
Q 1/2010MOSTALWAR

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny   Q    1 / 2010
(kwartał)                   (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr  33, poz. 259)

dla emitentów papierów warto�c iowych prowadz�cych działalno��  wytwórcz�, budowlan�, handlow� lub usługow�

za 1    kwartał roku obrotowego 2010   obejmuj�cy okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

zawieraj�cy skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie  zł

data przekazania: 2010-05-17

MOSTOSTAL WARSZAWA SA
(pełna nazwa emitenta)

MOSTALWAR Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikac ji GPW w Warszawie / bran�a)

02-673 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowo��)

Konstruktorska 11a
(ulica) (numer)

022 5485660 022 5485666
(telefon) (fax)

info@mostostal.waw.pl mostostal.waw.pl
(e-mail) (www)

526-020-49-95 012059053
(NIP) (REGON)

            WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.  zł w tys.  EUR

1 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2010 okres od 

2010-01-01 do 

2010-03-31

1 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2009 okres od 

2009-01-01 do 

2009-03-31

1 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2010 okres od 

2010-01-01 do 

2010-03-31

1 kwartał(y) 

narastaj�co / 

2009 okres od 

2009-01-01 do 

2009-03-31

 I. Przychody ze sprzeda�y 354 296 347 862 89 313 75 632

 II. Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y 20 792 55 119 5 241 11 984

 III. Zysk (strata) z działalnosci operacyjnej 10 056 42 836 2 535 9 313

 IV. Zysk (strata) brutto 11 526 20 529 2 906 4 463

 V. Zysk (strata) netto z działalno�c i kontynuowanej 9 046 16 347 2 280 3 554

 VI. Zysk (strata) netto 9 046 16 347 2 280 3 554

 VII. �rodki pieni��ne netto z działalno�c i operacyjnej -69 097 32 488 -17 418 7 064

 VIII. �rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -8 708 -3 957 -2 195 -860

 IX. �rodki pieni��ne netto z działalno�c i finansowej -2 436 -1 791 -614 -389

 X. �rodki pieni��ne na koniec okresu 289 110 257 583 74 856 54 790

 XI. Aktywa razem 939 316 984 414 243 207 209 392

 XII. Zobowiazania długoterminowe 17 900 19 605 4 635 4 170

 XIII. Zobowi�zania krótkoterminowe 558 703 612 877 144 659 130 363

 XIV. Zobowi�zania razem 576 603 632 482 149 294 134 533

 XV. Kapitał własny ogółem 362 713 351 932 93 914 74 858

 XVI. Kapitał  podstawowy 44 801 44 801 11 600 9 529

 XVII. Liczba akc ji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

 XVIII. Zysk / (strata) netto 9 046 16 347 2 280 3 554

 XIX. �rednia wa�ona l iczba akcj i zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

 XX. Zysk / (strata) netto na jedn� akc j� zwykł� w zł 0,45 0,82 0,11 0,18

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuac ji finansowej) prezentuje si� na koniec bie��cego kwartału i koniec poprzedniego roku 

obrotowego, co nale�y odpowiednio opisa� .

Raport powinien zosta�  przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadz�cej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomo�c i za 

po�rednic twem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Komisja Nadzoru Finansowego
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BILANS                                                                                                
stan na  

31.03.2010 
stan na  

31.12.2009 
stan na  

31.03.2009 

A k t y w a 

I. Aktywa trwałe (długoterminowe) 198 851 203 615 166 249

I.1 Warto�ci niematerialne 414 408 321

I.2 Rzeczowe aktywa trwałe 85 923 87 696 50 031

I.3 Nale�no�ci długoterminowe 

I.4 Nieruchomo�ci inwestycyjne 972 972 972

I.5 Długoterminowe aktywa finansowe 60 003 60 003 62 203

I.6 Inne inwestycje długoterminowe 

I.7 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 51 488 54 340 52 451

I.8 Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 51 196 271

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) 740 465 780 799 693 045

II.1 Zapasy 9 728 8 393 14 079

II.2 Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług i pozostałe nale�no�ci 277 975 280 072 289 289

II.3 Nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego 5 104 954 0

II.4 Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 816 1 756 558

II.5 �rodki pieni��ne i ich ekwiwalenty 289 110 368 683 257 583

II.6 Rozliczenia mi�dzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów 128 690 90 013 94 982

II.7 Pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe 25 042 30 928 36 554

II.8 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzeda�y 

A k t y w a  r a z e m 939 316 984 414 859 294

  

P a s y w a 

I. Kapitał własny 362 713 351 932 215 581

I.1 Kapitał podstawowy 44 801 44 801 44 801

I.2 Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko�� ujemna)  

I.3 Akcje własne 

I.4 Kapitał zapasowy / rezerwowy 217 021 217 021 173 579

I.5 Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 100 891 90 110 -2 799

     niepodzielony zysk / (niepokryta strata) 91 845 -20 970 -19 146

     zysk / strata za okres 9 046 111 080 16 347

II. Zobowi�zania długoterminowe 17 900 19 605 17 527

II.1 Oprocentowane kredyty bankowe i po�yczki 

II.2 Zobowi�zania długoterminowe z tytułu leasingu 15 948 17 653 15 812

II.3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

II.4 Rezerwy długoterminowe 1 947 1 947 1 707

II.5 Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 

II.6 Pozostałe zobowi�zania długoterminowe 5 5 8

III. Zobowi�zania krótkoterminowe 558 703 612 877 626 186

III.1 Bie��ca cz��� oprocentowanych kredytów bankowych i 
po�yczek 

III.2 Zobowi�zania krótkoterminowe z tytułu leasingu 7 244 7 091 5 550

III.3 Zobowi�zania z tytułu dostaw i usług 195 069 280 508 215 134

III.4 Podatek dochodowy 12 750

III.5 Pozostałe zobowi�zania 17 425 21 797 99 284

III.6 Rezerwy krótkoterminowe 49 005 54 693 13 896

III.7 Rozliczenia mi�dzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów 79 974 98 689 94 310

III.8 Pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe 209 986 150 099 185 262

III.9 Zobowi�zania bezpo�rednio zwi�zane z aktywami trwałymi 
zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzeda�y 

VI. Zobowi�zania razem 576 603 632 482 643 713

P a s y w a  r a z e m 939 316 984 414 859 294
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POZYCJE POZABILANSOWE   stan na  
31.03.2010 

stan na  
31.12.2009 

stan na  
31.03.2009 

1. Nale�no�ci warunkowe 112 489 115 919 81 704

Otrzymanych gwarancji i por�cze� 104 341 106 323 71 869

Otrzymanych weksli 8 148 9 596 9 835

Gwarancji z tyt. zabezpieczenia umów handlowych  

Por�czenie kredytu bankowego udzielone przez strony trzecie  

Nale�no�ci z tytułu pozwów s�dowych 

Inne nale�no�ci warunkowe 

2. Zobowi�zania warunkowe 700 308 724 135 606 349

Por�czenie spłaty kredytu  

Por�czenie spłaty weksla  

Por�czenia kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim  

Por�czenie spłaty gwarancji bankowych  1 931 2 054

Przyrzeczone umowy zakupu 

Wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych 237 621 235 194 118 214

Gwarancje z tyt. zabezpieczenia umów handlowych 459 420 483 898 488 135

Hipoteki 

Inne zobowi�zania warunkowe 1 336 2 989 0
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

I kwartał 
okres od 

01.01.2010 
do 31.03.2010                

I kwartał 
okres od 

01.01.2009 
do 31.03.2009                

I. Przychody ze sprzeda�y 354 296 347 862

Przychody ze sprzeda�y produktów 350 466 343 584

Przychody ze sprzeda�y usług 3 013 3 148

Przychody ze sprzeda�y towarów i materiałów 817 1 130

II. Koszty własny sprzeda�y 333 504 292 743

III. Zysk / (strata) brutto ze sprzeda�y 20 792 55 119

IV. Koszty sprzeda�y 

V. Koszty ogólnego zarz�du 10 960 8 117

VI. Pozostałe przychody operacyjne 652 311

VII. Pozostałe koszty operacyjne 428 4 477

VIII. Zysk / (strata) z działalno�ci operacyjnej 10 056 42 836

IX. Przychody finansowe 11 227 3 164

X. Koszty finansowe 9 757 25 471

XI. Zysk / (strata) brutto 11 526 20 529

XII. Podatek dochodowy 2 480 4 182

           a) cz��� bie��ca 13 042

           b) cz��� odroczona 2 480 -8 860

XIII. Zysk / (strata) netto z działalno�ci kontynuowanej 9 046 16 347

XIV. Działalno�� zaniechana 0 0

XV. Zysk / (strata) netto 9 046 16 347

  

Zysk / (strata) netto 9 046 16 347

�rednia wa�ona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000

Zysk / (strata) netto na jedn� akcj� zwykł� (w zł) 0,45 0,82

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedn� akcj� zwykł� 0,45 0,82

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

I kwartał 
okres od 

01.01.2010 
do 31.03.2010                

I kwartał 
okres od 

01.01.2009 
do 31.03.2009                

Zysk / (strata) netto za okres 9 046 16 347

Zmiany z tytułu przeszacowania �rodków trwałych 

Ró�nice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 

Efektywna cz��� zysków i strat zwi�zana z zabezpieczeniem przepływów pieni��nych  2 107 -16 975

Zyski / straty z przeszacowania aktywów finansowych dost�pnych do sprzeda�y  

Podatek dochodowy dotycz�cy składników innych całkowitych dochodów -372 3 226

Inne całkowite dochody  

Inne całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu  1 735 -13 749

  

Całkowite dochody ogółem 10 781 2 598
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH    

I kwartał 
okres od 

01.01.2010 
do 31.03.2010                

I kwartał 
okres od 

01.01.2009 
do 31.03.2009                

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjne 

I. Zysk / (strata) brutto  11 526 20 529

II. Korekty razem -80 623 11 959

1. Amortyzacja 3 388 2 430

2. Ró�nice kursowe -668 1 420

3. Odsetki otrzymane i zapłacone 312 334

4. Zysk / strata na działalno�ci inwestycyjnej 146 241

5. Zwi�kszenie / zmniejszenie stanu nale�no�ci 2 098 -1 395

6. Zwi�kszenie / zmniejszenie stanu zapasów -1 335 420

7. Zwi�kszenie / zmniejszenie stanu zobowi�za� z wyj�tkiem kredytów i po�yczek -85 303 -24 795

8. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych 8 746 23 130

9. Zmiana stanu rezerw -5 907 3 253

10. Podatek dochodowy zapłacony -4 150 -2 910

11. Pozostałe 2 050 9 831

III. �rodki pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej  -69 097 32 488

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej  

1. Sprzeda� rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci niematerialnych 177 2

2. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i warto�ci niematerialnych -1 086 -1 273

3. Sprzeda� nieruchomo�ci inwestycyjnych 

4. Nabycie nieruchomo�ci inwestycyjnych 

5. Sprzeda� aktywów finansowych 93

6. Nabycie aktywów finansowych -2 754

7. Nabycie jednostki zale�nej, po potr�ceniu przej�tych �rodków pieni��nych  

8. Sprzeda� jednostki zale�nej po potr�ceniu przekazanych �rodków pieni��nych  

9. Odsetki otrzymane i zapłacone 

10. Spłata udzielonych po�yczek 

11. Udzielenie po�yczek -7 799

12. Pozostałe -25

IV. �rodki pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej -8 708 -3 957

Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej 

1. Wpływy z tytułu emisji akcji 

2. Spłata zobowi�za� z tytułu leasingu finansowego -2 124 -1 457

3. Wpływy z tytułu zaci�gni�cia po�yczek/kredytów 

4. Spłata po�yczek / kredytów 

5. Dywidendy wypłacone  

6. Odsetki zapłacone -312 -334

7. Pozostałe 

V. �rodki pieni��ne netto z działalno�ci finansowej -2 436 -1 791

VI. Zmiana netto stanu �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów -80 241 26 740

     Ró�nice kursowe netto -668 1 420

VII. �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 368 683 232 263

VIII. �rodki pieni��ne na koniec okresu 289 110 257 583

w tym o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania (�rodki zablokowane pod gwarancje) 9 849 11 988
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM       

              

  Kapitał  
podstawowy

Nale�ne 
wpłaty na 

kapitał 
podstawowy 

(wielko��
ujemna) 

Akcje 
własne 

Kapitał  
zapasowy / 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane 

/ 
niepokryte 

straty 

Kapitał 
własny 
ogółem 

I kwartał 2010 
okres od 01.01.2010 do 31.03.2010                              

Stan na 1 stycznia 2010 roku 20 000 217 021 111 718 348 739

Zmiany zasad rachunkowo�ci 24 801 -21 608 3 193

Stan na 1 stycznia 2010 roku po korektach 44 801 217 021 90 110 351 932

Zysk / (strata) za okres  9 046 9 046

Inne całkowite dochody   1 735 1 735

Całkowite dochody ogółem         10 781 10 781

Podział zysku z lat ubiegłych  0

Wypłacone dywidendy  0

Stan na 31 marca 2010 roku 44 801     217 021 100 891 362 713

              

2009 ROK 
okres od 01.01.2009 do 31.12.2009                              

Stan na 1 stycznia 2009 roku 20 000 173 583 15 706 209 289

Zmiany zasad rachunkowo�ci 24 801 -21 107 3 694

Stan na 1 stycznia 2009 roku po korektach 44 801 173 583 -5 401 212 983

Zysk / (strata) za okres  111 080 111 080

Inne całkowite dochody   27 869 27 869

Całkowite dochody ogółem         138 949 138 949

Podział zysku z lat ubiegłych  43 438 -43 438 0

Wypłacone dywidendy  0

Stan na 31 grudnia 2009 roku 44 801     217 021 90 110 351 932

              

1 kwartały 2009 
okres od 01.01.2009 do 31.03.2009                        

Stan na 1 stycznia 2009 roku 20 000 173 583 15 706 209 289

Zmiany zasad rachunkowo�ci 24 801 -21 107 3 694

Stan na 1 stycznia 2009 roku po korektach 44 801 173 583 -5 401 212 983

Zysk / (strata) za okres  16 347 16 347

Inne całkowite dochody   -13 749 -13 749

Całkowite dochody ogółem         2 598 2 598

Podział zysku z lat ubiegłych  -4 4 0

Wypłacone dywidendy  0

Stan na 31 marca 2009 roku 44 801     173 579 -2 799 215 581
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Dodatkowe informacje i obja�nienia 
do skróconego sprawozdania finansowego 
za okres 01.01.2010 roku – 31.03.2010 roku 

1. Informacje ogólne

Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe obejmuje dla rachunku zysków i strat okres 3 miesi�cy 2010 roku oraz zawiera dane 
porównywalne za okres 3 miesi�cy 2009 roku, a w przypadku danych bilansowych sporz�dzonych na dzie� 31 marca 2010 roku, 
zawiera dane porównywalne na dzie� 31 grudnia 2009 roku i 31 marca 2009 roku. 
Mostostal Warszawa S.A. jest spółk� akcyjn� posiadaj�c� osobowo�� prawn� zgodnie z prawem polskim, zarejestrowan� w S�dzie 
Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod 
numerem KRS: 0000008820. Siedziba Spółki znajduje si� w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 11a. Podstawowym przedmiotem 
działalno�ci s� specjalistyczne prace budowlane uj�te w PKD w dziale 4399Z. Akcje Spółki notowane s� na Giełdzie Papierów 
Warto�ciowych w Warszawie S.A., bran�a: budownictwo. 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
Podmiotem dominuj�cym dla spółki Mostostal Warszawa S.A. jest Acciona S.A.  
Mostostal Warszawa S.A. sporz�dza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jest tak�e jednostk� dominuj�c� i znacz�cym 
inwestorem. 

W I kwartale 2010 r. Spółka kontynuowała podj�te w latach poprzednich prace zwi�zane z dywersyfikacj� prowadzonej działalno�ci. 
Spółka utrzymała wiod�c� pozycj� w ró�nych dziedzinach budownictwa.  
Główne zało�enia i cele strategii Spółki, to: 
- dywersyfikacja geograficzna działalno�ci polegaj�ca na realizacji projektów w ró�nych regionach kraju celem tworzenia 

silnej, ogólnokrajowej marki oraz nawi�zania współpracy z wieloma podwykonawcami;  
- kontynuowanie dywersyfikacji działalno�ci polegaj�cej na realizacji kontraktów z ró�nych sektorów budownictwa; 
- dalsze wzmocnienie roli Mostostalu Warszawa, jako centralnego o�rodka zarz�dzania Grup� Kapitałow�; 
- stabilizacja wyników finansowych i wzrost mar� jako gwarancja długoterminowego rozwoju; 
- budowa trwałych relacji ze zleceniodawcami, b�d�ca istotnym czynnikiem sukcesu rozwoju na rynku; 
- oferowanie kompleksowych rozwi�za� oraz d��enie do maksymalnej elastyczno�ci oferty, a tak�e poszerzanie swoich 

kompetencji. 

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Skrócone �ródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 roku zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarz�d Spółki dnia 
17.05.2010 roku. 

3. Podstawa sporz�dzenia skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2010 roku oraz zasady rachunkowo�ci

3.1 Podstawa sporz�dzenia sprawozdania

Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa w dniu 12 maja 2009 podj�ło uchwał� na podstawie artykułu 45 ust. 1a i 1c ustawy o 
rachunkowo�ci o sporz�dzaniu przez Spółk� pocz�wszy od 1 stycznia 2010 sprawozda� jednostkowych zgodnie z 
Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci i Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz 
zwi�zanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
zako�czony dnia 31 grudnia 2009 roku zostało sporz�dzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowo�ci. 

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania działalno�ci gospodarczej przez 
Spółk� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci. Na dzie� zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza si�
istnienia okoliczno�ci wskazuj�cych na zagro�enie kontynuowania działalno�ci przez Spółk�. 

Kwartalne skrócone �ródroczne sprawozdanie finansowe Mostostal Warszawa nie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. 

3.2 O�wiadczenie o zgodno�ci

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesi�cy zako�czony 31 marca 2010 zostało sporz�dzone zgodnie z 
Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej („MSSF”), w szczególno�ci zgodnie z Mi�dzynarodowym 
Standardem Rachunkowo�ci nr 34 oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE. Na dzie� zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do 
publikacji, bior�c pod uwag� tocz�cy si� w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzon� przez Spółk� działalno��, 
w zakresie stosowanych zasad rachunkowo�ci nie ma ró�nicy mi�dzy standardami MSSF, które weszły w �ycie, a standardami 
MSSF zatwierdzonymi przez UE. 

MSSF obejmuj� standardy i interpretacje zaakceptowane przez Rad� Mi�dzynarodowych Standardów Rachunkowo�ci („RMSR”) 
oraz Komitet ds. Interpretacji Mi�dzynarodowej Sprawozdawczo�ci Finansowej („KIMSF”).  

3.3 Szacunki – wa�ne oszacowania i zało�enia

Oszacowania i os�dy poddaje si� nieustannej weryfikacji. Wynikaj� one z dotychczasowych do�wiadcze� oraz innych czynników, w 
tym przewidywa� co do przyszłych zdarze�, które w danej sytuacji wydaj� si� zasadne. 

3.3.1 Wa�ne oszacowania ksi�gowe 

Spółka dokonuje oszacowa� i przyjmuje zało�enia dotycz�ce przyszło�ci, które znajduj� odzwierciedlenie w niniejszym skróconym 
sprawozdaniu finansowym. Rzeczywiste wyniki mog� si� ró�ni� od tych szacunków. Szacunki Spółki dotycz� mi�dzy innymi 
utworzonych rezerw, wyceny kontraktów budowlanych, odpisów aktualizuj�cych warto�� aktywów, rozlicze� mi�dzyokresowych 
oraz przyj�tych stawek amortyzacyjnych oraz szacunków dotycz�cych bud�etów i mar� na realizowanych kontraktach.  
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Rezerwy na naprawy gwarancyjne  
W przypadku usług budowlanych, Spółka Mostostal Warszawa jest zobowi�zana do udzielenia gwarancji na swoje usługi. Jako 
ogóln� zasad� przyjmuje si� tworzenie rezerw na koszty napraw gwarancyjnych w wysoko�ci od 0,5% do 1% przychodów z danego 
kontraktu. Warto�� ta podlega jednak indywidualnej analizie i mo�e ulec zwi�kszeniu lub zmniejszeniu w uzasadnionych 
przypadkach. 

Niezafakturowane usługi podwykonawców  
Wi�kszo�� kontraktów budowlanych Spółka realizuje jako generalny wykonawca, korzystaj�c w szerokim zakresie z usług 
podwykonawców. Wykonane prace budowlane podlegaj� zatwierdzeniu przez zlecaj�cego w procesie odbioru robót poprzez 
podpisanie odpowiedniego protokołu oraz wystawienie faktury. Na ka�dy dzie� bilansowy istnieje znaczna cz��� wykonanych, ale 
niepotwierdzonych i niezafakturowanych prac przez podwykonawców, które Spółka ujmuje jako koszty kontraktu zgodnie z zasad�
memoriałow�. Wysoko�� kosztów podwykonawców z tytułu wykonanych, ale niezafakturowanych prac jest okre�lana przez słu�by 
techniczne na podstawie fizycznego obmiaru wykonanych robót i mogłaby si� ró�ni� od warto�ci okre�lonej w formalnym procesie 
odbioru robót budowlanych. 

Rozliczenia podatkowe  
W Polsce obowi�zuj� liczne regulacje dotycz�ce podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób 
prawnych i składek na ubezpieczenia społeczne. Przepisy dotycz�ce tych podatków podlegaj� cz�stym zmianom, co powoduje 
wyst�powanie w nich niejasno�ci i niespójno�ci. Cz�sto wyst�puj�ce ró�nice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów 
podatkowych zarówno wewn�trz organów pa�stwowych, jak i pomi�dzy organami pa�stwowymi i podatnikami, powoduj�
powstawanie obszarów niepewno�ci i konfliktów. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalno�ci podlegaj�ce regulacjom (na 
przykład kontroli celnej czy dewizowej) mog� by� przedmiotem kontroli przez okres pi�ciu lat. Odpowiednie władze kontrolne 
uprawnione s� do nakładania wysokich kar i sankcji wraz z odsetkami karnymi. Istnieje ryzyko, �e odpowiednie władze zajm�
odmienne ni� Spółka stanowisko w zakresie interpretacji przepisów, co mogłoby mie� znacz�cy wpływ na jej zobowi�zania 
podatkowe. 

Rezerwy na sprawy sporne  
Spółka jest stron� post�powa� s�dowych. Spółka dokonuje szczegółowej analizy potencjalnych ryzyk zwi�zanych z prowadzonymi 
sprawami i na tej podstawie podejmuje decyzje o konieczno�ci uj�cia skutków tych post�powa� w jej ksi�gach oraz wysoko�ci 
tworzonych rezerwy. 

3.3.2 Wa�ne os�dy przy stosowaniu zasad rachunkowo�ci 

Rozpoznawanie sprzeda�y na kontraktach budowlanych  

Spółka rozpoznaje przychody z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych zgodnie z metod� stopnia zaawansowania usługi, 
mierzonego udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach 
wykonania usługi. Ł�czne przychody z tytułu długoterminowych kontraktów budowlanych denominowanych w walucie obcej s�
ustalane w oparciu o dokonane do dnia bilansowego fakturowanie oraz o kurs walutowy obowi�zuj�cy na dzie� bilansowy. Bud�ety 
poszczególnych kontraktów podlegaj� formalnemu procesowi aktualizacji (rewizji) w oparciu o bie��ce informacje nie rzadziej ni�
raz na kwartał. W przypadku zaistnienia zdarze� pomi�dzy oficjalnymi rewizjami bud�etu, które w istotny sposób wpływaj� na wynik 
kontraktu warto�� całkowitych przychodów lub kosztów kontraktu mo�e zosta� zaktualizowana wcze�niej. 

3.4 Waluta pomiaru i waluta sprawozda� finansowych

Walut� pomiaru Spółki i walut� sprawozdawcz� sprawozda� finansowych jest złoty polski. 

3.5. Korekta bł�du

Nie wyst�piły korekty bł�dów podstawowych 

3.6 Inwestycje w innych jednostkach

Udziały w innych jednostkach wycenia si� według ceny nabycia z uwzgl�dnieniem odpisów spowodowanych trwał� utrat� ich 
warto�ci. Na ka�dy dzie� bilansowy Spółka ocenia, czy istniej� obiektywne dowody wskazuj�ce na trwał� utrat� warto�ci składnika 
b�d� grupy aktywów finansowych. Je�li dowody takie istniej�, Spółka ustala szacowan� mo�liw� do odzyskania warto�� składnika 
aktywów i dokonuje odpisu aktualizuj�cego z tytułu utraty warto�ci, w kwocie równej ró�nicy mi�dzy warto�ci� mo�liw� do 
odzyskania i warto�ci� bilansow�, strata wynikaj�ca z utraty warto�ci jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bie��cy okres. 
Przy sprzeda�y udziałów w innych podmiotach stosuje si� zasad� „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”. 

Udział we wspólnym przedsi�wzi�ciu

Spółka nie uczestniczy we wspólnych przedsi�wzi�ciach. 

3.7 Przeliczanie pozycji wyra�onych w walucie obcej

Transakcje wyra�one w walutach innych ni� polski złoty s� przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowi�zuj�cego w 
dniu zawarcia transakcji. 

Na dzie� bilansowy aktywa i zobowi�zania pieni��ne wyra�one w walutach innych ni� polski złoty s� przeliczane na złote polskie 
przy zastosowaniu odpowiednio obowi�zuj�cego na koniec okresu sprawozdawczego �redniego kursu ustalonego dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia ró�nice kursowe ujmowane s� odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) 
finansowych.  
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Aktywa i zobowi�zania niepieni��ne ujmowane według kosztu historycznego wyra�onego w walucie obcej s� wykazywane po kursie 
historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowi�zania niepieni��ne ujmowane według warto�ci godziwej wyra�onej w walucie obcej 
s� przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do warto�ci godziwej.  
Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych przeliczane s� na walut� polsk� w nast�puj�cy sposób: 
- odpowiednie pozycje bilansowe po �rednim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzie� bilansowy; 
- odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursie stanowi�cym �redni� arytmetyczn� �rednich kursów ustalonych przez 
Narodowy Bank Polski na ka�dy dzie� ko�cz�cy miesi�c obrotowy. Ró�nice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia s�
ujmowane bezpo�rednio w kapitale własnym jako odr�bny składnik. 

3.8 Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane s� według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonej o umorzenie oraz wszelkie 
odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci. Warto�� pocz�tkowa �rodków trwałych obejmuje ich cen� nabycia powi�kszon� o 
wszystkie koszty bezpo�rednio zwi�zane z zakupem i przystosowaniem składnika maj�tku do stanu zdatnego do u�ywania. Koszty 
poniesione po dacie oddania �rodka trwałego do u�ywania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obci��aj� rachunek zysków i strat 
w momencie ich poniesienia.  

Odpisy amortyzacyjne od �rodków trwałych dokonywane s� w Spółce według nast�puj�cych zasad: 

•  dla �rodków trwałych odpisy amortyzacyjne dokonywane s� metod� liniow�, zgodnie z okresem ekonomicznej u�yteczno�ci 
�rodka trwałego; 

• składniki maj�tkowe o warto�ci jednostkowej mniejszej ni� 350,00 zł oraz �rodki ochrony indywidualnej, odzie� i obuwie 
robocze zalicza si� do materiałów; 

• �rodki trwałe, z wyj�tkiem gruntów, s� amortyzowane liniowo w okresie odpowiadaj�cym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej u�yteczno�ci, który kształtuje si� nast�puj�co: 

budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej  10-40 lat 
urz�dzenia techniczne i maszyny 2,5-12 lat 
�rodki transportu 2,5-5 lat 
inne �rodki trwałe 4-10 lat 

Je�eli przy sporz�dzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczno�ci, które wskazuj� na to, �e warto�� bilansowa 
rzeczowych aktywów trwałych mo�e nie by� mo�liwa do odzyskania, dokonywany jest przegl�d tych aktywów pod k�tem 
ewentualnej utraty warto�ci. Je�eli istniej� przesłanki wskazuj�ce na to, �e mogła nast�pi� utrata warto�ci, a warto�� bilansowa 
przekracza szacowan� warto�� odzyskiwaln�, wówczas warto�� tych aktywów b�d� o�rodków wypracowuj�cych �rodki pieni��ne, 
do których te aktywa nale�� jest obni�ana do poziomu warto�ci odzyskiwalnej. Warto�� odzyskiwalna odpowiada wy�szej z 
nast�puj�cych dwóch warto�ci: ceny sprzeda�y netto lub warto�ci u�ytkowej. Przy ustalaniu warto�ci u�ytkowej, szacowane 
przyszłe przepływy pieni��ne s� dyskontowane do warto�ci bie��cej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlaj�cej 
aktualne oceny rynkowe warto�ci pieni�dza w czasie oraz ryzyka zwi�zanego z danym składnikiem aktywów. W przypadku 
składnika aktywów, który nie generuje wpływów pieni��nych w sposób znacz�co samodzielny, warto�� odzyskiwalna jest ustalana 
dla o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne, do którego ten składnik nale�y. Odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci s�
ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji koszt własny sprzeda�y. 

Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych mo�e zosta� usuni�ta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie s�
spodziewane �adne ekonomiczne korzy�ci wynikaj�ce z dalszego u�ytkowania takiego składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty 
wynikaj�ce z usuni�cia danego składnika aktywów z bilansu (obliczone jako ró�nica pomi�dzy ewentualnymi wpływami ze 
sprzeda�y netto a warto�ci� bilansow� danej pozycji) s� ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano 
takiego usuni�cia.  

Inwestycje rozpocz�te dotycz� �rodków trwałych b�d�cych w toku budowy lub monta�u i s� wykazywane według cen nabycia lub 
kosztu wytworzenia. �rodki trwałe w budowie nie podlegaj� amortyzacji do czasu zako�czenia budowy i przekazania �rodka 
trwałego do u�ywania. 

Koszty finansowania zewn�trznego 
Koszty finansowania zewn�trznego zwi�zane z nabyciem, budow� lub wytworzeniem dostosowywanego składnika aktywów 
ujmowane s� jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (MSR 23). 

3.9 Nieruchomo�ci inwestycyjne

Pocz�tkowe uj�cie nieruchomo�ci inwestycyjnych nast�puje według ceny nabycia z uwzgl�dnieniem kosztów transakcji. Po 
pocz�tkowym uj�ciu nieruchomo�ci inwestycyjne s� wykazywane według warto�ci godziwej. Zyski lub straty wynikaj�ce ze zmian 
warto�ci godziwej nieruchomo�ci inwestycyjnych s� ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powstały. 

Nieruchomo�ci inwestycyjne s� usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej nieruchomo�ci 
inwestycyjnej z u�ytkowania, gdy nie s� spodziewane �adne przyszłe korzy�ci z jej sprzeda�y. Wszelkie zyski lub straty wynikaj�ce 
z usuni�cia nieruchomo�ci inwestycyjnej z bilansu s� ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano 
takiego usuni�cia. 

3.10 Warto�ci niematerialne

Do warto�ci niematerialnych nabytych zaliczane s� aktywa spełniaj�ce nast�puj�ce kryteria: 

- mo�na je wyodr�bni� lub wydzieli� z jednostki gospodarczej i sprzeda�, przekaza�, licencjonowa� lub odda� do odpłatnego 
u�ytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak te� ł�cznie z powi�zanymi z nimi umowami, składnikami aktywów lub 
zobowi�za� lub 
- wynikaj� z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez wzgl�du na to, czy mog� podlega� przeniesieniu lub 
wyodr�bnieniu z jednostki gospodarczej. 
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Warto�ci niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji s� ujmowane w bilansie według ceny nabycia. Warto�ci 
niematerialne nabyte w ramach transakcji przej�cia jednostki gospodarczej s� ujmowane w bilansie według warto�ci godziwej na 
dzie� przej�cia.  

Po pocz�tkowym uj�ciu wobec warto�ci niematerialnych stosuje si� model kosztu historycznego.  

Okres u�ytkowania warto�ci niematerialnych w zale�no�ci od ich rodzaju został oceniony i uznany za ograniczony lub nieokre�lony.  
Z wyj�tkiem prac rozwojowych, warto�ci niematerialne wytworzone przez jednostk� we własnym zakresie nie s� ujmowane w 
aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie s� ujmowane w ci��ar rachunku zysków i strat w roku, w którym zostały 
poniesione.  

Warto�ci niematerialne s� poddawane ocenie pod k�tem ewentualnej utraty warto�ci corocznie, gdy w ci�gu okresu 
sprawozdawczego pojawi si� przesłanka utraty warto�ci wskazuj�ca na to, �e ich warto�� bilansowa mo�e nie by� mo�liwa do 
odzyskania. 

Warto�ci niematerialne s� amortyzowane liniowo w okresie odpowiadaj�cym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
u�yteczno�ci, który kształtuje si� nast�puj�co: 

patenty, licencje, znaki firmowe  5 lat 
oprogramowanie komputerowe  5 lat 
inne warto�ci niematerialne  5 lat 

Odpisów amortyzacyjnych od warto�ci niematerialnych o warto�ci pocz�tkowej nie wi�kszej ni� 3.500,00 zł dokonuje si� w sposób 
uproszczony, poprzez jednorazowy, pełny odpis warto�ci pocz�tkowej w miesi�cu nast�pnym po miesi�cu, w którym przekazano je 
do u�ytkowania. Odpis amortyzacyjny składników warto�ci niematerialnych o ograniczonym okresie u�ytkowania ujmuje si� w 
rachunku zysków i strat w ci��ar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika warto�ci niematerialnych. 

Zyski lub straty wynikaj�ce z usuni�cia warto�ci niematerialnych z bilansu s� wyceniane według ró�nicy pomi�dzy wpływami ze 
sprzeda�y netto a warto�ci� bilansow� danego składnika aktywów i s� ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie jego 
wyksi�gowania. 

3.11 Koszty prac badawczych i rozwojowych 

Koszty prac badawczych s� odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. Nakłady poniesione na prace 
rozwojowe wykonane w ramach danego przedsi�wzi�cia s� przenoszone na kolejny okres, je�eli mo�na uzna�, �e zostan� one w 
przyszło�ci odzyskane. Po pocz�tkowym uj�ciu nakładów na prace rozwojowe, stosuje si� model kosztu historycznego 
wymagaj�cy, aby składniki aktywów były ujmowane według cen nabycia pomniejszonych o skumulowan� amortyzacj� i 
skumulowane odpisy aktualizuj�ce z tytułu utraty warto�ci. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres s� amortyzowane przez 
przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzeda�y z danego przedsi�wzi�cia. 

3.12 Odzyskiwalna warto�� aktywów długoterminowych

Na ka�dy dzie� bilansowy Spółka dokonuje oceny aktywów pod k�tem istnienia przesłanek wskazuj�cych na utrat� ich warto�ci. 
W przypadku istnienia takiej przesłanki, Spółka dokonuje formalnego oszacowania warto�ci odzyskiwalnej. W przypadku, gdy 
warto�� bilansowa danego składnika aktywów lub o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne przewy�sza jego warto��
odzyskiwan�, uznaje si� utrat� jego warto�ci i dokonuje odpisu aktualizuj�cego jego warto�� do poziomu warto�ci odzyskiwalnej. 
Warto�� odzyskiwalna jest jedn� z dwóch warto�ci w zale�no�ci od tego, która z nich jest wy�sza: warto�ci� godziw� pomniejszon�
o koszty zbycia lub warto�ci� u�ytkow� danego składnika aktywów lub o�rodka wypracowuj�cego �rodki pieni��ne. 

3.13 Instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe dzielone s� na nast�puj�ce kategorie:  
- Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci, 
- Instrumenty finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy,  
- Po�yczki udzielone i nale�no�ci,  
- Aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y, 
- Pozostałe zobowi�zania finansowe.  

	 Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci s� to inwestycje o okre�lonych lub mo�liwych do okre�lenia 
płatno�ciach oraz ustalonym terminie wymagalno�ci, które Spółka zamierza i ma mo�liwo�� utrzyma� w posiadaniu do tego czasu. 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci wyceniane s� według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego 
kosztu) ustalanej przy u�yciu efektywnej stopy procentowej.  

	 Instrumenty finansowe nabyte w celu generowania zysku dzi�ki krótkoterminowym wahaniom ceny s� klasyfikowane jako 
instrumenty finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy i s� wyceniane w warto�ci godziwej bez 
uwzgl�dnienia kosztów transakcji. Zmiany warto�ci tych instrumentów finansowych uwzgl�dniane s� w przychodach lub kosztach 
finansowych. Wyceny instrumentów finansowych dokonuj� instytucje finansowe z którymi s� zawarte transakcje zabezpieczaj�ce.  

	 Po�yczki udzielone i nale�no�ci s� wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy 
u�yciu efektywnej stopy procentowej. Nale�no�ci o krótkim terminie wymagalno�ci dla których nie okre�lono stopy procentowej 
wyceniane s� w kwocie wymaganej zapłaty. 

	 Wszystkie pozostałe aktywa finansowe s� aktywami finansowymi dost�pnymi do sprzeda�y. Aktywa finansowe dost�pne do 
sprzeda�y s� ujmowane według warto�ci godziwej, nie potr�caj�c kosztów transakcji zbycia. W przypadku braku notowa�
giełdowych na aktywnym rynku i braku mo�liwo�ci wiarygodnego okre�lenia ich warto�ci godziwej metodami alternatywnymi, 
aktywa finansowe dost�pne do sprzeda�y wyceniane s� w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty warto�ci. 
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Dodatni� i ujemn� ró�nic� pomi�dzy warto�ci� godziw� a cen� nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów 
dost�pnych do sprzeda�y (je�li istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo których warto�� godziwa 
mo�e by� ustalona w inny wiarygodny sposób), odnosi si� na zyski zatrzymane. Spadek warto�ci aktywów dost�pnych do 
sprzeda�y spowodowany utrat� warto�ci odnosi si� do rachunku zysków i strat jako koszt finansowy. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalno�ci kwalifikowane s� jako aktywa długoterminowe, je�eli ich zapadalno��
przekracza 12 miesi�cy od dnia bilansowego. 

Aktywa finansowe wyceniane w warto�ci godziwej przez wynik finansowy zaliczane s� do aktywów obrotowych, je�eli Zarz�d ma 
zamiar zrealizowa� zyski z tych aktywów w ci�gu 12 miesi�cy od dnia bilansowego. 

Nabycie i sprzeda� aktywów finansowych rozpoznawane s� na dzie� dokonania transakcji. W momencie pocz�tkowego uj�cia s�
one wyceniane po cenie nabycia, czyli w warto�ci godziwej, obejmuj�cej koszty transakcji. 

Zobowi�zania finansowe nie b�d�ce instrumentami finansowymi wycenianymi w warto�ci godziwej przez wynik finansowy, s�
wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy u�yciu metody efektywnej stopy procentowej. 

Instrument finansowy zostaje usuni�ty z bilansu, gdy Spółka traci kontrol� nad prawami umownymi składaj�cymi si� na dany 
instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzeda�y instrumentu lub gdy wszystkie przepływy �rodków 
pieni��nych przypisane danemu instrumentowi przechodz� na niezale�n� stron� trzeci�. 

3.14 Wbudowane instrumenty pochodne

W przypadku nabycia instrumentu finansowego, którego składnikiem jest wbudowany instrument pochodny, a cało�� lub cz���
przepływów pieni��nych zwi�zanych z takim instrumentem finansowym zmienia si� w sposób podobny do tego, jaki wbudowany 
instrument pochodny powodowałby samodzielnie, wbudowany instrument pochodny wykazuje si� odr�bnie od umowy zasadniczej. 
Nast�puje to wtedy, gdy spełnione s� ł�cznie nast�puj�ce warunki: 

- instrument finansowy nie jest zaliczany do aktywów przeznaczonych do obrotu lub dost�pnych do sprzeda�y, których skutki 
przeszacowania s� odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,  
- charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim zwi�zane nie s� �ci�le powi�zane z charakterem umowy zasadniczej i 
ryzykami z niej wynikaj�cymi, 
- odr�bny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicj�
instrumentu pochodnego, 
- mo�liwe jest wiarygodne ustalenie warto�ci godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego. 

Wbudowane instrumenty pochodne s� wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, które nie s� uznane 
za instrumenty zabezpieczaj�ce. 

W przypadku umów nie b�d�cych instrumentami finansowymi, których składnikiem jest instrument spełniaj�cy powy�sze warunki, 
wbudowany instrument pochodny zalicza si� do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub zobowi�za� finansowych. 
Dla kontraktów długoterminowych zawieranych w EURO, wbudowany instrument pochodny nie jest wyodr�bniany, poniewa� Zarz�d 
jest zdania, i� EURO stało si� walut� typow� dla kontraktów zawieranych na rynku budowlanym. 

Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko wła�ciwe dla wbudowanego instrumentu pochodnego w walucie 
obcej s� �ci�le powi�zane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem wła�ciwym dla umowy zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje 
równie� sytuacje gdy waluta umowy zasadniczej jest walut� zwyczajow� dla kontraktów zakupu lub sprzeda�y pozycji 
niefinansowych na rynku dla danej transakcji.  

3.15 Instrumenty zabezpieczaj�ce

Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia si� przed ryzykiem zwi�zanym ze zmian� kursów wymiany 
walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe. Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe s� wyceniane według warto�ci 
godziwej. Zmiany warto�ci godziwej instrumentów pochodnych zalicza si� odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych 
okresu sprawozdawczego, w którym nast�piło przeszacowanie. 

Warto�� godziwa walutowych kontraktów terminowych jest ustalana w odniesieniu do bie��cych kursów terminowych (forward) 
wyst�puj�cych przy kontraktach o podobnym  terminie zapadalno�ci. 

W rachunkowo�ci zabezpiecze�, zabezpieczenia klasyfikowane s� albo jako zabezpieczenie warto�ci godziwej, zabezpieczaj�ce 
przed ryzykiem zmian warto�ci godziwej uj�tego składnika aktywów lub zobowi�zania, albo jako zabezpieczenie przepływów 
�rodków pieni��nych, zabezpieczaj�ce przed zmianami przepływów �rodków pieni��nych, które przypisa� mo�na konkretnemu 
rodzajowi ryzyka zwi�zanego z uj�tym składnikiem aktywów, zobowi�zaniem lub prognozowan� transakcj�. 

W przypadku zabezpiecze� warto�ci godziwej, które spełniaj� warunki umo�liwiaj�ce stosowanie zasad rachunkowo�ci 
zabezpiecze�, zysk lub strata z aktualizacji wyceny instrumentu zabezpieczaj�cego według warto�ci godziwej s� bezzwłocznie 
ujmowane w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata na zabezpieczanej pozycji, które przypisa� mo�na ryzyku, przed którym 
jednostka pragnie si� zabezpieczy�, koryguj� warto�� bilansow� zabezpieczanej pozycji oraz s� ujmowane w rachunku zysków i 
strat. Je�li korygowana jest warto�� bilansowa zabezpieczanego oprocentowanego instrumentu finansowego, korekta ta jest 
odpisywana w ci��ar wyniku finansowego netto w sposób umo�liwiaj�cy jej całkowite zamortyzowanie przed upływem terminu 
wymagalno�ci / zapadalno�ci tego instrumentu. 

W przypadku zabezpieczania przepływów pieni��nych zyski lub straty z wyceny do warto�ci godziwej instrumentu 
zabezpieczaj�cego, w cz��ci stanowi�cej efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pieni��nych zwi�zanych z 
zabezpieczan� pozycj�, odnosi si� na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w wysoko�ci ni�szej z kwot: 

- bezwzgl�dnej skumulowanej zmiany warto�ci instrumentu zabezpieczaj�cego wynikaj�cej z zabezpieczanego ryzyka; 
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- warto�ci godziwych skumulowanych od dnia rozpocz�cia zabezpieczenia zmian przyszłych przepływów pieni��nych zwi�zanych z 
zabezpieczan� pozycj� wynikaj�c� z zabezpieczanego ryzyka. 

Cz��� zmiany warto�ci godziwej instrumentów zabezpieczaj�cych stanowi�cych efekt zabezpieczenia jest reklasyfikowane z 
kapitałów do rachunku zysków i strat w okresie w którym zabezpieczenie transakcji wpływa na rachunek zysków i strat i koryguje 
przychody operacyjne tego okresu 

Cz��� skutków przeszacowania instrumentu zabezpieczaj�cego, obejmuj�c� kwot� nie stanowi�c� w pełni efektywnego 
zabezpieczenia, je�eli instrumentem zabezpieczaj�cym jest pochodny instrument finansowy, zalicza si� do przychodów lub kosztów 
finansowych okresu sprawozdawczego. 

Spółka zaprzestaje stosowania rachunkowo�ci zabezpiecze�, je�li nast�pi którekolwiek ze zdarze� opisanych poni�ej: 

- Instrument zabezpieczaj�cy wyga�nie, zostaje sprzedany lub zrealizowany, za wyj�tkiem rolowania lub zast�pienia instrumentu 
zabezpieczaj�cego, je�li takie rolowanie lub zast�pienie jest cz��ci� udokumentowanej strategii zabezpieczaj�cej. W takim 
przypadku skumulowany zysk/ strata na instrumencie zabezpieczaj�cym pozostaje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych do 
momentu zrealizowania planowanej transakcji. 
- Powi�zanie zabezpieczaj�ce nie spełnia wymogów nało�onych przez MSR 39. Skumulowany zysk / strata na instrumencie 
zabezpieczaj�cym pozostaje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych do momentu zrealizowania planowanej transakcji.
- Planowana transakcja lub przyszłe zobowi�zanie w ocenie Spółki nie b�d� wykonane. W takim przypadku skumulowane zyski/ 
straty netto z wyceny instrumentu zabezpieczaj�cego, uj�te w kapitale z aktualizacji wyceny, zalicza si� odpowiednio do rachunku 
zysków i strat okresu sprawozdawczego. 

3.16 Zapasy

Zapasy s� wyceniane według ni�szej z dwóch warto�ci: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i mo�liwej do uzyskania ceny 
sprzeda�y netto. 

Koszty poniesione na doprowadzenie ka�dego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu – zarówno w odniesieniu do 
bie��cego, jak i poprzedniego roku – s� ujmowane w nast�puj�cy sposób: 

Materiały w cenie nabycia ustalonej metod� „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 
Produkty gotowe i produkty w toku koszt bezpo�rednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut po�rednich 

kosztów produkcji ustalony przy zało�eniu normalnego wykorzystania mocy 
produkcyjnych, z wył�czeniem kosztów finansowania zewn�trznego. 

Towary w cenie nabycia ustalonej metod� „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 
towary stanowi�ce roboty wykonane przez podwykonawców i przeznaczone do 
dalszej odsprzeda�y wycenia si� wg cen zakupu. 

Koszty zakupu odpisuje si� w cało�ci w okresie sprawozdawczym w którym koszty te poniesiono. 

Cen� sprzeda�y netto mo�liw� do uzyskania jest szacowana cena sprzeda�y dokonywana w toku zwykłej działalno�ci 
gospodarczej, pomniejszona o koszty wyko�czenia i szacowane koszty niezb�dne do doprowadzenia sprzeda�y do skutku. 

3.17 Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci

Nale�no�ci z tytułu dostaw i usług, s� wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzgl�dnieniem rezerwy na 
nie�ci�galne nale�no�ci. Rezerwa na nale�no�ci w�tpliwe oszacowywana jest wtedy, gdy �ci�gni�cie pełnej kwoty nale�no�ci 
przestało by� prawdopodobne. Nale�no�ci nie�ci�galne s� odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie stwierdzenia ich 
nie�ci�galno�ci.  

W przypadku, gdy wpływ warto�ci pieni�dza w czasie jest istotny, warto�� nale�no�ci jest ustalana poprzez zdyskontowanie 
prognozowanych przyszłych przepływów pieni��nych do warto�ci bie��cej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto 
odzwierciedlaj�cej aktualne oceny rynkowe warto�ci pieni�dza w czasie. Je�eli zastosowana została metoda polegaj�ca na 
dyskontowaniu, zwi�kszenie nale�no�ci w zwi�zku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe. 

Kaucje z tytułu umów budowlanych o okresie zapłaty powy�ej jednego roku s� wyceniane pocz�tkowo według warto�ci godziwej, a 
nast�pnie s� rozliczane wg zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem efektywnej stopy procentowej. Ró�nica pomi�dzy warto�ci�
nominalna kaucji a jej warto�ci� godziw� jest ujmowana w przychodach lub kosztach finansowych okresu finansowego w którym 
kaucja została udzielona.  

3.18 �rodki pieni��ne i ekwiwalenty �rodków pieni��nych

�rodki pieni��ne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmuj� �rodki pieni��ne w banku i w kasie oraz lokaty 
krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalno�ci nie przekraczaj�cym trzech miesi�cy. 

Saldo �rodków pieni��nych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pieni��nych składa si� z 
okre�lonych powy�ej �rodków pieni��nych i  ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bie��cych. 

3.19 Oprocentowane kredyty bankowe, po�yczki i papiery dłu�ne

W momencie pocz�tkowego uj�cia, wszystkie kredyty bankowe, po�yczki i papiery dłu�ne s� ujmowane według ceny nabycia 
odpowiadaj�cej warto�ci godziwej otrzymanych �rodków pieni��nych, pomniejszonej o koszty zwi�zane z uzyskaniem kredytu lub 
po�yczki. 

Po pocz�tkowym uj�ciu oprocentowane kredyty, po�yczki i papiery dłu�ne s� nast�pnie wyceniane według zamortyzowanego 
kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 
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Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzgl�dnia si� koszty zwi�zane z uzyskaniem kredytu lub po�yczki oraz dyskonta lub 
premie uzyskane przy rozliczeniu zobowi�zania. 

Zyski i straty s� ujmowane w rachunku zysków i strat z chwil� usuni�cia zobowi�zania z bilansu, a tak�e w wyniku naliczenia 
odsetek przez okres trwania kredytu i po�yczki. 

3.20 Rezerwy

Rezerwy tworzone s� wówczas, gdy na Spółce ci��y istniej�cy obowi�zek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) wynikaj�cy ze 
zdarze� przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, �e wypełnienie tego obowi�zku spowoduje konieczno�� wypływu korzy�ci 
ekonomicznych oraz mo�na dokona� wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowi�zania. Je�eli Spółka spodziewa si�, �e koszty 
obj�te rezerw� zostan� zwrócone, na przykład na mocy umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odr�bny 
składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy jest rzecz� praktycznie pewn�, �e zwrot ten rzeczywi�cie nast�pi. Koszty dotycz�ce danej 
rezerwy s� ujmowane w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ warto�ci pieni�dza 
w czasie jest istotny, wielko�� rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieni��nych 
do warto�ci bie��cej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlaj�cej aktualne oceny rynkowe warto�ci pieni�dza w 
czasie oraz ewentualnego ryzyka zwi�zanego z danym zobowi�zaniem. Je�eli zastosowana została metoda polegaj�ca na 
dyskontowaniu, zwi�kszenie rezerwy w zwi�zku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewn�trznego. 

3.21 Odprawy emerytalne

Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółki maj� prawo do odpraw emerytalnych. Odprawy emerytalne 
s� wypłacane jednorazowo, w momencie przej�cia na emerytur�. Wysoko�� odpraw emerytalnych zale�y od sta�u pracy oraz 
�redniego wynagrodzenia pracownika. Spółki tworz� rezerw� na przyszłe zobowi�zania z tytułu odpraw emerytalnych w celu 
przyporz�dkowania kosztów do okresów, których dotycz�. Według MSR 19 odprawy emerytalne s� programami okre�lonych 
�wiadcze� po okresie zatrudnienia. Warto�� bie��ca tych zobowi�za� jest obliczona przez niezale�nego aktuariusza. Zyski i straty z 
oblicze� aktuarialnych s� ujmowane w rachunku zysków i strat. 

3.22 Leasing 

Spółka jest stron� umów leasingowych, na podstawie których przyjmuj� do odpłatnego u�ywania lub pobierania po�ytków obce 
�rodki trwałe lub warto�ci niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. 

W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których nast�puje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i po�ytków 
wynikaj�cych z tytułu posiadania aktywów b�d�cych przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako 
�rodek trwały według warto�ci godziwej lub (je�eli ni�sza) w warto�ci bie��cej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzie�
rozpocz�cia leasingu. Opłaty leasingowe s� dzielone mi�dzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowi�zania w sposób 
umo�liwiaj�cy uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowi�zania. Koszty finansowe ujmowane s� bezpo�rednio 
w rachunku zysków i strat.  

�rodki trwałe b�d�ce przedmiotem umowy leasingu finansowego s� amortyzowane w sposób okre�lony dla własnych �rodków 
trwałych. Jednak�e, gdy brak jest pewno�ci, co do przej�cia prawa własno�ci przedmiotu umowy, wówczas �rodki trwałe u�ywane 
na podstawie umów leasingu finansowego s� amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres u�ytkowania lub 
okres trwania leasingu.  

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniaj� warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane s� jako koszty w rachunku 
zysków i strat metod� liniow� przez okres trwania leasingu.  

3.23 Przychody

Przychody s� ujmowane w takiej wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e Spółka uzyska korzy�ci ekonomiczne zwi�zane z 
dan� transakcj� oraz gdy kwot� przychodów mo�na wyceni� w wiarygodny sposób. Przychody s� rozpoznawane po pomniejszeniu 
o podatek od towarów i usług (VAT). Przy ujmowaniu przychodów obowi�zuj� równie� kryteria przedstawione poni�ej. 

3.23.1 Sprzeda� towarów i produktów 

Przychody s� ujmowane, je�eli znacz�ce ryzyko i korzy�ci wynikaj�ce z prawa własno�ci do towarów i produktów zostały 
przekazane nabywcy oraz gdy kwot� przychodów mo�na wyceni� w wiarygodny sposób.  

3.23.2 Kontrakty budowlane

Spółka rozpoznaje przychody z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych zgodnie z metod� stopnia zaawansowania usługi, 
mierzonego udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach 
wykonania usługi. Do wyceny niezrealizowanych cz��ci przychodów i kosztów z tytułów kontraktów wyra�onych w walutach obcych 
Spółka stosuje zasad�: przychody i koszty s� rozpoznawane do stopnia zaawansowania wg warto�ci z wystawionych faktur 
kosztowych w PLN. 

W przypadku wyst�pienia ró�nicy pomi�dzy warto�ci� zafakturowanych przychodów, a warto�ci� przychodów obliczon� metod�
stopnia zaawansowania na danym kontrakcie spółki odpowiednio koryguj� warto�� przychodów ze sprzeda�y.  

W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobie�stwo, i� ł�czne koszty zwi�zane z realizacj� kontraktu przekrocz� ł�czne przychody, 
przewidywana strata (nadwy�ka kosztów nad przychodami) jest ujmowana jako rezerwa na straty na kontrakcie (prezentowana w 
ramach pozostałych rezerw krótkoterminowych) i obci��a koszty kontraktu.  

Je�eli nie mo�na wiarygodnie oszacowa� wyniku umowy o budow�, przychody ujmuje si� wył�cznie do wysoko�ci poniesionych 
kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne.  
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Spółka prezentuje w aktywach kwot� nale�n� od klientów z tytułu prac wynikaj�cych z umowy, w odniesieniu do wszystkich umów 
w trakcie realizacji, z tytułu których wypadkowa kwota poniesionych kosztów i uj�tych przychodów (pomniejszonych o uj�te straty) 
przewy�sza kwoty naliczone za prac� wykonan� w ramach umowy. Nieuregulowane kwoty naliczone i zafakturowane za prac�
wykonan� w ramach umowy prezentowane s� w pozycji „nale�no�ci z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale�no�ci”, natomiast 
kwoty zatrzymane przez odbiorców - w pozycji „kaucje z tytułu umów o budow�”.  

Spółka prezentuje w zobowi�zaniach kwot� nale�n� z tytułu prac wynikaj�cych z umowy, w odniesieniu do wszystkich umów w 
trakcie realizacji, z tytułu których kwoty zafakturowane za prac� wykonan� w ramach umowy przewy�szaj� kwoty naliczonych 
przychodów. Nieuregulowane kwoty nale�ne dostawcom, na które Spółka otrzymała faktury, prezentowane s� w pozycji 
„zobowi�zania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowi�zania”, natomiast kwoty zatrzymane dostawcom - w pozycji „kaucje z 
tytułu umów o budow�”.  

3.23.3 Odsetki

Przychody z tytułu odsetek s� rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) je�eli 
ich otrzymanie nie jest w�tpliwe. 

3.23.4 Dywidendy

Dywidendy s� ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 

3.23.5 Przychody z tytułu wynajmu

Przychody z tytułu wynajmu nieruchomo�ci inwestycyjnych ujmowane s� metod� liniow� przez okres wynajmu w stosunku do 
otwartych umów. 

3.24 Podatek dochodowy

Bie��ce zobowi�zania z tytułu  podatku dochodowego od osób prawnych s�  naliczane zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.  

Nale�no�ci i zobowi�zania z tytułu bie��cego podatku s� oddzielnie ujmowane i wyceniane w bilansie. Podlegaj� one 
kompensatom w bilansie tylko wtedy gdy s� nało�one przez t� sam� władz� podatkow�, a władza ta wyrazi na kompensat� zgod�. 
Na potrzeby sprawozdawczo�ci finansowej, rezerwa na odroczony podatek dochodowy jest tworzona metod� zobowi�za�
bilansowych w stosunku do wszystkich ró�nic przej�ciowych wyst�puj�cych na dzie� bilansowy mi�dzy warto�ci� podatkow�
aktywów i pasywów a ich warto�ci� bilansow� wykazan� w sprawozdaniu finansowym. 

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich ró�nic przej�ciowych: 

- z wyj�tkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku pocz�tkowego uj�cia warto�ci firmy lub pocz�tkowego 
uj�cia składnika aktywów b�d� zobowi�zania przy transakcji nie stanowi�cej poł�czenia jednostek gospodarczych i w chwili jej 
zawierania nie maj�cej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy strat� podatkow� oraz  
- w przypadku dodatnich ró�nic przej�ciowych wynikaj�cych z inwestycji w jednostkach zale�nych lub stowarzyszonych i udziałów 
we wspólnych przedsi�wzi�ciach – z wyj�tkiem sytuacji, gdy terminy odwracania si� ró�nic przej�ciowych podlegaj� kontroli 
inwestora i gdy prawdopodobne jest, i� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci ró�nice przej�ciowe nie ulegn� odwróceniu. 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane s� w odniesieniu do wszystkich ujemnych ró�nic przej�ciowych, jak równie�
niewykorzystanych aktywów podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na nast�pne lata, w takiej 
wysoko�ci, w jakiej jest prawdopodobne, �e zostanie osi�gni�ty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzysta� ww. ró�nice, 
aktywa i straty: 

- z wyj�tkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotycz�ce ujemnych ró�nic przej�ciowych powstaj� w wyniku 
pocz�tkowego uj�cia składnika aktywów b�d� zobowi�zania przy transakcji nie stanowi�cej poł�czenia jednostek gospodarczych i 
w chwili jej zawierania nie maj� wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy strat� podatkow� oraz 
- w przypadku ujemnych ró�nic przej�ciowych z tytułu inwestycji w jednostkach zale�nych lub stowarzyszonych oraz udziałów we 
wspólnych przedsi�wzi�ciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysoko�ci, 
w jakiej jest prawdopodobne, i� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci ww. ró�nice przej�ciowe ulegn� odwróceniu i osi�gni�ty 
zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potr�cenie ujemnych ró�nic przej�ciowych. 

Warto�� bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na ka�dy dzie� bilansowy i ulega 
stosownemu obni�eniu o tyle, o ile przestało by� prawdopodobne osi�gni�cie dochodu do opodatkowania wystarczaj�cego do 
cz��ciowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane s� z zastosowaniem stawek 
podatkowych, które według przewidywa� b�d� obowi�zywa� w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa 
rozwi�zana, przyjmuj�c za podstaw� stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowi�zuj�ce na dzie� bilansowy lub takie, których 
obowi�zywanie w przyszło�ci jest pewne na dzie� bilansowy. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje si� z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
wtedy i tylko wtedy gdy jednostka gospodarcza posiada mo�liwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty 
i s� one nało�one przez t� sam� władz� podatkow�. 

Podatek dochodowy dotycz�cy pozycji ujmowanych bezpo�rednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale własnym, a nie w 
rachunku zysków i strat. 
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Przepisy dotycz�ce podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy składek na 
ubezpieczenia społeczne podlegaj� cz�stym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych 
regulacji b�d� precedensów prawnych. Obowi�zuj�ce przepisy zawieraj� równie� niejasno�ci, które powoduj� ró�nice w opiniach, 
co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno mi�dzy organami pa�stwowymi, jak i mi�dzy organami pa�stwowymi i 
przedsi�biorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mog� by� przedmiotem kontroli organów, 
które uprawnione s� do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowi�za� musz� zosta�
wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powoduj�, �e ryzyko podatkowe w Polsce jest wy�sze ni� istniej�ce zwykle w 
krajach o bardziej rozwini�tym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mog� zosta� poddane kontroli przez okres pi�ciu lat. 
W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mog� ulec zmianie w pó�niejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich 
wysoko�ci przez organa skarbowe. 

3.25 Dotacje rz�dowe

Spółka korzysta z dofinansowania w ramach projektów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej. Dofinansowania s�
prezentowane w przychodach przyszłych okresów, a w miar� ponoszenia kosztów z nimi zwi�zanymi przeksi�gowywane s� na 
przychody, aby zapewni� ich współmierno�� z odno�nymi kosztami, które dotacje maj� w zamierzeniu kompensowa�. Dotacj�
rz�dow�, która staje si� nale�na jako forma rekompensaty za ju� poniesione koszty lub straty lub przyznania jednostce 
gospodarczej celem udzielenia jej natychmiastowego finansowego wsparcia, bez towarzysz�cych przyszłych kosztów, ujmuje si�
jako przychód w okresie, w którym stała si� nale�na. 

3.26 Zysk (strata) netto na akcj�

Zysk (strata) netto na akcj� dla ka�dego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku (straty) netto za dany okres przez �redni�
wa�on� liczb� akcji w danym okresie sprawozdawczym. 

3.27 Zmiany stosowanych zasad rachunkowo�ci

Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa w dniu 12 maja 2009 podj�ło uchwał� na podstawie artykułu 45 ust. 1a i 1c ustawy o 
rachunkowo�ci o sporz�dzaniu przez Spółk� pocz�wszy od 1 stycznia 2010 sprawozda� jednostkowych zgodnie z 
Mi�dzynarodowymi Standardami Rachunkowo�ci i Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej oraz 
zwi�zanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporz�dze� Komisji Europejskiej. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 
zako�czony dnia 31 grudnia 2009 roku zostało sporz�dzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowo�ci. 

W zwi�zku z faktem, �e Spółka jest jednostk� dominuj�c� grupy kapitałowej sporz�dzaj�cej skonsolidowane sprawozdania 
finansowe według Mi�dzynarodowych Standardów Sprawozdawczo�ci Finansowej, Spółka przyj�ła w swoim pierwszym 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym zgodnym z MSSF na dzie� przej�cia na MSSF w tym sprawozdaniu takie same warto�ci 
aktywów i zobowi�za�, jakie uwzgl�dnia w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z wymogami 
Mi�dzynarodowego Standardu Sprawozdawczo�ci Finansowej nr 1: Zastosowanie Mi�dzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczo�ci Finansowej po raz pierwszy. Spółka skorzystała tak�e ze zwolnienia polegaj�cego na mo�liwo�ci przyj�cia jako 
zakładanego kosztu inwestycji w jednostki zale�ne, współzale�ne oraz stowarzyszone warto�ci bilansowej ustalonej na ten dzie�
zgodnie z wcze�niej stosowanymi ogólnie przyj�tymi zasadami rachunkowo�ci. 

Na potrzeby niniejszego sprawozdania finansowego, dat� przej�cia na stosowanie standardów MSSF jest 1 stycznia 2009 roku. 
Ostatnim sprawozdaniem finansowym Spółki sporz�dzonym zgodnie z Ustaw� o rachunkowo�ci było sprawozdanie finansowe 
sporz�dzone za rok zako�czony 31 grudnia 2009 roku. 

Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowo�ci i zmian polityki rachunkowo�ci

Rodzaje korekt, które musiała wprowadzi� Spółka, aby zastosowa� w pełni MSSF oraz ich wpływ na wynik finansowy i kapitały 
własne okresu porównywalnego zostały przedstawione poni�ej: 

Uzgodnienie kapitału własnego w tys. zł 

Wyszczególnienie Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
31.03.2009 

Stan na 
01.01.2009 

Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym 
sporz�dzonym zgodnie z polskimi zasadami 
rachunkowo�ci

348.739 212.230 209.289 

Korekty:    

Wycena rzeczowych aktywów trwałych 
(a) 

1.012 1.043 1.058 

Efekt podatku odroczonego -192 -198 -201 

Wycena nale�no�ci i zobowi�za� długoterminowych do 
warto�ci bie��cej 

(b) 2.373 2.506 2.837 

Kapitał własny według MSSF 351.932 215.581 212.983 
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Uzgodnienie całkowitych dochodów ogółem             w tys. zł 

Wyszczególnienie 01.01.2009 – 31.12.2009 01.01.2009 – 31.03.2009 

Zysk / (strata) netto wykazany w sprawozdaniu 
finansowym sporz�dzonym zgodnie z polskimi 
standardami rachunkowo�ci

111.581 16.690 

Korekty:   

Wycena rzeczowych aktywów trwałych 
(a) 

-46 -15 

Efekt podatku odroczonego 9 3 

Wycena nale�no�ci i zobowi�za� długoterminowych do 
warto�ci bie��cej 

(b) -464 -331 

Zysk / (strata) netto według MSSF 111.080 16.347 

Efektywna cz��� zysków i strat zwi�zana z 
zabezpieczeniem przepływów pieni��nych 

34.441 -16.975 

Podatek dochodowy dotycz�cy składników innych 
całkowitych dochodów 

-6.572 3.226 

Całkowite dochody ogółem 138.949 2.598 

a) Rzeczowy maj�tek trwały 

Rzeczowy maj�tek trwały b�d�cy w posiadaniu Spółki stanowi około 5,9 tys. pozycji. W poszczególnych grupach znajduj� si� �rodki 
nowe, jak i b�d�ce ju� w posiadaniu Spółki przed 1 stycznia 1995 roku, tj. dniem urz�dowego przeszacowania �rodków trwałych. 

Zgodnie z MSSF 1, w celu ustalenia warto�ci godziwej, która mo�e by� uznana za zakładany koszt na dzie� przej�cia na MSSF, 
Spółka dokonała identyfikacji �rodków trwałych, których dotyczy kwestia ustalenia kosztu dla potrzeb MSSF tj. nabytych w okresie 
hiperinflacji (przed 01.01.1997 r.). W jej wyniku przeprowadzono wycen� posiadanych nieruchomo�ci (grunty w wieczystym 
u�ytkowaniu wraz z posadowionymi budynkami i budowlami - grupa 0, 1, 2) oraz �rodków trwałych z pozostałych grup. 

Wpływ wynikaj�cej z tego korekty kapitału własnego i zysku/straty netto jest przedstawiony w powy�szym zestawieniu (korekta (a)). 

b) Nale�no�ci i zobowi�zania długoterminowe 

Zgodnie z MSSF kaucje długoterminowe wycenia si� według zamortyzowanego kosztu przy u�yciu efektywnej stopy procentowej. 
Wycena taka spowodowałaby zmian� kapitału własnego i zysku/straty netto przedstawion� w zestawieniach (korekta (b)).  

c) Ró�nice w prezentacji i wycenie nie maj�ce wpływu na kapitał własny i wynik finansowy 

Jedn� z ró�nic wynikaj�cych z zasad dotycz�cych wyceny jest korekta kapitału własnego w zwi�zku z hiperinflacj�. Zgodnie z MSR 
29 składniki kapitału własnego za wyj�tkiem zysków zatrzymanych powinny zosta� obj�te korekt� hiperinflacyjn�. Jedynym 
składnikiem kapitału własnego w Mostostal Warszawa S.A., który podlegałby korekcie jest kapitał podstawowy, który w latach 1993 
– 1996 kształtował si� na poziomie 10 000 tys. PLN. Korekta kapitału zakładowego w kwocie 24 801 tys. PLN, w korespondencji z 
zyskami lat ubiegłych podniosłaby warto�� tego kapitału do kwoty 34 801 tys. PLN. Powy�sza korekta nie ma wpływu na wysoko��
kapitału własnego Spółki jak równie� nie ma wpływu na wynik finansowy. 

3.28 Zasady przyj�te do przeliczenia wybranych danych finansowych na EURO

Do wyliczenia wybranych danych finansowych dotycz�cych I kwartału 2010 r. w EURO przyj�to nast�puj�ce zasady: 
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieni��nych za I kwartał 2010 r. przeliczono wg kursu 3,9669 zł/EURO 
b�d�cego �redni� arytmetyczn� kursów ogłaszanych przez NBP na ostatnie dni stycznia, lutego i marca 2010 r.  
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono wg kursu na dzie� 31.03.2010 r. wynosz�cego 3,8622 zł/EURO. 

Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w cz��ci liczbowej skróconego �ródrocznego sprawozdania finansowego. 

3.29 Waluta sprawozda� finansowych

Skrócone �ródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 roku zostało przedstawione w polskich złotych, a wszystkie 
podane warto�ci – o ile nie wskazano inaczej – zostały zaokr�glone do pełnych tysi�cy złotych.  

4. Istotne zmiany w wielko�ciach szacunkowych

W I kwartale 2010 utworzono odpisy aktualizuj�ce warto�� udzielonej spółce Terramost po�yczki w kwocie 6.000 tys. zł. 

W okresie sprawozdawczym Spółka wykorzystała rezerwy na kary w wysoko�ci 4.100 tys. zł. 

Utworzono rezerwy dotycz�ce realizowanych kontraktów w kwocie 197 tys. zł oraz rozwi�zano rezerwy z tego tytułu w kwocie 
1.585 tys. zł. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku zmniejszyły si� w okresie sprawozdawczym o 2.852 tys. zł.  
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5. Opis istotnych dokona� lub niepowodze� oraz najwa�niejszych zdarze� w I kwartale 2010 r. oraz ocena zarz�dzania zasobami 
finansowymi.

Przychody ze sprzeda�y w I kwartale 2010 roku wyniosły 354.296 i w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego 
nieznacznie wzrosły. Zysk brutto ze sprzeda�y uległ zmniejszeniu o 62 % wzgl�dem 2009 roku osi�gaj�c warto�� 20.792 tys. zł. Na 
wysoko�� osi�gni�tych w I kwartale przychodów ze sprzeda�y oraz na wyniki finansowe miały wpływ trudne warunki atmosferyczne 
w pierwszych dwóch miesi�cach 2010 r., które utrudniały prowadzenie robót budowlanych. 

Zysk netto za I kwartał 2010 roku wyniósł 9.046tys. zł (w I kwartale 2009 roku zysk netto wyniósł 16.347 tys. zł).  

Warto�� �rodków pieni��nych na koniec I kwartału 2010 r. wynosiła 289.110 tys. zł i w porównaniu do ko�ca ubiegłego roku spadła 
o 79.573 tys. zł, co jest głównie wynikiem zafakturowania w I kwartale 2010 robót budowlanych o ni�szej warto�ci oraz cz��ciowej 
spłaty zobowi�za� z tytułu dostaw i usług. Obecna sytuacja finansowa Spółki Mostostal Warszawa w zakresie płynno�ci i dost�pu 
do zewn�trznych �ródeł finansowania nie stwarza zagro�e� dla finansowania działalno�ci. Zamierzenia inwestycyjne Spółka planuje 
finansowa� �rodkami własnymi, kredytami bankowymi i leasingiem.

W I kwartale 2010 roku Spółka zachowała płynno�� finansow�, co pozwoliło jej realizowa� terminowo wymagalne zobowi�zania. 

Warto�� zobowi�za� z tytułu dostaw i usług na koniec I kwartału 2010 r. wyniosła 195.069 tys. zł i w porównaniu do ko�ca 
ubiegłego roku była ni�sza o 85.441 tys. zł. Spadek ten wynika z ich spłaty oraz ze wzrostu wykazywanej w rozliczeniach 
mi�dzyokresowych biernych rezerwy na koszty, które do dnia bilansowego nie zostały zafakturowane, o kwot� 56.870 tys. zł do 
poziomu 172.523 tys. zł. 

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.03.2010 r. miały miejsce nast�puj�ce zdarzenia istotne dla Mostostal 
Warszawa: 

- 4 stycznia 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider, J&P Avax S.A. – Partner, 
Wrocławskie Przedsi�biorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „Wrobis” S.A. – Partner, Modern Construction Design Sp. z 
o.o. – Partner, otrzymała O�wiadczenie o rozwi�zaniu w trybie natychmiastowym umowy na realizacj� kontraktu pn. 
„Wykonanie projektów wykonawczych dla nowego stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu oraz budow� stadionu”.  

- 12 stycznia 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider, Przedsi�biorstwo 
Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa – Kraków” S.A. – Partner zawarła z Miastem Kutno umow� na realizacje 
kontraktu pn. „Rozbudowa baseballowego Kompleksu Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Kutnie – budowa 
Aquaparku” Warto�� kontraktu wynosi: 26,97 mln PLN brutto. 

- 12 stycznia 2010 roku Spółka zawarła z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie umow� na 
realizacj� kontraktu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakr�t – Mi�sk Mazowiecki od km 495+880 do km 
516+550”. Warto�� kontraktu wynosi: 89,86 mln PLN brutto. 

- 18 stycznia 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider, Wrocławskie 
Przedsi�biorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. – Partner, zawarła z Akademi� Górniczo – Hutnicz� im. 
Stanisława Staszica w Krakowie umow� na realizacj� kontraktu pn. „Budowa Centrum Komputerowego (Centrum Informatyki) 
AGH budynku dydaktycznego WEAIiE AGH w Krakowie”. Warto�� kontraktu wynosi: 48,43 mln PLN brutto. 

- 8 lutego 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider, J&P Avax S.A. – Partner, 
Wrocławskie Przedsi�biorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „Wrobis” S.A. – Partner, Modern Construction Design Sp. z 
o.o. – Partner, zawarła z Gmin� Wrocław Porozumienie na mocy którego Strony polubownie rozstrzygn�ły spór dotycz�cy 
rozwi�zania umowy.  

- 19 lutego 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider, „MASTER” Emil Borys Sp. j. 
– Partner, zawarła z Gmin� Olecko umow� na realizacj� kontraktu pn. „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne- Hala 
widowiskowo sportowa z pływalni� w Olecku”. Warto�� kontraktu wynosi: 33,90 mln PLN brutto. 

- 26 lutego 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider, Acciona Infraestructuras 
S.A. – Partner, zawarła ze Skarbem Pa�stwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez 
Odział w Rzeszowie umow� na realizacj� kontraktu pn. „Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów na odcinku od w�zła 
Rzeszów Centralny do w�zła Rzeszów Wschód km około 574+300 do około 581+250”. Warto�� kontraktu wynosi: 439,44 mln 
PLN brutto. 

- 1 marca 2010 roku Spółka zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umow� na realizacj� kontraktu pn. „Wykonanie robót 
budowlanych dla budowy nowych skrzy�owa� dwupoziomowych – likwidacja przejazdów w poziomie szyn w obszarze LCS 
Nasielsk zadanie 10 wiadukty drogowe w km 63,953 i 70,225 w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii 
kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia , etap II” Warto�� kontraktu wynosi 7,86 mln EUR brutto. 

- 5 marca 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider, Przedsi�biorstwo 
Produkcyjno – Usługowe i Po�rednictwa „Comax” Sp. z o.o. – Partner zawarła z Elektrociepłowni� „Zielona Góra” S.A. umow�
na realizacj� kontraktu pn. „Projekt, budowa, dostawa urz�dze� i wyposa�enia, monta� na miejscu budowy, uruchomienie i 
przekazanie do eksploatacji układu kotłów olejowo – gazowych w formule realizacji „pod klucz” w Elektrociepłowni „Zielona 
Góra” Spółka Akcyjna. Warto�� kontraktu wynosi: 54,83 mln PLN brutto.  

6. Opis czynników i zdarze�, w szczególno�ci o nietypowym charakterze, maj�cych wpływ na osi�gni�te wyniki finansowe

Nietypowym zdarzeniem, które miało wpływ na wynik za I kwartał 2010 r. była dywidenda od spółki zale�nej Remak w kwocie 
1.887 tys. zł  
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7. Sezonowo�� lub cykliczno�� działalno�ci Grupy w I kwartale 2010 roku

W I kwartale 2010 warunki atmosferyczne miały negatywny wpływ na działalno�� Spółki oraz osi�gni�te przez ni� wyniki.  

8. Emisje, wykup i spłata dłu�nych i kapitałowych papierów warto�ciowych

W I kwartale 2010 roku nie przeprowadzano emisji akcji. Nie wyst�piły spłaty dłu�nych i kapitałowych papierów warto�ciowych.  

9. Wypłacone (zadeklarowane) dywidendy przez Emitenta

W I kwartale 2010 roku Spółka nie wypłacała i nie deklarowała wypłat dywidend.  

W dniu 27 kwietnia 2010 r. Rada Nadzorcza podj�ła uchwał� rekomenduj�c� Walnemu Zgromadzeniu przyj�cie wniosku Zarz�du 
Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2009 rok w sposób nast�puj�cy: 
- 28.000 tys. zł przeznaczona zostanie na wypłat� dywidendy (kwota dywidendy na jedn� akcj� wynosi 1,40 zł). 
- 83.581 tys. zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. 

Termin wypłaty dywidendy został zaproponowany na 15 czerwca 2010 roku. 

10. Opis istotnych czynników i zagro�e�

Do najwa�niejszych czynników ryzyka i zagro�e� dla Spółki nale��: 
a) ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców, 
b) ryzyko zmiany kursu walut w zwi�zku z faktem, �e cz��� realizowanych kontraktów jest denominowana w EURO,
c) du�a konkurencja na rynku usług budowlano - monta�owych, 
d) wydłu�aj�ce si� procedury rozstrzygania przetargów publicznych zwi�zane z licznymi protestami podmiotów bior�cych w nich 

udział, 

11. Zmiany w podstawowych zasadach zarz�dzania w Spółce 

W okresie sprawozdawczym nie wyst�piły istotne zmiany w zasadach zarz�dzania w Spółce. 

12. Charakterystyka zewn�trznych i wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz perspektyw rozwoju.

Zewn�trznymi czynnikami istotnymi dla rozwoju Spółki b�d�: napływ funduszy unijnych na rozwój infrastruktury Polski oraz 
zmniejszone nakłady na inwestycje budowlane w sektorze prywatnym w Polsce, zwi�zane z pogarszaj�c� si� sytuacj�
gospodarcz�, wzrost konkurencji na rynku usług budowlanych, ogólno�wiatowy kryzys finansowy, wahania kursów walut. 
Do wewn�trznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki nale�y zaliczy� dywersyfikacj� realizowanych kontraktów, wzmocnienie 
kadry niezb�dnej do realizacji podpisywanych kontraktów, pozyskanie �ródeł finansowania umo�liwiaj�cych sprawn� działalno��
Spółek. 

13. Zdarzenia, które wyst�piły po dniu bilansowym, na który sporz�dzono skrócone �ródroczne sprawozdanie finansowe, a które 
mog� mie� znacz�cy wpływ na osi�gni�te wyniki w przyszło�ci.

- 7 kwietnia 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A. – Lider, Acciona Infraestructuras 
S.A.- Partner, zawarła z Gmin� Wrocław dwie umowy o ł�cznej warto�ci 80,58 mln PLN brutto. Umowy dotycz� odpowiednio: 
- Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego oraz robót budowlanych obejmuj�cych 

budow�, przebudow� dróg wraz z robotami towarzysz�cymi w zakresie przebudowy infrastruktury – 02050 Budowa ul. 
Drzymały na odcinku pomi�dzy ł�cznicami w�zła z drog� krajow� nr 94 w ramach realizacji zadania „Przebudowa ul. 
Lotniczej w ci�gu drogi krajowej nr -94 we Wrocławiu – etap II” Warto�� kontraktu wynosi: 9,75 mln PLN brutto. 

- Robót budowlanych obejmuj�cych przebudow� drogi wraz robotami towarzysz�cymi – „Przebudowa ul. Lotniczej w 
ci�gu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II”. Warto�� kontraktu wynosi: 70,83 mln PLN brutto.  

- 23 kwietnia 2010 roku Spółka zawarła z Gmin� Miasto Koszalin – Zarz�dem Dróg Miejskich umow� na realizacj� kontraktu 
pn. „Budowa i przebudowa dróg stanowi�cych zewn�trzny pier�cie� układu komunikacyjnego miasta Koszalina I etap – 
odcinek drogi ł�cz�cej ul. Słowia�sk� z ul. Szczeci�sk� wraz z niezb�dn� infrastruktur� – opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie robót budowlanych”. Warto�� kontraktu wynosi: 28,31 mln PLN brutto. 

- 27 kwietnia 2010 roku Spółka zawarła z Akademi� Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu umow�
na realizacj� kontraktu pn. „Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 
w Poznaniu”. Warto�� kontraktu wynosi: 31,53 mln PLN brutto.  

14. Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej

W dniu 31 marca 2010 r. dokonano zmian organizacyjnych w Spółce polegaj�cych na powołaniu regionalnych organizacji 
budownictwa ogólnego i infrastrukturalnego. Obecnie trwaj� prace nad szczegółowymi rozwi�zaniami organizacyjnymi. Do chwili 
przekazania niniejszego raportu nie odnotowano istotnych skutków b�d�cych ich rezultatem. 
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15. Zmiany zobowi�za� warunkowych lub aktywów warunkowych, które nast�piły od czasu zako�czenia ostatniego roku 
obrotowego.  

Zobowi�zania warunkowe na dzie� 31.03.2010 r. wyniosły 700.308 tys. zł co oznacza zmniejszenie w stosunku do ko�ca roku 
ubiegłego o kwot� 23.827 tys. zł, głównie z powodu spadku warto�ci gwarancji oraz wystawionych weksli zwi�zanych 
z zabezpieczeniem umów handlowych. 

Nale�no�ci warunkowe na dzie� 31.03.2010 r. wyniosły 112.489 tys. zł co oznacza zmniejszenie w stosunku do roku ubiegłego 
o kwot� 3.430 tys. zł., który był spowodowany wyga�ni�ciem gwarancji od podwykonawców na zabezpieczenie dobrego wykonania 
kontraktów.  

Zobowi�zania i aktywa warunkowe zaprezentowano w cz��ci liczbowej raportu. 
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Pozostałe informacje  
do skróconego sprawozdania finansowego 
za okres 01.01.2010 roku – 31.03.2010 roku 

1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe zostały zaprezentowane w cz��ci liczbowej raportu. 

2. Opis organizacji grupy kapitałowej

Grupa kapitałowa Mostostalu Warszawa S.A. składa si� z nast�puj�cych jednostek zale�nych: 

Nazwa podmiotu 
Procent posiadanego kapitału 

zakładowego wg stanu na 31.03.2010 r. 

Mostostal Puławy S.A. 99,76 

Mostostal Kielce S.A. 100,00 

AMK Kraków S.A. 60,00 

MPB Mielec S.A. 97,14 

WPBP Wrobis S.A. 98,05 

Mostostal Płock S.A. 48,66 

Remak S.A. 44,17 

Terramost Sp. z o.o. 53,49 

Multi Parking Sp. z o.o. w likwidacji 64,59 

Brylowska Sp.  z o.o. 51,25 

MMA American Polish J.V. S.A. 40,00 

Wigry Projekt S.A. 28,00 

Mostostal Warszawa Ukraina Sp. z o.o. 100,00 

W.M.B. Mi�kinia Sp. z o.o. 100,00 

Uni-Most Sp. z o.o. w likwidacji 49,00 

3. Główni akcjonariusze Spółki Mostostal Warszawa S.A.

Zestawienie akcjonariuszy posiadaj�cych co najmniej 5% głosów na WZA Spółki Mostostal Warszawa S.A., według stanu na 
17.05.2010 r.: 

Podmiot Liczba Akcji Liczba Głosów % Kapitału % Głosów 

ACCIONA S.A. 10.018.733 10.018.733 50,09 % 50,09 %

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU “Złota Jesie�” 3.172.701 3.172.701 15,86 % 15,86 %

W dniu 22.04.2010 r. Spółka została poinformowana przez AMPLICO PTE S.A., �e zarz�dzany przez nie AMPLICO Otwarty 
Fundusz Emerytalny w wyniku zbycia akcji Emitenta zmniejszył zaanga�owanie poni�ej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki Mostostal Warszawa S.A. Przed zmniejszeniem udziału, klienci AMPLICO Otwartego Funduszu Emerytalnego 
posiadali 1.020.000, co stanowiło 5,10% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwały 1.020.000 głosy na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki co stanowiło 5,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obecnie klienci 
AMPLICO Otwartego Funduszu Emerytalnego posiadaj� 980.000 akcji, co stanowi 4,90% w kapitale zakładowym. Z akcji tych 
przysługuje 980.000 głosów, co stanowi 4,90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

W I kwartale 2010 roku nie odnotowano zmian w stanie posiadania akcji Mostostalu Warszawa S.A. przez Członków Zarz�du 
i Rady Nadzorczej. 

4. Prognozy wyników

Spółka Mostostal Warszawa nie publikowała prognoz na 2010 rok. 

5. Post�powania s�dowe i administracyjne

W okresie sprawozdawczym Spółka uczestniczyła w post�powaniach dotycz�cych zobowi�za�, których ł�czna warto�� wyniosła 
12.892 tys. zł oraz w post�powaniach dotycz�cych wierzytelno�ci o ł�cznej warto�ci 44.618 tys. zł.  
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Post�powania o najwy�szej warto�ci sporu: 

Data wszcz�cia
post�powania 

Pozwany 
Warto��

sporu 
(tys. zł.) 

Przedmiot sporu Stanowisko emitenta 

7.05.2002 MERATRONIK S.A. 5.099
nale�no�ci za 

wykonane roboty 
budowlane 

Pozew o zapłat� z tytułu wykonanych robót. Pozwany 
wyst�pił z powództwem wzajemnym o zapłat� kar 
umownych. Zdaniem powoda pozwany swoimi 
działaniami i zaniechaniami spowodował opó�nienia 
budowy. S�d zbadał dokumenty, przesłuchał �wiadków i 
zasi�gn�ł opinii ekspertów, która jednoznacznie 
wskazuje na zasadno�� roszczenia Emitenta.  

08.07.2009 
Telewizja Polska 
S.A. 

4.404
o zapłat� cz��ci 
wynagrodzenia  

Przedmiotem sporu jest roszczenie Emitenta i Romana 
Bareja o zapłat� nieuiszczonej cz��ci wynagrodzenia z 
tytułu umowy zawartej w dniu 21.08.2006 r. przez 
konsorcjum wykonawców, w tym Mostostal Warszawa 
S.A., z Telewizj� Polsk� S.A., której przedmiotem było 
doko�czenie budowy budynku „B” Telewizji Polskiej S.A. 
Powodowie dochodz� w sprawie kwoty, o któr�
wynagrodzenie umowne zostało obni�one przez 
Telewizj� Polsk� S.A. z powodu rzekomych wad, usterek 
i „zaniecha�” w wykonanych robotach.  Telewizja Polska 
S.A. zło�yła odpowied� na pozew, w której wniosła o 
oddalenie powództwa w cało�ci. 

29.10.2009 
Miasto Stołeczne 
Warszawa - ZTM 

7.251

odszkodowanie tytułem 
naprawienia szkody 

wynikłej z 
nienale�ytego 

wykonania przez 
Pozwanego 

Pozwany ponosi odpowiedzialno�� za wydłu�enie o 4,5 
miesi�ca okresu realizacji robót budowlanych 
polegaj�cych na budowie I linii metra na odcinku od 
szlaku B 20 do stacji A 23 Młociny, wynikaj�ce z bł�dów 
projektowych, które obci��aj� Pozwanego, 
powoduj�cych po stronie Spółki powstanie szkody. 

29.01.2010 
Womak Alfa Sp. z 
o.o. 

7.487
o zapłat� cz��ci 
wynagrodzenia 

Roszczenie Emitenta o zapłat� za wykonane roboty 
budowlane na budowie Centrum Handlowo-Usługowego 
„Nowy �wiat” w Rzeszowie. Roboty wykonywane były na 
podstawie umowy zawartej z Womak Alfa sp. z o.o. w 
dniu 13.05.2008 r. Pozwany odmówił zapłaty 
dochodzonej kwoty powołuj�c si� na niedotrzymanie 
warunków umowy przez Mostostal Warszawa S.A. oraz 
na wady w robotach. Zdaniem Emitenta umowa nie daje 
Womak Alfa sp. z o.o. prawa do odmowy zapłaty 
wynagrodzenia w przypadku wad w robotach. W pozwie 
Mostostal Warszawa S.A. dochodzi zapłaty twierdz�c, i�
wykonał przedmiotowe roboty. W dniu 5 lutego 2010 r. 
s�d wydał nakaz zapłaty w post�powaniu 
upominawczym. 

10.02.2010 

Skarb Pa�stwa 
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 
Autostrad 

16.659

odszkodowanie tytułem 
naprawienia szkody 

wynikłej z 
nienale�ytego 

wykonania przez 
Pozwanego oraz 
zapłat� za roboty 

zamienne i dodatkowe

Roszczenia zwi�zane z realizacj� na „Przebudow� drogi 
krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na 
odcinku Białobrzegi – Jedli�ska”. Emitent w ramach 
niniejszego powództwa domaga si� zapłaty 
nast�puj�cych kwot z nast�puj�cych tytułów: kwoty 
11.408 tys. zł tytułem odszkodowania za szkod� w 
postaci dodatkowych kosztów, za które 
odpowiedzialno�� ponosi pozwany oraz kwoty 5.251 tys. 
zł tytułem zwrotu warto�ci wykonanych przez powoda 
robót zamiennych i dodatkowych. 

Data wszcz�cia
post�powania 

Powód 
Warto��
sporu 

(tys. zł.) 
Przedmiot sporu Stanowisko emitenta 

18.07.2002 MERATRONIK S.A.  9.640

dochodzone kary 
umowne i 

odszkodowania za 
nieterminow� realizacj�

Pozew wzajemny w obronie przed powództwem 
wniesionym przez Mostostal Warszawa S.A. o zapłat� za 
wykonane roboty budowlane. Powód ��da: kary 
umownej za zwłok�, któr� spowodował własnymi 
działaniami, odszkodowania za utracone korzy�ci 
spowodowane opó�nionym terminem zako�czenia 
budynku, rekompensaty za rzekom� utrat� warto�ci 
budynku z tytułu wad trwałych i dodatkowo poniesionych 
kosztów usuni�cia usterek budynku. S�d zdecydował o 
zasi�gni�ciu dodatkowej opinii. Sprawa w toku.  

6. Informacja o transakcjach z podmiotami powi�zanymi

Transakcje zawierane z podmiotami powi�zanymi w I kwartale 2010 roku były transakcjami typowymi i rutynowymi oraz były 
zawierane na zasadach rynkowych. 
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7. Informacje o udzielonych przez Mostostal Warszawa S.A. por�czeniach kredytu lub po�yczki lub udzieleniu gwarancji (powy�ej 
10% warto�ci kapitałów własnych Emitenta)

W I kwartale 2010 r. Spółka nie udzielały por�cze� kredytu, po�yczki i gwarancji o warto�ci powy�ej 10 % kapitału własnego 
Emitenta.  

8. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki

Nie wyst�piły. 

9. Sprawozdawczo�� według segmentów rynku

Organizacja i zarz�dzanie Spółk� odbywa si� w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych wyrobów.  

W poni�szych tabelach przedstawione zostały dla poszczególnych segmentów operacyjnych Spółki dane z rachunku zysków i strat 
za okres 3 miesi�cy zako�czony dnia 31 marca 2010 roku oraz aktywów i zobowi�za� na dzie� 31 marca 2010 roku. 
W ramach działalno�ci kontynuowanej wyst�puj� nast�puj�ce segmenty: 
1. Segment in�ynieryjno-przemysłowy, w skład którego wchodzi działalno�� zwi�zana z budow� dróg i mostów, obiektów 
przemysłowych oraz infrastruktur�. 
2. Segment ogólnobudowlany, w skład którego wchodzi działalno�� zwi�zana z budow� budynków mieszkalnych oraz obiektów 
u�yteczno�ci publicznej. 

Rachunek zysków i strat dla poszczególnych segmentów operacyjnych: 

        dane w tys. zł 

Okres 3 miesi�cy zako�czony  
31 marca 2010 

Działalno�� kontynuowana

Działalno��
ogółem

Segment 
in�ynieryjno – 
przemysłowy 

Segment 
ogólno - 

budowlany 

Przychody, 
koszty 

nieprzypisane 
Razem 

Przychody ze sprzeda�y           

Sprzeda� na rzecz klientów 
zewn�trznych 

264 805 85 691 3 800 354 296 354 296 

Sprzeda� mi�dzy segmentami 0 0 0 0 0 

Przychody segmentu ogółem 264 805 85 691 3 800 354 296 354 296 

Wynik           

Zysk (strata) segmentu (z 
uwzgl�dnieniem przychodów i 
kosztów operacyjnych) 

10 176 17 040 -6 200 21 016 21 016 

Koszty nieprzypisane (koszty 
zarz�du i koszty sprzeda�y) 

- - 10 960 10 960 10 960 

Zysk (strata)  z działalno�ci 
operacyjnej 

10 176 17 040 -17 160 10 056 10 056 

Przychody finansowe - - 11 227 11 227 11 227 

Koszty finansowe  - - 9 757 9 757 9 757 

Zysk (strata)  brutto 10 176 17 040 -15 690 11 526 11 526 

Podatek dochodowy - - 2 480 2 480 2 480 

Zysk (strata) netto z działalno�ci 
kontynuowanej  

10 176 17 040 -18 170 9 046 9 046 

Działalno�� zaniechana       0 0 

Zysk (strata) netto 10 176 17 040 -18 170 9 046 9 046 
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Wybrane aktywa i zobowi�zania dla poszczególnych segmentów  

           dane w tys. zł 

Na dzie�
31 marca 2010 roku  

Działalno�� kontynuowana 

Działalno��
ogółem

Segment 
in�ynieryjno - 
przemysłowy 

Segment 
ogólno - 

budowlany 

Aktywa i 
zobowi�zania 
nieprzypisane

Razem

Aktywa segmentu 613 646 196 367 0 810 013 810 013 

Aktywa nieprzypisane 0 0 129 304 129 304 129 304 

Aktywa ogółem 613 646 196 367 129 304 939 317 939 317 

     

Zobowi�zania segmentu 426 686 115 321 0 542 007 542 007 

Zobowi�zania nieprzypisane 0 0 34 596 34 596 34 596 

Kapitały własny ogółem 275 427 101 920 -14 634 362 713 362 713 

Zobowi�zania i kapitały razem 702 113 217 241 19 962 939 316 939 316 

Uwagi: 

Aktywa segmentu 

aktywa obrotowe (z wył�czeniem nale�no�ci z tytułu podatku dochodowego i 
krótkoterminowych po�yczek udzielonych), rzeczowe aktywa trwałe, warto�ci 
niematerialne i prawne 

Aktywa nieprzypisane 
Inwestycje długoterminowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, nale�no�ci z tytułu 
podatku dochodowego, krótkoterminowe po�yczki udzielone 

Zobowi�zania segmentu 
zobowi�zania z tytułu dostaw i usług, pozostałe zobowi�zania, bierne rozliczenia 
mi�dzyokresowe, rezerwy 

Zobowi�zania nieprzypisane 
zobowi�zania z tytułu kredytów bankowych i po�yczek, inne zobowi�zania zaci�gni�te 
w zwi�zku z działalno�ci� finansow� oraz zobowi�zania i rezerwy z tytułu podatków 


