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List do Akcjonariuszy – Raport Roczny 2010 

 

Roczne sprawozdanie Zarządu Mostostalu Warszawa SA z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 

roku 2010, które składam na Państwa ręce, w niekwestionowany sposób potwierdza pozycję naszej 

Spółki jako lidera polskiej branŜy budowlanej. Wysoki poziom przychodów, uzyskany wynik 

finansowy oraz skala i ranga realizowanych przez nas kontraktów, plasują firmę w czołówce 

krajowych przedsiębiorstw przemysłowych. 

 

Nasz sukces osiągnięty został dzięki współpracy i zaangaŜowaniu wszystkich pracowników oraz kadry 

zarządzającej. Jednym z głównych atutów naszej Spółki jest młody zespół ludzki, pełen ambitnych 

inŜynierów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych tworzyć nowoczesną organizację, 

która w kaŜdej sytuacji potrafi skutecznie realizować stawiane jej cele i wyzwania.  

 

W 2010 roku zakończyliśmy kluczowy etap budowy struktur regionalnych, dzięki którym Mostostal 

Warszawa SA jest firmą o zasięgu ogólnokrajowym. Obszar działania został podzielony na cztery 

regiony – Region Centralny, Region Północny, Region Południowy oraz Region Zachodni, w ramach 

których funkcjonują oddziały we wszystkich kluczowych miastach Polski: Gdańsku, Lublinie, Łodzi, 

Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.  

 

Z uwagi na zmniejszoną w 2010 roku podaŜ duŜych projektów kubaturowych, skupiliśmy się na 

realizacji projektów na poziomie regionalnym, wykonując wiele inwestycji na zlecenie administracji 

samorządowej oraz inwestorów lokalnych. W ramach struktur regionalnych realizujemy kilkadziesiąt 

inwestycji na terenie całego kraju, które generują obecnie blisko połowę rocznej sprzedaŜy. 

  

Zyskaliśmy silną pozycję na rynku budownictwa edukacyjnego – realizujemy obiekty dla uczelni 

wyŜszych między innymi w Białymstoku, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Toruniu. Budowa 

obiektów w dziedzinie ochrony zdrowia staje się powoli jedną z naszych specjalności – stawiamy 

obiekty szpitalne w takich miastach jak Lublin, Kraków, Nowy Sącz, Szczecin czy Wrocław. 

 

MoŜemy pochwalić się realizacją licznych projektów z zakresu infrastruktury sportowej – basenów, 

aquaparków oraz hal sportowych, między innymi w Legionowie, Kutnie, Międzyzdrojach, Olsztynie, 

Rypinie oraz wielu innych miejscowościach.  Natomiast w Krakowie i Puławach jesteśmy wykonawcą 

prac modernizacyjnych na miejskich stadionach piłkarskich.  

 

Stałym i niezmiennym elementem naszej działalności pozostaje segment budownictwa 

infrastrukturalnego gdzie jesteśmy wykonawcą kluczowych inwestycji inŜyniersko-drogowych w 

kraju – odcinków autostrady A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą oraz autostrady A4 w okolicach 



Rzeszowa, jak równieŜ obwodnicy Kielc w ciągu drogi ekspresowej S7. Prowadzimy teŜ działania, 

które pozwolą naszej firmie uczestniczyć w szerokim wymiarze w programie modernizacji kolei w 

Polsce.      

 

Realizując strategię rozwoju sektorowego pozyskaliśmy niezwykle waŜny kontrakt w dziedzinie 

budownictwa przemysłowego – zostaliśmy wykonawcą modernizacji Zakładu Mechanicznego 

Przerobu Węgla na terenie kopalni Bogdanka SA.  

 

Pozyskaliśmy teŜ do realizacji liczne projekty w zupełnie nowym obszarze naszej działalności - 

segmencie budownictwa hydrotechnicznego. Budujemy wały przeciwpowodziowe, zbiorniki 

retencyjne oraz elementy infrastruktury portowej. 

 

Niniejszym pragnę w imieniu Zarządu i wszystkich pracowników podziękować Akcjonariuszom za 

nieustające zaufanie i złoŜyć deklarację o kontynuowaniu działań, które mam nadzieję sprostają 

Państwa oczekiwaniom. 

 
 
Jarosław Popiołek 
Prezes Zarządu 



Warszawa, dnia 15 marca 2011 r. 
 
 
 

Oświadczenia 
 
 

Zarządu Mostostal Warszawa S.A. 
 
 
 
Zarząd niniejszym oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe za 2010 r. i dane 
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w 
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Mostostalu Warszawa S.A. oraz jego wynik 
finansowy. Roczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz sytuacji, rozwoju i osiągnięć Spółki, w tym 
opis podstawowych ryzyk i zagroŜeń. 
 
Zarząd niniejszym oświadcza, Ŝe Ernst & Young Audit Sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań 
finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Mostostalu Warszawa S.A., został 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego 
sprawozdania spełniali warunki do wyraŜenia bezstronnej i niezaleŜnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu 
finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami zawodowymi. 
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Andrzej Sitkiewicz                     Wiceprezes Zarządu  

Miguel Vegas Solano                Członek Zarządu  

Włodzimierz Woźniakowski       Członek Zarządu  

Jose Angel Andres Lopez         Członek Zarządu  
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
za okres 12 miesi ęcy od 01.01.2010 do 31.12.2010 
 

L.P DZIAŁALNO ŚĆ KONTYNUOWANA Nota 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

  Działalno ść kontynuowana       
I Przychody ze sprzeda Ŝy 6.1 1 805 672 1 817 733 

  Przychody ze sprzedaŜy produktów   1 765 449 1 779 310 

  Przychody ze sprzedaŜy usług   17 785 16 964 

  Przychody ze sprzedaŜy towarów i materiałów   22 438 21 459 

II Koszt własny sprzeda Ŝy 6.2 1 726 829 1 612 119 
III Zysk brutto ze sprzeda Ŝy   78 843 205 614 
IV Koszty sprzedaŜy   0  0  

V Koszty ogólnego zarządu   40 388 40 550 

VI Pozostałe przychody operacyjne 6.3 13 527 13 864 

VII Pozostałe koszty operacyjne 6.4 4 857 44 284 

VIII Zysk / (Strata) z działalno ści kontynuowanej   47 125 134 644 

IX Przychody finansowe  6.5 32 184 41 756 

X Koszty finansowe 6.6 20 749 37 836 

XII Zysk / (Strata) brutto   58 560 138 564 
XIII Podatek dochodowy 7 14 196 27 484 

  a) część bieŜąca   0 48 030 

  b) część odroczona  8 14 196 -20 546 

XIV Zysk / (Strata) netto z działalno ści kontynuowanej   44 364 111 080 
          

XV Działalno ść zaniechana 9     

XVI Zysk / (Strata) netto za rok obrotowy z działalności zaniechanej   0 0 

XVII Zysk /(Strata) netto za rok obrotowy   44 364 111 080 

 
  Zysk (strata) netto   44 364 111 080 

  Średnia waŜona liczba akcji zwykłych   20 000 000 20 000 000 

  Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł 10 2,22 5,55 

  Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł   2,22 5,55 

 
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
za okres 12 miesi ęcy od 01.01.2010 do 31.12.2010 

     
01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

  Zysk / (strata) netto za okres   44 364 111 080 

  Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem 
przepływów pienięŜnych    1 373 34 441 

  
Zyski / straty z przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaŜy       

  Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych 
dochodów   -232 -6 572 

  Inne całkowite dochody ogółem po opodatkowaniu    1 141 27 869 

          

  Całkowite dochody ogółem   45 505 138 949 
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BILANS 
na dzień 31.12.2010 
 
L.P. AKTYWA Nota 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

I I. Aktywa trwałe (długoterminowe)   225 906 215 910 156 193 
I.1 Wartości niematerialne 12 5 129 1 940 327 

I.2 Rzeczowe aktywa trwałe 13 103 331 87 696 45 260 

I.3 NaleŜności długoterminowe z tytułu dostaw i usług i pozostałe 
naleŜności 

23 6 269 10 763 9 293 

I.4 Nieruchomości inwestycyjne 14 972 972 972 

I.5 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych 
metodą praw własności   0  0  0  

I.6 Długoterminowe aktywa finansowe 18 60 003 60 003 59 703 

I.7 Inne inwestycje długoterminowe 19 10 099  0  0 

I.8 Aktywa z tytułu podatku odroczonego 8.1 39 912 54 340 40 367 

I.9 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 191 196 271 

II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)   906 482 768 504 631 470 
II.1 Zapasy 22 41 803 8 393 14 499 

II.2 NaleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałe naleŜności 23 261 535 269 309 278 602 

II.3 NaleŜności z tytułu podatku dochodowego   24 901 954 0 

II.4 Krótkoterminowe aktywa finansowe 25 9 173 1 756 533 

II.5 Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 24 395 435 368 683 232 263 

II.6 Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów   149 370 90 013 66 068 

II.7 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 26 24 265 29 396 39 505 

  Aktywa razem   1 132 388 984 414 787 663 
 
L.P PASYWA Nota 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

I Kapitał własny  27 369 437 351 932 212 983 
I.1 Kapitał podstawowy   44 801 44 801 44 801 
I.2 NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)   0 0 0 
I.3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)   0 0 0 
I.4 Kapitał zapasowy / rezerwowy   300 602 217 021 173 583 
I.5 Zyski zatrzymane / (Niepokryte straty)   24 034 90 110 -5 401 
        niepodzielony zysk / (niepokryta strata)   -20 330 -20 970 -48 496 
        zysk / (strata) za okres   44 364 111 080 43 095 
II. Zobowi ązania długoterminowe   56 333 50 518 44 364 

II.1 Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki 
 

0  0  0  

II.2 Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 28 26 041 17 653 15 964 

II.3 Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług 30 28 080 30 913 26 685 

II.4 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8.2 0  0  0  

II.5 Rezerwy długoterminowe 29 2 212 1 947 1 707 

II.6 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0  0  0  

II.7 Pozostałe zobowiązania długoterminowe   0  5 8 

III. Zobowi ązania krótkoterminowe   706 618 581 964 530 316 

III.1 
BieŜąca część oprocentowanych kredytów bankowych i 
poŜyczek  0 0  0  

III.2 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 28 11 157 7 091 5 559 

III.3 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 30 324 332 249 595 210 470 

III.4 Podatek dochodowy 
 

0 0  2 619 

III.5 Pozostałe zobowiązania 31  27 865 21 797 75 115 

III.6 Rezerwy krótkoterminowe 29 71 115 54 693 10 643 

III.7 Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów  46 601 98 689 87 638 

III.8 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 33 225 548 150 099 138 272 

IV. Zobowi ązania razem   762 951 632 482 574 680 
  Pasywa razem   1 132 388 984 414 787 663 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 
za okres 12 miesi ęcy od 01.01.2010 do 31.12.2010 

L.P  Nota 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

I Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści operacyjnej       

I.1 Zysk/(strata) brutto   58 560 138 564 
I.2 Korekty o pozycje:   32 116 46 130 

I.2.1 Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw 
własności 

  0  0  

I.2.2 Amortyzacja   12 931 10 016 

I.2.3 RóŜnice kursowe   318 -583 

I.2.4 Odsetki i udziały w zyskach otrzymane i zapłacone   -14 840 -16 069 

I.2.5 (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej   -174 -198 

I.2.6 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu naleŜności   12 268 7 821 

I.2.7 (Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów   -33 410 6 106 

I.2.8 Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i 
poŜyczek 

  82 476 32 186 

I.2.9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   -30 860 9 118 

I.2.10 Zmiana stanu rezerw   16 687 44 289 

I.2.11 Podatek dochodowy zapłacony   -23 947 -51 603 

I.2.12 Pozostałe   10 667 5 047 

I Środki pieni ęŜne netto z działalno ści operacyjnej     90 676 184 694 
II Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści inwestycyjnej       

II.1 SprzedaŜ rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   452 268 

II.2 Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych   -10 300 -43 091 

II.3 SprzedaŜ nieruchomości inwestycyjnych   0  0 

II.4 Nabycie nieruchomości inwestycyjnych   0 0 

II.5 SprzedaŜ aktywów finansowych   0 0 

II.6 Nabycie aktywów finansowych   -25 099 -12 281 

II.7 Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone   16 097 17 310 

II.8 Spłata udzielonych poŜyczek   1 000 500 

II.9 Udzielenie poŜyczek   -6 800 -2 750 

II.10 Pozostałe   -420 94 

II Środki pieni ęŜne netto z działalno ści inwestycyjnej   -25 070 -39 950 
III Przepływy środków pieni ęŜnych z działalno ści finansowej       

III.1 Wpływy z tytułu emisji akcji   0 0 

III.2 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego   -9 279 -7 663 

III.3 Wpływy z tytułu zaciągnięcia poŜyczek/kredytów    0  0 

III.4 Spłata poŜyczek/kredytów    0  0 

III.5 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom    -28 000 0 

III.6 Odsetki zapłacone   -1 257 -1 241 

III.7 Pozostałe    0 -3 

III Środki pieni ęŜne netto z działalno ści finansowej   -38 536 -8 907 
IV Zwiększenie netto stanu środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów   27 070 135 837 

  RóŜnice kursowe netto   318 -583 

V Środki pieni ęŜne na pocz ątek okresu   368 683 232 263 
VI Środki pieni ęŜne na koniec okresu, w tym: 24 395 435 368 683 

  O ograniczonej moŜliwości dysponowania    0 10 476 

 
Środki pienięŜne o ograniczonej moŜliwości dysponowania - są to środki pienięŜne zablokowane pod gwarancje. 
 
RóŜnica między zmianą stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań a zmianą 
zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i poŜyczek wynosi kwotę +4.509 tys. zł i wynika ze zmiany 
zobowiązań z tytułu wyceny instrumentów zabezpieczających. 
Pozostałe korekty w kwocie +10.667 tys. zł obejmują: 
- wycenę instrumentów finansowych rozliczaną przez rachunek zysków i strat  -3.709 tys. zł, 
- aktualizację wartości aktywów niefinansowych +14.000 tys. zł, 
- pozostałe korekty - 376 tys. zł. 
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Noty przedstawione na stronach od 8 do 48 stanowią integralną cześć niniejszego sprawozdania finansowego  7 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
za okres 12 miesi ęcy od 01.01.2010 do 31.12.2010 
 

  Kapitał  
podstawowy 

NaleŜne 
wpłaty na 

kapitał 
podstawowy 

(wielkość 
ujemna) 

Akcje 
własne 

Kapitał  
zapasowy / 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane / 
niepokryte 

straty 

Kapitał 
własny 
ogółem 

2010ROK 
okres od 01.01.2010 do 31.12.2010             

Stan na 1 stycznia 2010 roku 20 000 0 0 217 021 111 717 348 738 

Zmiany zasad rachunkowości 24 801       -21 607 3 194 

Stan na 1 stycznia 2010 roku 44 801 0 0 217 021 90 110 351 932 

Zysk (strata) za okres         44 364 44 364 
Inne całkowite dochody          1 141 1 141 
Całkowite dochody ogółem 0 0 0 0 45 505 45 505 

Podział zysku z lat ubiegłych       83 581 -83 581 0 

Wypłacone dywidendy         -28 000 -28 000 
Stan na 31 grudnia 2010 roku 44 801 0 0 300 602 24 034 369 437 

2009 ROK 
okres od 01.01.2009 do 31.12.2009                              

Stan na 1 stycznia 2009 roku 20 000 0 0 173 583 15 706 209 289 

Zmiany zasad rachunkowości 24 801       -21 107 3 694 
Stan na 1 stycznia 2009 roku 44 801 0 0 173 583 -5 401 212 983 

Zysk (strata) za okres         111 080 111 080 

Inne całkowite dochody          27 869 27 869 
Całkowite dochody ogółem 0 0 0 0 138 949 138 949 
Podział zysku z lat ubiegłych       43 438 -43 438 0 

Wypłacone dywidendy           0 
Stan na 31 grudnia 2009 roku 44 801 0 0 217 021 90 110 351 932 
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Dodatkowe informacje i obja śnienia 
do sprawozdania finansowego 

za okres 01.01.2010 roku – 31.12.2010 roku 
 

1. Informacje ogólne 
 
Sprawozdanie finansowe obejmuje dla rachunku zysków i strat oraz dla rachunku przepływów pienięŜnych okres 
12 miesięcy 2010 roku oraz zawiera dane porównywalne za okres 12 miesięcy 2009 roku, a w przypadku danych 
bilansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2010 roku, zawiera dane porównywalne na dzień 31 grudnia 
2009 roku. 
Mostostal Warszawa S.A. jest spółką akcyjną posiadającą osobowość prawną zgodnie z prawem polskim, 
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008820. Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie, przy 
ul. Konstruktorskiej 11a. Podstawowym przedmiotem działalności są specjalistyczne prace budowlane ujęte w 
PKD w dziale 4399Z. Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., branŜa: 
budownictwo. 
 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 
 
Podmiotem dominującym dla spółki Mostostal Warszawa S.A. jest Acciona S.A.  
Mostostal Warszawa S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jest takŜe jednostką dominującą i 
znaczącym inwestorem. 
 
2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej 
 
W skład Zarządu Spółki Dominującej na dzień 31.12.2010 roku wchodzili: 
 
Jarosław Popiołek – Prezes Zarządu, Andrzej Sitkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Grzegorz Owczarski – 
Wiceprezes Zarządu, Jerzy Binkiewicz – Wiceprezes Zarządu, Miguel Vegas Solano – Członek Zarządu 
Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, Jose Angel Andres Lopez – Członek Zarządu, Fernando Minguez 
Llorente  – Członek Zarządu. 
 
W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2010 roku wchodziły następujące osoby: 
 
Francisco Adalberto Claudio Vazquez – Przewodniczący Rady, Jose Manuel Terceiro Mateos - Członek Rady, 
Neil Roxburgh Balfour – Członek Rady, Leszek Wysłocki – Członek Rady, Piotr Gawryś - Członek Rady. 
 
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
 
Sprawozdanie finansowe za 2010 rok zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dnia 15.03.2011 
roku. 
 
4. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz zasady rachunkowości 
 
4.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania 
 
Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa w dniu 12 maja 2009 podjęło uchwałę na podstawie artykułu 45 ust. 
1a i 1c ustawy o rachunkowości o sporządzaniu przez Spółkę począwszy od 1 stycznia 2010 sprawozdań 
jednostkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń 
Komisji Europejskiej. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku zostało 
sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 
finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŜenie kontynuowania działalności 
przez Spółkę. 
 
4.2 Oświadczenie o zgodności 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2010 zostało sporządzone 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), zatwierdzonymi przez UE. 
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces 
wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych zasad 
rachunkowości nie ma róŜnicy między standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF 
zatwierdzonymi przez UE. 
 



Mostostal Warszawa S.A. 
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2010 roku - 31.12.2010 roku 

(w tys. zł) 

 

9 

 

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”).  
 
Standardy i interpretacje jakie zostały ju Ŝ opublikowane, ale jeszcze nie weszły w Ŝycie 
 
• Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru – mający 

zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później, 
• MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w listopadzie 2009) – 

mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później, 
• Faza pierwsza standardu MSSF 9 Instrumenty Finansowe: Klasyfikacja i Wycena – mająca zastosowanie dla 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później, do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. W kolejnych fazach Rada Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości zajmie się rachunkowością zabezpieczeń i utratą wartości. Zakończenie tego 
projektu oczekiwane jest w połowie 2011. Zastosowanie pierwszej fazy MSSF 9 będzie miało wpływ na 
klasyfikację i wycenę aktywów finansowych Spółki. Spółka dokonana oceny tego wpływu w powiązaniu z 
innymi fazami, gdy zostaną one opublikowane, w celu zaprezentowania spójnego obrazu, 

• Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi 
finansowania oraz ich wzajemne zaleŜności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania – mające 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później, 

• KIMSF 19 Konwersja zobowiązań finansowych na instrumenty kapitałowe – mająca zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później, 

• Zmiana do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy: ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez 
MSSF 7 dla stosujących MSSF po raz pierwszy – mająca zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później,  

• Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2010 roku) – część zmian ma zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku, a część dla okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2011 roku, 

• Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych - mające 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów – mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE, 

• Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz 
pierwszy: znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy - mające 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE. 

 
4.3 Szacunki – waŜne oszacowania i załoŜenia 
 
Oszacowania i osądy poddaje się nieustannej weryfikacji. Wynikają one z dotychczasowych doświadczeń oraz 
innych czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. 
 
4.3.1 WaŜne oszacowania księgowe  
 
Spółka dokonuje oszacowań i przyjmuje załoŜenia dotyczące przyszłości, które znajdują odzwierciedlenie w 
niniejszym skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Rzeczywiste wyniki mogą się róŜnić od tych 
szacunków. Szacunki Spółki dotyczą między innymi utworzonych rezerw, rozliczeń międzyokresowych, przyjętych 
stawek amortyzacyjnych oraz szacunków dotyczących budŜetów i marŜ na realizowanych kontraktach.  
 
Rezerwy na naprawy gwarancyjne  
W przypadku usług budowlanych, Spółka Mostostal Warszawa jest zobowiązana do udzielenia gwarancji na 
swoje usługi. Jako zasadę przyjmuje się tworzenie rezerw na koszty napraw gwarancyjnych w wysokości od 0,5% 
do 1% przychodów z danego kontraktu. Wartość ta podlega jednak indywidualnej analizie i moŜe ulec 
zwiększeniu lub zmniejszeniu w uzasadnionych przypadkach. 
 
Niezafakturowane usługi podwykonawców  
Większość kontraktów budowlanych Spółka realizuje jako generalny wykonawca, korzystając w szerokim 
zakresie z usług podwykonawców. Wykonane prace budowlane podlegają zatwierdzeniu przez zlecającego w 
procesie odbioru robót poprzez podpisanie odpowiedniego protokołu oraz wystawienie faktury. Na kaŜdy dzień 
bilansowy istnieje znaczna część wykonanych, ale niepotwierdzonych i niezafakturowanych przez 
podwykonawców prac, które Spółka ujmuje jako koszty kontraktu zgodnie z zasadą memoriałową. Wysokość 
kosztów podwykonawców z tytułu wykonanych, ale niezafakturowanych prac jest określana przez słuŜby 
techniczne na podstawie fizycznego obmiaru wykonanych robót i mogłaby się róŜnić od wartości określonej w 
formalnym procesie odbioru robót budowlanych.  
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Rozliczenia podatkowe  
W Polsce obowiązują liczne regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatku 
dochodowego od osób prawnych i składek na ubezpieczenia społeczne. Przepisy dotyczące tych podatków 
podlegają częstym zmianom, co powoduje występowanie w nich niejasności i niespójności. Często występujące 
róŜnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, 
jak i pomiędzy organami państwowymi i podatnikami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. 
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład kontroli celnej czy 
dewizowej) mogą być przedmiotem kontroli przez okres pięciu lat. Odpowiednie władze kontrolne uprawnione są 
do nakładania wysokich kar i sankcji wraz z odsetkami karnymi. Istnieje ryzyko, Ŝe odpowiednie władze zajmą 
odmienne niŜ Spółka stanowisko w zakresie interpretacji przepisów, co mogłoby mieć znaczący wpływ na jej 
zobowiązania podatkowe. 
 
Rezerwy na sprawy sporne  
Spółka jest stroną postępowań sądowych. Spółka dokonuje szczegółowej analizy potencjalnych ryzyk związanych 
z prowadzonymi sprawami i na tej podstawie podejmuje decyzje o konieczności ujęcia skutków tych postępowań 
w jej księgach oraz wysokości tworzonych rezerw. 
 
4.3.2 WaŜne osądy przy stosowaniu zasad rachunkowości  
 
Rozpoznawanie sprzedaŜy na kontraktach budowlanych  
 
Spółka rozpoznaje przychody z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych zgodnie z metodą stopnia 
zaawansowania usługi, mierzonego udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia 
przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. Łączne przychody z tytułu długoterminowych kontraktów 
budowlanych denominowanych w walucie obcej są ustalane w oparciu o dokonane do dnia bilansowego 
fakturowanie oraz o kurs walutowy obowiązujący na dzień bilansowy. BudŜety poszczególnych kontraktów 
podlegają formalnemu procesowi aktualizacji (rewizji) w oparciu o bieŜące informacje nie rzadziej niŜ raz na 
kwartał. W przypadku zaistnienia zdarzeń pomiędzy oficjalnymi rewizjami budŜetu, które w istotny sposób 
wpływają na wynik kontraktu wartość całkowitych przychodów lub kosztów kontraktu moŜe zostać zaktualizowana 
wcześniej. 
 
4.4 Waluta pomiaru i waluta sprawozdań finansowych 
 
Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą sprawozdań finansowych jest złoty polski. 
 
4.5. Korekta błędu 
 
Nie wystąpiły korekty błędów podstawowych. 
 
4.6 Udziały i akcje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych oraz w pozostałych jednostkach 
 
Udziały i akcje w jednostkach zaleŜnych i stowarzyszonych oraz w pozostałych jednostkach wycenia się według 
ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów spowodowanych utratą ich wartości. Na kaŜdy dzień bilansowy Spółka 
ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na utratę wartości składnika bądź grupy aktywów 
finansowych. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną moŜliwą do odzyskania wartość składnika 
aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej róŜnicy między wartością 
moŜliwą do odzyskania i wartością bilansową, strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku 
zysków i strat za bieŜący okres. Przy sprzedaŜy udziałów i akcji w innych podmiotach stosuje się zasadę 
„pierwsze weszło – pierwsze wyszło”. 
 
4.7 Przeliczanie pozycji wyraŜonych w walucie obcej 
 
Transakcje wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu 
obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. 
 
Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pienięŜne wyraŜone w walutach innych niŜ polski złoty są przeliczane 
na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego 
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia róŜnice kursowe 
ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.  
 
Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według kosztu historycznego wyraŜonego w walucie obcej są 
wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepienięŜne ujmowane według 
wartości godziwej wyraŜonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia bilansowego do wartości godziwej.  
 
Sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych przeliczane są na walutę polską w następujący sposób: 
- odpowiednie pozycje bilansowe po średnim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy; 
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- odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów 
ustalonych przez Narodowy Bank Polski na kaŜdy dzień kończący miesiąc obrotowy. RóŜnice kursowe powstałe 
w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny składnik. 
 
4.8 Rzeczowe aktywa trwałe 
 
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/kosztu wytworzenia pomniejszonej o umorzenie 
oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków trwałych obejmuje ich 
cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika 
majątku do stanu zdatnego do uŜywania. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do uŜywania, takie 
jak koszty konserwacji i napraw, obciąŜają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia.  
 
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych dokonywane są w Spółce według następujących zasad: 
 
• dla środków trwałych odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową, zgodnie z okresem 

ekonomicznej uŜyteczności środka trwałego; 
• środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu 

okresowi ich ekonomicznej uŜyteczności, który kształtuje się następująco: 
 

budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej  10-40 lat 
urządzenia techniczne i maszyny 2,5-12 lat 
środki transportu 2,5-5 lat 
inne środki trwałe 4-10 lat 

 
JeŜeli przy sporządzaniu sprawozdania finansowego zaistniały okoliczności, które wskazują na to, Ŝe wartość 
bilansowa rzeczowych aktywów trwałych moŜe nie być moŜliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych 
aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. JeŜeli istnieją przesłanki wskazujące na to, Ŝe mogła nastąpić 
utrata wartości, a wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość tych 
aktywów bądź ośrodków wypracowujących środki pienięŜne, do których te aktywa naleŜą jest obniŜana do 
poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna odpowiada wyŜszej z następujących dwóch wartości: 
ceny sprzedaŜy netto lub wartości uŜytkowej. Przy ustalaniu wartości uŜytkowej, szacowane przyszłe przepływy 
pienięŜne są dyskontowane do wartości bieŜącej przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej 
aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ryzyka związanego z danym składnikiem aktywów. W 
przypadku składnika aktywów, który nie generuje wpływów pienięŜnych w sposób znacząco samodzielny, wartość 
odzyskiwalna jest ustalana dla ośrodka wypracowującego środki pienięŜne, do którego ten składnik naleŜy. 
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości są ujmowane w rachunku zysków i strat w pozycji koszt własny 
sprzedaŜy. 
 
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych moŜe zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w 
przypadku, gdy nie są spodziewane Ŝadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego uŜytkowania takiego 
składnika aktywów. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu 
(obliczone jako róŜnica pomiędzy ewentualnymi wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danej 
pozycji) są ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.  
 
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montaŜu i są wykazywane według 
cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia 
budowy i przekazania środka trwałego do uŜywania. 
Koszty finansowania zewn ętrznego 
Koszty finansowania zewnętrznego związane z nabyciem, budową lub wytworzeniem dostosowywanego 
składnika aktywów ujmowane są jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia (MSR 23). 
 
4.9 Nieruchomości inwestycyjne 
 
Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów 
transakcji. Po początkowym ujęciu nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości godziwej. Zyski 
lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane w rachunku 
zysków i strat w tym okresie, w którym powstały. 
 
Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania 
danej nieruchomości inwestycyjnej z uŜytkowania, gdy nie są spodziewane Ŝadne przyszłe korzyści z jej 
sprzedaŜy. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane 
w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego usunięcia. 
 
4.10 Wartości niematerialne 
 
Do wartości niematerialnych nabytych zaliczane są aktywa spełniające następujące kryteria: 
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- moŜna je wyodrębnić lub wydzielić z jednostki gospodarczej i sprzedać, przekazać, licencjonować lub oddać do 
odpłatnego uŜytkowania osobom trzecim, zarówno indywidualnie, jak teŜ łącznie z powiązanymi z nimi umowami, 
składnikami aktywów lub zobowiązań lub 
- wynikają z tytułów umownych lub innych tytułów prawnych, bez względu na to, czy mogą podlegać przeniesieniu 
lub wyodrębnieniu z jednostki gospodarczej. 
 
Wartości niematerialne nabyte w ramach oddzielnej transakcji są ujmowane w bilansie według ceny nabycia. 
Wartości niematerialne nabyte w ramach transakcji przejęcia jednostki gospodarczej są ujmowane w bilansie 
według wartości godziwej na dzień przejęcia.  
 
Po początkowym ujęciu wobec wartości niematerialnych stosuje się model kosztu historycznego.  
 
Okres uŜytkowania wartości niematerialnych w zaleŜności od ich rodzaju został oceniony i uznany za ograniczony 
lub nieokreślony.  
Z wyjątkiem prac rozwojowych, wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie nie są 
ujmowane w aktywach, a nakłady poniesione na ich wytworzenie są ujmowane w cięŜar rachunku zysków i strat 
w roku, w którym zostały poniesione.  
 
Wartości niematerialne są poddawane ocenie pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie.  
Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej uŜyteczności, który kształtuje się następująco: 
 

patenty, licencje, znaki firmowe 5 lat 
oprogramowanie komputerowe do 10 lat 
inne wartości niematerialne 5 lat 
 

Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie uŜytkowania ujmuje się w 
rachunku zysków i strat w cięŜar tej kategorii, która odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych. 
 
Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych z bilansu są wyceniane według róŜnicy pomiędzy 
wpływami ze sprzedaŜy netto a wartością bilansową danego składnika aktywów i są ujmowane w rachunku 
zysków i strat w momencie jego wyksięgowania. 
 
4.11 Koszty prac badawczych i rozwojowych  
 
Koszty prac badawczych są odpisywane do rachunku zysków i strat w momencie poniesienia. Nakłady 
poniesione na prace rozwojowe wykonane w ramach danego przedsięwzięcia są przenoszone na kolejny okres, 
jeŜeli moŜna uznać, Ŝe zostaną one w przyszłości odzyskane. Po początkowym ujęciu nakładów na prace 
rozwojowe, stosuje się model kosztu historycznego wymagający, aby składniki aktywów były ujmowane według 
cen nabycia pomniejszonych o skumulowaną amortyzację i skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości. Wszelkie nakłady przeniesione na kolejny okres są amortyzowane przez przewidywany okres 
uzyskiwania przychodów ze sprzedaŜy z danego przedsięwzięcia. 
 
4.12 Odzyskiwalna wartość aktywów długoterminowych 
 
Na kaŜdy dzień bilansowy Spółka dokonuje oceny aktywów pod kątem istnienia przesłanek wskazujących na 
utratę ich wartości. W przypadku istnienia takiej przesłanki, Spółka dokonuje formalnego oszacowania wartości 
odzyskiwalnej. W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego 
środki pienięŜne przewyŜsza jego wartość odzyskiwaną, uznaje się utratę jego wartości i dokonuje odpisu 
aktualizującego jego wartość do poziomu wartości odzyskiwalnej. Wartość odzyskiwalna jest jedną z dwóch 
wartości w zaleŜności od tego, która z nich jest wyŜsza: wartością godziwą pomniejszoną o koszty zbycia lub 
wartością uŜytkową danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pienięŜne. 
 
4.13 Instrumenty finansowe 
 
Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:  
- Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
- Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,  
- PoŜyczki udzielone i naleŜności,  
- Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy, 
- Pozostałe zobowiązania finansowe.  
 
● Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub moŜliwych do 
określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma moŜliwość utrzymać 
w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według 
skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy uŜyciu efektywnej stopy procentowej.  
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● Instrumenty finansowe nabyte w celu generowania zysku dzięki krótkoterminowym wahaniom ceny są 
klasyfikowane jako instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy i są wyceniane 
w wartości godziwej bez uwzględnienia kosztów transakcji. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych 
uwzględniane są w przychodach lub kosztach finansowych. Wyceny instrumentów finansowych dokonują 
instytucje finansowe z którymi są zawarte. 
 
● PoŜyczki udzielone i naleŜności są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) 
ustalanej przy uŜyciu efektywnej stopy procentowej. NaleŜności o krótkim terminie wymagalności dla których nie 
określono stopy procentowej wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. 
 
● Wszystkie pozostałe aktywa finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaŜy. Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaŜy są ujmowane według wartości godziwej. W przypadku braku notowań giełdowych na 
aktywnym rynku i braku moŜliwości wiarygodnego określenia ich wartości godziwej metodami alternatywnymi, 
aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpis z tytułu utraty 
wartości. 
 
Dodatnią i ujemną róŜnicę pomiędzy wartością godziwą a ceną nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, 
aktywów dostępnych do sprzedaŜy (jeśli istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym albo 
których wartość godziwa moŜe być ustalona w inny wiarygodny sposób), odnosi się na inne całkowite dochody. 
Spadek wartości aktywów dostępnych do sprzedaŜy spowodowany utratą wartości odnosi się do rachunku 
zysków i strat jako koszt finansowy. 
 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeŜeli 
ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy zaliczane są do aktywów obrotowych, 
jeŜeli Zarząd ma zamiar zrealizować zyski z tych aktywów w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
 
Nabycie i sprzedaŜ aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. W momencie 
początkowego ujęcia są one wyceniane w wartości godziwej, obejmującej koszty transakcji z wyjątkiem 
instrumentów finansowych wycenianych przez rachunek zysków i strat 
 
Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik 
finansowy, są wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu metody efektywnej stopy procentowej. 
 
Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi 
się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaŜy instrumentu lub gdy 
wszystkie przepływy środków pienięŜnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezaleŜną stronę 
trzecią. 
 
4.14 Wbudowane instrumenty pochodne 
 
W przypadku nabycia instrumentu finansowego, którego składnikiem jest wbudowany instrument pochodny, a 
całość lub część przepływów pienięŜnych związanych z takim instrumentem finansowym zmienia się w sposób 
podobny do tego, jaki wbudowany instrument pochodny powodowałby samodzielnie, wbudowany instrument 
pochodny wykazuje się odrębnie od umowy zasadniczej. Następuje to wtedy, gdy spełnione są łącznie 
następujące warunki: 
 
- instrument finansowy nie jest zaliczany do aktywów przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaŜy, 
których skutki przeszacowania są odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego,  
- charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy 
zasadniczej i ryzykami z niej wynikającymi, 
- odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, 
spełniałby definicję instrumentu pochodnego, 
- moŜliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego. 
 
Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, 
które nie są uznane za instrumenty zabezpieczające. 
 
W przypadku umów nie będących instrumentami finansowymi, których składnikiem jest instrument spełniający 
powyŜsze warunki, wbudowany instrument pochodny zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do 
obrotu lub do zobowiązań finansowych. 
Dla kontraktów długoterminowych zawieranych w EURO, wbudowany instrument pochodny nie jest 
wyodrębniany, poniewaŜ Zarząd jest zdania, iŜ EURO stało się walutą typową dla kontraktów zawieranych na 
rynku budowlanym. 
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Zakres, w którym zgodnie z MSR 39 cechy ekonomiczne i ryzyko właściwe dla wbudowanego instrumentu 
pochodnego w walucie obcej są ściśle powiązane z cechami ekonomicznymi i ryzykiem właściwym dla umowy 
zasadniczej (głównego kontraktu) obejmuje równieŜ sytuacje gdy waluta umowy zasadniczej jest walutą 
zwyczajową dla kontraktów zakupu lub sprzedaŜy pozycji niefinansowych na rynku dla danej transakcji.  
 
4.15 Instrumenty zabezpieczające 
 
Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze 
zmianą kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe. Tego rodzaju pochodne instrumenty 
finansowe są wyceniane według wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych zalicza 
się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło 
przeszacowanie. 
 
Wartość godziwa walutowych kontraktów terminowych jest ustalana w odniesieniu do bieŜących kursów 
terminowych (forward) występujących przy kontraktach o podobnym  terminie zapadalności. 
 
W rachunkowości zabezpieczeń, zabezpieczenia klasyfikowane są albo jako zabezpieczenie wartości godziwej, 
zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub zobowiązania, albo jako 
zabezpieczenie przepływów środków pienięŜnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów środków 
pienięŜnych, które przypisać moŜna konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym składnikiem aktywów, 
zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją. 
 
W przypadku zabezpieczeń wartości godziwej, które spełniają warunki umoŜliwiające stosowanie zasad 
rachunkowości zabezpieczeń, zysk lub strata z aktualizacji wyceny instrumentu zabezpieczającego do wartości 
godziwej są bezzwłocznie ujmowane w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata na zabezpieczanej pozycji, które 
przypisać moŜna ryzyku, przed którym jednostka pragnie się zabezpieczyć, koryguje wartość bilansową 
zabezpieczanej pozycji oraz jest ujmowana w rachunku zysków i strat. Jeśli korygowana jest wartość bilansowa 
zabezpieczanego oprocentowanego instrumentu finansowego, korekta ta jest odpisywana w cięŜar wyniku 
finansowego netto w sposób umoŜliwiający jej całkowite zamortyzowanie przed upływem terminu wymagalności / 
zapadalności tego instrumentu. 
 
W przypadku zabezpieczania przepływów pienięŜnych zyski lub straty z wyceny do wartości godziwej instrumentu 
zabezpieczającego, w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie przyszłych przepływów pienięŜnych 
związanych z zabezpieczaną pozycją, odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w wysokości niŜszej z 
kwot: 
 
- bezwzględnej skumulowanej zmiany wartości instrumentu zabezpieczającego wynikającej z zabezpieczanego 
ryzyka; 
- wartości godziwych skumulowanych od dnia rozpoczęcia zabezpieczenia zmian przyszłych przepływów 
pienięŜnych związanych z zabezpieczaną pozycją wynikających z zabezpieczanego ryzyka. 
 
Część zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających stanowiących efekt zabezpieczenia jest 
reklasyfikowane z kapitałów do rachunku zysków i strat w okresie w którym zabezpieczana transakcja wpływa na 
rachunek zysków i strat i koryguje przychody operacyjne tego okresu. 
 
Część skutków przeszacowania instrumentu zabezpieczającego, obejmującą kwotę nie stanowiącą w pełni 
efektywnego zabezpieczenia, jeŜeli instrumentem zabezpieczającym jest pochodny instrument finansowy, zalicza 
się do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 
 
Spółka zaprzestaje stosowania rachunkowości zabezpieczeń, jeśli nastąpi którekolwiek ze zdarzeń opisanych 
poniŜej: 
 
- Instrument zabezpieczający wygaśnie, zostaje sprzedany lub zrealizowany, za wyjątkiem rolowania lub 
zastąpienia instrumentu zabezpieczającego, jeśli takie rolowanie lub zastąpienie jest częścią udokumentowanej 
strategii zabezpieczającej. W takim przypadku skumulowany zysk/ strata na instrumencie zabezpieczającym 
pozostaje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych do momentu zrealizowania planowanej, zabezpieczanej 
transakcji. 
- Powiązanie zabezpieczające nie spełnia wymogów nałoŜonych przez MSR 39. Skumulowany zysk / strata na 
instrumencie zabezpieczającym pozostaje w wydzielonej pozycji kapitałów własnych do momentu zrealizowania 
planowanej, zabezpieczanej transakcji. 
- Planowana transakcja lub przyszłe zobowiązanie w ocenie Spółki nie będą wykonane. W takim przypadku 
skumulowane zyski/ straty netto z wyceny instrumentu zabezpieczającego, ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, 
zalicza się odpowiednio do rachunku zysków i strat okresu sprawozdawczego. 
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4.16 Zapasy 
 
Zapasy są wyceniane według niŜszej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i moŜliwej do 
uzyskania ceny sprzedaŜy netto. 
 
Koszty poniesione na doprowadzenie kaŜdego składnika zapasów do jego aktualnego miejsca i stanu – zarówno 
w odniesieniu do bieŜącego, jak i poprzedniego roku – są ujmowane w następujący sposób: 
 
Materiały w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 
Produkty gotowe i produkty w 
toku 

koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut 
pośrednich kosztów produkcji ustalony przy załoŜeniu normalnego 
wykorzystania mocy produkcyjnych; 

Towary w cenie nabycia ustalonej metodą „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”; 
towary stanowiące roboty wykonane przez podwykonawców i 
przeznaczone do dalszej odsprzedaŜy wycenia się wg cen zakupu. 

 
Koszty zakupu odpisuje się w całości w okresie sprawozdawczym w którym koszty te poniesiono. 
 
Ceną sprzedaŜy netto moŜliwą do uzyskania jest szacowana cena sprzedaŜy dokonywana w toku zwykłej 
działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia 
sprzedaŜy do skutku. 
 
4.17 NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności 
 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, są wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem 
rezerwy na nieściągalne naleŜności. Rezerwa na naleŜności wątpliwe oszacowywana jest wtedy, gdy ściągnięcie 
pełnej kwoty naleŜności przestało być prawdopodobne. NaleŜności nieściągalne są odpisywane do rachunku 
zysków i strat w pozostałe koszty operacyjne w momencie stwierdzenia ich nieściągalności.  
 
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość naleŜności jest ustalana poprzez 
zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu 
stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie aktualne na dzień ujęcia 
naleŜności w księgach rachunkowych. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, 
naleŜności są wyceniane wg zamortyzowanego kosztu na kolejne daty bilansowe, a zwiększenie naleŜności w 
związku z upływem czasu jest ujmowane jako przychody finansowe. 
 
Kaucje z tytułu umów budowlanych o okresie zapłaty powyŜej jednego roku są wyceniane początkowo według 
wartości godziwej, a następnie są rozliczane wg zamortyzowanego kosztu z wykorzystaniem efektywnej stopy 
procentowej. RóŜnica pomiędzy wartością nominalna kaucji a jej wartością godziwą jest ujmowana w kosztach 
finansowych okresu sprawozdawczego w którym kaucja została udzielona.  
 
4.18 Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych 
 
Środki pienięŜne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pienięŜne w banku i w kasie oraz 
lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. 
 
Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w skonsolidowanym rachunku przepływów pienięŜnych 
składa się z określonych powyŜej środków pienięŜnych i  ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone 
kredyty w rachunkach bieŜących. 
 
4.19 Oprocentowane kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne 
 
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe, poŜyczki i papiery dłuŜne są ujmowane według 
ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pienięŜnych, pomniejszonej o koszty 
związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki. 
 
Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, poŜyczki i papiery dłuŜne są następnie wyceniane według 
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 
 
Przy ustalaniu zamortyzowanego kosztu uwzględnia się koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki oraz 
dyskonta lub premie uzyskane przy rozliczeniu zobowiązania. 
 
Zyski i straty są ujmowane w rachunku zysków i strat z chwilą usunięcia zobowiązania z bilansu, a takŜe w 
wyniku naliczenia odsetek przez okres trwania kredytu i poŜyczki. 
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4.20 Rezerwy 
 
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Spółce ciąŜy istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowo oczekiwany) 
wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie tego obowiązku spowoduje 
konieczność wypływu korzyści ekonomicznych oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 
zobowiązania. JeŜeli Spółka spodziewa się, Ŝe koszty objęte rezerwą zostaną zwrócone, na przykład na mocy 
umowy ubezpieczenia, wówczas zwrot ten jest ujmowany jako odrębny składnik aktywów, ale tylko wtedy, gdy 
jest rzeczą praktycznie pewną, Ŝe zwrot ten rzeczywiście nastąpi. Koszty dotyczące danej rezerwy są ujmowane 
w rachunku zysków i strat po pomniejszeniu o wszelkie zwroty. W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w 
czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych 
przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej brutto odzwierciedlającej 
aktualne oceny rynkowe wartości pieniądza w czasie oraz ewentualnego ryzyka związanego z danym 
zobowiązaniem. JeŜeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie rezerwy w 
związku z upływem czasu jest ujmowane jako koszty finansowania zewnętrznego. 
 
4.21 Odprawy emerytalne 
 
Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy Spółki mają prawo do odpraw emerytalnych. 
Odprawy emerytalne są wypłacane jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę. Wysokość odpraw 
emerytalnych zaleŜy od staŜu pracy oraz średniego wynagrodzenia pracownika. Spółki tworzą rezerwę na 
przyszłe zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych w celu przyporządkowania kosztów do okresów, których 
dotyczą. Według MSR 19 odprawy emerytalne są programami określonych świadczeń po okresie zatrudnienia. 
Wartość bieŜąca tych zobowiązań jest obliczona przez niezaleŜnego aktuariusza. Zyski i straty z obliczeń 
aktuarialnych są ujmowane w rachunku zysków i strat. 
 
4.22 Leasing  
 
Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmują do odpłatnego uŜywania lub pobierania 
poŜytków obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przez uzgodniony okres. 
 
W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i 
poŜytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest 
ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości godziwej lub (jeŜeli niŜsza) w wartości bieŜącej 
minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między 
koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umoŜliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od 
pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  
 
Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla 
własnych środków trwałych. JednakŜe, gdy brak jest pewności, co do przejścia prawa własności przedmiotu 
umowy, wówczas środki trwałe uŜywane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez 
krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres uŜytkowania lub okres trwania leasingu.  
 
Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako 
koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.  
 
4.23 Przychody 
 
Przychody są ujmowane w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe Spółka uzyska korzyści 
ekonomiczne związane z daną transakcją oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób. 
Przychody są rozpoznawane po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług (VAT). Przy ujmowaniu przychodów 
obowiązują równieŜ kryteria przedstawione poniŜej. 
 
4.23.1 SprzedaŜ towarów i produktów  
 
Przychody są ujmowane, jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i produktów 
zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna wycenić w wiarygodny sposób.  
 
 
4.23.2 Kontrakty budowlane 
 
Spółka rozpoznaje przychody z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych zgodnie z metodą stopnia 
zaawansowania usługi, mierzonego udziałem kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia 
przychodu w całkowitych kosztach wykonania usługi. Łączne przychody z tytułu długoterminowych kontraktów 
budowlanych denominowanych w walucie obcej są ustalane w oparciu o dokonane do dnia bilansowego 
fakturowanie oraz o kurs obowiązujący na dzień bilansowy.  
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NadwyŜka wartości przychodu rozpoznanego na danym kontrakcie budowlanym nad kwotą zafakturowanych 
przychodów jest prezentowana w aktywach w pozycji rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów. W 
przypadku, kiedy wartość przychodów rozpoznanych na danym kontrakcie jest niŜsza niŜ przychody 
zafakturowane, róŜnica między tymi wartościami jest prezentowana w pasywach w pozycji rozliczenia 
międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów. 
 
W przypadku, kiedy istnieje prawdopodobieństwo, iŜ łączne koszty związane z realizacją kontraktu przekroczą 
łączne przychody, przewidywana strata (nadwyŜka kosztów nad przychodami) jest ujmowana jako rezerwa na 
straty na kontrakcie (prezentowana w ramach pozostałych rezerw krótkoterminowych) i obciąŜa koszty kontraktu.  
 
JeŜeli nie moŜna wiarygodnie oszacować wyniku umowy o budowę, przychody ujmuje się wyłącznie do 
wysokości poniesionych kosztów, których odzyskanie jest prawdopodobne.  
 
Spółka prezentuje w aktywach kwotę naleŜną od klientów z tytułu prac wynikających z umowy, w odniesieniu do 
wszystkich umów w trakcie realizacji, z tytułu których wypadkowa kwota poniesionych kosztów i ujętych 
przychodów (pomniejszonych o ujęte straty) przewyŜsza kwoty naliczone za pracę wykonaną w ramach umowy. 
Nieuregulowane kwoty naliczone i zafakturowane za pracę wykonaną w ramach umowy prezentowane są w 
pozycji „naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności”.  
 
Spółka prezentuje w zobowiązaniach kwotę naleŜną z tytułu prac wynikających z umowy, w odniesieniu do 
wszystkich umów w trakcie realizacji, z tytułu których kwoty zafakturowane za pracę wykonaną w ramach umowy 
przewyŜszają kwoty naliczonych przychodów. Nieuregulowane kwoty naleŜne dostawcom, na które Spółka 
otrzymała faktury, prezentowane są w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania”. 
 
4.23.3 Odsetki 
 
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej) jeŜeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 
 
4.23.4 Dywidendy 
 
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy lub udziałowców do ich otrzymania. 
 
4.23.5 Przychody z tytułu wynajmu 
 
Przychody z tytułu wynajmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są metodą liniową przez okres wynajmu w 
stosunku do otwartych umów. 
 
4.24 Podatek dochodowy 
 
BieŜące zobowiązania z tytułu  podatku dochodowego od osób prawnych są  naliczane zgodnie z polskimi 
przepisami podatkowymi.  
 
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, rezerwa na odroczony podatek dochodowy jest tworzona metodą 
zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich róŜnic przejściowych występujących na dzień bilansowy 
między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu 
finansowym. 
 
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich róŜnic przejściowych: 
- z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości 

firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej 
połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy 
brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz  

- w przypadku dodatnich róŜnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub 
stowarzyszonych i udziałów we wspólnych przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania 
się róŜnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iŜ w dającej się przewidzieć 
przyszłości róŜnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. 

 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych róŜnic przejściowych, 
jak równieŜ niewykorzystanych aktywów podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na 
następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do 
opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. róŜnice, aktywa i straty: 
- z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych róŜnic przejściowych 

powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie 
stanowiącej połączenia jednostek gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik 
finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz 
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- w przypadku ujemnych róŜnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub stowarzyszonych 
oraz udziałów we wspólnych przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest 
ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iŜ w dającej się przewidzieć 
przyszłości ww. róŜnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który 
pozwoli na potrącenie ujemnych róŜnic przejściowych. 

 
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na kaŜdy dzień bilansowy 
i ulega stosownemu obniŜeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania 
wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z 
zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 
aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy 
podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień 
bilansowy. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensuje się z rezerwami z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego wtedy i tylko wtedy gdy jednostka gospodarcza posiada moŜliwy do wyegzekwowania tytuł prawny 
do przeprowadzenia kompensaty i są one nałoŜone przez tą samą władzę podatkową. 
 
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych bezpośrednio w kapitale własnym jest ujmowany w kapitale 
własnym, a nie w rachunku zysków i strat. 
 
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych, czy 
składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego niejednokrotnie brak jest 
odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych. Obowiązujące przepisy zawierają równieŜ 
niejasności, które powodują róŜnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno 
między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia 
podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które 
uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą 
zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, Ŝe ryzyko podatkowe w Polsce jest wyŜsze 
niŜ istniejące zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą 
zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w sprawozdaniu finansowym mogą 
ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organa skarbowe. 
 
4.25 Dotacje rządowe 
 
Spółka korzysta z dofinansowania w ramach projektów współfinansowanych przez fundusze Unii Europejskiej. 
Dofinansowania są prezentowane w przychodach przyszłych okresów, a w miarę ponoszenia kosztów z nimi 
związanymi przeksięgowywane są na przychody, aby zapewnić ich współmierność z odnośnymi kosztami, które 
dotacje mają w zamierzeniu kompensować. Dotację rządową, która staje się naleŜna jako forma rekompensaty za 
juŜ poniesione koszty lub straty lub przyznana jednostce gospodarczej celem udzielenia jej natychmiastowego 
finansowego wsparcia, bez towarzyszących przyszłych kosztów, ujmuje się jako przychód w okresie, w którym 
stała się naleŜna. 
 
4.26 Zysk (strata) netto na akcję 
 
Zysk (strata) netto na akcję dla kaŜdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku (straty) netto za dany 
okres przez średnią waŜoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym. 
 
4.27 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 
 
Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa w dniu 12 maja 2009 podjęło uchwałę na podstawie artykułu 45 ust. 
1a i 1c ustawy o rachunkowości o sporządzaniu przez Spółkę począwszy od 1 stycznia 2010 sprawozdań 
jednostkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z 
nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Sprawozdanie finansowe Spółki za 
rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku zostało sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. 
 
W związku z faktem, Ŝe Spółka jest jednostką dominującą grupy kapitałowej sporządzającej skonsolidowane 
sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Spółka 
przyjęła w swoim pierwszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym zgodnym z MSSF na dzień przejścia na 
MSSF takie same wartości aktywów i zobowiązań, jakie uwzględnia w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 1: 
Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy.  
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Na potrzeby niniejszego sprawozdania finansowego, datą przejścia na stosowanie standardów MSSF jest 1 
stycznia 2009 roku. Ostatnim sprawozdaniem finansowym Spółki sporządzonym zgodnie z Ustawą o 
rachunkowości było sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku. 
 
Efekt zastosowania nowych standardów rachunkowości i zmian polityki rachunkowości 
 
Rodzaje korekt, które musiała wprowadzić Spółka, aby zastosować w pełni MSSF oraz ich wpływ na wynik 
finansowy i kapitały własne okresu porównywalnego zostały przedstawione poniŜej: 
 
Uzgodnienie kapitału własnego 
 

Wyszczególnienie  Stan na 
31.12.2009 

Stan na 
01.01.2009 

Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym 
zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości  348.739 209.289 

Korekty:    

Wycena rzeczowych aktywów trwałych 
(a) 

1.012 1.058 

Efekt podatku odroczonego -192 -201 

Wycena naleŜności i zobowiązań długoterminowych do wartości 
bieŜącej (b) 2.373 2.837 

Kapitał własny według MSSF  351.932 212.983 

 
 
Uzgodnienie całkowitych dochodów ogółem  
 

Wyszczególnienie  01.01.2009 – 
31.12.2009 

Zysk / (strata) netto wykazany w sprawozdaniu finansowym 
sporządzonym zgodnie z polskimi standardami rachunkowości  111.581 

Korekty:   

Wycena rzeczowych aktywów trwałych 
(a) 

-46 

Efekt podatku odroczonego 9 

Wycena naleŜności i zobowiązań długoterminowych do wartości 
bieŜącej (b) -464 

Zysk / (strata) netto według MSSF  111.080 

Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem 
przepływów pienięŜnych 

 34.441 

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych 
dochodów 

 -6.572 

Całkowite dochody ogółem  138.949 

 
a) Rzeczowy majątek trwały 

 
Rzeczowy majątek trwały będący w posiadaniu Spółki stanowi około 5,9 tys. pozycji. W poszczególnych grupach 
znajdują się środki nowe, jak i będące juŜ w posiadaniu Spółki przed 1 stycznia 1995 roku, tj. dniem urzędowego 
przeszacowania środków trwałych. 
 
Zgodnie z MSSF 1, w celu ustalenia wartości godziwej, która moŜe być uznana za zakładany koszt na dzień 
przejścia na MSSF, Spółka dokonała identyfikacji środków trwałych, których dotyczy kwestia ustalenia kosztu dla 
potrzeb MSSF tj. nabytych w okresie hiperinflacji (przed 01.01.1997 r.). W jej wyniku przeprowadzono wycenę 
posiadanych nieruchomości (grunty w wieczystym uŜytkowaniu wraz z posadowionymi budynkami i budowlami - 
grupa 0, 1, 2) oraz środków trwałych z pozostałych grup. 
 
Wpływ wynikającej z tego korekty kapitału własnego i zysku/straty netto jest przedstawiony w powyŜszym 
zestawieniu (korekta (a)). 
 

b) NaleŜności i zobowiązania długoterminowe 
 
Zgodnie z MSSF kaucje długoterminowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy uŜyciu efektywnej 
stopy procentowej. Wycena taka spowodowała zmianę kapitału własnego i zysku/straty netto przedstawioną w 
zestawieniach (korekta (b)).  
 
W porównaniu do sprawozdań śródrocznych Spółka dokonała zmiany prezentacji długoterminowych naleŜności z 
tytułu kaucji oraz długoterminowych zobowiązań z tytułu kaucji prezentując je w niniejszym sprawozdaniu 
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odpowiednio w pozycjach NaleŜności długoterminowe z tytułu dostaw i usług i pozostałe naleŜności oraz 
Zobowiązania długoterminowe z tytułu dostaw i usług.  
W sprawozdaniach śródrocznych naleŜności i zobowiązania z tytułu kaucji długoterminowych były prezentowane 
w pozycji NaleŜności z tytułu dostaw i usług i pozostałe naleŜności oraz Zobowiązania z tytułu dostaw i usług. 
 

c) RóŜnice w prezentacji i wycenie nie mające wpływu na kapitał własny i wynik finansowy 
 
Jedną z róŜnic wynikających z zasad dotyczących wyceny jest korekta kapitału własnego w związku z 
hiperinflacją. Zgodnie z MSR 29 składniki kapitału własnego za wyjątkiem zysków zatrzymanych powinny zostać 
objęte korektą hiperinflacyjną. Jedynym składnikiem kapitału własnego w Mostostal Warszawa S.A., który 
podlegałby korekcie jest kapitał podstawowy, który w latach 1993 – 1996 kształtował się na poziomie 10 000 tys. 
PLN. Korekta kapitału zakładowego w kwocie 24 801 tys. PLN, w korespondencji z zyskami lat ubiegłych 
podniosła wartość tego kapitału do kwoty 34 801 tys. PLN. PowyŜsza korekta nie ma wpływu na wysokość 
kapitału własnego Spółki jak równieŜ nie ma wpływu na wynik finansowy. 
 
5. Sprawozdawczość według segmentów rynku 
 
Organizacja i zarządzanie Spółką odbywa się w podziale na segmenty, odpowiednio do rodzaju oferowanych 
wyrobów.  
W poniŜszych tabelach przedstawione zostały dla poszczególnych segmentów sprawozdawczych Spółki dane 
z rachunku zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku. 
W ramach działalności kontynuowanej występują następujące segmenty: 
1. Segment inŜynieryjno-przemysłowy, w skład którego wchodzi działalność związana z budową dróg i mostów 
oraz obiektów przemysłowych wraz z infrastrukturą. 
2. Segment ogólnobudowlany, w skład którego wchodzi działalność związana z budową budynków mieszkalnych 
oraz obiektów uŜyteczności publicznej. 
3. Przychody i koszty nieprzypisane dotyczą pozostałej działalności produkcyjnej i usługowej oraz kosztów 
zarządu. 
 
Rachunek zysków i strat dla poszczególnych segmentów sprawozdawczych:  

Okres 12 miesi ęcy zako ńczony  
31 grudnia 2010 

Działalno ść kontynuowana 

Działalno ść 
ogółem 

Segment 
inŜynieryjno – 
przemysłowy 

Segment 
ogólno - 

budowlany 

Przychody, 
koszty 

nieprzypisan
e 

Razem 

Przychody ze sprzedaŜy      

SprzedaŜ na rzecz klientów 
zewnętrznych 1 263 591 529 658 12 423 1 805 672 1 805 672 

SprzedaŜ między segmentami 0 0 0 0 0 

Przychody segmentu ogółem 1 263 591 529 658 12 423 1 805 672 1 805 672 

Wynik           

Zysk (strata) segmentu (z 
uwzględnieniem przychodów i 
kosztów operacyjnych) 

53 200 52 858 -18 545 87 513 87 513 

Koszty nieprzypisane (koszty 
zarządu i koszty sprzedaŜy) - - 40 388 40 388 40 388 

Zysk (strata)  z działalności 
operacyjnej 

53 200 52 858 -58 933 47 125 47 125 

Przychody finansowe 9 890 -1 22 295 32 184 32 184 

Koszty finansowe  6 213 -2 501 17 037 20 749 20 749 

Zysk (strata)  brutto 56 877 55 358 -53 675 58 560 58 560 

Podatek dochodowy     14 196 14 196 14 196 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej  

    -67 871 44 364 44 364 

Działalność zaniechana       0 0 

Zysk (strata) netto     -67 871 44 364 44 364 
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Okres 12 miesi ęcy zako ńczony  
31 grudnia 2009 

Działalno ść kontynuowana 

Działalno ść 
ogółem 

Segment 
inŜynieryjno – 
przemysłowy 

Segment 
ogólno - 

budowlany 

Przychody, 
koszty 

nieprzypisan
e 

Razem 

Przychody ze sprzedaŜy           

SprzedaŜ na rzecz klientów 
zewnętrznych 1 275 243 517 320 25 170 1 817 733 1 817 733 

SprzedaŜ między segmentami 0 0 0 0 0 

Przychody segmentu ogółem 1 275 243 517 320 25 170 1 817 733 1 817 733 

Wynik           

Zysk (strata) segmentu (z 
uwzględnieniem przychodów i 
kosztów operacyjnych) 

106 510 67 560 1 124 175 194 175 194 

Koszty nieprzypisane (koszty 
zarządu i koszty sprzedaŜy) - - 40 550 40 550 40 550 

Zysk (strata)  z działalności 
operacyjnej 

106 510 67 560 -39 426 134 644 134 644 

Przychody finansowe 20 793 30 425 -9 462 41 756 41 756 

Koszty finansowe  28 540 4 434 4 862 37 836 37 836 

Zysk (strata) brutto 98 763 93 551 -53 750 138 564 138 564 

Podatek dochodowy   27 484 27 484 27 484 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej  

  -81 824 111 080 111 080 

Działalność zaniechana     0 0 

Zysk (strata) netto   -81 234 111 080 111 080 

 
Główny organ Spółki odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych nie alokuje aktywów i zobowiązań 
do segmentów, ze względu na dokonywane przesunięcia aktywów pomiędzy segmentami. 
 
 
6. Przychody i koszty 
 
6.1. Długoterminowe kontrakty budowlane 
 
Wybrane dane - rachunek zysków i strat 

Wyszczególnienie  01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

Przychody ze sprzedaŜy robót budowlanych (kontraktów długoterminowych) 1 761 805 1 767 120 

Koszt wytworzenia robót budowlanych 1 653 928 1 557 758 

Wynik 107 877 209 362 

 
Wybrane dane bilansowe 

Aktywa 31.12.2010 31.12.2009 

Kwoty naleŜne od odbiorców z tytułu umów o budowę (kontraktów długoterminowych) 
(patrz nota 23) 

267 804 280 072 

    - w tym kaucje zatrzymane 16 713 24 325 

Zaliczki na roboty budowlane (patrz nota 26) 10 846 23 235 

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów (kwoty brutto naleŜne od 
zamawiających z tytułu umów o budowę) 149 370 90 013 
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Pasywa 31.12.2010 31.12.2009 

Kwoty naleŜne dostawcom z tytułu umów o budowę (kontraktów długoterminowych) 
(patrz nota 30) 

352 412 280 508 

    - w tym kaucje zatrzymane 67 756 61 578 

Zaliczki na roboty budowlane (patrz nota 33) 40 283 12 467 

Rezerwy na przewidywane straty (patrz nota 29.1) 63 333 42 684 

Rozliczenia międzyokresowe z tyt. wyceny kontraktów (kwoty brutto naleŜne 
zamawiającym z tytułu umów o budowę) 

46 601 98 689 

 
6.2. Koszty według rodzaju 

Wyszczególnienie 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

a) amortyzacja 12 931 10 016 

b) zuŜycie materiałów i energii 231 007 200 702 

c) usługi obce 1 287 919 1 229 645 

d) podatki i opłaty 3 138 1 684 

e) wynagrodzenia 133 558 123 470 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 34 524 30 417 

g) pozostałe koszty rodzajowe 8 137 6 228 

Koszty według rodzaju, razem 1 711 214 1 602 162 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 33 804 28 994 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)     

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)     

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -40 388 -40 550 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 199 21 513 

Koszt własny sprzeda Ŝy 1 726 829 1 612 119 

 
Amortyzacja 

Wyszczególnienie 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

Pozycje uj ęte w koszcie własnym sprzeda Ŝy: 10 944 9 095 

Amortyzacja środków trwałych 10 812 8 854 

Amortyzacja wartości niematerialnych 132 241 

Pozycje uj ęte w kosztach ogólnego zarz ądu: 1 987 921 

Amortyzacja środków trwałych 981 845 

Amortyzacja wartości niematerialnych 1 006 76 

Amortyzacja razem 12 931 10 016 

 
6.3. Pozostałe przychody operacyjne 

Wyszczególnienie 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 10 860 6 403 

    - naleŜności 9 755 6 212 

    - na kary 902   

    - sprawy sądowe 203   

    - pozostałe w tym na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zaległe urlopy   191 

b) zysk ze sprzedaŜy niefinansowych aktywów trwałych 254 145 

c) pozostałe, w tym: 2 413 7 316 

   - odszkodowania i kary 1 661 6 834 

   - pozostałe 752 482 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 13 527 13 864 
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6.4. Pozostałe koszty operacyjne 

Wyszczególnienie 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 546 21 485 

    - kary   12 770 

    - sprawy sądowe 546 4 585 

    - na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, na zaległe urlopy   1 722 

    - pozostałe   2 408 

b) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

c) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych* 847 15 269 

d) pozostałe, w tym: 3 464 7 530 

   - odszkodowania i kary 2 040 6 693 

   - koszty egzekucji naleŜności 211 340 

   - pozostałe 1 213 497 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 4 857 44 284 

 
* W pozycji aktualizacja wartości aktywów niefinansowych w 2010 roku jest utworzony odpis z tytułu aktualizacji 
wartości naleŜności trudno ściągalnych w kwocie 818 tys. zł (w roku 2009 w kwocie 15.203 tys. zł) oraz odpis 
aktualizujący wartość zapasów w kwocie 29 tys. zł  (w 2009 w kwocie 66 tys. zł).  
 
6.5. Przychody finansowe 

Wyszczególnienie 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

a) odsetki 7 761 10 268 

b) dywidendy i udziały w zyskach 13 982 18 480 

c) zysk ze zbycia inwestycji   94 

d) aktualizacja wartości inwestycji   181 

e) inne 10 441 12 733 

      - instrumenty finansowe - wycena 3 557 7 788 

      - instrumenty finansowe - zrealizowany zysk 6 333 4 945 

      - pozostałe 551   

Przychody finansowe, razem 32 184 41 756 

 
6.6. Koszty finansowe 

Wyszczególnienie 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

a) odsetki 1 585 1 794 

       - od leasingu finansowego  1 257 1 241 

       - inne 328 553 

b) strata ze zbycia inwestycji 0 0 

c) aktualizacja wartości inwestycji* 14 000 13 012 

d) inne 5 164 23 030 

       - ujemne róŜnice kursowe 1 677 11 056 

      - instrumenty finansowe - zrealizowana strata 3 337 11 280 

       - inne 150 694 

Koszty finansowe, razem 20 749 37 836 

 
*w tym wartość odpisanych aktywów finansowych w spółce Terramost 14.000 tys. zł (w 2009 r. 12.982 tys. zł). 
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7. Podatek dochodowy 
 

Główne składniki obci ąŜenia podatkowego  01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

Rachunek zysków i strat     

BieŜący podatek dochodowy 0 48 030 

BieŜące obciąŜenie z tytułu podatku dochodowego 0 48 030 

Korekty dotyczące bieŜącego podatku dochodowego z lat ubiegłych     

Odroczony podatek dochodowy 14 196 -20 546 

Związany z powstaniem i odwróceniem się róŜnic przejściowych 14 196 -20 546 

Obci ąŜenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat 1 4 196 27 484 

 
Podatek dochodowy uj ęty w innych całkowitych dochodach 
 

Wyszczególnienie 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

BieŜący podatek dochodowy 0 0 

Efekt podatkowy kosztów podniesienia kapitału udziałowego/akcyjnego     

Odroczony podatek dochodowy -232 -6 572 

Podatek od zysku/(straty) z tytułu aktualizacji wyceny zabezpieczeń przepływów 
środków pienięŜnych 

-232 -6 572 

Podatek od niezrealizowanego zysku/(straty) z tytułu aktywów finansowych dostępnych 
do sprzedaŜy 

    

Podatek od rozliczonych w ciągu roku instrumentów zabezpieczających przepływy 
pienięŜne 

    

Pozostałe (prosimy podać tytuły) w tym: 0 0 

korekta podatku z tytułu róŜnic kursowych     
Korzyść podatkowa / (obciąŜenie podatkowe) wykazane w innych całkowitych 
dochodach 

-232 -6 572 

 
Uzgodnienie podatku dochodowego od wyniku finansowego brutto przed opodatkowaniem według ustawowej 
stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według efektywnej stawki podatkowej za okres 
12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku. 
 

Wyszczególnienie 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

Zysk /(strata) brutto  58 560 138 564 

Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 
19% (2009 r. 19%) 11 126 26 327 

Korekty dotyczące bieŜącego podatku dochodowego z lat ubiegłych     

Korekta podatku od dywidendy pobrana u źródła     

Podatkowe ulgi inwestycyjne     

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 13 460 13 078 

Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe     

Przychody nie będące podstawą do opodatkowania -10 529 -6 225 

Pozostałe 139 -5 696 
Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej w 2010 r. 24% , (w 2009 r. 
23%) 14 196 27 484 

Podatek dochodowy (obci ąŜenie) wykazany w rachunku zysków i strat 14 196  27 484 
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8. Odroczony podatek dochodowy 
 
8.1. Aktywa z tytułu podatku odroczonego 
 

Wyszczególnienie 

Bilans Rachunek zysków i strat 
za okres  

31.12.2010 31.12.2009 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

Przeszacowanie kontraktów walutowych (zabezpieczenia 
przepływów pienięŜnych) do wartości godziwej 0 152 0 0 

Kompensata podatku  -80     
Pozostałe w tym: 39 992 54 188 14 196 -20 546 

róŜnice kursowe   69 69 -69 

aktualizacja naleŜności 3 119 6 508 3 389 -2 960 

bierne międzyokresowe rozliczenie kosztów 30 925 24 916  -6 009 -12 846 

rezerwy na przewidywane straty 1 200 1 291 91 1 

wycena kontraktów długoterminowych 17 468 31 216 13 748 -10 618 

nie wypłaconych wynagrodzeń 85 70 -15 2 817 

nie wypłaconych umów zleceń 2 2 0 -2 

rezerwy na świadczenia pracownicze 1 745 1 320 -425 -327 

naliczone odsetki od weksli, zobowiązań i kredytów 17 17 0 -12 

od wyceny instrumentów finansowych 0 705 705 1 451 

od dochodów przyszłych okresów 0 2 2 0  

od straty podatkowej 3 663 0   -3 663 0  

od dyskonta kaucji  176 0  -176 0  

Kompensata podatku  -18 408 -11 928 6 480 2 019 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 39 912  54 340 14 196 -20 546 

 
8.2. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 
 

Wyszczególnienie 

Bilans Rachunek zysków i strat za 
okres  

31.12.2010 31.12.2009 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

Przeszacowanie kontraktów walutowych (zabezpieczenia 
przepływów pienięŜnych) do wartości godziwej 80       

Kompensata podatku  -80       

Pozostałe w tym: 0 0 0 0 

róŜnice kursowe dodatnie-wycena bilansowa 120 193 -73 -545 

odsetki  71 84 -13 40 

wycena kontraktów długoterminowych 15 248 9 845 5 403 1 923 

ulgi inwestycyjne 161 156 5 -6 

amortyzacja 2 076 1 456 620 607 

pozostałe  0 194 -194 0  

dyskonto 732  0 732 0  

Kompensata podatku  -18 408 -11 928 -6 480 -2 019 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego  0  0 0 0 

       

ObciąŜenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - -14 196 20 546 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 39 912 54 340 - - 

Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego 0 0 - - 

 
W pozycji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały ujęte wszystkie kwoty wynikające z tytułu: 
ujemnych róŜnic przejściowych, nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych.  
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9. Działalno ść zaniechana 
 
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2010 do 31.12.2010 nie wystąpiła działalność zaniechana. 
 
10. Zysk (strata) przypadaj ący na jedn ą akcj ę 
 
Zysk podstawowy przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku (straty) netto za okres 
przypadający na zwykłych akcjonariuszy Spółki przez średnią waŜoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych 
występujących w ciągu okresu. 
 
Zysk rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku (straty) netto za okres 
przypadającego na zwykłych akcjonariuszy (po potrąceniu odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych 
zamiennych na akcje zwykłe) przez średnią waŜoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu 
roku obrotowego (skorygowaną o wpływ opcji rozwadniających oraz umarzalnych akcji uprzywilejowanych 
zamienialnych na akcje zwykłe). 
 
PoniŜej przedstawione zostały dane dotyczące zysku oraz akcji, które posłuŜyły do wyliczenia podstawowego 
i rozwodnionego zysku na jedną akcję. 
 

Wyszczególnienie 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 44 364 111 080 

Strata na działalności zaniechanej     

Zysk (strata) netto  44 364 111 080 

Odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe     

Zysk (strata) netto, zastosowany do obliczenia rozw odnionego zysku na jedn ą akcję 44 364 111 080 

 

Wyszczególnienie 01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

Średnia waŜona liczba wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia 
podstawowego zysku na jedną akcję 

20 000 000 20 000 000 

   Wpływ rozwodnienia:     

- Opcje na akcje     

- Umarzalne akcje uprzywilejowane     

Skorygowana średnia wa Ŝona liczba akcji zwykłych zastosowana do obliczenia  
rozwodnionego zysku na jedn ą akcję  20 000 000 20 000 000 

 
11. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty 

  01.01.2010 -  
31.12.2010 

01.01.2009 -  
31.12.2009 

Zadeklarowane i wypłacone w okresie     

Dywidendy z akcji zwykłych:     

dywidenda końcowa za rok 2009 28 000   

 
 
Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. proponuje przeznaczyć zysk w kwocie 44.364 tys. zł, wypracowany w 2010 r., 
na kapitał zapasowy w kwocie 33.364 tys. zł oraz na wypłatę dywidendy w kwocie 11.000 tys. zł. 
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12. Wartości niematerialne 

31 grudnia 2010 roku Koszty prac 
rozwojowych 

Nabyte 
koncesje 
patenty, 
licencje i 
podobne 
warto ści 

Inne warto ści 
niematerialne 

Warto ści 
niematerialne i 

prawne w 
budowie 

Ogółem 

Wartość netto na 1 stycznia 2010 roku 0 408 0 1 532 1 940 

Zwiększenia stanu / nabycie   5 859   2 298 8 157 

Zmniejszenie stanu / sprzedaŜ       -3 830 -3 830 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości         0 

Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy 
(sprzedaŜ, likwidacja)         0 

Amortyzacja bieŜąca   -1 138     -1 138 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku  0 5 129 0 0 5 129 

      
Na dzień 1 stycznia 2010 roku 

     
Wartość brutto 0 2 579   1 532 4 111 

Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości 

0 -2 171   0 -2 171 

Wartość netto 0 408 0 1 532 1 940 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku      
Wartość brutto 0 8 438 0 0 8 438 

Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości 0 -3 309 0 0 -3 309 

Wartość netto 0 5 129 0 0 5 129 

 

31 grudnia 2009 roku Koszty prac 
rozwojowych 

Nabyte 
koncesje 
patenty, 
licencje i 
podobne 
warto ści 

Inne warto ści 
niematerialne 

Warto ści 
niematerialne i 

prawne w 
budowie 

Ogółem 

Wartość netto na 1 stycznia 2009 roku 0 327 0 0 327 

Zwiększenia stanu / nabycie   398   1 532 1 930 

Zmniejszenie stanu / sprzedaŜ         0 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości         0 

Odpis amortyzacyjny za rok obrotowy 
(sprzedaŜ, likwidacja)        0 

Amortyzacja bieŜąca   -317     -317 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku  0 408 0 1 532 1 940 

      
Na dzień 1 stycznia 2009 roku      
Wartość brutto 0 2 181   0 2 181 

Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości 0 -1 854   0 -1 854 

Wartość netto 0 327 0 0 327 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku   
    

Wartość brutto 0 2 579 0 1 532 4 111 

Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu 
utraty wartości 

0 -2 171 0 0 -2 171 

Wartość netto 0 408 0 1 532 1 940 

 
Zwiększenia wartości niematerialnych w 2010 na kwotę 5.859 tys. zł dotyczą głównie przyjęcia do uŜytkowania 
systemu SAP. W Mostostalu Warszawa nie występują zastawy wartości niematerialnych tytułem zabezpieczenia 
zobowiązań. 
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13. Rzeczowe aktywa trwałe 

31 grudnia 2010 roku Grunty Budynki i 
budowle 

Maszyny 
 i urz ądzenia 

Środki  
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

Zaliczki na 
środki trwałe w 

budowie 
Ogółem 

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2010 roku, 19 838 12 938 36 511 13 146 5 009 254 0 87 696 

Zwiększenia stanu / nabycie   425 15 129 10 040 2 365     27 959 

Zmniejszenie stanu / sprzedaŜ     -1 655 -207 -531 -254   -2 647 

Aktualizacja wartości               0 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości               0 

Odpis amortyzacyjny (sprzedaŜ, likwidacja)     1 540 203 373     2 116 

Amortyzacja bieŜąca   -612 -6 016 -2 343 -2 822     -11 793 

Korekta z tytułu róŜnic kursowych               0 

Wartość netto na dzie ń 31 grudnia 2010 
roku, 19 838 12 751 45 509 20 839 4 394 0 0 103 331 

         
Na dzień 1 stycznia 2010 roku         
Wartość brutto 19 838 13 673 61 349 18 392 15 514,00 254,00 0,00 129 020 

Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości 0 -735 -24 838 -5 246 -10 505,00 0,00 0,00 -41 324 

Wartość netto 19 838 12 938 36 511 13 146 5 009,00 254,00 0,00 87 696 

         
Na dzień 31 grudnia 2010 roku 

        
Wartość brutto 19 838 14 098 74 823 28 225 17 348,00 0,00 0,00 154 332 

Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości 

0 -1 347 -29 314 -7 386 -12 954,00 0,00 0,00 -51 001 

Wartość netto 19 838 12 751 45 509 20 839 4 394,00 0,00 0,00 103 331 
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31 grudnia 2009 roku Grunty Budynki i 
budowle 

Maszyny 
 i urz ądzenia 

Środki  
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe w 
budowie 

Zaliczki na 
środki trwałe w 

budowie 
Ogółem 

Wartość netto na dzień 1 stycznia 2009 roku, 408 2 561 21 477 11 658 4 545 41 4 570 63 960 

Zwiększenia stanu / nabycie 19 430 10 508 20 461 3 681 2 576 254   56 910 

Zmniejszenie stanu / sprzedaŜ     -2 078 -448 -761 -41 -4 570 -26 598 

Aktualizacja wartości               0 

Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości               0 

Odpis amortyzacyjny (sprzedaŜ, likwidacja)     1 933 443 747     3 123 

Amortyzacja bieŜąca   -131 -5 282 -2 188 -2 098     -9 699 

                  

Wartość netto na dzień 31 grudnia 2009 roku, 19 838 12 938 36 511 13 146 5 009 254 0 87 696 

         
Na dzień 1 stycznia 2009 roku         
Wartość brutto 408 3 165 42 966 15 159 13 699 41 4 570 80 008 

Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości 0 -604 -21 489 -3 501 -9 154     -34 748 

Wartość netto 408 2 561 21 477 11 658 4 545 41 4 570 45 260 

         
Na dzień 31 grudnia 2009 roku 

        
Wartość brutto 19 838 13 673 61 349 18 392 15 514 254 0 129 020 

Umorzenie i odpis aktualizujący z tytułu utraty 
wartości 0 -735 -24 838 -5 246 -10 505 0 0 -41 324 

Wartość netto 19 838 12 938 36 511 13 146 5 009 254 0 87 696 

 
Wartość bilansowa maszyn i urządzeń na dzień 31.12.2010 r. uŜytkowanych na mocy umów leasingu finansowego oraz umów dzierŜawy z opcją zakupu wynosiła 48.178 tys. 
zł (na dzień 31.12.2009 r. 32.163 tys. zł) 
.
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14. Nieruchomo ści inwestycyjne 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 972 972 972 

Zwiększenia stanu (nabycie)       

Zmniejszenia stanu (sprzedaŜ)       

Zysk/(Strata) netto wynikająca z korekty do wartości godziwej       

Bilans zamknięcia 972 972 972 

 
Na dzień 31.12.2010 Nieruchomości inwestycyjne składały się z gruntów o wartości  972 tys. zł. Wartość ta jest 
poparta operatem szacunkowym sporządzonym  w 2006 r. przez niezaleŜnego rzeczoznawcę majątkowego.  
 
Zarząd Spółki uwaŜa, Ŝe zaktualizowanie wyceny ww. nieruchomości gruntowej nie miałoby istotnego wpływu na 
zmianę jej wartości w bilansie.  
 
15. Połączenia jednostek gospodarczych 
 
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie z innym podmiotem.  
 
16. Udział we wspólnym przedsi ęwzięciu 
 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku Spółka nie uczestniczyła we wspólnym przedsięwzięciu. 
 
17. Aktywa finansowe dost ępne do sprzeda Ŝy 
 
Spółka nie posiada krótkoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŜy. 
 
18. Długoterminowe aktywa finansowe 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Udziały i akcje 60 003 60 003 59 703 
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Udziały lub akcje w jednostkach podporz ądkowanych na dzie ń 31 grudnia 2010 roku             

Lp. 

a b c d e f g h i j K 

nazwa (firma) 
jednostki 

ze wskazaniem  
formy prawnej 

siedziba 
  
  

przedmiot 
przedsi ębiorstwa 

  

charakter 
powi ązania 

(jednostka zale Ŝna, 
współzale Ŝna, 

stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 

powi ązań 
bezpośrednich i 

pośrednich) 

zastosowana  
metoda 

 konsolidacji / wycena 
metod ą praw własno ści, 

bądź wskazanie, Ŝe 
jednostka nie podlega 
konsolidacji / wycenie 

metod ą praw własno ści 

data obj ęcia 
kontroli / 

współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego 
wpływu 

warto ść 
udziałów 

/ akcji 
według 

ceny 
nabycia 

korekty 

warto ść  
bilansowa  
udziałów / 

akcji 

procent 
posiadaneg

o  
 kapitału 

zakładoweg
o 

udział w 
ogólnej 
 liczbie 
głosów 

na walnym 
zgromadze

niu 

aktualizując
e  

wartość 
(razem) 

1. Mostostal Puławy S.A. Puławy Budownictwo ZaleŜna Pełna 09.02.1994 7 951 0 7 951 99,76% 99,76% 

2. Mostostal Kielce S.A. Kielce Budownictwo ZaleŜna Pełna 07.04.1994 8 498 0 8 498 100,00% 100,00% 

3. AMK Kraków S.A. Kraków Budownictwo ZaleŜna Pełna 10.07.1998 7 601 -5 548 2 053 60,00% 60,00% 

4. MPB Mielec S.A. Mielec Budownictwo ZaleŜna Pełna 15.10.1998 5 501 -5 501 0 97,14% 97,14% 

5. WPBP Wrobis S.A. Wrocław Budownictwo ZaleŜna Pełna 01.03.1999 14 168 0 14 168 98,05% 98,05% 

6. Mostostal Płock S.A. Płock Budownictwo ZaleŜna Pełna 04.12.1999 18 540 0 18 540 48,66% 52,55% 

7. Remak S.A. Opole Modern. urządzeń 
energetycznych ZaleŜna Pełna 01.01.2002 3 803 0 3 803 44,17% 49,31% 

8. Terramost Sp. z o.o. Warszawa Budownictwo ZaleŜna Pełna 04.06.2008 26 500 -26 500 0 72,60% 72,60% 

9. Brylowska Sp.  z o.o. Warszawa 
Dział. wytwórcza, 
budowlana, 
handlowa 

ZaleŜna wył. z kons. 29.03.1999 5 -5 0 51,25% 51,25% 

10. MMA American Polish 
J.V. S.A. Warszawa Doradztwo Stowarzyszona wył. z kons. 12.08.1994 40 -40 0 40,00% 40,00% 

11. Wigry Projekt S.A. Suwałki Budownictwo Stowarzyszona wył. z kons. 17.09.1993 240 0 240 28,00% 28,00% 

12. Mostostal Warszawa 
Ukraina Sp. z o.o. Kijów Budownictwo ZaleŜna wył. z kons. 05.2008 25 -25 0 100,00% 100,00% 

13. WMB Miękinia Sp. z 
o.o. Miękinia 

Producja wyrobów 
budowlanych z 
betonu 

ZaleŜna wył. z kons. 02.06.2009 4 300 0 4 300 100,00% 100,00% 

14. Uni-Most Sp. z o.o. 
(w likwidacji) Warszawa Obrót nieruchom. Stowarzyszona wył. z kons. 20.06.1997 49 -49 0 49,00% 49,00% 
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UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH  

Lp.  

a b c d e f g h i 

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy 
prawnej siedziba przedmiot  

przedsi ębiorstwa 

warto ść 
bilansowa 
udziałów / 

akcji 

kapitał własny jednostki, 
w tym: % 

posiadanego 
kapitału  

zakładowego 

udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
walnym 

zgromadzeniu 

nieopłacona 
przez emitenta 

warto ść 
udziałów / akcji  

otrzymane lub 
naleŜne 

dywidendy za 
ostatni rok 
obrotowy 

   - kapitał 
zakładowy 

1. Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. Warszawa budownictwo 450 0 18 201 6,27% 5,77% 0 - 

2. Pronit Pionki S.A. Pionki 
produkcja tworzyw 
sztucznych 0 0 0 0,27% 0,27% 0 - 
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19. Inne inwestycje długoterminowe 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Lokaty 10 099 0 0 

 
20. Długoterminowe rozliczenia mi ędzyokresowe 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 191 196 271 

 
21. Świadczenia pracownicze - odprawy emerytalne 
 
Spółka wypłaca pracownikom przechodzącym na emeryturę kwoty odpraw emerytalnych w wysokości określonej 
przez Kodeks Pracy. W związku z tym, na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalną firmę aktuarialną 
tworzona jest rezerwa na wartość bieŜącą zobowiązania z tytułu odpraw emerytalnych.  
 
Główne zało Ŝenia przyj ęte do wyliczenia kwoty zobowi ązania z tytułu odpraw emerytalnych 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 

Stopa dyskontowa (%) 5,9% 5,9% 

Przewidywany wskaźnik inflacji (%) 2,5% 2,5% 

Wskaźnik rotacji pracowników 9,9% 8,8% 

Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 3,5% 3,5% 

 
22. Zapasy 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Materiały 41 654 8 393 14 499 

Towary  141 0 0 

Produkty gotowe: 8 0 0 

Zapasy ogółem, według ni Ŝszej z dwóch warto ści: ceny nabycia 
(kosztu wytworzenia) oraz warto ści netto mo Ŝliwej do uzyskania 41 803 8 393 14 499 

Odpisy aktualizujące wartość materiałów 122 93 0 

Zapasy ogółem, według ceny nabycia / kosztu wytworz enia 41 925 8 486 14 499 

 
śadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów lub poŜyczek w 2010 i 2009 roku. Na dzień 
31 grudnia 2010 i 31 grudnia 2009 nie było zapasów wycenianych w cenie sprzedaŜy netto. 
 
23. NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale Ŝności (długoterminowe i krótkoterminowe) 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług - długoterminowe 6 269  10 763 9 293 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (nota 41) 4 934 4 970 5 868 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek 1 335 5 793 3 425 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług - krótkoterminowe 261 06 3 267 470 278 004 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych (nota 41) 21 396 22 970 29 541 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek 239 667 244 500 248 463 

Pozostałe nale Ŝności - krótkoterminowe 472 1 839 598 

Pozostałe naleŜności od podmiotów powiązanych 0 1 350 0 

Pozostałe naleŜności od osób trzecich 472 489 598 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale Ŝności 
ogółem netto 267 804 280 072 287 895 

Odpis aktualizujący naleŜności 22 541 43 956 32 888 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe nale Ŝności 
brutto 290 345 324 028 320 783 
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NaleŜności z tytułu dostaw i usług (brutto) – o pozostałym od dnia 
bilansowego okresie spłaty 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

a) do 1 miesiąca 90 362 146 257 124 246 

b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy 112 807 85 831 115 574 

c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy 5 757 856 1 550 

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku 1 689 2 896 45 

e) powyŜej 1 roku 6 269 12 065 10 979 

f) naleŜności przeterminowane 75 181 74 284 67 791 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 292 065 322 189 320 185 

g) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług  24 733 43 956 32 888 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 267 332  278 233 287 297 

 
W praktyce przedsiębiorstwa przewaŜającym przedziałem czasowym realizacji naleŜności jest okres do 1 
miesiąca. Zdarzają się jednak przypadki ustalania w umowach dłuŜszych terminów płatności co powoduje, Ŝe 
wszystkie z wyszczególnionych przedziałów czasowych mogą być związane z normalnym tokiem sprzedaŜy. 
Szczególnym przypadkiem są kaucje gwarancyjne o okresie spłaty do 10 lat. 
 
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane (brutto ) – z 
podziałem na nale Ŝności nie spłacone w okresie: 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

a) do 1 miesiąca 30 826 23 208 31 466 

b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy 13 878 12 646 7 298 

c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy 5 316 2 327 1 384 

d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku 3 253 222 5 276 

e) powyŜej 1 roku 21 908 35 881 22 367 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)  75 181 74 284 67 791 
f) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane  

24 733 35 366 31 562 

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)  50 448 38 918 36 229 

 
Spółka posiada odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaŜy tylko zweryfikowanym klientom. Dzięki 
temu, zdaniem kierownictwa, nie istnieje dodatkowe ryzyko kredytowe, ponad poziom określony rezerwą na 
nieściągalne naleŜności. 
 
NaleŜności przeterminowane w kwocie 50.448 tys. zł, na które nie utworzono odpisów aktualizujących, w opinii 
Zarządu Spółki nie są naleŜnościami zagroŜonymi i w 89 % dotyczą naleŜności o terminie zapłaty przekroczonym 
o nie więcej niŜ 3 miesiące.  
 
24. Środki pieni ęŜne i ich ekwiwalenty 
 
Środki pienięŜne w banku i w kasie są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych. Lokaty 
krótkoterminowe są dokonywane na róŜne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zaleŜności od 
aktualnego zapotrzebowania Spółki na środki pienięŜne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp 
procentowych. 
 
Na dzień 31 grudnia 2010 roku Spółka dysponowała niewykorzystanymi przyznanymi środkami kredytowymi 
w wysokości 78.000 tys. zł (na 31.12.2009 r. 58.000 tys. zł). 
 
Saldo środków pienięŜnych i ich ekwiwalentów wykazane w  rachunku przepływów pienięŜnych składało się 
z następujących pozycji: 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Środki pienięŜne w banku i w kasie 58 708 29 297 15 925 

Lokaty krótkoterminowe 336 727 339 386 216 338 

Razem 395 435 368 683 232 263 
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25. Krótkoterminowe aktywa finansowe 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Krótkoterminowe aktywa finansowe       

a) w pozostałych jednostkach 9 173 1 756 533 

  - udzielone poŜyczki 8 753 1 756 533 

  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 420 0 0 

            wycena instrumentów finansowych 420 0 0 

Krótkoterminowe aktywa finansowe razem 9 173 1 756 533 

 
PoŜyczki udzielone według stanu na 31.12.2010 roku 

Podmiot Kapitał  Oprocentowanie Termin 
spłaty 

Warto ść 
bilansowa Uwagi 

Feniks-Ul 1 123 WIBOR 1M + 1 % 31.12.2004 0 utworzono odpis z tytułu trwałej 
utraty wartości w 2007 r. 

Mostostal Warszawa – 
Ukraina Sp. z o.o. 

1 444 7,50% 31.10.2011 0 utworzono odpis z tytułu trwałej 
utraty wartości w 2008 r. 

AMK Kraków S.A. 2 250 WIBOR 1M + 3 % 21.06.2011 2 288   

AMK Kraków S.A. 3 800 WIBOR 1M + 3 % 26.11.2011 3 859   
Mieleckie Przedsiębiorstwo 
Budowlane S.A. 2 500 WIBOR 1M + 3 % 31.03.2011 2 606   

 
PoŜyczki udzielone według stanu na 31.12.2009 roku 

Podmiot Kapitał  Oprocentowanie Termin 
spłaty 

Warto ść 
bilansowa Uwagi 

Feniks-Ul 1 123 WIBOR 1M + 1 % 31.12.2004 0 utworzono odpis z tytułu trwałej 
utraty wartości w 2007 r. 

Mostostal Warszawa – 
Ukraina Sp. z o.o. 1 444 7,50% 31.10.2009 0 

utworzono odpis z tytułu trwałej 
utraty wartości w 2008 r. 

Terramost Sp. z o.o. 1 000 WIBOR 1M + 3 % 26.11.2010 0 
utworzono odpis z tytułu trwałej 
utraty wartości w 2009 r. 

AMK Kraków S.A. 1 750 WIBOR 1M + 3 % 26.11.2010 1 756   

 
26. Pozostałe rozliczenia mi ędzyokresowe czynne 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 461 5 810 5 362 

          sponsoring 0 2 854 2 167 

          ubezpieczenia 4 315 2 567 2 764 

         pozostałe 146 389 431 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 19 804 23 586 34 143 

          otrzymane referencje 8 787 0 0 

          zaliczki na roboty budowlane 10 846 23 235 34 143 

          pozostałe 171 351 0 

Rozliczenia mi ędzyokresowe 24 265 29 396 39 505 

 
27. Kapitały 
 
Kapitał podstawowy obejmuje akcje zwykłe i jest wykazany w wysokości zgodnej ze statutem Spółki oraz wpisem 
do Krajowego Rejestru Sądowego. 
 
Wartość ta jest w sprawozdaniu finansowym korygowana o efekt korekty hiperinflacyjnej. 
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27.1. Kapitał podstawowy 
 
Liczba akcji (szt.) 20 000 000 
Kapitał podstawowy 44 801 224 zł w tym 24.801.224 zł korekta hiperinflacyjna 
Wartość nominalna 1 akcji 1 zł 

 

Emisje Liczba akcji 
Warto ść serii/emisji wg 

warto ści nominalnej (w tys. 
zł) 

Data 
rejestracji 

Prawo do dywidendy 
od akcji 

seria I - akcje zwykłe 3.500.000 sztuk 3 500 31.01.1991 01.01.1991 

seria II - akcje zwykłe 1.000.000 sztuk 1 000 15.09.1994 01.01.1994 

seria III - akcje zwykłe 1.500.000 sztuk 1 500 14.10.1996 01.01.1996 

seria IV - akcje zwykłe 4.000.000 sztuk 4 000 09.06.1998 01.01.1998 

seria V - akcje zwykłe 10.000.000 sztuk 10 000 19.04.2006 01.01.2006 

Liczba akcji razem 20.000.000 sztuk        

 
Kapitał podstawowy wyemitowany jest zatwierdzony i opłacony. 
 
Zgodnie z MSR 29 "Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji" składniki kapitału własnego Spółki 
(za wyjątkiem niepodzielonego zysku lat ubiegłych) zostały przekształcone przy zastosowaniu odpowiedniego 
indeksu cen, począwszy od daty, w której kapitały te zostały wniesione lub powstały w inny sposób za okres, w 
którym gospodarka polska była gospodarką hiperinflacyjną (tj. za okres do końca 1996 roku). Korekta 
hiperinflacyjna została skalkulowana przy zastosowaniu miesięcznego indeksu cen, z uwzględnieniem miesiąca, 
w okresie objętym hiperinflacją, w którym dokonano dopłaty do kapitału podstawowego. Zastosowanie się do 
wymogów MSR 29 spowodowało wzrost kapitału akcyjnego o kwotę 24.801 tys. zł i jednoczesne obciąŜenie w 
takiej samej wysokości niepodzielonego wyniku finansowego lat ubiegłych. Przeszacowanie to nie ma wpływu na 
wysokość kapitału własnego Spółki na dzień 31.12.2010 roku, 31 grudnia 2009 roku. oraz 01.01.2009 r. 
 
Efekt przeszacowania 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Kapitał zarejestrowany 20 000 20 000 20 000 

Przeliczenie kapitałów w związku z hiperinflacją 24 801 24 801 24 801 

Wartość wykazana w sprawozdaniu finansowym 44 801 44 801 44 801 
 
Spółka nie posiada akcji własnych.  śadne akcje nie zostały zarezerwowane dla potrzeb emisji z tytułu realizacji 
opcji i umów sprzedaŜy.  
 
27.2. Kapitał zapasowy/rezerwowy 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej 115 174 115 174 115 174 
Pozostały kapitał zapasowy/rezerwowy 185 428 101 847 58 409 
Kapitał zapasowy/rezerwowy, razem 300 602 217 021 173 583 

 
27.3. Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty 
 
Pozycja w bilansie zyski zatrzymane / niepokryta strata na dzień 31.12.2010 r. wynosi 24.034 tys. zł i zawiera:  
- wynik za okres w wysokości 44.364 tys. zł, 
- kapitał z aktualizacji wyceny w kwocie 1.277 tys. zł, 
- niepodzielony zysk / niepokryta strata w wysokości 21.607 tys. zł, na który składa się efekt skorygowania 
kapitału podstawowego o hiperinflację w kwocie -24.801 tys. zł  i pozostałe korekty związane z przejściem na 
MSSF w kwocie -3.194 tys. zł. 
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28. Oprocentowane kredyty bankowe, po Ŝyczki i zobowi ązania z tytułu leasingu finansowego 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Długoterminowe       

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierŜawy z opcją 
zakupu 

26 041 17 653 15 964 

        

Krótkoterminowe       

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego i umów dzierŜawy z opcją 
zakupu 

11 157 7 091 5 559 

 
29. Rezerwy 
 
29.1. Zmiany stanu rezerw 
 

31 grudnia 2010 roku 

Rezerwy  
na nagrody 

jubileuszowe,  
odprawy 

emerytalne 

Rezerwa na 
przewidywane 

straty na 
kontraktach 

Rezerwa na 
sprawy 
sądowe 

Pozostałe 
rezerwy Ogółem 

Na dzień 01.01.2010 roku 6 945 42 684 5 696 1 315 56 640 
Przeniesienie rezerwy na 01.01.2010 
na urlopy do rozliczeń 
międzyokresowych biernych 

-4 686    -4 686 

Utworzone w ciągu roku obrotowego 312 58 382 546   59 240 

Wykorzystane   -12 261     -12 261 

Rozwiązane   -25 472 -134   -25 606 

Na dzień 31.12.2010 roku 2 571 63 333 6 108 1 315 73 327 

      
Długoterminowe 31.12.2010 roku 2 212 0 0 0 2 212 

Krótkoterminowe na 31.12.2010 roku 359 63 333 6 108 1 315 71 115 

 

31 grudnia 2009 roku 

Rezerwy na 
nagrody 

jubileuszowe, 
odprawy 

emerytalne, 
urlopy 

Rezerwy na 
przewidywane 

straty na 
kontraktach 

Rezerwy na 
sprawy 
sadowe  

Pozostałe 
rezerwy Ogółem 

Na dzień 01.01.2009 roku 5 223 6 171 957 0 12 351 

Utworzone w ciągu roku obrotowego 1 722 42 680 5 396 1 315 51 113 

Wykorzystane   -5 976 -657   -6 633 

Rozwiązane   -191     -191 

Na dzień 31.12.2009 roku 6 945 42 684 5 696 1 315 56 640 

      
Długoterminowe 31.12.2009 roku 1 947       1 947 

Krótkoterminowe 31.12.2009 roku 4 998 42 684 5 696 1 315 54 693 

 
29.2. Rezerwa restrukturyzacyjna 
 
W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku Spółka nie tworzyła rezerw związanych z restrukturyzacją. 
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30. Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług (długoterminowe i kró tkoterminowe) 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług - długoterminowe 28 080 30 913 26 685 

Wobec jednostek powiązanych (nota 37) 656 1 018 708 

Wobec jednostek pozostałych 27 424 29 895 25 977 

        

Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług - krótkoterminowe 324 332 249 595 210 470 

Wobec jednostek powiązanych (nota 37) 29 279 30 834 17 982 

Wobec jednostek pozostałych 295 053 218 761 192 488 

Zobowi ązania z tytułu dostaw i usług - razem 352 412 280 508 237 155 

 
31. Pozostałe zobowi ązania (krótkoterminowe) 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

1. Pozostałe zobowi ązania krótkoterminowe       

1.2 Pozostałe zobowiązanie krótkoterminowe wobec jednostek pozostałych 27 865 21 797 75 115 

a) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 27 113 16 869 18 487 

Podatek VAT 19 059 7 331 7 954 

Ubezpieczenia społeczne 5 479 6 206 6 901 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 575 3 332 3 632 

b) Zobowiązania finansowe 0 4 509 46 738 

Wycena instrumentów zabezpieczających   4 509 46 738 

c) Pozostałe zobowiązania 752 419 9 890 

Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń 95 43 9 452 

Fundusze specjalne (ZFŚS) 593 161 280 

Inne zobowiązania  64 215 158 

Pozostałe zobowi ązania krótkoterminowe 27 865 21 797 75 115 

 
32. Zobowi ązania z tytułu umów leasingu finansowego i umów dzi erŜawy z opcj ą zakupu 
 
Spółka uŜytkuje róŜne maszyny budowlane i urządzenia na mocy umów leasingu finansowego i umów dzierŜawy 
z opcją zakupu. 
 
Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz wartość bieŜąca minimalnych opłat leasingowych 
netto przedstawiają się następująco: 

Wyszczególnienie 

31.12.2010 31.12.2009 

Opłaty minimalne  Warto ść bieŜąca 
opłat Opłaty minimalne Warto ść bieŜąca 

opłat 

W okresie 1 roku 13 013 11 157 8 264 7 091 

W okresie od 1 do 5 lat 28 580 26 041 19 066 17 653 

Minimalne opłaty leasingowe ogółem 41 593 37 198 27 329 24 744 

Minus koszty finansowe 4 395   2 585   
Warto ść bieŜąca minimalnych opłat 
leasingowych 37 198 37 198 24 744 24 744 

 
Spółka zawiera głównie umowy leasingu na maszyny budowlane, urządzenia i środki transportu. Okres trwania 
leasingu wynosi do 5 lat. Opłaty za przedmiot leasingu są wnoszone w miesięcznych ratach. 
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33. Pozostałe rozliczenia mi ędzyokresowe bierne 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 172 720 135 757 64 432 

 - krótkoterminowe (wg tytułów) 172 720 135 757 64 432 

         wykonane a niezafakturowane roboty budowlane 142 946 115 653 53 391 

         rozliczenia z tytułu robót gwarancyjnych 18 231 15 148 10 763 

         rezerwa na niewykorzystane urlopy 6 611 0 0 

         pozostałe 4 932 4 956 278 

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 52 828 14 342 73 840 

 - krótkoterminowe (wg tytułów) 52 828 14 342 73 840 

          zaliczki na roboty budowlane 40 283 12 467 73 833 

          pozostałe 12 545 1 875 7 

Inne rozliczenia mi ędzyokresowe, razem 225 548 150 099 138 272 

 
34. Zobowi ązania warunkowe 
 
34.1. Zobowi ązania z tytułu leasingu operacyjnego – Spółka jako l easingobiorca 
 
Przyszłe minimalne opłaty z tytułu umów leasingu operacyjnego 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 01.01.2009 

W okresie 1 roku 3 324 2 919 2 775 

W okresie od 1 do 5 lat 4 089 4 518 3 098 

Razem 7 413 7 437 5 873 

 
Spółka zawiera głównie umowy leasingu operacyjnego na środki transportu. Okres trwania leasingu wynosi do 3 
lat. Opłaty za przedmiot leasingu są wnoszone w miesięcznych ratach. 
 
35. Zabezpieczenia umów handlowych 
 
35.1. Udzielone 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 

Poręczenie spłaty gwarancji bankowych  4 660 2 054 

Wystawione weksle z tyt. zabezpieczenia umów handlowych 269 282 235 194 

Gwarancje z tyt. zabezpieczenia umów handlowych 788 544 483 898 

Inne  1 267 2 989 

Razem zobowi ązania warunkowe  1 063 403 724 135 

 
35.2. Otrzymane 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 

Otrzymanych gwarancji 153 673 106 323 

Otrzymanych weksli 11 217 9 596 

Razem zobowi ązania warunkowe  164 890 115 919 

 
Zabezpieczenia umów handlowych z tytułu poręczenia spłaty weksla, gwarancji bankowych, wystawionych 
weksli, gwarancji z tytułu zabezpieczenia umów handlowych i inne są związane z długoterminowymi kontraktami 
budowlanymi. 
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36. Sprawy s ądowe 
 
Spółka uczestniczy w postępowaniach dotyczących zobowiązań, których łączna wartość wyniosła 14.802 tys. zł 
oraz w postępowaniach dotyczących wierzytelności o łącznej wartości 52.248 tys. zł. 
 
Postępowania o najwyŜszej wartości sporu: 
 

Data wszcz ęcia 
post ępowania 

Pozwany 
Warto ść 

sporu 
(tys. zł.) 

Przedmiot sporu Stanowisko emitenta 

07.05.2002 MERATRONIK S.A.  5.099 
naleŜności za 

wykonane roboty 
budowlane 

Pozew o zapłatę z tytułu wykonanych robót. 
Pozwany wystąpił z powództwem wzajemnym o 
zapłatę kar umownych. Zdaniem powoda pozwany 
swoimi działaniami i zaniechaniami spowodował 
opóźnienia budowy. Sąd zbadał dokumenty, 
przesłuchał świadków i zasięgnął opinii ekspertów, 
która jednoznacznie wskazuje na zasadność 
roszczenia Emitenta.  

13.05.2004 
DSD Dillinger 
Stahlbau GmbH 

439 tys. 
Euro 

naleŜności za 
wykonane roboty 

Spór przed sądem niemieckim prowadzi w imieniu 
własnym lecz na rzecz Mostostal Warszawa S.A. 
Elektrim Megadex S.A. Wartość roszczenia 
Emitenta będzie powiększona o niewymagalną 
jeszcze i nieobjętą pozwem ratę gwarancyjną w 
kwocie 51.653 Euro. Pozwany odmawia uznania 
roszczenia zgłaszając zarzuty. 

29.10.2009 
Miasto Stołeczne 
Warszawa - ZTM 

7.251 

odszkodowanie tytułem 
naprawienia szkody 

wynikłej z 
nienaleŜytego 

wykonania przez 
Pozwanego 

Pozwany ponosi odpowiedzialność za wydłuŜenie o 
4,5 miesiąca okresu realizacji robót budowlanych 
polegających na budowie I linii metra na odcinku od 
szlaku B 20 do stacji A 23 Młociny, wynikające z 
błędów projektowych, które obciąŜają Pozwanego, 
powodujących po stronie Spółki powstanie szkody 
stanowiącej zwiększone i poniesione koszty 
realizacji. 

10.02.2010 

Skarb Państwa 
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 
Autostrad 

16.658 

roszczenia Mostostalu 
Warszawa S.A. 

związane z realizacją 
umowy z dnia 6 lipca 

2006 r. na 
„Przebudowę drogi 

krajowej nr 7 do 
parametrów drogi 
ekspresowej, na 

odcinku Białobrzegi – 
Jedlińska” 

Powód w ramach niniejszego powództwa domaga 
się zapłaty następujących kwot z następujących 
tytułów: kwoty 11.408 tys.  zł tytułem 
odszkodowania za szkodę w postaci dodatkowych 
kosztów poniesionych przez powoda w wydłuŜonym 
okresie realizacji Kontraktu z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi pozwany, kwoty 1.907 
tys. zł tytułem zwrotu wartości wykonanych przez 
powoda robót zamiennych w postaci oznakowania 
poziomego dróg z uŜyciem taśm odblaskowych, 
kwoty 2.785 tys. zł tytułem zwrotu wartości 
wykonanych przez powoda dodatkowych robót 
ziemnych związanych z usunięciem dodatkowej 
warstwy humusu, kwoty 381 tys. zł tytułem zwrotu 
wartości wykonanych przez powoda robót 
dodatkowych w postaci montaŜu i dostawy 
konstrukcji stalowych bramownic jedno- i 
dwuryglowych, kwoty 150 tys. zł tytułem zwrotu 
wartości wykonanych przez powoda robót 
dodatkowych w postaci wykonania konstrukcji 
wsporczych, kwoty 27 tys. zł tytułem 
wynagrodzenia za wykonanie robót w postaci 
montaŜu urządzeń zasilających znaki zmiennej 
treści. 
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Data wszcz ęcia 
post ępowania 

Powód 
Warto ść 
sporu 

(tys. zł.) 
Przedmiot sporu Stanowisko emitenta 

18.07.2002 MERATRONIK S.A.  9.640 

dochodzone kary 
umowne i 

odszkodowania za 
nieterminową realizację 

Pozew wzajemny w obronie przed powództwem 
wniesionym przez Mostostal Warszawa S.A. o 
zapłatę za wykonane roboty budowlane. Powód 
Ŝąda: kary umownej za zwłokę, którą spowodował 
własnymi działaniami, odszkodowania za utracone 
korzyści spowodowane opóźnionym terminem 
zakończenia budynku, rekompensaty za rzekomą 
utratę wartości budynku z tytułu wad trwałych i 
dodatkowo poniesionych kosztów usunięcia usterek 
budynku. Sąd zdecydował o zasięgnięciu 
dodatkowej opinii. Sprawa w toku.  

23.06.2010 
Skarb Państwa 
Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

19.093 
dochodzone 

wynagrodzenie i zwrot 
kosztów 

Powództwo wniesione przez Konsorcjum Mostostal 
Warszawa S.A. – Unitek Ltd dotyczy roszczenia o 
dodatkowe wynagrodzenie i zwrotu kosztów 
poniesionych w związku z wykonaniem umowy nr 
3/NSIP/P/2000 dotyczącą realizacji projektów 
Pakietu Inwestycyjnego CP 2A0022 polegających 
na wykonaniu prac dostosowawczych do wymogów 
i standardów NATO dwóch portów morskich, na 
podstawie której Powód pełnił rolę inwestora 
zastępczego. W czasie wykonywania Umowy, z 
przyczyn niezaleŜnych od Powoda, nastąpiły 
zmiany w zakresie i kształcie inwestycji. 
Najistotniejsza zmiana dotyczy przedłuŜenia czasu 
trwania inwestycji, która zgodnie z Umową winna 
być zakończona do 31/12/2006 r.  

 
37. Informacje o podmiotach powi ązanych 
 
Łączne kwoty transakcji zawartych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi za dany rok obrotowy 

Podmiot powiązany   

SprzedaŜ 
dokonana 

przez Mostostal 
Warszawa na 

rzecz 
podmiotów 

powiązanych 

Zakupy 
dokonane 

przez Mostostal 
Warszawa w 
podmiotach 

powiązanych 

NaleŜności od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych  

Podmioty wchodz ące w skład 
Grupy           

Terramost Sp. z o.o. 
31.12.2010 7 329 9 916 3 910 2 181 

31.12.2009 749 0 701 676 

Mostostal Puławy S.A. 
31.12.2010 54 2 353 19 419 

31.12.2009 89 18 735 1 4 260 

Mostostal. Kielce S.A. 
31.12.2010 940 30 064 823 10 587 

31.12.2009 5 215 60 472 190 12 671 

AMK Kraków S.A. 
31.12.2010 47 1 317 37 120 

31.12.2009 16 0 1 350   

MPB Mielec S.A. 
31.12.2010 0 0 0 86 

31.12.2009 56 2 007 0 82 

Wrobis. S.A. 
31.12.2010 1 573 13 712 3 432 2 887 

31.12.2009 2 029 14 207 803 5 222 

Remak S.A. 
31.12.2010 7 141 0 0 

31.12.2009 35 0 0 0 

Mostostal Płock S.A. 
31.12.2010 332 49 813 35 514 

31.12.2009 35 20 614 2 8 063 
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Podmiot powiązany   

SprzedaŜ 
dokonana 

przez Mostostal 
Warszawa na 

rzecz 
podmiotów 

powiązanych 

Zakupy 
dokonane 

przez Mostostal 
Warszawa w 
podmiotach 

powiązanych 

NaleŜności od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania 
wobec 

podmiotów 
powiązanych  

Pozostałe jednostki powi ązane            

Acciona Infraetructuras S.A. Oddział 
w Polsce 

31.12.2010 302 6 558 889 12 809 

31.12.2009 28 435 4 257 4 726 611 

Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. 
31.12.2010 52 182 681 8 529 149 

31.12.2009 52 707 887 14 118 97 

Acciona Nieruchomości Wilanów Sp. 
z o.o. 

31.12.2010 34 190 280 7 867 37 

31.12.2009 40 651 279 6 342 57 

Towarowa Park Sp. z o.o. 
31.12.2010 418 2 780 0 

31.12.2009 427 0 1 057 0 

Acciona Nieruchomości śoliborz Sp. z 
o.o. 

31.12.2010 24 0 4 0 

31.12.2009 0 0 0 0 

Pongo Investments Sp. z o.o. 
31.12.2010 0 0 0 0 

31.12.2009 20 802 0 113 

Mostostal Warszawa - Ukraina Sp. z 
o.o. 

31.12.2010 0 53 0 0 

31.12.2009 0 0 0 0 

Fundacja Polonia 2011 
31.12.2010 0 4 374 0 0 

31.12.2009 0 4 312 0 0 

Acciona Infraestructuras S.A. 
31.12.2010 0 114 5 146 

31.12.2009 0 459 0 0 

W.M.B. Miękinia Sp. z o.o. 
31.12.2010 0 0 0 0 

31.12.2009 0 57 0 0 

Podmioty powi ązane razem  
31.12.2010 97 398 119 378 26 330 29 935 

31.12.2009 130 464 127 088 29 290 31 852 

 
Na dzień 31.12.2010 roku Spółka udzieliła zabezpieczeń umów handlowych podmiotom powiązanym: 
- Remak S.A. w wysokości 199.995 tys. zł (gwarancja własna), 
- Acciona Nieruchomości Sp. z o.o. w wysokości 9.811 tys. zł (weksel własny w kwocie 326 tys. zł i gwarancja 

bankowa o wartości 9.485 tys. zł), 
- Terramost Sp. z o.o. w wysokości 5.278 tys. zł (poręczenie). 
 
37.1. Jednostka Dominuj ąca Mostostalu Warszawa 
 
Na dzień 31.12.2010 ACCIONA S.A. z siedzibą w Madrycie jest posiadaczem 10.018.733 akcji zwykłych na 
okaziciela Mostostalu Warszawa S.A., zapewniających 50,09% udział w kapitale oraz 50,09% ogólnej liczby 
głosów Mostostal Warszawa S.A. ACCIONA S.A. sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jest 
Grupą najwyŜszego szczebla. 
 
Posiadany przez ACCIONA S.A. pakiet akcji na walnych zgromadzeniach zapewnia 70%-80% liczby 
reprezentowanych głosów, zapewniając tym samym moŜliwość wyboru większości członków Rady Nadzorczej 
Mostostalu Warszawa S.A., a zatem powoływania równieŜ organów zarządzających. 
 
Zgodnie z Art. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. ACCIONA S.A. posiadając 
trzy spośród pięciu głosów w Radzie Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., będąc uprawnionym do powoływania 
i odwoływania członków organów Zarządzających, jak równieŜ wziąwszy pod uwagę praktyczny wpływ na 
działalność operacyjną i finansową spółki powodują, Ŝe jest on podmiotem dominującym w spółce Mostostal 
Warszawa S.A., zaś Mostostal Warszawa S.A. naleŜąc do Grupy Kapitałowej ACCIONA S.A. jest jednocześnie jej 
spółką zaleŜną. 
 
Spółka w dniu 01.07.2010 r. wypłaciła dywidendę w łącznej kwocie 28.000 tys. zł, tj. 1,40 zł na akcję.  
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37.2. Warunki transakcji z podmiotami powi ązanymi 
 
Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane na warunkach rynkowych. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie utworzyła Ŝadnych odpisów aktualizujących naleŜności od podmiotów 
powiązanych. 
 
37.3. Wynagrodzenie wy Ŝszej kadry kierowniczej Grupy 
 
W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę Członkom Zarządu przysługują odprawy w wysokości nie wyŜszej 
niŜ 6 miesięczne wynagrodzenie. 
 
Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki zarówno na dzień 31 grudnia 2010 jak i 31 grudnia 
2009 nie posiadali niespłaconych poŜyczek, kredytów ani gwarancji udzielonych przez Mostostal Warszawa S.A., 
jak równieŜ nie byli stronami innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Mostostal Warszawa S.A. 
Na dzień 31grudnia 2010 nie było umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Mostostalu Warszawa S.A. 
osób nadzorujących. 
 
Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach dla poszczególnych członków Zarządu oraz członków Rady 
Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. znajduje się w sprawozdaniu z działalności w punkcie 17. 
 
38. Cele i zasady zarz ądzania ryzykiem finansowym 
 
Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, naleŜą umowy leasingu finansowego, środki 
pienięŜne, lokaty krótkoterminowe, instrumenty pochodne typu forward. Głównym celem tych instrumentów 
finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność  Spółki. Spółka posiada teŜ inne instrumenty 
finansowe, takie jak naleŜności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku 
prowadzonej przez nią działalności. 
 
Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, 
ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady 
zarządzania kaŜdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniŜej. Grupa monitoruje 
równieŜ ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych. 
 
38.1. Ryzyko stopy procentowej 
 
Udziały w Spółkach posiadane przez Mostostal Warszawa nie są podatne na ryzyko stopy procentowej.  
NaraŜenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy przede wszystkim długoterminowych 
zobowiązań finansowych oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.  
 
Ryzyko związane z istniejącym zadłuŜeniem zostało uznane za nieistotne z punktu widzenia wpływu na wyniki 
Spółki, dlatego teŜ w obecnej chwili zarządzanie ryzykiem stóp procentowych ogranicza się do bieŜącego 
monitorowania sytuacji rynkowej. W przypadku wzrostu zadłuŜenia Spółki z tytułu kredytów bankowych zostaną 
podjęte działania w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed zmianą stóp procentowych. 
 
38.2. Ryzyko walutowe 
 
Spółka naraŜona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych umów na kontrakty budowlane. Ryzyko takie 
powstaje w wyniku dokonywania przez jednostkę operacyjną sprzedaŜy lub zakupów w walutach innych niŜ jej 
waluta wyceny. Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczeniem się przed ryzykiem 
zmiany kursów wymiany walut (zabezpieczające wartość godziwą) to walutowe kontrakty terminowe forward.  
W 2010 roku Spółka korzystała z zabezpieczających instrumentów pochodnych typu forward oraz zabezpieczeń 
przyszłych przepływów pienięŜnych (patrz nota 39).  
 
Spółka stara się negocjować warunki zabezpieczających instrumentów pochodnych w taki sposób, by 
odpowiadały one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały dzięki temu maksymalną skuteczność 
zabezpieczenia.  
 
Spółka podpisując kontrakty nominowane w walutach obcych zabezpieczają się przed ryzykiem zmiany kursu 
podpisując umowy z dostawcami i podwykonawcami w walucie kontraktu przychodowego minimalizując w ten 
sposób ryzyko. 
 
Spółka przeprowadziła analizę wraŜliwości pozycji bilansowych wyraŜonych w walutach obcych na zmianę kursu 
walutowego o -10% i +10% w stosunku do średniego kursu NBP z dnia 31.12.2010 r. (w 2009 r. o -13,25% i 
+13,25% w stosunku do średniego kursu NBP z dnia 31.12.2009 r.). Wartości zmian kursu wynikają z duŜej 
podatności polskiej waluty na wahania kursu w 2010 r. w stosunku do euro. PoniŜej prezentujemy wraŜliwość 
wyniku finansowego i kapitału z aktualizacji wyceny.  
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Klasy instrumentów finansowych 

31.12.2010 
Analiza wra Ŝliwo ści na ryzyko walutowe 

na 31.12.2010 
EUR / PLN 

Warto ść  
bilansowa 

Warto ść 
naraŜona na 

ryzyko  
kurs EUR/PLN +10%  kurs EUR/PLN -10% 

tys. PLN tys. PLN RZiS Kapitały RZiS Kapitały 

Inne inwestycje długoterminowe 10 099 10 099 1 010 0 -1 010 0 

Długoterminowe i krótkoterminowe naleŜności z 
tyt. dostaw i usług i pozostałe naleŜności 267 804 15 647 1 565 0 -1 565 0 

Krótkoterminowe aktywa finansowe z tytułu 
wyceny instrumentów finansowych 420 420 0 -3 013 0 3 013 

Środki pienięŜne 395 435 40 403 4 040 0 -4 040 0 

Długoterminowe i krótkoterminowe 
zobowiązania z tyt. dostaw i usług -352 412 -9 556 -956 0 956 0 

Razem 321 346 57 013 5 659 -3 013 -5 659 3 013 

 

Klasy instrumentów finansowych 

31.12.2009 
Analiza wra Ŝliwo ści na ryzyko walutowe 

na 31.12.2009 
EUR / PLN 

Warto ść  
bilansowa 

Warto ść 
naraŜona na 

ryzyko  

kurs EUR/PLN 
+13,25% 

kurs EUR/PLN 
-13,25% 

tys. PLN tys. PLN RZiS Kapitały RZiS Kapitały 

Długoterminowe i krótkoterminowe naleŜności z 
tyt. dostaw i usług i pozostałe naleŜności 280 073 49 800 6 598 0 -6 598 0 

Środki pienięŜne 368 683 52 354 6 937 0 -6 937 0 

Długoterminowe i krótkoterminowe 
zobowiązania z tyt. dostaw i usług -280 509 -31 235 -4 139 0 4 139 0 

Zobowiązania finansowe z tytułu wyceny 
instrumentów finansowych 

-4 509 -4 509 -8 078 -17 981 9 550 16 500 

Razem 
363 738 66 410 1 318 -17 981 154 16 500 

 
38.3. Ryzyko cen towarów 
 
Spółka naraŜona jest na ryzyko cenowe związane ze wzrostem cen najczęściej kupowanych materiałów 
budowlanych, takich jak: stal i beton, a takŜe materiałów ropopochodnych takich jak: benzyna, olej napędowy, 
asfalty oraz olej opałowy. Ponadto, w wyniku wzrostu cen materiałów - mogą wzrosnąć ceny usług świadczonych 
na rzecz Spółki przez firmy podwykonawcze. Ceny w umowach zawartych z inwestorami są stałe przez cały 
okres realizacji kontraktu – najczęściej od 6 – 36 miesięcy, z kolei umowy z podwykonawcami zawierane są 
w terminach późniejszych, w miarę postępu poszczególnych prac. 
 
W celu ograniczenia ryzyka cenowego Spółka na bieŜąco monitoruje ceny najczęściej kupowanych materiałów 
budowlanych, a podpisywane umowy mają odpowiednio dopasowane parametry, dotyczące między innymi czasu 
trwania kontraktu oraz wartości umowy do sytuacji rynkowej. 
 
38.4. Ryzyko kredytowe 
 
Spółka zawiera transakcje z firmami o dobrej zdolności kredytowej. KaŜdy kontrahent, przed podpisaniem 
umowy, jest oceniany pod kątem moŜliwości wywiązania się z zobowiązań finansowych. W przypadku 
negatywnej oceny zdolności płatniczych kontrahenta, przystąpienie do kontraktu jest uzaleŜnione od 
ustanowienia adekwatnych zabezpieczeń finansowych lub majątkowych. Ponadto, w umowach z inwestorami 
zawierane są klauzule przewidujące prawo do wstrzymania realizacji robót, jeŜeli występuje opóźnienie w 
przekazaniu naleŜności za wykonane usługi. W miarę moŜliwości tworzy się równieŜ zapisy umowne warunkujące 
dokonywanie płatności podwykonawcom od wpływu środków od inwestora. 
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Dzięki bieŜącemu monitorowaniu stanów naleŜności, naraŜenie Spółka na ryzyko nieściągalnych naleŜności jest 
nieznaczne. W przypadkach, gdy kontrahenci są niewypłacalni Spółka jest zmuszona tworzyć rezerwy, które 
obciąŜają wynik okresu sprawozdawczego. 
 
W odniesieniu do innych aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pienięŜne i ich ekwiwalenty, aktywa 
finansowe dostępne do sprzedaŜy oraz niektóre instrumenty pochodne, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w 
wyniku niemoŜności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa 
jest wartości bilansowej tych instrumentów. 
 
Na dzień 31.12.2010 r. maksymalne ryzyko kredytowe Spółki wynosi 336.980 tys. zł, (31.12.2009 r. 341.831 tys. 
zł) i jest związane z następującymi pozycjami: naleŜnościami z tytułu dostaw i usług, pozostałymi naleŜnościami, 
długoterminowymi aktywami finansowymi,  krótkoterminowymi aktywami finansowymi. 
 
W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego z wyjątkiem głównego odbiorcy, który jest 
urzędem administracji publicznej.  
 
38.5. Ryzyko zwi ązane z płynno ścią 
 
Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie 
z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak: poŜyczki, kredyty w rachunku bieŜącym, kredyty bankowe, umowy 
leasingu finansowego. 
 
Na dzień 31.12.2010 roku w Spółce wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań 
wyniosła: 380.277 tys. zł. 
Struktura czasowa zobowiązań na dzień bilansowy ukształtowała się następująco: zobowiązania o okresie 
wymagalności: do 12 miesięcy 352.197 tys. zł (w tym zobowiązania przeterminowane 58.688 tys. zł), powyŜej 12 
miesięcy 28.080 tys. zł. 
 
W 2010 roku w Spółce nie wystąpiło ryzyko związane z zachowaniem płynności. 
 
39. Instrumenty finansowe - Warto ści godziwe 
 
Tabela przedstawia porównanie wartości bilansowych i wartości godziwych wszystkich instrumentów finansowych 
Spółki. Sprawozdanie finansowe zawiera dane przeszacowane do wartości godziwej (zgodnie z poniŜszą tabelą).  
 

Wyszczególnienie 
Warto ść bilansowa Warto ść godziwa  

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Aktywa finansowe         

1) Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagaln ości 
(wyceniane wg zamortyzowanego kosztu)         

 - Inne inwestycje długoterminowe 10 099 0 10 099 0 

2) Instrumenty finansowe – zabezpieczenie przepływó w pieni ęŜnych         

 - Krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty walutowe typu forward* 420 0 420 0 

3) PoŜyczki udzielone i nale Ŝności         
 - Krótkoterminowe naleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności 261 535 269 310 261 535 269 310 

 - Długoterminowe naleŜności  z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
naleŜności 

7 196 12 690 6 269 10 762 

 - Krótkoterminowe aktywa finansowe - poŜyczki 8 753 1 756 8 753 1 756 

4) Aktywa finansowe długoterminowe dost ępne do sprzeda Ŝy         

5) Pozostałe aktywa finansowe         

 - Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 395 435 368 684 395 435 368 684 
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Wyszczególnienie 
Warto ść bilansowa Warto ść godziwa  

31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009 

Zobowiązania finansowe         

1) Zobowi ązania finansowe - instrumenty finansowe wyceniane w  
warto ści godziwej przez wynik finansowy         

 - Pozostałe zobowiązania finansowe - instrumenty finansowe 
przeznaczone do obrotu - kontrakty walutowe typu strategie opcyjnie 0 3 557 0 3 557 

2) Pozostałe zobowi ązania finansowe - instrumenty finansowe - 
zabezpieczenie przyszłych przepływów pieni ęŜnych* 0 952 0 952 

3) Zobowi ązania (wyceniane wg zamortyzowanego kosztu)         
 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe  

352 197 271 392 352 197 271 398 

 - Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania długoterminowe  

31 931 35 213 28 080 30 913 

4) Pozostałe zobowi ązania finansowe (wyceniane wg 
zamortyzowanego kosztu)         

 - Zobowiązania krótko i długoterminowe z tytułu leasingu 37 198 24 744 37 207 24 745 

 
* Spółka z początkiem IV kwartału 2008 r. wdroŜyła rachunkowość zabezpieczeń przyszłych przepływów pienięŜnych dla części 
przepływów związanych z realizowanymi długoterminowymi kontraktami budowlanymi wyraŜonymi w walutach obcych. 
Stosowanie rachunkowości zabezpieczeń ma na celu symetryczne i kompensujące się ujawnianie zmian wartości pozycji 
zabezpieczanej i instrumentu zabezpieczającego.  
 
Instrumenty finansowe stosowane w rachunkowo ści zabezpiecze ń na dzień 31.12.2010 r. 
 

Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 

(grupy 
instrumentów) 

Warto ść 
zabezpieczonych 

przyszłych 
płatno ści (grupy 

płatno ści) 

Planowany 
termin 

realizacji 
przyszłych 
płatno ści 

(grupy 
płatno ści) 

Planowany termin 
wpływu wyniku z 

transakcji 
zabezpieczaj ącej 

na wynik 
finansowy 

Planowana 
częstotliwo ść 

realizacji przyszłych 
przepływów 

pieni ęŜnych oraz 
wpływu transakcji 

zabezpieczaj ącej na 
wynik finansowy 

Warto ść godziwa 
instrumentów 
pochodnych 

wyznaczonych jako 
instrumenty 

zabezpieczaj ące w 
rozumieniu 

rachunkowo ści 
zabezpiecze ń 
przepływów 
pieni ęŜnych 
 (w tys. zł) 

Forward 7.617 tys. EUR od 10.01.2011               
do 26.04.2011 

od 10.01.2011               
do 26.04.2011 

miesięcznie 420 
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Instrumenty finansowe stosowane w rachunkowo ści zabezpiecze ń na dzień 31.12.2009 r. 
 

Rodzaj 
instrumentu 
pochodnego 

(grupy 
instrumentów) 

Warto ść 
zabezpieczonych 

przyszłych 
płatno ści (grupy 

płatno ści) 

Planowany 
termin 

realizacji 
przyszłych 
płatno ści 

(grupy 
płatno ści) 

Planowany termin 
wpływu wyniku z 

transakcji 
zabezpieczaj ącej 

na wynik 
finansowy 

Planowana 
częstotliwo ść 

realizacji przyszłych 
przepływów 

pieni ęŜnych oraz 
wpływu transakcji 

zabezpieczaj ącej na 
wynik finansowy 

Warto ść godziwa 
instrumentów 
pochodnych 

wyznaczonych jako 
instrumenty 

zabezpieczaj ące w 
rozumieniu 

rachunkowo ści 
zabezpiecze ń 
przepływów 

pieni ęŜnych (w tys. 
zł) 

Forward 6 757 tys. EUR 25.01.2010 25.01.2010 styczeń 378 

Forward 2 043 tys. EUR 25.01.2010 25.01.2010 styczeń 134 

Forward 11 764 tys. EUR od 05.01.2010                    
do 25.01.2010 

od 05.01.2010                        
do 25.01.2010 

styczeń 340 

Forward 6 299 tys. EUR od 13.01.2010             
do 08.09.2010 

od 13.01.2010                    
do 08.09.2010 miesięcznie -859 

Forward 6 212 tys. EUR 
od 09.02.2010             
do 11.10.2010 

od 09.02.2010                
do 11.10.2010 miesięcznie -945 

 Razem 33 075 tys. EUR       -952 

 
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie in strumentów finansowych 
 

Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2009 

Bilans otwarcia -801 -28 670 

Okresowa wycena pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w 
związku z zabezpieczeniem: 

1 373 34 441 

  - zmian w przepływach pienięŜnych 1 373 34 441 

Odroczony podatek od zysku/(straty) z tytułu aktualizacji wyceny zabezpieczeń 
przepływów środków pienięŜnych (od części efektywnej instrumentów finansowych) 

-232 -6 572 

Bilans zamkni ęcia 340 -801 

 
Inne informacje dotycz ące instrumentów finansowych 
 
W 2010 roku zyski w rachunku zysków i strat z tytułu dyskonta długoterminowych naleŜności i zobowiązań z 
tytułu umów o budowę (wyceniany według zamortyzowanego kosztu) wyniosły 551 tys. zł (w 2009 rachunek 
zysków i strat zawierał z tego tytułu stratę w wysokości 464 tys. zł). 
 
Przychody finansowe z tytułu rozliczenia walutowych instrumentów pochodnych wyniosły: 
a) z tytułu rozliczenia walutowych instrumentów pochodnych (zrealizowane) w 2010 r. wyniosły 6.333 tys. zł 

(w 2009 r. 4.945 tys. zł),  
b) z tytułu wyceny walutowych instrumentów pochodnych (niezrealizowane) w 2010 r. wyniosły 3.557 tys. zł 

i w całości stanowiły wycenę handlowych instrumentów pochodnych (niewyznaczonych do zabezpieczeń 
przepływów pienięŜnych (w 2009 r. była to wartość 7.788 tys. zł w tym 83 tys. zł z tytułu rozpoznania 
w rachunku wyników części nieskutecznej rozliczenia walutowych instrumentów pochodnych i 7.705 tys. zł 
z tytułu wyceny handlowych instrumentów pochodnych. 

 
Koszty finansowe z tytułu rozliczenia walutowych instrumentów pochodnych (zrealizowane) w 2010 r. wyniosły 
3.337 tys. zł (w 2009 r. 11.280 tys. zł). 
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40. RóŜnice pomi ędzy danymi z raportu rocznego, a uprzednio sporz ądzonymi i opublikowanymi 
sprawozdaniami finansowymi 
 
Do dnia ogłoszenia niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie sporządzała i nie publikowała innych 
sprawozdań za okres kończący się 31.12.2010 r. 
 
41. Dotacje rz ądowe 
 
Spółka ponosi przychody i koszty związane z projektami współfinansowanymi przez fundusze Unii Europejskiej: 
- przychody w 2010 r. wyniosły 2.211 tys. zł (2009 r. 1.271 tys. zł), 
- wydatki w 2010 r.  wyniosły 6.761.tys. zł (2009 r. 3.062 tys. zł). 
 
42. Struktura zatrudnienia 
 
Przeciętne zatrudnienie w 2010 r. w Mostostalu Warszawa S.A. wyniosło 1.512 osób, w tym na stanowiskach 
robotniczych /pracownicy fizyczni/ - 451 osoby, tj. 30 % i na stanowiskach nierobotniczych 1.061 osób, tj. 70 %.  
 
Przeciętne zatrudnienie w 2009 r. w Mostostalu Warszawa S.A. wyniosło 1.312 osób, w tym na stanowiskach 
robotniczych /pracownicy fizyczni/ - 424 osoby, tj. 32 % i na stanowiskach nierobotniczych 888 osób, tj. 68 %.  
 
43. Zdarzenia nast ępuj ące po dniu bilansowym 
 
Dnia 01.03.2011 r. Spółka otrzymała oświadczenie pana Grzegorza Owczarskiego o rezygnacji z pełnienia funkcji 
Członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Rozwoju Infrastruktury oraz oświadczenie pana Jerzego Binkiewicza 
o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Rozwoju Budownictwa.  
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I. Pozycja rynkowa Spółki 
 
W 2010 r. Spółka kontynuowała podjęte w latach poprzednich prace związane z dywersyfikacją prowadzonej 
działalności. Spółka utrzymała wiodącą pozycję w róŜnych dziedzinach budownictwa.  
Główne załoŜenia i cele strategii Spółki, to: 
− dywersyfikacja geograficzna działalności polegająca na realizacji projektów w róŜnych regionach kraju celem 

tworzenia silnej, ogólnokrajowej marki oraz nawiązania współpracy z wieloma podwykonawcami;  
− kontynuowanie dywersyfikacji działalności polegającej na realizacji kontraktów z róŜnych sektorów 

budownictwa; 
− dalsze wzmocnienie roli Mostostalu Warszawa, jako centralnego ośrodka zarządzania całą Grupą; 
− stabilizacja wyników finansowych i wzrost marŜ jako gwarancja długoterminowego rozwoju; 
− budowa trwałych relacji ze zleceniodawcami, będąca istotnym czynnikiem sukcesu rozwoju na rynku; 
− oferowanie kompleksowych rozwiązań oraz dąŜenie do maksymalnej elastyczności oferty, a takŜe 

poszerzanie swoich kompetencji. 
 
1. Geograficzna struktura sprzedaŜy 
 
Zgodnie z załoŜeniami strategii Spółka prowadziła działalność na rynku krajowym.  
 
2. Segmenty działalności i główne kontrakty. 
 
Struktura przychodów ze sprzedaŜy produktów i usług w podziale na  segmenty działalności przedstawia się 
następująco: 
w tys. zł 
 
Wyszczególnienie 2010 2009 

tys. zł % 2009=100 tys. zł % 

Przychody ze sprzeda Ŝy produktów w tym: 1 805 672 100 99 1 817 733 100 

Segment inŜynieryjno - przemysłowy 1 263 591 70 99 1 275 243 70 

Segment ogólno - budowlany 529 658 29 102 517 320 29 

Przychody nieprzypisane  12 423 1 49 25 170 1 

 
SprzedaŜ na największych kontraktach, realizowanych w poszczególnych segmentach, wyniosła: 
 
segment inŜynieryjno – przemysłowy: 

− budowa mostu we Wrocławiu – 171 570 tys. zł, 
− budowa Autostradowej Obwodnicy Wrocławia – 162 837 tys. zł, 
− budowa trasy S-8  – 145 029 tys. zł,   
− budowa wytwórni kwasu tereftalowego we Włocławku – 127 796 tys. zł 
− budowa autostrady A4 – 109 307 tys. zł,  
− modernizacja technologii wodociągu centralnego w Warszawie – 105 977 tys. zł, 
 

segment ogólno – budowlany: 
− budowlany budowa apartamentów przy ul. Pańskiej w Warszawie – 62 482 tys. zł, 
− budowa budynków mieszkaniowych w Wilanowie – 44 129 tys. zł,  

 
Udział kontraktów realizowanych w generalnym wykonawstwie - GW i generalnej realizacji inwestycji – GRI 
(łącznie z projektowaniem), wyniósł  92 % przychodów ze sprzedaŜy produktów i usług. 
W okresie sprawozdawczym największym odbiorcą usług była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z 
udziałem w sprzedaŜy 44 %. Pozostali odbiorcy nie przekroczyli dziesięcioprocentowego progu udziału w 
sprzedaŜy Mostostalu Warszawa S.A. 
 



Mostostal Warszawa S.A. 

  2 

3. Znaczące umowy dla działalności Spółki zawarte w 2010 roku  
 
- 12 stycznia 2010 roku Spółka zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w Warszawie umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Zakręt – Mińsk 
Mazowiecki od km 495+880 do km 516+550”. Wartość kontraktu to 89,68 mln PLN brutto. 

 
- 12 stycznia 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa Kraków S.A.” – Partner zawarła z Miastem 
Kutno umowę na realizację kontraktu pn. „Rozbudowa Baseballowego Kompleksu Turystyczno – 
Rekreacyjno – Sportowego w Kutnie – budowa Aquaparku”. Wartość kontraktu to 26,97 mln PLN brutto. 

 
- 18 stycznia 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. – Partner, zawarła z Akademią 
Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa 
Centrum Komputerowego (Centrum Informatyki) AGH  - budynku dydaktycznego WEAIiE AGH w Krakowie”. 
Wartość kontraktu to 48,43 mln PLN brutto.  

 
- 20 stycznia 2010 roku Spółka podpisała z Budimex Dromex S.A. aneks nr 1 do umowy z dnia 17 sierpnia 

2009 roku dotyczący realizacji kontraktu na budowę Autostrady A1 na odcinku Pyrzowice (z węzłem) – 
Piekary Śląskie (z węzłem), km 474+350 – km 490+427. Na podstawie w/w umowy oraz aneksu Budimex 
S.A. wykona na rzecz Emitenta (Partnera Konsorcjum) roboty o wartości 149,95 mln PLN brutto. 

 
- 8 lutego 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., J&P Avax S.A. – 

Partner, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 2 „Wrobis” S.A. – Partner, Modern 
Construction Design Sp. z o.o. – Partner , zawiązanego w celu realizacji inwestycji pn. „Wykonanie 
projektów wykonawczych dla nowego stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu oraz budowa stadionu” 
zawarła z Gminą Wrocław Porozumienie, na mocy którego Strony polubownie rozstrzygnęły spór dotyczący 
rozwiązania Umowy. Na mocy Porozumienia została pomniejszona kara umowna naliczona Emitentowi do 
kwoty 20.482.000,00 mln PLN.  

 
- 19 lutego 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., „MASTER” mil 

Borys Sp. j. – Partner zawarła z Gminą Olecko umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji 
kontraktu pn. „Centrum sportowo – rekreacyjno –kulturalne – Hala widowiskowo sportowa z pływalnią w 
Olecku”. Wartość umowy to 33,90 mln PLN brutto. 

 
- 26 lutego 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona 

Infraestructuras S.A. – Partner, zawarła ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg  Krajowych i 
autostrad reprezentowanym przez Oddział w Rzeszowie umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa 
autostrady A-4 Tarnów – Rzeszów na odcinku od węzła Rzeszów Centralny do węzła Rzeszów Wschód km 
około 574+300 do 581+250”. Wartość kontraktu to 439,44 mln PLN brutto.  

 
- 1 marca 2010 roku Spółka zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę na realizację kontraktu pn. 

„Wykonanie robót budowlanych dla budowy nowych skrzyŜowań 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”. 
Wartość kontraktu to 30,81 mln PLN brutto. 

 
- 7 kwietnia 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona 

Infraestructuras S.A. – Partner, zawarła z Gminą Wrocław umowę na realizację robót budowlanych 
obejmujących przebudowę drogi wraz z robotami towarzyszącymi pn. „Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu 
drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II”. Wartość kontraktu to 70,83 mln PLN brutto. 

 
- 23 kwietnia 2010 roku Spółka zawarła z Gminą Miasto Koszalin – Zarządem Dróg Miejskich umowę na 

realizację kontraktu pn. „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu 
komunikacyjnego miasta Koszalina I etap – odcinek drogi łączącej ul. Słowiańską z ul. Szczecińską wraz z 
niezbędna infrastrukturą – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych” 
Wartość kontraktu to 28,31 mln PLN brutto.   

 
- 27 kwietnia 2010 roku Spółka podpisała z Akademią Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 

w Poznaniu umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania 
Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu”. Wartość umowy to 31,53 mln PLN brutto. 

 
- 29 czerwca 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona 

Infraestructuras S.A.- Partner podpisała z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” S.A. umowę na realizację 
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kontraktu pn. „Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A. w 
zakresie obejmującym wykonanie projektów wykonawczych, budowę obiektów, dostawę urządzeń 
wyposaŜenia, montaŜu na miejscu budowy, uruchomienie, rozruch maszyn i urządzeń oraz uzyskanie 
pozwolenia na uŜytkowanie”. Wartość kontraktu to 227,85 mln PLN brutto. 

 
- 15 lipca 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona 

Infraestructuras S.A. – Partner podpisała umowę z Sądeckimi Wodociągami Sp. z o.o. umowę na wykonanie 
i odbiór robót budowlanych obejmujących budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach 
Kontraktu nr 1 „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej etap I”, projektu pn. „Modernizacja i 
rozbudowa systemu gospodarki wodno – ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin 
sąsiednich” Wartość kontraktu to 67,15 mln PLN brutto. 

 
- 16 lipca 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona 

Inrfraestructuras S.A. – Partner podpisała z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. umowę na realizację 
kontraktu pn. „Przebudowa kompleksu dworcowego Gdynia Główna”. Wartość kontraktu to 31,25 mln PLN 
brutto. 

 
- 12 sierpnia 2010 roku Spółka podpisała ze Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla z siedzibą w Krakowie 

umowę na realizację kontraktu pn. „Rozbudowa małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i 
Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie”. Wartość kontraktu to 20,59 mln PLN 
brutto. 

 
- 31 sierpnia 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona 

Infraestructuras S.A – Partner, podpisała ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i 
Autostrad, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie 
umowę na realizację kontraktu pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na 
odcinku granica województwa mazowieckiego/łódzkiego – Radziejowice”. Wartość kontraktu to 190,86 mln 
PLN brutto. 

 
- 1 września 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona 

Infraestructuras S.A. – Partner podpisała ze Skarbem Państwa  - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i 
Autostrad, reprezentowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach 
umowę na realizacje kontraktu pn. „Rozbudowa drogi S -7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku 
obwodnicy Kielc, Kielce (DK 73 węzeł Wiśniówka) – Chęciny (węzeł Chęciny)”. Wartość kontraktu to 641,56 
mln PLN brutto. 

 
- 9 września Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Instytut Energetyki 

Jednostka Badawczo – Rozwojowa – Partner, REMAK S.A. – Partner podpisała z ENERGA Elektrownie 
Ostrołęka S.A. umowę na realizację kontraktu pn. „Zaprojektowanie i budowa poza młynowej instalacji 
podawania biomasy do kotłów EI.B”. Wartość kontraktu to 36,10 mln PLN netto.  

 
- 23 września 2010 roku Spółka podpisała z Dom Development Sp. z o.o. umowę na realizację kontraktu pn. 

„Zespół Mieszkaniowy Wielorodzinny z częścią usługowo – handlową „Przy ratuszu” przy ul. Górczewskiej w 
Warszawie”. Wartość kontraktu to 76,95 mln PLN brutto. 

 
- 23 września 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona 

Infraestructuras S.A. – Partner, DB PROJEKT Sp. z o.o. – Partner podpisała z Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika w Toruniu umowę na realizację kontraktu pn. „Budowa Uniwersyteckiego Centrum Sportowego 
UMK w Toruniu”. Wartość kontraktu to 27,80 mln PLN brutto. 

 
- 18 października 2010 roku Spółka podpisała z RE Project development Sp. z o.o. umowę o generalne 

wykonawstwo na wykonanie i oddanie Inwestycji „Zespołu budynków wielorodzinnych z usługami w 
Warszawie wraz z ostateczną decyzja o pozwoleniu na uŜytkowanie”. Wartość kontraktu to 35 mln PLN 
netto.  

 
- 25 października 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., SEEN 

TECHNOLOGIE Sp. z o.o. – Partner podpisała z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w 
Krośnie Sp. z o.o. umowę na realizację kontraktu pn. „Rozbudowa i modernizacja ZUW Sieniawa”. Wartość 
kontraktu to 33,73 mln PLN brutto. 

 
- 26 października 2010 roku Spółka podpisała z Teatrem Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 

umowę na realizacje kontraktu pn. „ Rozbudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni”. 
Wartość kontraktu to 58,20 mln PLN brutto. 
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- 28 października 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona 
Infraestructuras S.A. – Partner podpisała z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa – Modlin Sp. z o.o. 
umowę na realizację kontraktu pn. „Wykonanie budowy budynku terminala pasaŜerskiego na terenie lotniska 
Warszawa – Modlin” Wartość kontraktu to 69,53 mln PLN brutto. 

 
- 10 listopada 2010 roku Spółka jako Lider Konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa S.A., Acciona 

Infraestructuras S.A. – Partner podpisała z Zakładem Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Myślenicach umowę 
na realizację kontraktu pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach wraz z dostawą 
sprzętu” Wartość kontraktu to 47,38 mln PLN brutto. 

 
- 11 listopada 2010 roku Spółka zawarła z Zieloną Italią Sp. z o.o. umowę na „Inwestorstwo zastępcze 

polegające na wykonaniu projektu wykonawczego na podstawie przekazanej dokumentacji kontraktowej, 
realizacji oraz uzyskaniu pozwolenia na uŜytkowanie – zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z 
garaŜami podziemnymi, podstawowymi usługami oraz infrastrukturą techniczną pod nazwą Zielona Italia w 
Warszawie”. Wartość kontraktu to 159,5 mln PLN netto. 

 
- 16 listopada 2010 roku Spółka podpisała z RONSON DEVELOPMENT Millenium Sp. z o.o. umowę na 

zadanie inwestycyjne polegające na budowie budynków A,B,C mieszkalnych wielorodzinnych z garaŜem 
podziemnym/garaŜami podziemnymi oraz stanu surowego do poziomu „0” budynków D i E w Warszawie 
przy ul. Człuchowskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Wartość kontraktu to 35,75 mln PLN brutto.  

 
- 30 listopada 2010 roku Spółka jako Partner Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń 

Wodnych i Melioracyjnych „PEKUM” Sp. z o.o. – Lider, Mostostal Warszawa S.A., - Partner, Per Aarsleff 
Polska Sp. z o.o. – Partner podpisała z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu umowy na 
roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno – 
ściekowej dla miasta Wałcza”. Wartość kontraktu to 88,68 mln PLN brutto. 

 
4. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych 
 
Mostostal Warszawa S.A. posiada udziały w spółkach, które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej. Wykaz spółek 
został zaprezentowany w dodatkowych informacjach i objaśnieniach (nota 37). Mostostal Warszawa S.A. wchodzi 
w skład grupy kapitałowej Acciona S.A. z siedzibą w Madrycie. Acciona S.A. jest właścicielem 50,09 % akcji 
Mostostalu Warszawa S.A. wg stanu na 31.12.2010 r. 
 
5. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi 

Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2010 r. były zawierane na zasadach rynkowych.  
 
6. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach kredytów i poŜyczek w 2010 r. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie zaciągała poŜyczek. Spółka ma podpisane następujące umowy 
kredytowe:  
 
Bank Rodzaj kredytu Kwota kredytu w 

tys. zł 
Kwota 
wykorzystania na 
31.12.2010 r. 

Termin 
wymagalności 

Wysokość 
stopy 
procentowej 

PKO BP S.A. W rachunku 
bieŜącym 

40 000 0 15.02.2013 Wibor 3M + 
marŜa banku 

Bank Polska 
Kasa Opieki S.A. 

W rachunku 
bieŜącym 

10 000  0 30.06.2011 Wibor 1M + 
marŜa banku 

Societe Generale 
S.A. Oddział w 
Polsce 

W rachunku 
bieŜącym 

10 000  0 30.06.2011 Wibor 1M + 
marŜa banku 

BGś S.A. W rachunku 
bieŜącym 

10 000  0 01.09.2011 Wibor 1M + 
marŜa banku 

BRE Bank S.A. W rachunku 
bieŜącym 

5 000 0 15.02.2011 Wibor 1M + 
marŜa banku 

Bank Zachodni 
WBK S.A. 

W rachunku 
bieŜącym 

3 000  0 19.10.2011 Wibor 1M + 
marŜa banku 

 
W 2010 r. Ŝadna umowa kredytowa nie została wypowiedziana. 
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7. PoŜyczki udzielone w 2010 r. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka udzieliła poŜyczek dla: 
 
Podmiot Rodzaj 

poŜyczki 
Powiązana / 
niepowiązana 

Kwota 
poŜyczki/waluta 

Kwota 
wykorzystania 
na 31.12.2010 

Termin 
wymagalności 

Wysokość 
stopy 
procentowej 

Terramost Sp. z 
o.o. 

obrotowa powiązana 5 000 tys. zł 5.000  tys. zł 24.05.2011 Wibor 3M + 
marŜa 

Terramost Sp. z 
o.o. 

obrotowa powiązana 3 000 tys. zł 3.000  tys. zł 17.10.2011 Wibor 3M + 
marŜa 

AMK Kraków S.A. obrotowa powiązana 2 250 tys. zł 2 250 tys. zł 21.06.2011 Wibor 3M + 
marŜa 

AMK Kraków S.A. obrotowa powiązana 800 tys. zł 800 tys. zł 26.11.2011 Wibor 3M + 
marŜa 

Mieleckie 
Przedsiębiorstwo 
Budowlane S.A. 

obrotowa powiązana 2 500 tys. zł 2 500 tys. zł 31.03.2011 Wibor 3M + 
marŜa 

 
PoŜyczki udzielone Terramost Sp. z o.o. w kwocie 5.000 i 3.000 tys. zł zostały przekazane na podwyŜszenie 
kapitału w tej spółce.  
 
8. Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach 
 
W okresie sprawozdawczym Mostostal Warszawa S.A. otrzymała gwarancje i poręczenia w kwocie 86.101 tys. zł, 
w tym od jednostek powiązanych w kwocie 13.869 tys. zł oraz udzielił gwarancji (w postaci otrzymanych 
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych) dla podmiotów zewnętrznych w kwocie 295.409 tys. zł, oraz 
udzielił poręczenia dla podmiotów zewnętrznych za podmiot powiązany w kwocie 199.995 tys. zł.  
 
9. Emisje papierów wartościowych. 
 
W okresie objętym raportem nie przeprowadzono emisji papierów wartościowych. 

 
10. Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej 

publikowanymi prognozami. 
 
Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na 2010 r. 
 
11. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
 
Spółka w 2010 r. zachowała płynność finansową. Na koniec roku 2010 Spółka dysponowała środkami 
pienięŜnymi w kwocie 395.435 tys. zł (na koniec 2009 r. była to kwota 368.683 tys. zł). NadwyŜki środków 
pienięŜnych Spółka lokowała w bankach na lokatach krótkoterminowych. Spółka ma moŜliwość zaciągania 
kredytów w rachunku bieŜącym, ale z uwagi na posiadane nadwyŜki środków pienięŜnych nie korzystała  z tego 
rodzaju finansowania w 2010 r.  
 
12. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych. 
 
Obecnie Spółka dysponuje moŜliwościami finansowania zamierzeń inwestycyjnych ze środków własnych oraz 
poprzez leasing finansowy. 
 
13. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za okres sprawozdawczy.  
 
Nietypowymi zdarzeniami, które miały wpływ na wynik w 2010 r. były: 
 

• dywidenda od spółek zaleŜnych w łącznej kwocie 13.982 tys. zł (3.893 tys. zł od Mostostalu Płock S.A., 
3.009 tys. zł od Wrobis. S.A., 2.945 tys. zł od Mostostalu Puławy S.A., 2.248 tys. zł od Mostostalu Kielce 
S.A., 1.887 tys. zł od Remak S.A.) 

• z uwagi na złą sytuację finansową spółki Terramost utworzono odpisy aktualizujące wartość 
finansowego majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości udziałów w tej spółce w kwocie 14.000 tys. 
zł. 
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14. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw 
rozwoju. 

 
Zewnętrznymi czynnikami istotnymi dla rozwoju Spółki będą w przyszłości: napływ funduszy unijnych na rozwój 
infrastruktury Polski, wzrost konkurencji na rynku usług budowlanych oraz wahania kursów walut. 
Do wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki naleŜy zaliczyć dywersyfikację pozyskiwanych 
kontraktów (Spółka będzie starała się pozyskiwać kontrakty z róŜnych sektorów budownictwa), wzmocnienie 
kadry niezbędnej do realizacji podpisywanych kontraktów, pozyskanie źródeł finansowania umoŜliwiających 
sprawną działalność Spółki. 
 
15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką. 
 
W 2010 r. nie było zmian w podstawowych zasadach zarządzania Spółką. 
 
16. Umowy zawarte między Spółką a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich 

rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez waŜnej przyczyny. 
 
W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę członkom zarządu przysługują odprawy w wysokości nie wyŜszej 
niŜ 6 miesięczne wynagrodzenie. 
 
17. Informacja o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej  

 
Wynagrodzenie członków Zarządu wyniosło (w tys. zł): 
 
Imię i nazwisko 2010 2009 

Jarosław Popiołek 1 197 2 000 
Andrzej Sitkiewicz 685 1 142 
Jerzy Binkiewicz 669 1 098 
Grzegorz Owczarski 665 1 098 
Miguel Vegas Solano 651 897 
Włodzimierz Woźniakowski 548 924 
Jose Angel Andres Lopez         548 828 
Fernando Minguez Llorente 0 0 

Razem 4 963 7 987 

 
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. wyniosło (w tys. zł): 
 

Imię i nazwisko 2010 2009 

Neil Balfour 60 57 
Piotr Gawryś 60 57 
Leszek Wysłocki 60 57 
Francisco Adalberto Claudio Vazquez 0 0 
Jose Manuel Terceiro Mateos 0 0 

Razem 180 171 

 
Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. nie pobierali w 2010 r. oraz w 2009 r. 
wynagrodzeń w spółkach zaleŜnych. 

 
18. Stan posiadanych akcji Mostostal Warszawa S.A. przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej na 

31.12.2010r.: 
 
Włodzimierz Woźniakowski – 1 akcja, wartość nominalna akcji 1 zł. 
 
19. Informacja o znanych emitentowi umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w 

proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
Na dzień sporządzania sprawozdania Zarząd nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą nastąpić 
zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 
 
20. Programy akcji pracowniczych 
 
W spółce nie ma programów akcji pracowniczych. 
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21. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania. 
 
W dniu 18 czerwca 2010 r. Emitent zawarł umowę z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. o badanie rocznych i przegląd 
półrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za 2010 r. Wartość wynagrodzenia 
netto za: 
- przegląd sprawozdań jednostkowego i skonsolidowanego za okres 6 miesięcy kończący się 30.06.2010 r. 
wynosi 95 tys. zł, 
- badanie sprawozdań jednostkowego i skonsolidowanego za 2010 rok wynosi 229 tys. zł. 
Ponadto Spółka jest zobowiązana do pokrycia kosztów tłumaczeń wykonanych w związku z realizacją przez Ernst 
& Young Audit Sp. z o.o. umowy w kwocie 4 tys. zł netto. 
 
W dniu 1 czerwca 2009 r. Emitent zawarł umowę z Ernst & Young Audit Sp. z o.o. o badanie rocznych i przegląd 
półrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za 2009 r. Wartość wynagrodzenia 
netto za: 
- przegląd sprawozdań jednostkowego i skonsolidowanego za okres 6 miesięcy kończący się 30.06.2009 r. 
wyniosła 95 tys. zł, 
- badanie sprawozdań jednostkowego i skonsolidowanego za 2009 rok wyniosła 230 tys. zł. 
Ponadto Spółka była zobowiązana do pokrycia kosztów tłumaczeń wykonanych w związku z realizacją przez 
Ernst & Young Audit Sp. z o.o. umowy w kwocie 10 tys. zł netto. 
 
W dniu 19 czerwca 2009 r. oraz w dniu 29 października 2009 r. Emitent zawarł umowy z Ernst & Young Audit Sp. 
z o.o. o świadczenie usług doradczych. Łączna wartość wynagrodzenia za powyŜsze czynności wyniosła 67 tys. 
zł netto. 
 
II. Pozostałe informacje 
 
1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomicznych. 
 
Spółka w okresie sprawozdawczym osiągnęła zysk na sprzedaŜy w kwocie 78.843 tys. zł, który zmniejszył się w 
porównaniu do 2009 r. o 52%. ObniŜenie rentowności sprzedaŜy wynika z duŜej konkurencji na rynku robót 
budowlanych w zakresie generalnego wykonawstwa oraz wzrostu cen materiałów i usług podwykonawców. Na 
pozostałej działalności operacyjnej zanotowano zysk w kwocie 8.670 tys. zł, który w głównej mierze jest 
rezultatem rozwiązania odpisów aktualizujących na naleŜności. Działalność finansowa przyniosła Spółce zysk w 
kwocie 11.435 tys. zł. Spółka zakończyła 2010 rok zyskiem netto w kwocie 44.364 tys. zł (w analogicznym okresie 
ubiegłego roku zysk netto wyniósł 111.080 tys. zł). 
 
Suma bilansowa na 31.12.2010 r. wyniosła 1.132.388 tys. zł i w stosunku do końca roku 2009 wzrosła o 15 %. 
Aktywa obrotowe wzrosły o 18 % do kwoty 906.482 tys. zł.  
Na 31.12.2010 r. 33% aktywów jest finansowane kapitałami własnymi. Na koniec 2009 r. wskaźnik ten wyniósł 36 
%.  
 
2. Opis istotnych czynników i zagroŜeń 
 
Do najwaŜniejszych czynników ryzyka i zagroŜeń dla Spółki naleŜą: 
a) ryzyko zmiany cen materiałów budowlanych oraz usług podwykonawców, 
b) ryzyko zmiany kursu walut w związku z faktem, Ŝe część realizowanych kontraktów jest podpisana w EURO, 
c) duŜa konkurencja na rynku usług budowlano - montaŜowych, 
d) wydłuŜające się procedury rozstrzygania przetargów publicznych związane z licznymi protestami podmiotów 

biorących w nich udział, 
e) kryzys gospodarczy, powodujący spowolnienie procesów inwestycyjnych. 
 
III. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Em itenta 
 
a) Informacja o zbiorze zasad stosowanych przez Spółkę 

 
Emitent podlega zasadom ładu korporacyjnego, ujętego w zbiorze „Dobre praktyki spółek notowanych na 
GPW”. Tekst zbioru zasad dostępny jest w siedzibie Spółki, jak równieŜ na stronie internetowej 
prowadzonej przez Spółkę. 
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b) Informacja o zbiorze zasad niestosowanych przez Spółkę 
 
Emitent odstąpił od stosowania następujących zasad ładu korporacyjnego: 
 
Część II DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK  GIEŁDOWYCH: 
 
Zasada 1 
 
pkt. 1 -   Regulaminy organów Spółki, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia są 

dokumentami wewnętrznymi, które są okresowo aktualizowane. Wprowadzenie zasady ich 
jawności i ogólnej dostępności nie leŜy w interesie Spółki, ze względu na fakt, iŜ w pewnych 
sytuacjach mogą one być wykorzystywane przeciwko interesom Spółki, np. przez konkurentów 
Emitenta. 

pkt. 5 –  Kandydatury na członków Rady Nadzorczej przedstawiane są Emitentowi zwykle w trakcie 
Walnego Zgromadzenia, natomiast kandydatury na członków Zarządu w trakcie posiedzeń 
Rady Nadzorczej, zatem niemoŜliwe jest wcześniejsze przekazanie informacji o tych 
kandydatach i zamieszczenie ich na korporacyjnej stronie internetowej. 

pkt. 6 - Spółka nie zamieszczała na swojej stronie internetowej rocznego sprawozdania z działalności 
Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz z przekazana przez Radę 
Nadzorczą oceną pracy Rady Nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu 
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Roczne sprawozdanie z działalności Rady 
Nadzorczej wraz z oceną pracy Rady przedstawiane są  Walnemu Zgromadzeniu Spółki 
stanowiąc jednocześnie załączniki do uchwał podejmowanych przez Zgromadzenie w tym 
przedmiocie, zaś wszystkie projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Emitent zamieszcza na 
swojej stronie internetowej.  

 
pkt. 7 –  Emitent nie prowadzi szczegółowego zapisu przebiegu obrad walnych zgromadzeń, 

zawierającego wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące spraw, które są objęte porządkiem 
obrad walnego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy pytania takie i odpowiedzi załączane 
są do protokołu z walnego zgromadzenia, co zapewnia przejrzystość walnego zgromadzenia. 

 
Zasada 2 – nie wszystkie informacje określone w zasadzie nr 1 są tłumaczone na j. angielski. 
 
Część III DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH. 
 
Zasada 8 – Z uwagi na fakt, iŜ zadania Komitetu Audytu realizowane są przez Radę Nadzorczą Spółki 

nie ma zastosowania Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. 
dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych. 

 
Część IV -  DOBRE PRAKTYKI STOSOWANE PRZEZ AKCJONARIUSZY 
 
Zasada 10 – Spółka nie zapewniła akcjonariuszom moŜliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej polegającego na transmisji obrad 
walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie 
rzeczywistym. Spółka jednakŜe nie wyklucza wprowadzenia takiej moŜliwości w przyszłości.  

 
c) Główne cechy systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem 

Spółka w ramach kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem realizuje działania polegające na 
weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących: ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, 
ryzyko cen towarów, ryzyko kredytowe, ryzyko związane z płynnością, w szczególności polegające na: 

• bieŜącym monitorowaniu sytuacji rynkowej, 
• negocjowaniu warunków zabezpieczających instrumenty pochodne w taki sposób, by 

odpowiadały one warunkom zabezpieczanej pozycji i zapewniały maksymalną skuteczność 
zabezpieczenia, 

• monitorowaniu cen najczęściej kupowanych materiałów budowlanych, 
• formułowaniu umów kontraktowych z uwzględnieniem moŜliwości zmiany terminów realizacji 

kontraktu oraz wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych uwzględniających moŜliwość zmiany 
wynagrodzenia w zaleŜności od cen rynkowych czynników pracy, 

• zawieraniu transakcji z firmami o zdolności kredytowej gwarantującej bezpieczeństwo 
handlowe, 

• ciągłym monitorowaniu stanu zobowiązań i naleŜności, 
• weryfikacji formalno-prawnej i finansowej kontrahentów 



Mostostal Warszawa S.A. 

  9 

d) Znaczący akcjonariusze 
 
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby 
posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z 
nich wynikających i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (zgodne z 
naszą wiedzą nt. struktury własności akcji spółki): 
 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej liczbie 

głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

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

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU 
„Złota Jesień” 2.980.593 2.980.593 14,90% 14,90% 

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny  1.018.00 1.018.00 5,09% 5,09% 

 
e) Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia 

 
Spółka nie emitowała akcji nadających specjalne uprawnienia kontrolne ich posiadaczom. 
 

f) Ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji 
 
W Spółce nie występują jakiekolwiek ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu. 
 

g) Ograniczenia odnośnie przenoszenia praw własności papierów wartościowych 
 
W Spółce nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych 
Emitenta. 
 

h) Zasady dotyczące osób zarządzających 
 
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Zarząd Spółki zarządza majątkiem i 
sprawami Spółki, a swoje obowiązki wypełnia z zachowaniem najwyŜszej staranności, przy ścisłym 
przestrzeganiu statutu Spółki, regulaminów wewnętrznych Spółki i w zakresie obowiązującego prawa. 
Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Członkowie Zarządu działają w granicach 
uzasadnionego ryzyka gospodarczego po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz, opinii, które w 
rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes 
Spółki. Zarząd reprezentuje takŜe Spółkę w czynnościach prawnych sądowych i pozasądowych Spółki. 
Posiedzenia Zarządu odbywają się w zaleŜności od potrzeb, nie rzadziej niŜ dwa razy w kwartale. 
Posiedzenia zwołuje Prezes lub członek Zarządu upowaŜniony przez Prezesa. Dopuszczalne jest takŜe 
podjęcie przez Zarząd uchwały poza posiedzeniem, w trybie pisemnego głosowania (tryb obiegowy). 
Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa akcji, zgodnie z § 19 pkt. 10 Statutu 
Spółki naleŜy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.  
 

i) Zasady zmiany statutu 
 
Zgodnie z § 19 pkt. 8 Statutu Spółki, zmiana Statutu Emitenta naleŜy do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia Spółki, które w tym przedmiocie podejmuje stosowną uchwałę większością 3/4 oddanych 
głosów. Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru, którą do Sądu Rejestrowego zgłasza Zarząd Spółki.  
 

j) Zasady dotyczące walnego zgromadzenia 
 
Zgodnie ze Statutem Spółki, a takŜe z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, Walne 
Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie kaŜdego roku obrotowego. 
Posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwoływane są przez Zarząd Spółki i ogłaszane w Monitorze 
Sądowym i Gospodarczym. Materiały na Walne Zgromadzenie przygotowywane są przez Zarząd Spółki 
w terminie zakreślonym przez Kodeks spółek handlowych przedkładane są do dyspozycji akcjonariuszy 
w siedzibie Spółki. W obradach Walnego Zgromadzenia poza akcjonariuszami lub ich pełnomocnikami 
biorą udział członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu, Biegły Rewident, a takŜe mogą brać udział inne 
osoby zaproszone do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w szczególności pracownicy Spółki 
jako referenci poszczególnych punktów porządku obrad. 
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Zasadniczymi uprawnieniami Walnego Zgromadzenia są: 
 
1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

za ubiegły rok obrotowy,  
2) Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, 
3) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, 
4) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich 

obowiązków, 
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego grupy 

kapitałowej Spółki, 
6) Określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, 
7) Zbycie i wydzierŜawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na 

nich ograniczonego prawa rzeczowego, 
8) Zmiana Statutu Spółki, 
9) PodwyŜszenie lub obniŜenie kapitału zakładowego Spółki, 
10) Emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 
11) Podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki, 
12) Określanie warunków nabywania, umarzania i zbywania akcji własnych Spółki, 
13) Podejmowanie uchwał o połączeniu, podziale lub likwidacji Spółki, 
14) Tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych, 
15) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 
16) Ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 
17) Podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy 

sprawowaniu zarządu lub nadzoru. 
 
Podstawowymi prawami akcjonariuszy Spółki są: 
 
1) Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu, 
2) Prawo głosu, 
3) Prawo do informacji, 
4) Prawo do zaskarŜania uchwał walnego zgromadzenia, 
5) Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Spółki lub innym osobom, które 

wyrządziły Spółce szkodę. 
Z uprawnień określonych w pkt. 4 i 5 akcjonariusze Spółki w ostatnim roku obrotowym nie korzystali.  
 

k) Skład i zmiany w organach Spółki 
 
Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego wraz z opisem 
działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitety. 
 
Zarząd Spółki w ciągu ostatniego roku obrotowego pracował w następującym składzie: 
 
1. Jarosław Popiołek – Prezes Zarządu, 
2. Andrzej Sitkiewicz – Wiceprezes Zarządu, 
3. Miguel Vegas Solano – Członek Zarządu, 
4. Grzegorz Owczarski –  Wiceprezes Zarządu, 
5. Jerzy Binkiewicz – Wiceprezes Zarządu, 
6. Włodzimierz Woźniakowski – Członek Zarządu, 
7. Jose Angel Andres Lopez – Członek Zarządu, 
8. Fernando Minguez Llorente – Członek Zarządu. 

 
Sposób działania organu Zarządzającego, został opisany w pkt h. W ciągu ostatniego roku obrotowego 
nie zaszły Ŝadne zmiany w składzie osobowym organu zarządzającego Spółki. 
 
Stały nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, która w ciągu ostatniego roku 
obrotowego pracowała w następującym składzie: 
 
1. Francisco Adalberto Claudio Vazquez – Przewodniczący Rady, 
2. Jose Manuel Terceiro Mateos – Członek Rady Nadzorczej, 
3. Neil Balfour – Członek Rady Nadzorczej, 
4. Piotr Gawryś – Członek Rady Nadzorczej, 
5. Leszek Wysłocki – Członek Rady Nadzorczej. 
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Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście. Rada Nadzorcza wykonuje 
swoje czynności zbiorowo, moŜe jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania 
poszczególnych czynności nadzorczych. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na 
kwartał. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są  jeŜeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni. 
Dopuszczalne jest jednak podejmowanie uchwał przez Radę w trybie korespondencyjnym. Do 
podstawowych obowiązków Rady Nadzorczej naleŜą: 
 
1. Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych Spółki,  
2. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,  
3. Ocena sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, 
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o 

których mowa w pkt 1-3, 
5. Wybór biegłego rewidenta dla Spółki, 
6. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki, 
7. Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu Spółki,  
8. Ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący 

członków Zarządu ze Spółką, 
9. Zawieszanie, z waŜnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki, 
10. Delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, 
11. WyraŜanie zgody na wypłatę zaliczki dywidendy, 
12. WyraŜanie zgody na nabycie, zbycie bądź obciąŜenie nieruchomości Spółki lub udziału w 

nieruchomości, 
13. Rozpatrywanie wniosków i wyraŜanie zgody na zawiązywanie spółek handlowych, przystępowanie 

Spółki do innych spółek, nabywanie udziałów lub akcji innych spółek,  
14. WyraŜanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizn, których wartość przekracza w skali roku 

1/100 kapitału zakładowego, 
15. Uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, 
16. WyraŜanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi.  
 
Rada Nadzorcza ma prawo Ŝądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań, wyjaśnień, dokonywać 
rewizji majątku, sprawdzać księgi i dokumenty.     
 

IV  Post ępowania s ądowe i administracyjne 
 
Spółka uczestniczy w postępowaniach dotyczących zobowiązań, których łączna wartość wyniosła 14.802 tys. zł 
oraz w postępowaniach dotyczących wierzytelności o łącznej wartości 52.248 tys. zł.  

Postępowania o najwyŜszej wartości sporu: 
 

Data wszczęcia 
postępowania Pozwany 

Wartość 
sporu 

(tys. zł.) 
Przedmiot sporu Stanowisko emitenta 

07.05.2002 MERATRONIK S.A.  5.099 
naleŜności za 

wykonane roboty 
budowlane 

Pozew o zapłatę z tytułu wykonanych robót. 
Pozwany wystąpił z powództwem wzajemnym o 
zapłatę kar umownych. Zdaniem powoda pozwany 
swoimi działaniami i zaniechaniami spowodował 
opóźnienia budowy. Sąd zbadał dokumenty, 
przesłuchał świadków i zasięgnął opinii ekspertów, 
która jednoznacznie wskazuje na zasadność 
roszczenia Emitenta.  

13.05.2004 DSD Dillinger 
Stahlbau GmbH 

439 tys. 
Euro 

naleŜności za 
wykonane roboty 

Spór przed sądem niemieckim prowadzi w imieniu 
własnym lecz na rzecz Mostostal Warszawa S.A. 
Elektrim Megadex S.A. Wartość roszczenia 
Emitenta będzie powiększona o niewymagalną 
jeszcze i nieobjętą pozwem ratę gwarancyjną w 
kwocie 51.653 Euro. Pozwany odmawia uznania 
roszczenia zgłaszając zarzuty. 
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Data wszczęcia 
postępowania Pozwany 

Wartość 
sporu 

(tys. zł.) 
Przedmiot sporu Stanowisko emitenta 

29.10.2009 
Miasto Stołeczne 
Warszawa - ZTM 7.251 

odszkodowanie tytułem 
naprawienia szkody 

wynikłej z 
nienaleŜytego 

wykonania przez 
Pozwanego 

Pozwany ponosi odpowiedzialność za wydłuŜenie o 
4,5 miesiąca okresu realizacji robót budowlanych 
polegających na budowie I linii metra na odcinku od 
szlaku B 20 do stacji A 23 Młociny, wynikające z 
błędów projektowych, które obciąŜają Pozwanego, 
powodujących po stronie Spółki powstanie szkody 
stanowiącej zwiększone i poniesione koszty 
realizacji. 

10.02.2010 

Skarb Państwa 
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i 
Autostrad 

16.658 

roszczenia Mostostalu 
Warszawa S.A. 

związane z realizacją 
umowy z dnia 6 lipca 

2006 r. na 
„Przebudowę drogi 

krajowej nr 7 do 
parametrów drogi 
ekspresowej, na 

odcinku Białobrzegi – 
Jedlińska” 

Powód w ramach niniejszego powództwa domaga 
się zapłaty następujących kwot z następujących 
tytułów: kwoty 11.408 tys.  zł tytułem 
odszkodowania za szkodę w postaci dodatkowych 
kosztów poniesionych przez powoda w wydłuŜonym 
okresie realizacji Kontraktu z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi pozwany, kwoty 1.907 
tys. zł tytułem zwrotu wartości wykonanych przez 
powoda robót zamiennych w postaci oznakowania 
poziomego dróg z uŜyciem taśm odblaskowych, 
kwoty 2.785 tys. zł tytułem zwrotu wartości 
wykonanych przez powoda dodatkowych robót 
ziemnych związanych z usunięciem dodatkowej 
warstwy humusu, kwoty 381 tys. zł tytułem zwrotu 
wartości wykonanych przez powoda robót 
dodatkowych w postaci montaŜu i dostawy 
konstrukcji stalowych bramownic jedno- i 
dwuryglowych, kwoty 150 tys. zł tytułem zwrotu 
wartości wykonanych przez powoda robót 
dodatkowych w postaci wykonania konstrukcji 
wsporczych, kwoty 27 tys. zł tytułem 
wynagrodzenia za wykonanie robót w postaci 
montaŜu urządzeń zasilających znaki zmiennej 
treści. 

 

Data wszczęcia 
postępowania 

Powód 
Wartość 
sporu 

(tys. zł.) 
Przedmiot sporu Stanowisko emitenta 

18.07.2002 MERATRONIK S.A.  9.640 

dochodzone kary 
umowne i 

odszkodowania za 
nieterminową realizację 

Pozew wzajemny w obronie przed powództwem 
wniesionym przez Mostostal Warszawa S.A. o 
zapłatę za wykonane roboty budowlane. Powód 
Ŝąda: kary umownej za zwłokę, którą spowodował 
własnymi działaniami, odszkodowania za utracone 
korzyści spowodowane opóźnionym terminem 
zakończenia budynku, rekompensaty za rzekomą 
utratę wartości budynku z tytułu wad trwałych i 
dodatkowo poniesionych kosztów usunięcia usterek 
budynku. Sąd zdecydował o zasięgnięciu 
dodatkowej opinii. Sprawa w toku.  

23.06.2010 
Skarb Państwa 
Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

19.093 
dochodzone 

wynagrodzenie i zwrot 
kosztów 

Powództwo wniesione przez Konsorcjum Mostostal 
Warszawa S.A. – Unitek Ltd dotyczy roszczenia o 
dodatkowe wynagrodzenie i zwrotu kosztów 
poniesionych w związku z wykonaniem umowy nr 
3/NSIP/P/2000 dotyczącą realizacji projektów 
Pakietu Inwestycyjnego CP 2A0022 polegających 
na wykonaniu prac dostosowawczych do wymogów 
i standardów NATO dwóch portów morskich, na 
podstawie której Powód pełnił rolę inwestora 
zastępczego. W czasie wykonywania Umowy, z 
przyczyn niezaleŜnych od Powoda, nastąpiły 
zmiany w zakresie i kształcie inwestycji. 
Najistotniejsza zmiana dotyczy przedłuŜenia czasu 
trwania inwestycji, która zgodnie z Umową winna 
być zakończona do 31/12/2006 r.  
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Warszawa, dnia 15 marca 2011 r. 
 
 
 
Podpisy: 
 

Imię i nazwisko Stanowisko Podpisy 

Jarosław Popiołek                    Prezes Zarządu  

Andrzej Sitkiewicz                     Wiceprezes Zarządu  

Miguel Vegas Solano                Członek Zarządu  

Włodzimierz Woźniakowski       Członek Zarządu  

Jose Angel Andres Lopez         Członek Zarządu  

Fernando Minguez Llorente    Członek Zarządu  

 


	Strona tytułowa.pdf
	Opinia_podpisana.pdf
	List_do_Akcjonariuszy.pdf
	Oświadczenie w sprawie sprawozdania finansowego i biegłego 2010.pdf
	Sprawozdanie 2010 Word v2.pdf
	Raport_podpisany.pdf
	Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 ost.pdf

