocki i Współpracownicy)

1. Shopping centre in Płock
2. The Siekierkowska Route in Warsaw
3. Siekierkowski Bridge in Warsaw
4. Viaduct in Jerozolimskie Avenue in Warsaw
5. Road and bridge works on the section Gdańsk-Kiezmark

of the national road No 7 Gdańsk-Warszawa-Chyżne
and bridge strengthening over Vistula river in Kiezmark

6. Wolin by-pass and bridge over Dziwna river
of the national road No 3 Świnoujście-Szczecin

7. St. Roch bridge over Warta river in Poznań
8. International Busienss Centre in Warsaw
9. Office building Mistral in Warsaw

10. Bio-fuel manufacturing plant in Wrocław
11. Dedusting-extracting system of the anode furnaces

in the Głogów II Copper Mill in Głogów
12. Dedusting system of furnace and clinkier cooler in Małogoszcz Cement Plant
13. Clinkier manufacturing unit in Kujawy Cement Plant

14. Shelter construction in Pątnów II Power Plant
15. Swimming pool in Tarnów
16. Residential building in Tarnów
17. Secondary school in Wierzchosławice
18.
19.
20. Assembly of pipeline for the fluidal boiler in Elcho Chorzów

Sport hall of the Catholic University in Lublin
Assembly of the gas and steam turbine in Wrotków Power Plant in Lublin

21. Pilgrim's house in Ostrów Tumski
22. Steering column manufacturing plant Faurecja in Wałbrzych
23. Apartment building with commercial part in Wrocław
24. Sport hall for secondary school in Strzelin
25. Food industry plant Coman in Wykroty near Nowogrodziec
26. Assembly of installations and pipelines in oil and fuel underground storage

in Góra near Inowrocław
27. Bridge over Vistula river in Płock
28. Cycling rink in Pruszków near Warsaw

(design: „WAZA sp. z o.o.” Wojciech Zabłocki and  Partners)
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1. Shopping centre in Płock
2. The Siekierkowska Route in Warsaw
3. Siekierkowski Bridge in Warsaw
4. Viaduct in Jerozolimskie Avenue in Warsaw
5. Road and bridge works on the section Gdańsk-Kiezmark

of the national road No 7 Gdańsk-Warszawa-Chyżne
and bridge strengthening over Vistula river in Kiezmark

6. Wolin by-pass and bridge over Dziwna river
of the national road No 3 Świnoujście-Szczecin

7. St. Roch bridge over Warta river in Poznań
8. International Busienss Centre in Warsaw
9. Office building Mistral in Warsaw

10. Bio-fuel manufacturing plant in Wrocław
11. Dedusting-extracting system of the anode furnaces

in the Głogów II Copper Mill in Głogów
12. Dedusting system of furnace and clinkier cooler in Małogoszcz Cement Plant
13. Clinkier manufacturing unit in Kujawy Cement Plant

14. Shelter construction in Pątnów II Power Plant
15. Swimming pool in Tarnów
16. Residential building in Tarnów
17. Secondary school in Wierzchosławice
18.
19.
20. Assembly of pipeline for the fluidal boiler in Elcho Chorzów

Sport hall of the Catholic University in Lublin
Assembly of the gas and steam turbine in Wrotków Power Plant in Lublin

21. Pilgrim's house in Ostrów Tumski
22. Steering column manufacturing plant Faurecja in Wałbrzych
23. Apartment building with commercial part in Wrocław
24. Sport hall for secondary school in Strzelin
25. Food industry plant Coman in Wykroty near Nowogrodziec
26. Assembly of installations and pipelines in oil and fuel underground storage

in Góra near Inowrocław
27. Bridge over Vistula river in Płock
28. Cycling rink in Pruszków near Warsaw

(design: „WAZA sp. z o.o.” Wojciech Zabłocki and  Partners)
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1. Centrum handlowe w Płocku
2. Trasa Siekierkowska w Warszawie
3. Most Siekierkowski w Warszawie
4. Wiadukt w Alejach Jerozolimskich w Warszawie
5. Prace drogowo-mostowe na odcinku Gdańsk-Kiezmark

w ciągu drogi krajowej nr 7 Gdańsk-Warszawa-Chyżne
wraz ze wzmocnieniem mostu nad rzeką Wisłą w Kiezmarku

6. Obwodnica Wolina oraz most przez rzekę Dziwnę
w ciągu drogi krajowej nr 3 Świnoujście-Szczecin
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7. Most Św. Rocha przez Wartę w Poznaniu
8. International Business Centre w Warszawie
9. Budynek biurowy Mistral w Warszawie

10. Zakład produkcji biopaliwa we Wrocławiu
11. Instalacja odciągowo-odpylająca dla pieców anodowych

w Hucie Miedzi Głogów II w Głogowie
12. Instalacja odpylania pieca i chłodnika klinkieru w Cementowni Małogoszcz
13. Linia produkcji klinkieru w Cementowni Kujawy

14. Budowa bunkrowni w Elektrowni Pątnów II
15. Basen w Tarnowie
16. Budynek mieszkalny w Tarnowie
17. Gimnazjum w Wierzchosławicach
18. Hala sportowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
19. Montaż turbiny gazowej i parowej w Elektrociepłowni Wrotków w Lublinie
20. Montaż rurociągu kotła fluidalnego w Elcho Chorzów

21. Dom Pielgrzyma w Ostrowiu Tumskim
22. Fabryka systemów kierowniczych Faurecja w Wałbrzychu
23. Budynek mieszkalno-usługowy we Wrocławiu
24. Sala sportowa gimnazjum w Strzelinie
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REALIZACJE W 2002 ROKUPROJECTS IN 2002

20 25

c) Obiekty użyteczności publicznej

d) Obiekty i instalacje przemysłowe

e) Pozostałe obiekty

- Nowa Akademia Medyczna Wrocław – 35.716 tys. zł.
- Budynek biurowy Metropolitan – 24.368 tys. zł.
- Centrum Handlowe Płock – 16.049 tys. zł.
- Budynek biurowy Victoria – 7.457 tys. zł.
- Uniwersytet Zielonogórski – 7.231 tys. zł.

- Cementownia Kujawy – 12.932 tys. zł.
- Modernizacja i intensyfikacja DRW III PKN ORLEN – 12.214 tys. zł.
- Fabryka układów kierowniczych – 8.686 tys. zł.

- Osiedle Mieszkaniowe Iskra – 5.172 tys. zł.
- Hangar Wojskowy w Pruszczu Gdańskim – 4.254 tys. zł.
- Budynek Kondratowicza – 4.213 tys. zł.

Udział kontraktów realizowanych w generalnym wykonawstwie - GW i generalnej
realizacji inwestycji - GRI (łącznie z projektowaniem), wyniósł 75% przychodów ze
sprzedaży produktów w Spółce dominującej oraz 20% w Grupie Kapitałowej.

c) Public service buildings

d) Industrial buildings and installations

e) Other buildings

- The new Wrocław Medical Academy PLN 35.716.000.
- The Metropolitan office building PLN 24.368.000.
- Płock Shopping Centre PLN 16.049.000.
- Victoria office building PLN 7.457.000.
- Zielona Góra University PLN 7.231.000.

- Kujawy Cement Works PLN 12.932.000.
- Modernisation and intensification of

DRW III PKN ORLEN PLN 12.214.000.
- Steering column manufacturing plant PLN 8.686.000.

- Iskra housing estate PLN 5.172.000.
- Military hangar in Pruszcz Gdański PLN 4.254.000.
- Kondratowicz building PLN 4.213.000.

The proportion of contracts fulfilled as a general contractor - GC and turnkey fulfilment
of the investment – TFI (jointly with design work), amounted to 75% of the parent
company’s income from product sales and 20% of that of the Capital Group.

–
–

–
–
–

–

–
–

–
–

–

Największymi kontraktami realizowanymi w 2002 roku w poszczególnych
segmentach były:

a) Mosty, wiadukty i obiekty infrastruktury komunikacyjnej

b) Obiekty sektora energetycznego i instalacje ochrony środowiska

- Trasa Siekierkowska w Warszawie - 74.399 tys. zł.
- Most Siekierkowski w Warszawie - 39.412 tys. zł.
- Obwodnica miasta Wolin - 22.729 tys. zł.
- Wiadukt w Alejach Jerozolimskich w Warszawie - 17.711 tys. zł.
- Przejście graniczne w Kuźnicy - 13.615 tys. zł.
- Autostrada A2 - 4.568 tys. zł.

- Elektrownia Turów - 59.305 tys. zł. (w tym Spółka dominująca - 20.385 tys. zł., Spółka
zależna 38.920 tys. zł.)

- KGHM Polska Miedź Huta Miedzi Głogów - 14.413 tys. zł.
- Foster Wheleer Energia OY - 13.255 tys. zł.
- Elcho Chorzów - 12.302 tys. zł.
- Elektrownia Siersza - 5.603 tys. zł.

The largest contracts fulfilled in 2002 in the individual segments were:

a) Bridges, viaducts and transport infrastructure buildings

- Trasa Siekierkowska in Warsaw - PLN 74.399.000.
- Siekierkowski Bridge in Warsaw - PLN 39.412.000.
- Wolin by-pass - PLN 22.729.000.
- Viaduct in Jerozolimskie Avenue in Warsaw - PLN 17.711.000.
- Border crossing at Kuźnica - PLN 13.615.000.
- A2 Motorway - PLN 4.568.000.

b) Power engineering and environmental protection installations

- Turów power station - PLN 59.305.000 (of which the parent company - PLN
20.385.000, Subsidiary PLN 38.920.000).

- KGHM Polska Miedź Copper Mill Głogów - PLN 14.413.000.
- Foster Wheleer Energia OY - PLN 13.255.000.
- Elcho Chorzów - PLN 12.302.000.
- Siersza power station - PLN 5.603.000.



MOST IMPORTANT CONTRACTS
SIGNED IN 2002

Najważniejsze kontrakty zawarte w 2002 roku przez Grupę Mostostal Warszawa:

• 21 lutego 2002 Konsorcjum, w którym Mostostal Warszawa S.A. występuje łącznie
z Necso Entrecanales Cubiertas S.A. z Hiszpanii, zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg
Publicznych dwie umowy, których przedmiotem jest: budowa, w ciągu drogi krajowej
Nr 3 Świnoujście - Szczecin, odcinka obwodnicy Wolina z estakadą i wiaduktem, wraz
z obiektami towarzyszącymi oraz budowa, w ciągu drogi krajowej j.w., mostu przez
rzekę Dziwnę. Łączna wartość umów wynosi około 60 mln zł. Planowany przez Zlece-
niodawcę termin zakończenia realizacji obiektów objętych umowami - 30 października
2003 roku.

• 21 maja 2002 Spółka zależna Remak S.A. podpisała z Foster Wheeler Energia OY
Pusiv Tegevuskoht umowę, której przedmiotem jest wykonanie prac montażowych
czterech kotłów w dwóch elektrowniach należących do zespołu elektrowni Narva
w Estonii - wartość kontraktu 45,5 mln zł.

• 3 czerwca 2002 Mostostal Warszawa S.A. podpisał umowę na budowę wiaduktów
drogowych nad torami PKP w Alejach Jerozolimskich w Warszawie o wartości
18 mln zł.

• 27 czerwca 2002 Spółka zależna AMK Kraków S.A. zawarła z Przedsiębiorstwem
Projektowo Usługowym Pro-Urbi Sp. z o.o. umowę o wartości 8,5 mln USD netto na
wykonanie projektu budowlanego, dokumentacji wykonawczej oraz dostawy,
montażu i rozruchu Zakładu Produkcji Biopaliwa we Wrocławiu.

26 27

NAJWAŻNIEJSZE KONTRAKTY
ZAWARTE W 2002 ROKU

• 9 lipca 2002 Spółka zależna Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. zawarła
umowę z Echo Investment S.A. na wykonanie Centrum Handlowego w Pabianicach
o wartości 15,5 mln zł.

• 5 sierpnia 2002 Spółka zależna Mostostal Puławy S.A. zawarła umowę z Zakładami
Azotowymi Puławy S.A. na dostawę, prefabrykację i montaż konstrukcji stalowej oraz
montaż aparatów i urządzeń wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
i ognioochronnego konstrukcji stalowej, a także wykonanie obudów z blachy
trapezowej w ramach projektu inwestycyjnego „Budowa Wytwórni Melaminy III” -
wartość kontraktu 12,6 mln zł.

• 30 października 2002 Spółka zależna Mostostal Płock S.A. zawarła kontrakt z Płockim
Przedsiębiorstwem Robót Mostowych na dostawę i montaż konstrukcji stalowej
mostu przez Wisłę w Płocku wraz z dojazdami. Wartość kontraktu wynosi 35,7 mln zł.

• 12 grudnia 2002 Spółka zależna Mostostal Puławy S.A. zawarła z Polskim Związkiem
Kolarskim umowę Generalnego Wykonawstwa zadania inwestycyjnego „Budowa
krytego toru kolarskiego w Pruszkowie”. Wartość kontraktu wynosi 41,7 mln zł.

The most important contracts concluded by the Mostostal Warszawa Group in
2002:

• On 21 February 2002, a consortium consisting of Mostostal Warszawa S.A., together
with Necso Entrecanales Cubiertas S.A. from Spain, signed two contracts with
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych [General Administration for Public Highways],
the subject of which is the construction of the state road No. 3 Świnoujście - Szczecin,
a section of the Wolin by-pass with a footbridge and viaduct, together with associated
buildings and the construction of a bridge over the Dziwna River on the same road.
The total value of the contracts is approximately PLN 60 million. The completion date
planned by the Principal for the construction of the structures contained in the
contracts is 30 October 2003.

• On 21 May 2002, the subsidiary, Remak S.A., signed a contract with Foster Wheeler
Energia OY Pusiv Tegevuskoht, the subject of which is the assembly of four boilers in
two power stations belonging to the group of Narva power stations in Estonia –
contract value PLN 45.5 million.

• On 3 June 2002, Mostostal Warszawa S.A. signed a contract for the construction
of road viaducts over the PKP railways in Jerozolimskie in Warsaw for a value
of PLN 18 million.

• On 27 June 2002, the subsidiary, AMK Kraków S.A. signed a contract with
Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe Pro-Urbi Sp. z o.o. [Pro-Urbi Design and
Service Company] for a net value of USD 8.5 million for producing a construction
design, works documentation as well as the delivery, assembly and commissioning of
the Bio-fuel Production Plant in Wrocław.

Avenue

• On 9 July 2002, the subsidiary, Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., signed
a contract with Echo Investment S.A. for the construction of a Shopping Centre in
Pabianice for a value of PLN 15.5 million.

• On 5 August 2002, the subsidiary, Mostostal Puławy S.A. signed a contract with
the nitrogen products plant, Zakłady Azotowe Puławy S.A. for the delivery,
prefabrication and assembly of a steel structure, as well as the assembly of apparatus
and devices, together with corrosion-proofing and fire-proofing of the steel structure,
and also the production of the trapezoidal steel sheet housings within the framework
of the investment projects “Construction of a Melamine Plant III” - contract value
PLN 12.6 million.

• On 30 October 2002, the subsidiary, Mostostal Płock S.A., signed a contract with the
bridge construction works company, Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych, for
the delivery and assembly of the steel structure of the bridge across the Vistula in
Płock, together with the approach roads. The contract value is PLN 35.7 million.

• On 12 December, the subsidiary, Mostostal Puławy S.A., signed a General
Contracting agreement with the Polish Cycling Association for the investment task
of “The construction of the cycling rink in Pruszków”. The contract value is PLN
41.7 million.
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Łączna kwota sum bilansowych i przychodów Spółek nie objętych konsolidacją w 2002
roku wynosi 25.233,8 tys. zł i stanowi 3,41% odpowiednich wielkości Grupy Kapitałowej
objętej konsolidacją oraz dodatkowo poszczególne spółki wyłączone z konsolidacji nie
przekraczają 10% łącznej kwoty sumy bilansowej i przychodów Spółki Dominującej, co
pozwoliło wyłączyć je z konsolidacji.

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa wyniosło ogółem
3.303 osoby (z czego w kraju 3.068 osób, a za granicą 235 osoby), z czego przypada na
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych /pracownicy fizyczni/ - 1.903 osoby, tj. 58 %
i na stanowiskach nierobotniczych 1.400 osób, tj. 42 %.

Struktura zatrudnienia

2928

W 2002 roku w skład Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa objętej konsolidacją
wchodziły następujące spółki:
- Spółka dominująca: Mostostal Warszawa S.A.
- Spółki zależne: Mostostal Puławy S.A., Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A.,

Mostostal Invest Sp. z o.o., Wrobis S.A., Mostostal Płock S.A., Remak S.A., MPB
Mielec S.A., Mostostal Aluminium Sp. z o.o.

Począwszy od 1 stycznia 2002 roku:
a) spółka zależna Remak S.A. została włączona do konsolidacji metodą pełną (do dnia

31.12.2001 roku była ona wyceniana metodą praw własności),
b) spółka zależna Mostostal Aluminium Sp. z o.o. została włączona do konsolidacji

metodą pełną. Powstała ona poprzez wydzielenie w maju 2002 roku z Mostostalu
Warszawa S.A. oddziału oraz jednoczesnym powołaniu spółki pod nazwą Mostostal
Aluminium Sp. z o.o.

W związku ze zmianą ustawy o rachunkowości, do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa włączono Spółkę Mostostal Płock
S.A., zamiast Grupy Kapitałowej Mostostal Płock S.A. Konsolidowana dotychczas Spółka
stowarzyszona Mostostalu Płock S.A. (Centromost Stocznia Rzeczna Sp. z o.o.) jest
obecnie wyceniana metodą praw własności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.
W okresie sprawozdawczym jak i w latach poprzednich powyższa zmiana nie wpłynęła
na sprawozdanie finansowe w pozycjach: kapitał własny, suma bilansowa, wartość
przychodów.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJSTRUCTURE OF THE CAPITAL GROUP

In 2002, the Mostostal Warszawa Capital Group that was included within the
consolidation included the following companies:
- Parent company: Mostostal Warszawa S.A.
- Subsidiaries: Mostostal Puławy S.A., Mostostal Kielce S.A., AMK Kraków S.A.,

Mostostal Invest Sp. z o.o., Wrobis S.A., Mostostal Płock S.A., Remak S.A., MPB
Mielec S.A., Mostostal Aluminium Sp. z o.o.

From 1 January 2002:
a) the subsidiary, Remak S.A., was included in the full consolidation (up to 31/12/2001 it

was valued using the ownership rights method),
b) the subsidiary, Mostostal Aluminium Sp. z o.o., was included in the full consolidation.

It arose as a result of the spin-off of a branch from Mostostal Warszawa S.A. in May
2002 and the simultaneous establishment of a company named Mostostal Aluminium
Sp. z o.o.

As a result of the changes in the accounting law, Mostostal Płock S.A., instead of the
Mostostal Płock S.A. Capital Group, was included in the Mostostal Warszawa Capital
Group’s consolidated accounts. Mostostal Płock S.A.’s associated company
(Centromost Stocznia Rzeczna Sp. z o.o.) is currently valued using the ownership rights
method in the entity’s financial statements. The change did not affect the financial
statements in the positions of share capital, balance sheet total and sales turnover during
the reporting period, or in previous years.

The total value of the balance sheet totals and turnover of companies not included in the
consolidation in 2002 is PLN 25.233.800 and represents 3.41% of the respective values of
the Capital Group included in the consolidation and additionally, the individual
companies excluded from the consolidation do not account for more than 10% of the
overall balance sheet total and turnover of the Parent Company, which allowed them to
be excluded from the consolidation.

Average employment in the Mostostal Warszawa Capital Group amounted to a total of
3.303 people (of which 3.068 are employed domestically, and 235 are employed
abroad), of which 1.903 people, i.e. 58% of the total, are employed in manual positions
(blue collar workers) and 1.400 people, i.e. 42% of the total, are employed in non-manual
positions.

Employment structure
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Inwestycje

Zasoby finansowe

Nakłady inwestycyjne poniesione przez Grupę Kapitałową w 2002 roku wyniosły
20.096 tys. zł, w tym inwestycje kapitałowe 7.492 tys. zł, środki trwałe 11.938 tys. zł,
pozostałe 665 tys. zł. Plan nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej na rok 2003
wynosi 18.500 tys. zł. Wydatki inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych oraz
kredytów.

W 2002 roku Spółka dominująca nabyła od Mostostalu Invest Sp. z o.o. (spółka zależna)
udziały spółki Towarowa Park Sp. z o.o. za kwotę 7.173 tys. zł. Obecnie Mostostal
Warszawa S.A. jest jedynym udziałowcem spółki, która posiada nieruchomość
w Warszawie o powierzchni ok. 18 tys. m . Zarząd Mostostalu Płock S.A. w dniu
9 grudnia 2002 roku podjął uchwałę o objęciu 11 tysięcy udziałów Spółki Mostostal Invest
Sp. z o.o. w cenie 625 PLN za udział. Udział Mostostalu Płock S.A. w kapitale
zakładowym Mostostalu Invest Sp z o.o. wynosi 18,6%. Po tej transakcji Grupa
Kapitałowa posiada wMostostalu Invest Sp. z o.o. w kapitale 90,66%, a głosach 100%.

W 2002 roku Grupa Kapitałowa zachowała pełną płynność finansową zwiększając
stan posiadanych środków pieniężnych o 19.309 tys. zł. Stan środków pieniężnych
na dzień 31.12.2003 roku wyniósł 86.871 tys. zł. Na dzień bilansowy 31.12.2002 roku
łącznie aktywa obrotowe Grupy wyniosły 386.810 tys. zł, a zobowiązania
krótkoterminowe 215.550 tys. zł. W 2002 roku nie wystąpiły znaczące nietypowe
zdarzenia, które miałyby wpływ na wynik tego okresu.

2

SYTUACJA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ THE CAPITAL GROUP’S FINANCIAL POSITION

Investments

Financial resources

Investment outlay incurred by the Capital Group in 2002 amounted to PLN 20.096.000, of
which capital investments amounted to PLN 7.492.000, fixed assets PLN 11.938.000 and
other investments PLN 665.000. The Capital Group’s investment plans for 2003 are set
for a value of PLN 18.500.000. The investment outlay will be financed from internal funds
and credits.

In 2002, the parent company acquired shares in Towarowa Park Sp. z o.o. fromMostostal
Invest Sp. z o.o. (a subsidiary) for a value of PLN 7.173.000. Currently Mostostal
Warszawa S.A. is the only shareholder in the company, which holds real estate in Warsaw
of surface area of approximately 18.000 m . On 9 December 2002, the Management
Board of Mostostal Płock S.A. passed a resolution to acquire 11.000 shares in Mostostal
Invest for a price of PLN 625 per share. Mostostal Płock S.A.’s share of Mostostal Invest’s
Sp. z o.o. share capital is 18.6%. After this transaction, the Capital Group has a 90.66%
share of the share capital of Mostostal Invest Sp. z o.o, and 100% of the voting rights.

In 2002, the Capital Group maintained full financial liquidity, increasing its balance of
cash resources by PLN 19.309.000. The balance of cash resources as at 31/12/2003
amounted to PLN 86.871.000. As of the balance sheet day, 31/12/2002, the Group’s total
current assets amounted to PLN 386.810.000 and short current term liabilities PLN
215.550.000. No significant extraordinary events took place in 2002, which could
influence the financial results for this period.
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The year 2002 was especially important for Warsaw as well as for Mostostal
Warszawa S.A. In October 2002, the Siekierkowski Bridge built by Mostostal Warszawa
S.A. was opened. Warsaw received a new, beautiful and much needed bridge. This event
was an opportunity to look back at the history of the bridges in Warsaw. On this occasion,
the management of the Museum of Technology in Warsaw decided to organize an
exhibition entitled “The Bridges of Warsaw”. Mostostal Warszawa S.A. offered help in
organizing the exhibition by providing a large number of pictures of the bridges in
Warsaw.

The exhibition was open for two months during which 40.000 thousand people came to
see it at the Museum of Technology in Warsaw. The exhibition will also be presented in
Vilna and Dusseldorf.

In order to continue the tradition of supporting and promoting the graduates of the
Academy of Fine Arts in Warsaw by our company, we awarded the annual Mostostal
Warszawa Prize to one of the graduates for an outstanding diploma thesis. Iwona
Wojewoda, a graduate of the Faculty of Painting, a holder of a Ministry of Culture and
National Heritage scholarship, received the prize. Ms. Wojewoda paints (on silk, in
distemper on canvas), draws and makes artistic tapestry.

SCIENCE AND ART NEXT TO EVERYDAY WORK

Rok 2002 był niezwykle ważny dla Warszawy jak i dla Mostostalu Warszawa S.A.
W październiku 2002 został oddany do użytku wybudowany przez Mostostal
Warszawa S.A. w konsorcjum Most Siekierkowski. Warszawa otrzymała nowy, piękny
i bardzo potrzebny most. Fakt ten stał się okazją do przyjrzenia się historii warszawskich
mostów. Z tej okazji dyrekcja Muzeum Techniki w Warszawie postanowiła zorganizować
wystawę zatytułowaną Mosty Warszawy. Mostostal Warszawa S.A. udzielił pomocy przy
organizowaniu tej wystawy przekazując m.in. szerokie archiwum zdjęciowe warszaw-
skich mostów.

Wystawę w Muzeum Techniki w Warszawie trwającą 2 miesiące odwiedziło ponad 40.000
osób. Wystawa będzie gościć również w Düsseldorfie i Wilnie.

Kontynuując tradycję wspierania i promowania przez naszą firmę absolwentów Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, w październiku 2002 przyznaliśmy doroczną Nagrodę
Mostostalu Warszawa za wybitną pracę dyplomową powstałą w tej uczelni. Nagrodę
otrzymała Iwona Wojewoda, absolwentka Wydziału Malarstwa, stypendystka Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Artystka uprawia malarstwo (na jedwabiu,
tempera jajowa na płótnie), rysunek oraz tkaninę artystyczną.

NAUKA I SZTUKA OBOK CODZIENNEJ PRACY
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Sztuk Pięknych w Warszawie, w październiku 2002 przyznaliśmy doroczną Nagrodę
Mostostalu Warszawa za wybitną pracę dyplomową powstałą w tej uczelni. Nagrodę
otrzymała Iwona Wojewoda, absolwentka Wydziału Malarstwa, stypendystka Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Artystka uprawia malarstwo (na jedwabiu,
tempera jajowa na płótnie), rysunek oraz tkaninę artystyczną.

NAUKA I SZTUKA OBOK CODZIENNEJ PRACY
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Wyszczególnienie Wartość

Przychody ze sprzedaży 728.126

Zysk brutto na sprzedaży 76.846

Koszty zarządu i sprzedaży 61.870

Saldo na pozostałej działalności operacyjnej -1.930

Saldo na działalności finansowej 1.687

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 94

Saldo odpisów wartości firmy i ujemnej wartości firmy
jednostek podporządkowanych 1.948

Wynik brutto 16.775

Podatek dochodowy 5.282

Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności 32

Wynik udziałowców mniejszościowych -240

Wynik netto 11.285

Zmniejszenie dynamiki przyrostu Produktu Krajowego Brutto spowodowało w 2002 roku
zdecydowane obniżenie popytu inwestycyjnego, co wpłynęło na wzrost konkurencji na
rynku usług budowlanych. Pomimo tego Grupa Kapitałowa osiągnęła dodatnią marżę
brutto na realizowanych kontraktach w wysokości 76.846 tys. zł, tj. 11% przychodów ze
sprzedaży ogółem. Marża brutto na sprzedaży była najistotniejszym czynnikiem
wpływającym na zysk netto w wysokości 11.285 tys. zł.

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za 2002 rok (w tys. zł)

Description Value

Income from sales 728.126

Gross profit on sales 76.846

General overheads and cost of sales 61.870

Balance of other operating activities -1.930

Balance of financial activities 1.687

Balance of extraordinary items 94

Balance of the company’s revaluation
write-offs and negative goodwill of subordinated entities 1.948

Gross profit 16.775

Income tax 5.282

Share of net profit of the subordinated
companies valued using the ownership rights method 32

Result of minority shareholders -240

Net profit 11.285

Selected financial data from the profit and loss account for 2002 (in TPLN)

The decline in the rate of growth of Gross Domestic Product in 2002 resulted in
a noticeable reduction in investment demand, which increased competition on the
market of construction services. Despite this, the Capital group generated a positive
gross margin of PLN 76.846.000, i.e. 11% of total sales income on contracts fulfilled. The
gross sales margin was the most significant factor affecting the net profit, which had
a value of PLN 11.285.000.

32
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Saldo na pozostałej działalności operacyjnej -1.930

Saldo na działalności finansowej 1.687

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 94

Saldo odpisów wartości firmy i ujemnej wartości firmy
jednostek podporządkowanych 1.948

Wynik brutto 16.775

Podatek dochodowy 5.282

Udział w zyskach netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności 32

Wynik udziałowców mniejszościowych -240

Wynik netto 11.285

Zmniejszenie dynamiki przyrostu Produktu Krajowego Brutto spowodowało w 2002 roku
zdecydowane obniżenie popytu inwestycyjnego, co wpłynęło na wzrost konkurencji na
rynku usług budowlanych. Pomimo tego Grupa Kapitałowa osiągnęła dodatnią marżę
brutto na realizowanych kontraktach w wysokości 76.846 tys. zł, tj. 11% przychodów ze
sprzedaży ogółem. Marża brutto na sprzedaży była najistotniejszym czynnikiem
wpływającym na zysk netto w wysokości 11.285 tys. zł.

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat za 2002 rok (w tys. zł)

Description Value

Income from sales 728.126

Gross profit on sales 76.846

General overheads and cost of sales 61.870

Balance of other operating activities -1.930

Balance of financial activities 1.687

Balance of extraordinary items 94

Balance of the company’s revaluation
write-offs and negative goodwill of subordinated entities 1.948

Gross profit 16.775

Income tax 5.282

Share of net profit of the subordinated
companies valued using the ownership rights method 32

Result of minority shareholders -240

Net profit 11.285

Selected financial data from the profit and loss account for 2002 (in TPLN)

The decline in the rate of growth of Gross Domestic Product in 2002 resulted in
a noticeable reduction in investment demand, which increased competition on the
market of construction services. Despite this, the Capital group generated a positive
gross margin of PLN 76.846.000, i.e. 11% of total sales income on contracts fulfilled. The
gross sales margin was the most significant factor affecting the net profit, which had
a value of PLN 11.285.000.
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BILANS
BALANCE SHEET

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

2002 2001

I. Aktywa trwałe / 119.950 113.763

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: / 114 146
- wartość firmy /

2. Rzeczowe aktywa trwałe / 23.972 27.003
3. Należności długoterminowe / 2.060 4.120

3.1. Od jednostek powiązanych / - -
3.2. Od pozostałych jednostek / 2.060 4.120

4. Inwestycje długoterminowe / 79.517 65.882
4.1. Nieruchomości / - -
4.2. Wartości niematerialne i prawne /
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe / 79.517 65.882

a) w jednostkach powiązanych, w tym: / 78.581 64.946
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane

metodą praw własności /
-

b) w pozostałych jednostkach / 936 936
4.4. Inne inwestycje długoterminowe / - -

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 14.287 16.612
.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego /

13.954 15.837
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe / 333 775

II. Aktywa obrotowe / 144.660 162.482

1. Zapasy / 2.604 2.049
2. Należności krótkoterminowe / 69.449 112.546

2.1. Od jednostek powiązanych / 5.997 12.530
2.2. Od pozostałych jednostek / 63.452 100.016

3. Inwestycje krótkoterminowe / 71.051 43.636
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe / 71.051 43.636

a) w jednostkach powiązanych / 20.289 9.323
b) w pozostałych jednostkach / 1.656 1.742
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne /

49.106 32.571
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe / -

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 1.556 4.251

Aktywa razem / 264.610 276.245

AKTYWA /

- -

- -

-

5

-

ASSETS

Fixed assets

Intangibles, including:
goodwill

Tangible fixed assets
Long-term receivables

From related entities
From other entities

Long-term investments
Real estate

Intangibles
Long-term financial assets

in related entities, including:

shares in subordinated entities due
to ownership

in other entities
Other long-term investments

Long-term accruals

Assets due to deferred income tax
Other accruals

Circulating assets

Inventory
Short-term receivables

From related entities
From other entities

Short-term investments
Short-term financial assets

in related entities
in other entities

cash and other monetary assets
Other short-term investments

Short-term accruals

Total assets

PASYWA /

I. Kapitał własny / 138.712 129.095

1. Kapitał zakładowy / 10.000 10.000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) /

- -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) / - -
4. Kapitał zapasowy / 127.286 116.923
5. Kapitał z aktualizacji wyceny / 2.659 2.692
6. Pozostałe kapitały rezerwowe / - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych / -10.850 -1.980
8. Zysk (strata)netto / 9.617 1.460
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) /

- -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / 125.898 147.150

1. Rezerwy na zobowiązania / 6.283 6.102

2.625 2.826
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne /

1.753 1.660
a) długoterminowa / 671 648
b) krótkoterminowa / 1.082 1.012

1.3. Pozostałe rezerwy / 1.905 1.616
a) długoterminowe / 1.905 1.616
b) krótkoterminowe / - -

2. Zobowiązania długoterminowe / 32 40
2.1. Wobec jednostek powiązanych / - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek / 32 40

3. Zobowiązania krótkoterminowe / 94.271 110.076
3.1. Wobec jednostek powiązanych / 38.717 38.957
3.2. Wobec pozostałych jednostek / 55.265 70.808
3.3. Fundusze specjalne / 289 311

4. Rozliczenia międzyokresowe / 25.312 30.932
4.1. Ujemna wartośc firmy / - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe / 25.312 30.932

a) długoterminowe / 2.060 4.120
b) krótkoterminowe / 23.252 26.812

Pasywa razem / 264.610 276.245

Wartość księgowa / 138.712 129.095
Liczba akcji / 10.000.000 10.000.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / 13,87 12,91
Rozwodniona liczba akcji / - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / - -

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego /

CAPITALS AND LIABILITIES

Equity

Share capital

Unpaid share capital (negative value)
Own shares (negative value)

Supplementary capital
Capital from valuation adjustment
Other reserve capitals

Profit (loss) from previous years
Net profit/loss

Write-offs from net profit during the financial year (negative value)

Liabilities and provisions for liabilities

Provisions for liabilities

Provision for deferred income tax

Provision for pension and similar benefits
long-term
short-term

Other provisions
long-term
short-term

Long-term liabilities
To related entities

To other entities
Short-term liabilities

To related entities
To other entities

Special funds
Accruals

Negative goodwill
Other accruals

long-term
short-term

Total capitals and liabilities

Net book value
Number of shares

Book value per share (PLN)
Diluted number of shares

Diluted book value per one share (PLN)

1.1.
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BILANS
BALANCE SHEET

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

2002 2001

I. Aktywa trwałe / 119.950 113.763

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: / 114 146
- wartość firmy /

2. Rzeczowe aktywa trwałe / 23.972 27.003
3. Należności długoterminowe / 2.060 4.120

3.1. Od jednostek powiązanych / - -
3.2. Od pozostałych jednostek / 2.060 4.120

4. Inwestycje długoterminowe / 79.517 65.882
4.1. Nieruchomości / - -
4.2. Wartości niematerialne i prawne /
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe / 79.517 65.882

a) w jednostkach powiązanych, w tym: / 78.581 64.946
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane

metodą praw własności /
-

b) w pozostałych jednostkach / 936 936
4.4. Inne inwestycje długoterminowe / - -

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 14.287 16.612
.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego /

13.954 15.837
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe / 333 775

II. Aktywa obrotowe / 144.660 162.482

1. Zapasy / 2.604 2.049
2. Należności krótkoterminowe / 69.449 112.546

2.1. Od jednostek powiązanych / 5.997 12.530
2.2. Od pozostałych jednostek / 63.452 100.016

3. Inwestycje krótkoterminowe / 71.051 43.636
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe / 71.051 43.636

a) w jednostkach powiązanych / 20.289 9.323
b) w pozostałych jednostkach / 1.656 1.742
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne /

49.106 32.571
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe / -

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 1.556 4.251

Aktywa razem / 264.610 276.245

AKTYWA /

- -

- -

-

5

-

ASSETS

Fixed assets

Intangibles, including:
goodwill

Tangible fixed assets
Long-term receivables

From related entities
From other entities

Long-term investments
Real estate

Intangibles
Long-term financial assets

in related entities, including:

shares in subordinated entities due
to ownership

in other entities
Other long-term investments

Long-term accruals

Assets due to deferred income tax
Other accruals

Circulating assets

Inventory
Short-term receivables

From related entities
From other entities

Short-term investments
Short-term financial assets

in related entities
in other entities

cash and other monetary assets
Other short-term investments

Short-term accruals

Total assets

PASYWA /

I. Kapitał własny / 138.712 129.095

1. Kapitał zakładowy / 10.000 10.000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) /

- -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) / - -
4. Kapitał zapasowy / 127.286 116.923
5. Kapitał z aktualizacji wyceny / 2.659 2.692
6. Pozostałe kapitały rezerwowe / - -
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych / -10.850 -1.980
8. Zysk (strata)netto / 9.617 1.460
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) /

- -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / 125.898 147.150

1. Rezerwy na zobowiązania / 6.283 6.102

2.625 2.826
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne /

1.753 1.660
a) długoterminowa / 671 648
b) krótkoterminowa / 1.082 1.012

1.3. Pozostałe rezerwy / 1.905 1.616
a) długoterminowe / 1.905 1.616
b) krótkoterminowe / - -

2. Zobowiązania długoterminowe / 32 40
2.1. Wobec jednostek powiązanych / - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek / 32 40

3. Zobowiązania krótkoterminowe / 94.271 110.076
3.1. Wobec jednostek powiązanych / 38.717 38.957
3.2. Wobec pozostałych jednostek / 55.265 70.808
3.3. Fundusze specjalne / 289 311

4. Rozliczenia międzyokresowe / 25.312 30.932
4.1. Ujemna wartośc firmy / - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe / 25.312 30.932

a) długoterminowe / 2.060 4.120
b) krótkoterminowe / 23.252 26.812

Pasywa razem / 264.610 276.245

Wartość księgowa / 138.712 129.095
Liczba akcji / 10.000.000 10.000.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / 13,87 12,91
Rozwodniona liczba akcji / - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / - -

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego /

CAPITALS AND LIABILITIES

Equity

Share capital

Unpaid share capital (negative value)
Own shares (negative value)

Supplementary capital
Capital from valuation adjustment
Other reserve capitals

Profit (loss) from previous years
Net profit/loss

Write-offs from net profit during the financial year (negative value)

Liabilities and provisions for liabilities

Provisions for liabilities

Provision for deferred income tax

Provision for pension and similar benefits
long-term
short-term

Other provisions
long-term
short-term

Long-term liabilities
To related entities

To other entities
Short-term liabilities

To related entities
To other entities

Special funds
Accruals

Negative goodwill
Other accruals

long-term
short-term

Total capitals and liabilities

Net book value
Number of shares

Book value per share (PLN)
Diluted number of shares

Diluted book value per one share (PLN)

1.1.
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT

2002 2001

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. w tym: /
275.344 342.261

- od jednostek powiązanych / 8.822 27.230
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów /

264.715 330.602
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów /

10.629 11.659

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: / - -
240.252 320.023

- od jednostek powiązanych / 9.512 29.549
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów /

229.545 308.367
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów /

10.707 11.656

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) / 35.092 22.238

IV. Koszty sprzedaży / - -

V. Koszty ogólnego zarządu / 26.195 23.915

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) / 8.897 -1.677

VII. Pozostałe przychody operacyjne / 5.162 35.959
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych /

92 17.985
2. Dotacje / - -
3. Inne przychody operacyjne / 5.070 17.974

VIII. Pozostałe koszty operacyjne / 6.097 16.013
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych /

- -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych /

2.951 11.060
3. Inne koszty operacyjne / 3.146 4.953

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) /
7.962 18.269

X. Przychody finansowe / 9.770 4.506
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: / 499 652
- od jednostek powiązanych / 499 652

2. Odsetki, w tym: / 9.265 3.154
- od jednostek powiązanych / 5.870 1.352

3. Zysk ze zbycia inwestycji /
4. Aktualizacja wartości inwestycji / 193
5. Inne / 6 507

XI. Koszty finansowe / 4.202 18.177
1. Odsetki, w tym: / 3.869 4.926
- dla jednostek powiązanych / 3.418 3.059

2. Strata ze zbycia inwestycji / 6.060
3. Aktualizacja wartości inwestycji / 274 6.018
4. Inne / 59 1.173

Net revenue from sale of products, goods and materials, including:
from related entities

Net revenue from sale of products

Net revenue from sale of goods and materials

Costs of products, goods and materials sold, including:
from related entities

Production cost of products sold

Value of goods and materials sold

Gross profit (loss) from sales (I-II)

Costs of sale

General management costs

Profit (loss) from sales (III-IV-V)

Other operating revenue

Profit from sale of non-financial fixed assets
Donations

Other operating revenue

Other operating costs

Loss from sale of non-financial fixed assets

Adjustment of the value of non-financial assets
Other operating costs

Profit (loss) on operating activity (VI+VII-VIII)

Financial revenue
Dividend and share in profit, including:

from related entities
Interest, including:

from related entities
Profit from sale of investments

Adjustment of the value of investments
Other

Financial costs
Interest, including:

for related entities
Loss on sale of investments

Adjustment of the value of investments
Other

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) /
13.530 4.598

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) /
39 -333

1. Zyski nadzwyczajne / 105 161
2. Straty nadzwyczajne / 66 494

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) / 13.569 4.265

XV. Podatek dochodowy / 3.952 2.805
a) część bieżąca / 2.269 123
b)część odroczona / 1.683 2.682

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) /
- -

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności /

- -

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) / 9.617 1.460

Zysk (strata) netto (zanualizowany) / 9.617 1.460
Średnia ważona liczba akcji zwykłych / 10.000.000 10.000.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) / 0,96 0,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych /

- -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) /

- -

Profit (loss) on business activity (IX+X-XI)

Result of extraordinary events (XIII.1. - XIII.2.)
Extraordinary gains
Extraordinary loss

Gross profit (loss) (XII+/-XIII)

Income tax
Current part

Deferred part

Other mandatory profit decrease (loss increase)

Share in net profit (loss) of subordinated entities
evaluated by the method of ownership rights

Net profit (loss) (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Net (annualised) profit (loss)
Average weighted number of ordinary shares

Profit (loss) per one ordinary share (PLN)

Average weighted diluted number of ordinary shares

Diluted profit (loss) per one ordinary share (PLN)

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
PROFIT AND LOSS ACCOUNT

2002 2001

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. w tym: /
275.344 342.261

- od jednostek powiązanych / 8.822 27.230
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów /

264.715 330.602
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów /

10.629 11.659

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: / - -
240.252 320.023

- od jednostek powiązanych / 9.512 29.549
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów /

229.545 308.367
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów /

10.707 11.656

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) / 35.092 22.238

IV. Koszty sprzedaży / - -

V. Koszty ogólnego zarządu / 26.195 23.915

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) / 8.897 -1.677

VII. Pozostałe przychody operacyjne / 5.162 35.959
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych /

92 17.985
2. Dotacje / - -
3. Inne przychody operacyjne / 5.070 17.974

VIII. Pozostałe koszty operacyjne / 6.097 16.013
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych /

- -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych /

2.951 11.060
3. Inne koszty operacyjne / 3.146 4.953

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) /
7.962 18.269

X. Przychody finansowe / 9.770 4.506
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: / 499 652
- od jednostek powiązanych / 499 652

2. Odsetki, w tym: / 9.265 3.154
- od jednostek powiązanych / 5.870 1.352

3. Zysk ze zbycia inwestycji /
4. Aktualizacja wartości inwestycji / 193
5. Inne / 6 507

XI. Koszty finansowe / 4.202 18.177
1. Odsetki, w tym: / 3.869 4.926
- dla jednostek powiązanych / 3.418 3.059

2. Strata ze zbycia inwestycji / 6.060
3. Aktualizacja wartości inwestycji / 274 6.018
4. Inne / 59 1.173

Net revenue from sale of products, goods and materials, including:
from related entities

Net revenue from sale of products

Net revenue from sale of goods and materials

Costs of products, goods and materials sold, including:
from related entities

Production cost of products sold

Value of goods and materials sold

Gross profit (loss) from sales (I-II)

Costs of sale

General management costs

Profit (loss) from sales (III-IV-V)

Other operating revenue

Profit from sale of non-financial fixed assets
Donations

Other operating revenue

Other operating costs

Loss from sale of non-financial fixed assets

Adjustment of the value of non-financial assets
Other operating costs

Profit (loss) on operating activity (VI+VII-VIII)

Financial revenue
Dividend and share in profit, including:

from related entities
Interest, including:

from related entities
Profit from sale of investments

Adjustment of the value of investments
Other

Financial costs
Interest, including:

for related entities
Loss on sale of investments

Adjustment of the value of investments
Other

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) /
13.530 4.598

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) /
39 -333

1. Zyski nadzwyczajne / 105 161
2. Straty nadzwyczajne / 66 494

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) / 13.569 4.265

XV. Podatek dochodowy / 3.952 2.805
a) część bieżąca / 2.269 123
b)część odroczona / 1.683 2.682

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) /
- -

XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności /

- -

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) / 9.617 1.460

Zysk (strata) netto (zanualizowany) / 9.617 1.460
Średnia ważona liczba akcji zwykłych / 10.000.000 10.000.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) / 0,96 0,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych /

- -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) /

- -

Profit (loss) on business activity (IX+X-XI)

Result of extraordinary events (XIII.1. - XIII.2.)
Extraordinary gains
Extraordinary loss

Gross profit (loss) (XII+/-XIII)

Income tax
Current part

Deferred part

Other mandatory profit decrease (loss increase)

Share in net profit (loss) of subordinated entities
evaluated by the method of ownership rights

Net profit (loss) (XIV-XV-XVI+/-XVII)

Net (annualised) profit (loss)
Average weighted number of ordinary shares

Profit (loss) per one ordinary share (PLN)

Average weighted diluted number of ordinary shares

Diluted profit (loss) per one ordinary share (PLN)

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
CASH FLOW STATEMENT

2002 2001

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia /
- -

I. Zysk (strata) netto 9.617 1.460

II. Korekty razem / 23.007 -3.356
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą

praw własności /
-

2. Amortyzacja / 3.864 4.673
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych /

- -
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) /

1.128 4.316
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej /

-17 -18.036
6. Zmiana stanu rezerw / 181 -3.320
7. Zmiana stanu zapasów / -555 10.301
8. Zmiana stanu należności / 34.399 -9.907
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek

i kredytów /
-15.813 -3.453

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych /
-599 7.601

11. Inne korekty / 419 4.469

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) /
32.624 -1.896

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej /
- -

I. Wpływy / 853 55.225
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych / 354 54.469
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne /

- -
3. Z aktywów finansowych, w tym: / 499 710

a) w jednostkach powiązanych / 499 710
- zbycie aktywów finansowych / - 710
- dywidendy i udziały w zyskach / 499 -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych /

- odsetki / - -
- inne wpływy z aktywów finansowych / - -

b) w pozostałych jednostkach / 0 0
- zbycie aktywów finansowych / - -
- dywidendy i udziały w zyskach / - -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych /

- -
- odsetki / - -
- inne wpływy z aktywów finansowych / - -

4. Inne wpływy inwestycyjne / 46

II. Wydatki / 15.315 40.267
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych / 1.218 35.382

/

Total revisions

-

- -

-

Net operating cash flow - indirect method

Net profit (loss)

Share in net (profit) loss of entities evaluated
by the method of ownership rights

Depreciation

(Profit) loss due to foreign exchange differences

Interest and share in profit (dividend)

(Profit) loss on investments
Change to the balance of provisions

Change to the balance of stock
Change to the balance of receivables

Change to the balance of short-term liabilities, excluding
loans and borrowings

Change to the balance of accruals
Other adjustments

Net cash flows on operations (I+/-II)

Net investment cash flow

Inflows

Sale of intangibles and tangible fixed assets

Sale of investments in real estate and intangibles
From financial assets, including:
in related entities

sale of financial assets
dividend and share in profit

repayment of long-term loans granted
interest

other inflows from financial assets
in other entities

sale of financial assets
dividend and share in profit

repayment of long-term loans granted
interest

other inflows from financial assets
Other investment inflows

Expenditure

Purchase of intangibles and tangible fixed assets

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne /
- -

3. Na aktywa finansowe, w tym: / 14.097 4.885
a) w jednostkach powiązanych / 14.097 4.885

- nabycie aktywów finansowych / 14.097 4.885
- udzielone pożyczki długoterminowe / - -

b) w pozostałych jednostkach / - -
- nabycie aktywów finansowych / - -
- udzielone pożyczki długoterminowe / - -

4. Inne wydatki inwestycyjne / - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) /

-14.462 14.958

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej /
- -

I. Wpływy / 0 16.318
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów

kapitałowych oraz dopłat do kapitału /
- -

2. Kredyty i pożyczki / 16.318
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych / - -
4. Inne wpływy finansowe / - -

II. Wydatki / 1.627 27.203
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych / - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli /

-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku /

- -
4. Spłaty kredytów i pożyczek / 21.387
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych / - 1.500
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych /

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego /
- -

8. Odsetki / 1.627 4.316
9. Inne wydatki finansowe / - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) /
-1.627 -10.885

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) /
16.535 2.177

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: /
16.535 2.177

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych /
117.719 1.356

F. Środki pieniężne na początek okresu / 32.571 30.394

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: /
49.106 32.571

- o ograniczonej możliwości dysponowania / - -

-

-

-

- -

Investments in real estate and intangibles
For financial assets, including:

in related entities
purchase of financial assets

long-term loans granted
in other entities

purchase of financial assets
long-term loans granted

Other investment expenditure

Net cash flows on investments (I-II)

Net investment cash flow

Inflows

Net inflows from issue of shares
and other capital instruments and contributions to capital

Loans and borrowings
Issue of debt securities

Other financial inflows

Expenditure
Purchase of own shares

Dividend and other payments to owners

Other expenditure due to profit division than payments to owners
Repayment of loans and borrowings

Redemption of debt securities

Due to other financial commitments

Payment of liabilities due to financial lease
Interest

Other financial expenses

Net cash flows on financial activity (I-II)

Total net cash flows (A.III+/-B.III+/-C.III)

Balance-sheet change to the balance of cash, including:

change to the balance of financial resources due to foreign exchange differences

Cash at the period beginning

Cash at the period end (F+/- D), including:
of limited disposal

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
CASH FLOW STATEMENT

2002 2001

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia /
- -

I. Zysk (strata) netto 9.617 1.460

II. Korekty razem / 23.007 -3.356
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą

praw własności /
-

2. Amortyzacja / 3.864 4.673
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych /

- -
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) /

1.128 4.316
5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej /

-17 -18.036
6. Zmiana stanu rezerw / 181 -3.320
7. Zmiana stanu zapasów / -555 10.301
8. Zmiana stanu należności / 34.399 -9.907
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek

i kredytów /
-15.813 -3.453

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych /
-599 7.601

11. Inne korekty / 419 4.469

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) /
32.624 -1.896

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej /
- -

I. Wpływy / 853 55.225
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych / 354 54.469
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne /

- -
3. Z aktywów finansowych, w tym: / 499 710

a) w jednostkach powiązanych / 499 710
- zbycie aktywów finansowych / - 710
- dywidendy i udziały w zyskach / 499 -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych /

- odsetki / - -
- inne wpływy z aktywów finansowych / - -

b) w pozostałych jednostkach / 0 0
- zbycie aktywów finansowych / - -
- dywidendy i udziały w zyskach / - -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych /

- -
- odsetki / - -
- inne wpływy z aktywów finansowych / - -

4. Inne wpływy inwestycyjne / 46

II. Wydatki / 15.315 40.267
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych / 1.218 35.382

/

Total revisions

-

- -

-

Net operating cash flow - indirect method

Net profit (loss)

Share in net (profit) loss of entities evaluated
by the method of ownership rights

Depreciation

(Profit) loss due to foreign exchange differences

Interest and share in profit (dividend)

(Profit) loss on investments
Change to the balance of provisions

Change to the balance of stock
Change to the balance of receivables

Change to the balance of short-term liabilities, excluding
loans and borrowings

Change to the balance of accruals
Other adjustments

Net cash flows on operations (I+/-II)

Net investment cash flow

Inflows

Sale of intangibles and tangible fixed assets

Sale of investments in real estate and intangibles
From financial assets, including:
in related entities

sale of financial assets
dividend and share in profit

repayment of long-term loans granted
interest

other inflows from financial assets
in other entities

sale of financial assets
dividend and share in profit

repayment of long-term loans granted
interest

other inflows from financial assets
Other investment inflows

Expenditure

Purchase of intangibles and tangible fixed assets

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne /
- -

3. Na aktywa finansowe, w tym: / 14.097 4.885
a) w jednostkach powiązanych / 14.097 4.885

- nabycie aktywów finansowych / 14.097 4.885
- udzielone pożyczki długoterminowe / - -

b) w pozostałych jednostkach / - -
- nabycie aktywów finansowych / - -
- udzielone pożyczki długoterminowe / - -

4. Inne wydatki inwestycyjne / - -
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) /

-14.462 14.958

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej /
- -

I. Wpływy / 0 16.318
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów

kapitałowych oraz dopłat do kapitału /
- -

2. Kredyty i pożyczki / 16.318
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych / - -
4. Inne wpływy finansowe / - -

II. Wydatki / 1.627 27.203
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych / - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli /

-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku /

- -
4. Spłaty kredytów i pożyczek / 21.387
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych / - 1.500
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych /

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego /
- -

8. Odsetki / 1.627 4.316
9. Inne wydatki finansowe / - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) /
-1.627 -10.885

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) /
16.535 2.177

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: /
16.535 2.177

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych /
117.719 1.356

F. Środki pieniężne na początek okresu / 32.571 30.394

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: /
49.106 32.571

- o ograniczonej możliwości dysponowania / - -

-

-

-

- -

Investments in real estate and intangibles
For financial assets, including:

in related entities
purchase of financial assets

long-term loans granted
in other entities

purchase of financial assets
long-term loans granted

Other investment expenditure

Net cash flows on investments (I-II)

Net investment cash flow

Inflows

Net inflows from issue of shares
and other capital instruments and contributions to capital

Loans and borrowings
Issue of debt securities

Other financial inflows

Expenditure
Purchase of own shares

Dividend and other payments to owners

Other expenditure due to profit division than payments to owners
Repayment of loans and borrowings

Redemption of debt securities

Due to other financial commitments

Payment of liabilities due to financial lease
Interest

Other financial expenses

Net cash flows on financial activity (I-II)

Total net cash flows (A.III+/-B.III+/-C.III)

Balance-sheet change to the balance of cash, including:

change to the balance of financial resources due to foreign exchange differences

Cash at the period beginning

Cash at the period end (F+/- D), including:
of limited disposal

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN
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2002 2001

I. Aktywa trwałe / 108.201 116.892

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: / 1.170 560
- wartość firmy /

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych / 896 787
3. Rzeczowe aktywa trwałe / 81.328 66.202
4. Należności długoterminowe / 2.948 4.585

4.1. Od jednostek powiązanych / 465 465
4.2. Od pozostałych jednostek / 2.483 4.120

5. Inwestycje długoterminowe / 2.924 28.759
5.1. Nieruchomości / - -
5.2. Wartości niematerialne i prawne /
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe / 2.864 21.657

a) w jednostkach powiązanych, w tym: / 1.865 20.705
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą

praw własności / 959 13.409
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych

nie objętych konsolidacją /
906 7.296

b) w pozostałych jednostkach / 999 952
5.4. Inne inwestycje długoterminowe / 60 7.102

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 18.935 15.999
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego /

18.202 15.090
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe / 733 909

II. Aktywa obrotowe / 386.810 285.350

1. Zapasy / 45.717 27.951
2. Należności krótkoterminowe / 203.435 174.035

2.1. Od jednostek powiązanych / 2.921 5.153
2.2. Od pozostałych jednostek / 200.514 168.882

3. Inwestycje krótkoterminowe / 106.663 72.238
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe / 106.658 72.238

a) w jednostkach powiązanych / 17.908 3.503
b) w pozostałych jednostkach / 1.879 1.742
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne /

86.871 66.993
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe / 5 0

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 30.995 11.126

Aktywa razem / 495.011 402.242

AKTYWA /

- -

- -

ASSETS

Fixed assets

Intangibles, including:
goodwill

Goodwill of subordinated entities
Tangible fixed assets

Long-term receivables
From related entities

From other entities
Long-term investments

Real estate
Intangibles

Long-term financial assets
in related entities, including:

shares in subordinated entities due to ownership

shares in dependant and co-dependant
entities not subject to consolidation

in other entities
Other long-term investments

Long-term accruals

Assets due to deferred income tax
Other accruals

Circulating assets

Inventory
Short-term receivables

From related entities
From other entities

Short-term investments
Short-term financial assets

in related entities
in other entities

cash and other monetary assets
Other short-term investments

Short-term accruals

Total assets

SKONSOLIDOWANY BILANS
CONSOLIDATED BALANCE SHEET

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

PASYWA /

I. Kapitał własny / 159.161 149.459

1. Kapitał zakładowy / 10.000 10.000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) /

- -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) / - -
4. Kapitał zapasowy / 135.067 125.187
5. Kapitał z aktualizacji wyceny / 2.943 2.983
6. Pozostałe kapitały rezerwowe / 10.998 8.162
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych /

- -
a) dodatnie różnice kursowe / - -
b) ujemne różnice kursowe / - -

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych / -11.132 917
9. Zysk (strata) netto / 11.285 2.210

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) /
- -

II. Kapitały mniejszości / 46.982 31.948

III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych /
4.674 7.280

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / 284.194 213.555

1. Rezerwy na zobowiązania / 15.052 10.661
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego /

7.462 4.009
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne /

4.641 4.222
a) długoterminowa / 2.119 1.899
b) krótkoterminowa / 2.522 2.323

1.3. Pozostałe rezerwy / 2.949 2.430
a) długoterminowe / 1.905 1.615
b) krótkoterminowe / 1.044 815

2. Zobowiązania długoterminowe / 4.424 1.917
2.1. Wobec jednostek powiązanych / - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek / 4.424 1.917

3. Zobowiązania krótkoterminowe / 215.550 160.805
3.1. Wobec jednostek powiązanych / 4.646 7.531
3.2. Wobec pozostałych jednostek / 207.951 151.153
3.3. Fundusze specjalne / 2.953 2.121

4. Rozliczenia międzyokresowe / 49.168 40.172
4.1. Ujemna wartośc firmy / - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe / 49.168 40.172

a) długoterminowe / 2.231 4.486
b) krótkoterminowe / 46.937 35.686

Pasywa razem / 495.011 402.242

Wartość księgowa / 159.161 149.459
Liczba akcji / 10.000.000 10.000.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / 15,92 14,95
Rozwodniona liczba akcji / - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / - -

CAPITALS AND LIABILITIES

Capital

Share capital

Unpaid share capital (negative value)
Own shares (negative value)

Supplementary capital
Capital from valuation adjustment
Other reserve capitals

Foreign exchange differences due to conversion of subordinated entities
positive foreign exchange differences

negative foreign exchange differences
Profit (loss) from previous years

Net profit (loss)

Write-offs from net profit during the financial year (negative value)

Minority capitals

Negative goodwill of subordinated entities

Liabilities and provisions for liabilities

Provisions for liabilities

Provision for deferred income tax

Provision for pension and other benefits
long-term
short-term

Other provisions
long-term
short-term

Long-term liabilities
To related entities

To other entities
Short-term liabilities

To related entities
To other entities

Special funds
Accruals

Negative goodwill
Other accruals

long-term
short-term

Total capitals and liabilities

Net book value
Number of shares

Book value per share (PLN)
Diluted number of shares

Diluted book value per one share (PLN)

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN
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2002 2001

I. Aktywa trwałe / 108.201 116.892

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: / 1.170 560
- wartość firmy /

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych / 896 787
3. Rzeczowe aktywa trwałe / 81.328 66.202
4. Należności długoterminowe / 2.948 4.585

4.1. Od jednostek powiązanych / 465 465
4.2. Od pozostałych jednostek / 2.483 4.120

5. Inwestycje długoterminowe / 2.924 28.759
5.1. Nieruchomości / - -
5.2. Wartości niematerialne i prawne /
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe / 2.864 21.657

a) w jednostkach powiązanych, w tym: / 1.865 20.705
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą

praw własności / 959 13.409
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych

nie objętych konsolidacją /
906 7.296

b) w pozostałych jednostkach / 999 952
5.4. Inne inwestycje długoterminowe / 60 7.102

6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 18.935 15.999
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego /

18.202 15.090
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe / 733 909

II. Aktywa obrotowe / 386.810 285.350

1. Zapasy / 45.717 27.951
2. Należności krótkoterminowe / 203.435 174.035

2.1. Od jednostek powiązanych / 2.921 5.153
2.2. Od pozostałych jednostek / 200.514 168.882

3. Inwestycje krótkoterminowe / 106.663 72.238
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe / 106.658 72.238

a) w jednostkach powiązanych / 17.908 3.503
b) w pozostałych jednostkach / 1.879 1.742
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne /

86.871 66.993
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe / 5 0

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / 30.995 11.126

Aktywa razem / 495.011 402.242

AKTYWA /

- -

- -

ASSETS

Fixed assets

Intangibles, including:
goodwill

Goodwill of subordinated entities
Tangible fixed assets

Long-term receivables
From related entities

From other entities
Long-term investments

Real estate
Intangibles

Long-term financial assets
in related entities, including:

shares in subordinated entities due to ownership

shares in dependant and co-dependant
entities not subject to consolidation

in other entities
Other long-term investments

Long-term accruals

Assets due to deferred income tax
Other accruals

Circulating assets

Inventory
Short-term receivables

From related entities
From other entities

Short-term investments
Short-term financial assets

in related entities
in other entities

cash and other monetary assets
Other short-term investments

Short-term accruals

Total assets

SKONSOLIDOWANY BILANS
CONSOLIDATED BALANCE SHEET

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

PASYWA /

I. Kapitał własny / 159.161 149.459

1. Kapitał zakładowy / 10.000 10.000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) /

- -
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) / - -
4. Kapitał zapasowy / 135.067 125.187
5. Kapitał z aktualizacji wyceny / 2.943 2.983
6. Pozostałe kapitały rezerwowe / 10.998 8.162
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych /

- -
a) dodatnie różnice kursowe / - -
b) ujemne różnice kursowe / - -

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych / -11.132 917
9. Zysk (strata) netto / 11.285 2.210

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) /
- -

II. Kapitały mniejszości / 46.982 31.948

III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych /
4.674 7.280

IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / 284.194 213.555

1. Rezerwy na zobowiązania / 15.052 10.661
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego /

7.462 4.009
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne /

4.641 4.222
a) długoterminowa / 2.119 1.899
b) krótkoterminowa / 2.522 2.323

1.3. Pozostałe rezerwy / 2.949 2.430
a) długoterminowe / 1.905 1.615
b) krótkoterminowe / 1.044 815

2. Zobowiązania długoterminowe / 4.424 1.917
2.1. Wobec jednostek powiązanych / - -
2.2. Wobec pozostałych jednostek / 4.424 1.917

3. Zobowiązania krótkoterminowe / 215.550 160.805
3.1. Wobec jednostek powiązanych / 4.646 7.531
3.2. Wobec pozostałych jednostek / 207.951 151.153
3.3. Fundusze specjalne / 2.953 2.121

4. Rozliczenia międzyokresowe / 49.168 40.172
4.1. Ujemna wartośc firmy / - -
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe / 49.168 40.172

a) długoterminowe / 2.231 4.486
b) krótkoterminowe / 46.937 35.686

Pasywa razem / 495.011 402.242

Wartość księgowa / 159.161 149.459
Liczba akcji / 10.000.000 10.000.000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / 15,92 14,95
Rozwodniona liczba akcji / - -
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) / - -

CAPITALS AND LIABILITIES

Capital

Share capital

Unpaid share capital (negative value)
Own shares (negative value)

Supplementary capital
Capital from valuation adjustment
Other reserve capitals

Foreign exchange differences due to conversion of subordinated entities
positive foreign exchange differences

negative foreign exchange differences
Profit (loss) from previous years

Net profit (loss)

Write-offs from net profit during the financial year (negative value)

Minority capitals

Negative goodwill of subordinated entities

Liabilities and provisions for liabilities

Provisions for liabilities

Provision for deferred income tax

Provision for pension and other benefits
long-term
short-term

Other provisions
long-term
short-term

Long-term liabilities
To related entities

To other entities
Short-term liabilities

To related entities
To other entities

Special funds
Accruals

Negative goodwill
Other accruals

long-term
short-term

Total capitals and liabilities

Net book value
Number of shares

Book value per share (PLN)
Diluted number of shares

Diluted book value per one share (PLN)

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN
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2002 2001

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. w tym: /
728.126 653.817

- od jednostek powiązanych / 4.207 15.939
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów /

709.689 636.621
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów /

18.437 17.196

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: / 651.280 599.958
- -

- od jednostek powiązanych / 4.790 18.787
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów /

633.495 583.467
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów /

17.785 16.491

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) / 76.846 53.859

IV. Koszty sprzedaży / 802 592

V. Koszty ogólnego zarządu / 61.068 54.925

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) / 14.976 -1.658

VII. Pozostałe przychody operacyjne / 12.451 43.942
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych /

220 19.184
2. Dotacje / - -
3. Inne przychody operacyjne / 12.231 24.758

VIII. Pozostałe koszty operacyjne / 14.381 23.379
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych /

116 -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych /

5.239 12.658
3. Inne koszty operacyjne / 9.026 10.721

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) /
13.046 18.905

X. Przychody finansowe / 12.014 10.374
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: /

- 652
- od jednostek powiązanych / - 652

2. Odsetki, w tym: / 9.186 7.773
- od jednostek powiązanych / 2.201 366

3. Zysk ze zbycia inwestycji / 1.282 946
4. Aktualizacja wartości inwestycji / 230 263
5. Inne / 1.316 740

XI. Koszty finansowe / 10.327 8.734
1. Odsetki, w tym: / 5.487 5.471

- dla jednostek powiązanych / 1.853 -
2. Strata ze zbycia inwestycji / 2 -
3. Aktualizacja wartości inwestycji / 2.239 435
4. Inne / 2.599 2.828

Other

Net revenue from sale of products, goods and materials, including:
from related entities

Net revenue from sale of products

Net revenue from sale of goods and materials

Costs of products, goods and materials sold, including:
from related entities

Production cost of products sold

Value of goods and materials sold

Gross profit (loss) from sales (I-II)

Costs of sale

General management costs

Profit (loss) from sales (III-IV-V)

Other operating revenue

Profit from sale of non-financial fixed assets
Donations

Other operating revenue

Other operating costs

Profit from sale of non-financial fixed assets

Adjustment of the value of non-financial assets
Other operating costs

Profit (loss) on operating activity (VI+VII-VIII)

Financial revenue

Dividend and share in profit, including:
from related entities

Interest, including:
from related entities

Profit from sale of investments
Adjustment of the value of investments

Financial costs
Interest, including:

for related entities
Loss on sale of investments

Adjustment of the value of investments
Other

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych /
- -6.914

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) /
14.733 13.631

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) /
94 -324

1. Zyski nadzwyczajne / 214 170
2. Straty nadzwyczajne / 120 494

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych /
603 5.046

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych /
2.551 2.234

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) / 16.775 10.495

XVIII. Podatek dochodowy / 5.282 6.716
a) część bieżąca / 4.828 4.045
b) część odroczona / 454 2.671

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) /
- -

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności /

32 -64

XXI. (Zyski) straty mniejszości / -240 -1.505

XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) /
11.285 2.210

Zysk (strata) netto (zanualizowany) / 11.285 2.210
Średnia ważona liczba akcji zwykłych /

10.000.000 10.000.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) / 1,13 0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych /

- -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) /

- -

Profit (loss) on sale of all or a part of shares of subordinated entities

Profit (loss) on business activity (IX+X-XI+/-XII)

Result of extraordinary events (XIII.1. - XIII.2.)
Extraordinary gains
Extraordinary loss

Write-off of goodwill of subordinated entities

Write-off of negative goodwill of subordinated entities

Gross profit (loss) (XIII+/-XIV-XV+XVI)

Income tax
current part

deferred part

Other mandatory profit decrease (loss increase)

Share in net profit (loss) of subordinated entities due
to ownership

Minority (profit) loss

Net profit (loss) (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Net (annualised) profit (loss)

Average weighted number of ordinary shares
Profit (loss) per one ordinary share (PLN)

Average weighted diluted number of ordinary shares

Diluted profit (loss) per one ordinary share (PLN)

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN
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2002 2001

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. w tym: /
728.126 653.817

- od jednostek powiązanych / 4.207 15.939
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów /

709.689 636.621
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów /

18.437 17.196

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: / 651.280 599.958
- -

- od jednostek powiązanych / 4.790 18.787
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów /

633.495 583.467
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów /

17.785 16.491

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) / 76.846 53.859

IV. Koszty sprzedaży / 802 592

V. Koszty ogólnego zarządu / 61.068 54.925

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) / 14.976 -1.658

VII. Pozostałe przychody operacyjne / 12.451 43.942
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych /

220 19.184
2. Dotacje / - -
3. Inne przychody operacyjne / 12.231 24.758

VIII. Pozostałe koszty operacyjne / 14.381 23.379
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych /

116 -
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych /

5.239 12.658
3. Inne koszty operacyjne / 9.026 10.721

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) /
13.046 18.905

X. Przychody finansowe / 12.014 10.374
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: /

- 652
- od jednostek powiązanych / - 652

2. Odsetki, w tym: / 9.186 7.773
- od jednostek powiązanych / 2.201 366

3. Zysk ze zbycia inwestycji / 1.282 946
4. Aktualizacja wartości inwestycji / 230 263
5. Inne / 1.316 740

XI. Koszty finansowe / 10.327 8.734
1. Odsetki, w tym: / 5.487 5.471

- dla jednostek powiązanych / 1.853 -
2. Strata ze zbycia inwestycji / 2 -
3. Aktualizacja wartości inwestycji / 2.239 435
4. Inne / 2.599 2.828

Other

Net revenue from sale of products, goods and materials, including:
from related entities

Net revenue from sale of products

Net revenue from sale of goods and materials

Costs of products, goods and materials sold, including:
from related entities

Production cost of products sold

Value of goods and materials sold

Gross profit (loss) from sales (I-II)

Costs of sale

General management costs

Profit (loss) from sales (III-IV-V)

Other operating revenue

Profit from sale of non-financial fixed assets
Donations

Other operating revenue

Other operating costs

Profit from sale of non-financial fixed assets

Adjustment of the value of non-financial assets
Other operating costs

Profit (loss) on operating activity (VI+VII-VIII)

Financial revenue

Dividend and share in profit, including:
from related entities

Interest, including:
from related entities

Profit from sale of investments
Adjustment of the value of investments

Financial costs
Interest, including:

for related entities
Loss on sale of investments

Adjustment of the value of investments
Other

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych /
- -6.914

XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) /
14.733 13.631

XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) /
94 -324

1. Zyski nadzwyczajne / 214 170
2. Straty nadzwyczajne / 120 494

XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych /
603 5.046

XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych /
2.551 2.234

XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI) / 16.775 10.495

XVIII. Podatek dochodowy / 5.282 6.716
a) część bieżąca / 4.828 4.045
b) część odroczona / 454 2.671

XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) /
- -

XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności /

32 -64

XXI. (Zyski) straty mniejszości / -240 -1.505

XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI) /
11.285 2.210

Zysk (strata) netto (zanualizowany) / 11.285 2.210
Średnia ważona liczba akcji zwykłych /

10.000.000 10.000.000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) / 1,13 0,22
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych /

- -
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) /

- -

Profit (loss) on sale of all or a part of shares of subordinated entities

Profit (loss) on business activity (IX+X-XI+/-XII)

Result of extraordinary events (XIII.1. - XIII.2.)
Extraordinary gains
Extraordinary loss

Write-off of goodwill of subordinated entities

Write-off of negative goodwill of subordinated entities

Gross profit (loss) (XIII+/-XIV-XV+XVI)

Income tax
current part

deferred part

Other mandatory profit decrease (loss increase)

Share in net profit (loss) of subordinated entities due
to ownership

Minority (profit) loss

Net profit (loss) (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)

Net (annualised) profit (loss)

Average weighted number of ordinary shares
Profit (loss) per one ordinary share (PLN)

Average weighted diluted number of ordinary shares

Diluted profit (loss) per one ordinary share (PLN)

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

2002 2001

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia /
- -

I. Zysk (strata) netto 11.285 2.210

II. Korekty razem / 19.095 4.965
1. Zyski (straty) mniejszości / 240 1.505
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą

praw własności /
-32 64

3. Amortyzacja, w tym: / 10.180 13.229
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej

wartości firmy jednostek podporządkowanych /
- 1.948 2.811

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych /
434 296

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) /
2.691 3.671

6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej / -1.978 -17.856
7. Zmiana stanu rezerw / 768 -4.196
8. Zmiana stanu zapasów / -15.275 30.764
9. Zmiana stanu należności / -6.595 7.055
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek

i kredytów /
32.539 -16.977

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych /
-13.236 -9.732

12. Inne korekty / 9.359 -2.928

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) /
30.380 7.175

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej /
- -

I. Wpływy / 4.136 58.841
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych / 644 56.439
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne /

- -
3. Z aktywów finansowych, w tym: / 3.378 2.173

a) w jednostkach powiązanych / 29 2.172
- zbycie aktywów finansowych / - 2.120
- dywidendy i udziały w zyskach / - -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych /

- odsetki / 29 52
- inne wpływy z aktywów finansowych / - -

b) w pozostałych jednostkach / 3.349 1
- zbycie aktywów finansowych / 3.189 -
- dywidendy i udziały w zyskach / - -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych /

- -
- odsetki / - 1
- inne wpływy z aktywów finansowych / 160 -

4. Inne wpływy inwestycyjne / 114 229

II. Wydatki / 15.611 12.322
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych / 13.163 6.904
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne /

- 396

/

- -

Net operating cash flow - indirect method

Net profit (loss)

Total revisions
Minority profit (loss)

Share in net (profit) loss of entities evaluated
by the method of ownership rights

Depreciation, including:

write-offs of goodwill
of subordinated entities or negative goodwill of subordinated entities

(Profit) loss due to foreign exchange differences

Interest and share in profit (dividend)
(Profit) loss on investments

Change to the balance of provisions
Change to the balance of stock

Change to the balance of receivables

Change to the balance of short-term liabilities, excluding
loans and borrowings

Change to the balance of accruals
Other adjustments

Net cash flows on operations (I+/-II)

Net investment cash flow

Inflows

Sale of intangibles and tangible fixed assets

Sale of investments in real estate and intangibles
From financial assets, including:
in related entities

sale of financial assets
dividend and share in profit

repayment of long-term loans granted
interest

other inflows from financial assets
in other entities

sale of financial assets
dividend and share in profit

repayment of long-term loans granted
interest

other inflows from financial assets
Other investment inflows

Expenditure

Purchase of intangibles and tangible fixed assets

Investments in real estate and intangibles

3. Na aktywa finansowe, w tym: / 2.245 4.885
a) w jednostkach powiązanych / 173 4.885

- nabycie aktywów finansowych / 173 4.885
- udzielone pożyczki długoterminowe / - -

b) w pozostałych jednostkach / 2.072 -
- nabycie aktywów finansowych / 2.072 -
- udzielone pożyczki długoterminowe / - -

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości /
- -

5. Inne wydatki inwestycyjne / 203 137

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) /
- -

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej /
-11.475 46.519

I. Wpływy / 20.327 39.099
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów

kapitałowych oraz dopłat do kapitału /

2. Kredyty i pożyczki / 20.327 38.277
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych / - -
4. Inne wpływy finansowe / - 822

II. Wydatki / 19.924 67.914
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych / - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli /

501 -
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku /

- -
4. Spłaty kredytów i pożyczek / 17.011 62.763
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych / - -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych /
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego /

22 -
8. Odsetki / 2.390 3.256
9. Inne wydatki finansowe / - 1.895

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) /
403 -28.815

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) /
19.308 24.879

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: /
19.308 24.879

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych /
118 1.356

Fa. Środki pieniężne na początek okresu / 66.993 42.117

Fa. Środki pieniężne Spółek włączonych / wyłączonych z konsolidacji /
570 -3

F. Środki pieniężne na początek okresu / 67.563 42.114

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: /
86.871 66.993

- o ograniczonej możliwości dysponowania /

Inflows

- -

For financial assets, including:
in related entities

purchase of financial assets
long-term loans granted

in other entities
purchase of financial assets

long-term loans granted

Dividend and other share in profit paid to the minority
Other investment expenses

Net cash flows on investments (I-II)

Net investment cash flow

Net inflows from issue of shares
and other capital instruments and contributions to capital

Loans and borrowings
Issue of debt securities

Other financial inflows

Expenditure
Purchase of own shares

Dividend and other payments to owners

Other expenditure due to profit division than payments to owners
Repayment of loans and borrowings

Redemption of debt securities
Due to other financial commitments

Payment of liabilities due to financial lease
Interest

Other financial expenses

Net cash flows on financial activity (I-II)

Total net cash flows (A.III+/-B.III+/-C.III)

Balance-sheet change to the balance of cash, including:

change to the balance of financial resources due to foreign exchange differences

Cash at the period beginning

Cash of companies subject / not subject to consolidation

Cash at the period beginning

Cash at the period end (F+/- D), including:
of limited disposal

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

Sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A. zostały zweryfikowane przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, zarejestrowaną w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod poz. 130 i uzyskały pozytywne opinie.
The financial statements of the Mostostal Warszawa S.A. Company and Group were audited and approved by Ernst & Young Audit z o.o.
based in Warsaw, ul. Sienna 39, registered by the National Chamber of Auditors under No. 130.
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SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

2002 2001

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia /
- -

I. Zysk (strata) netto 11.285 2.210

II. Korekty razem / 19.095 4.965
1. Zyski (straty) mniejszości / 240 1.505
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą

praw własności /
-32 64

3. Amortyzacja, w tym: / 10.180 13.229
- odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej

wartości firmy jednostek podporządkowanych /
- 1.948 2.811

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych /
434 296

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) /
2.691 3.671
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32.539 -16.977
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-13.236 -9.732

12. Inne korekty / 9.359 -2.928

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) /
30.380 7.175

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej /
- -

I. Wpływy / 4.136 58.841
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych / 644 56.439
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne /

- -
3. Z aktywów finansowych, w tym: / 3.378 2.173

a) w jednostkach powiązanych / 29 2.172
- zbycie aktywów finansowych / - 2.120
- dywidendy i udziały w zyskach / - -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych /

- odsetki / 29 52
- inne wpływy z aktywów finansowych / - -

b) w pozostałych jednostkach / 3.349 1
- zbycie aktywów finansowych / 3.189 -
- dywidendy i udziały w zyskach / - -
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych /

- -
- odsetki / - 1
- inne wpływy z aktywów finansowych / 160 -

4. Inne wpływy inwestycyjne / 114 229

II. Wydatki / 15.611 12.322
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych

aktywów trwałych / 13.163 6.904
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne /

- 396

/

- -

Net operating cash flow - indirect method

Net profit (loss)

Total revisions
Minority profit (loss)

Share in net (profit) loss of entities evaluated
by the method of ownership rights

Depreciation, including:

write-offs of goodwill
of subordinated entities or negative goodwill of subordinated entities

(Profit) loss due to foreign exchange differences

Interest and share in profit (dividend)
(Profit) loss on investments

Change to the balance of provisions
Change to the balance of stock

Change to the balance of receivables

Change to the balance of short-term liabilities, excluding
loans and borrowings

Change to the balance of accruals
Other adjustments

Net cash flows on operations (I+/-II)

Net investment cash flow

Inflows

Sale of intangibles and tangible fixed assets

Sale of investments in real estate and intangibles
From financial assets, including:
in related entities

sale of financial assets
dividend and share in profit

repayment of long-term loans granted
interest

other inflows from financial assets
in other entities

sale of financial assets
dividend and share in profit

repayment of long-term loans granted
interest

other inflows from financial assets
Other investment inflows

Expenditure

Purchase of intangibles and tangible fixed assets

Investments in real estate and intangibles

3. Na aktywa finansowe, w tym: / 2.245 4.885
a) w jednostkach powiązanych / 173 4.885

- nabycie aktywów finansowych / 173 4.885
- udzielone pożyczki długoterminowe / - -

b) w pozostałych jednostkach / 2.072 -
- nabycie aktywów finansowych / 2.072 -
- udzielone pożyczki długoterminowe / - -

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości /
- -

5. Inne wydatki inwestycyjne / 203 137

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) /
- -

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej /
-11.475 46.519

I. Wpływy / 20.327 39.099
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów

kapitałowych oraz dopłat do kapitału /

2. Kredyty i pożyczki / 20.327 38.277
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych / - -
4. Inne wpływy finansowe / - 822

II. Wydatki / 19.924 67.914
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych / - -
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli /

501 -
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku /

- -
4. Spłaty kredytów i pożyczek / 17.011 62.763
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych / - -
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych /
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego /

22 -
8. Odsetki / 2.390 3.256
9. Inne wydatki finansowe / - 1.895

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) /
403 -28.815

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) /
19.308 24.879

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: /
19.308 24.879

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych /
118 1.356

Fa. Środki pieniężne na początek okresu / 66.993 42.117

Fa. Środki pieniężne Spółek włączonych / wyłączonych z konsolidacji /
570 -3

F. Środki pieniężne na początek okresu / 67.563 42.114

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: /
86.871 66.993

- o ograniczonej możliwości dysponowania /

Inflows

- -

For financial assets, including:
in related entities

purchase of financial assets
long-term loans granted

in other entities
purchase of financial assets

long-term loans granted

Dividend and other share in profit paid to the minority
Other investment expenses

Net cash flows on investments (I-II)

Net investment cash flow

Net inflows from issue of shares
and other capital instruments and contributions to capital

Loans and borrowings
Issue of debt securities

Other financial inflows

Expenditure
Purchase of own shares

Dividend and other payments to owners

Other expenditure due to profit division than payments to owners
Repayment of loans and borrowings

Redemption of debt securities
Due to other financial commitments

Payment of liabilities due to financial lease
Interest

Other financial expenses

Net cash flows on financial activity (I-II)

Total net cash flows (A.III+/-B.III+/-C.III)

Balance-sheet change to the balance of cash, including:

change to the balance of financial resources due to foreign exchange differences

Cash at the period beginning

Cash of companies subject / not subject to consolidation

Cash at the period beginning

Cash at the period end (F+/- D), including:
of limited disposal

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

tys. zł
TPLN

Sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Mostostal Warszawa S.A. zostały zweryfikowane przez Ernst & Young Audit Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, zarejestrowaną w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod poz. 130 i uzyskały pozytywne opinie.
The financial statements of the Mostostal Warszawa S.A. Company and Group were audited and approved by Ernst & Young Audit z o.o.
based in Warsaw, ul. Sienna 39, registered by the National Chamber of Auditors under No. 130.
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SPIS BIUR ZARZĄDU
COMPANY OFFICES

46 47

Pion Budownictwa I /
Tadeusz Szymański
tel. + 48 22 54 85 600
fax + 48 22 54 85 666

Pion Budownictwa II /
Ignacio Suarez
tel. + 48 22 54 85 660
fax + 48 22 54 85 666

Pion Techniczny /
Carlos Paredes
tel. + 48 22 54 85 640
fax + 48 22 54 85 619

Pion Sprzedaży i Ofert /
Jarosław Czeczuk
tel. + 48 22 54 85 610
fax + 48 22 54 85 619

Departament Budownictwa Mostów Stalowych /

Departament Budownictwa Energetycznego /

Biuro Produkcji Montażowej /

Biuro Produkcji Konstrukcji Stalowych /

Zakład Sprzętu i Transportu /
Stanisław Końsko, tel. + 48 22 54 85 062

Ośrodek Spawalnictwa /
Romuald Tuszyński, tel. / fax + 48 22 846 39 07

Departament Budownictwa Infrastruktury Komunikacyjnej /

Grzegorz Owczarski, tel. + 48 22 54 85 680

Departament Budownictwa Ochrony Środowiska /

Departament Budownictwa Ogólnego /

Dyrektorzy Regionów /

Biuro Obsługi Gwarancyjnej /
Jacenty Gnat, tel. + 48 22 54 85 494

Biuro Dostaw i Zakupów /
Marek Jastrzębski, tel. + 48 22 54 85 487

Biuro Techniczne /
Andrzej Paczek, tel. + 48 22 54 85 670

Biuro Wyceny /
Piotr Ziemba, tel. + 48 22 54 85 622

Construction Division I

Construction Division II

Technical Division

Sales and Tendering Division

Steel Bridges Construction Division

Energy Construction Division

Assembly Works Department

Steel Manufacturing Department

Machinery and Transport Equipment Department

Welding Centre

Transport Infrastructure Construction Division

Environmental Construction Division

General Construction Division

Regional Directors

Warranty Services Department

Procurement Department

Technical Deparment

Calculation Department

Jan Pietkiewicz, tel. + 48 22 54 85 467

Jerzy Binkiewicz, tel. + 48 22 54 85 660

Dyrektor ds. Klientów Prywatnych /
Andrzej Laskowski
tel. + 48 22 54 85 606
fax + 48 22 54 85 666

Pion Dyrektora Generalnego /
Santiago de la Fuente
tel. + 48 22 54 85 007
fax + 48 22 54 85 666

Pion Ekonomiczno-Finansowy /
Włodzimierz Woźniakowski
tel. + 48 22 54 85 600
fax + 48 22 54 85 666

Pion Obsługi Organizacji /
Roland San Sebastian
tel. + 48 22 54 85 612
fax + 48 22 54 85 642

Biuro Systemów Zarządzania /
Jan Dymarski, tel. + 48 22 54 85 525

Służba BHP /
Krzysztof Trzeciński, tel. + 48 22 54 85 531

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych /
Waldemar Mroziewicz, tel. + 48 22 54 85 477

Biuro Kadr /
Wojciech Gawlak, tel. + 48 22 54 85 578

Biuro Rachunkowości /
Ireneusz Dudek, tel. + 48 22 54 85 505

Biuro Informacji Zarządczej /
Barbara Gronkiewicz, tel. + 48 22 54 85 568

Biuro Analiz i Przygotowania Informacji /
Roland San Sebastian, tel. + 48 22 54 85 612

Biuro Informatyki /

Biuro Organizacyjno-Prawne /
Henryk Kacprzak, tel. + 48 22 54 85 607

Biuro Nadzoru Właścicielskiego /
Tadeusz Zalewski, tel. + 48 22 54 85 608

Biuro Kontraktów NATO /

Private Clients Director

CEO Division

Economic and Financial Division

Corporate Services Division

Quality Management Department

Occupational Safety Department

Secret Information Protection Department

Human Resources Department

Accounting Department

Management Information Department

Studies and Information Department

IT Department

Legal and Organization Department

Corporate Control Department

NATO Contracts Department
Andrzej Jagiełło, tel. + 48 22 54 85 400
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Biuro Informacji Zarządczej /
Barbara Gronkiewicz, tel. + 48 22 54 85 568

Biuro Analiz i Przygotowania Informacji /
Roland San Sebastian, tel. + 48 22 54 85 612

Biuro Informatyki /

Biuro Organizacyjno-Prawne /
Henryk Kacprzak, tel. + 48 22 54 85 607

Biuro Nadzoru Właścicielskiego /
Tadeusz Zalewski, tel. + 48 22 54 85 608

Biuro Kontraktów NATO /

Private Clients Director

CEO Division

Economic and Financial Division

Corporate Services Division

Quality Management Department

Occupational Safety Department

Secret Information Protection Department

Human Resources Department

Accounting Department

Management Information Department

Studies and Information Department

IT Department

Legal and Organization Department

Corporate Control Department

NATO Contracts Department
Andrzej Jagiełło, tel. + 48 22 54 85 400
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MOSTOSTAL ALUMINIUM Sp. z o.o.

MOSTOSTAL KIELCE S.A.

MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.

WROBIS S.A.

MIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE S.A.

MOSTOSTAL INVEST Sp. z o.o.

3A Agencja Artystyczna
Akademii Sztuk Pięknych Sp. z o.o.

Prezes Zarządu /
Stanisław Szczygielski
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 91/101
tel. +48 22 846 17 69, fax +48 22 868 52 82
100,00%

Władysław Dziadek
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 280
tel. +48 41 361 48 82, fax +48 41 361 48 66
100,00%

Tadeusz Rybak
24-110 Puławy, ul. Budowlanych 5
tel. +48 81 887 65 43, fax +48 81 887 67 43
99,76%

Tadeusz Chodorowski
50-053 Wrocław, ul. Szewska 3
tel. +48 71 371 02 00, fax +48 71 344 49 50
98,05%

Hubert Dykto
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 19
tel. +48 17 583 44 21, fax +48 17 586 46 12
88,64%

Krzysztof Ostromęcki
03-982 Warszawa, ul. Gen. R. Abrahama 18 lok. 320
tel. + 48 22 514 08 50, fax +48 22 514 08 59
81,36%

Jadwiga Oknińska
00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
tel.  +48 22 826 67 44, fax +48 22 828 72 97
80,97%

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

President

President

President

President

President

President

President

Multi Parking Sp. z o.o.

AMK KRAKÓW S.A.

MOSTOSTAL POMOST Sp. z o.o.

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

REMAK S.A.

WIGRY PROJEKT S.A.

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Henryk Górniewski
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11A
tel. +48 22 811 75 31, fax +48 22 632 61 21
64,59%

Wiesław Jutrzenka Trzebiatowski
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41
tel. +48 12 647 66 38, fax +48 12 647 68 97
60,00%

Jerzy Bąk
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14
tel. +48 22 843 78 01, fax +48 22 843 78 01
54,32%

Wiktor Guzek
09-400 Płock, ul. Targowa 12
tel. +48 24 367 11 24, fax +48 24 367 12 50
47,90%

Marek Brejwo
45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3
tel. +48 77 455 20 11, fax +48 77 455 98 50
39,31%

Cezary Cieślukowski
16-400 Suwałki, ul. Buczka 183
tel. +48 87 565 41 72, fax +48 87 566 43 68
28,00%

President

President

President

President

President

President

Fotografie z archiwum Grupy Mostostal Warszawa
Projekt graficzny i druk: Wydawnictwo ART

tel. +48 32 45 77 008, 45 74 097, 45 74 098; e-mail:art@artdruk.pl



SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ
GROUP COMPANIES

48

MOSTOSTAL ALUMINIUM Sp. z o.o.

MOSTOSTAL KIELCE S.A.

MOSTOSTAL PUŁAWY S.A.

WROBIS S.A.

MIELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE S.A.

MOSTOSTAL INVEST Sp. z o.o.

3A Agencja Artystyczna
Akademii Sztuk Pięknych Sp. z o.o.

Prezes Zarządu /
Stanisław Szczygielski
02-255 Warszawa, ul. Krakowiaków 91/101
tel. +48 22 846 17 69, fax +48 22 868 52 82
100,00%

Władysław Dziadek
25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 280
tel. +48 41 361 48 82, fax +48 41 361 48 66
100,00%

Tadeusz Rybak
24-110 Puławy, ul. Budowlanych 5
tel. +48 81 887 65 43, fax +48 81 887 67 43
99,76%

Tadeusz Chodorowski
50-053 Wrocław, ul. Szewska 3
tel. +48 71 371 02 00, fax +48 71 344 49 50
98,05%

Hubert Dykto
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 19
tel. +48 17 583 44 21, fax +48 17 586 46 12
88,64%

Krzysztof Ostromęcki
03-982 Warszawa, ul. Gen. R. Abrahama 18 lok. 320
tel. + 48 22 514 08 50, fax +48 22 514 08 59
81,36%

Jadwiga Oknińska
00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 5
tel.  +48 22 826 67 44, fax +48 22 828 72 97
80,97%

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

President

President

President

President

President

President

President

Multi Parking Sp. z o.o.

AMK KRAKÓW S.A.

MOSTOSTAL POMOST Sp. z o.o.

MOSTOSTAL PŁOCK S.A.

REMAK S.A.

WIGRY PROJEKT S.A.

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Prezes Zarządu /

Henryk Górniewski
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11A
tel. +48 22 811 75 31, fax +48 22 632 61 21
64,59%

Wiesław Jutrzenka Trzebiatowski
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41
tel. +48 12 647 66 38, fax +48 12 647 68 97
60,00%

Jerzy Bąk
02-674 Warszawa, ul. Marynarska 14
tel. +48 22 843 78 01, fax +48 22 843 78 01
54,32%

Wiktor Guzek
09-400 Płock, ul. Targowa 12
tel. +48 24 367 11 24, fax +48 24 367 12 50
47,90%

Marek Brejwo
45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3
tel. +48 77 455 20 11, fax +48 77 455 98 50
39,31%

Cezary Cieślukowski
16-400 Suwałki, ul. Buczka 183
tel. +48 87 565 41 72, fax +48 87 566 43 68
28,00%

President

President

President

President

President

President

Fotografie z archiwum Grupy Mostostal Warszawa
Projekt graficzny i druk: Wydawnictwo ART

tel. +48 32 45 77 008, 45 74 097, 45 74 098; e-mail:art@artdruk.pl



Mostostal Warszawa S.A.
ul. Konstruktorska 11a, 02-673 Warszawa
tel.: (+48 22) 54 85 000, fax: (+48 22) 54 85 666
e-mail: info@mostostal.waw.pl
www.mostostal.waw.pl

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY


