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Pomimo	 wyzwań	 związanych	 z	 pandemią,	
przez	 cały	 ten	 okres,	 sytuacja	 Spółki	 i	 pro-
wadzonych	przez	nas	 inwestycji	była	 i	nadal	
jest,	 stabilna.	 Oczywiście,	 również	 i	 u	 nas	
pojawiają	 się	 zachorowania.	 Były	 to	 jednak	
pojedyncze	przypadki,	a	wdrożone	przez	nas	
środki	bezpieczeństwa	powodują,	że	z	pracy	
nie	są	wyłączane	całe	zespoły.	Do	tej	pory	nie	
obserwujemy	zatem	problemów	związanych	 
z	brakiem	dostępności	kadr	własnych	czy	też	
u	naszych	podwykonawców.	

Rok	 2020	 to	 realizacja	 naszych	 planów	pro-
dukcyjnych	 na	 poziomie	 1,2	 mld	 zł,	 konty-
nuacja	 poprawy	 wyników	 finansowych	 oraz	
selektywnego	budowania	portfela	zamówień	
na	kolejne	lata.	Intensywne	prace	na	wszyst-
kich	naszych	kontraktach	infrastrukturalnych	
umożliwiły	 ich	 realizację	 zgodnie	 z	 planem,	 
a	 w	 niektórych	 przypadkach	 wręcz	 z	 wy-
przedzeniem.	 Podpisaliśmy	 również	 nowe	
umowy	 z	 naszym	 największym	 Zamawiają-
cym,	 Generalną	 Dyrekcją	 Dróg	 Krajowych	 
i	 Autostrad	 na	 S1	 Dankowice-Oświęcim,	 
który	 realizujemy	 w	 konsorcjum	 z	 firmą	 
Porr	S.A.	oraz	S19	Białystok-Ploski.	

W	 obszarze	 budownictwa	 kubaturowego,	
mimo	 zmniejszonej	 aktywności	 inwestycyj-
nej	prywatnych	Zamawiających	z	początkiem	
roku,	 umocniliśmy	 swoją	 pozycję	 na	 ryn-
ku.	 Selektywnie	 podchodziliśmy	 do	 nowych	
procedur	 przetargowych	 i	 pozyskiwaliśmy	
nowe	 projekty	 poprzez	 szczegółową	 analizę	
materiałów	 przetargowych	 i	 proponowanie	
rozwiązań	optymalizacyjnych	 i	bardziej	efek-
tywnych	 technologii.	 Wykorzystanie	 wiedzy	
technicznej	 i	 znajomości	 rynku,	 pozwoliło	
nam	 na	 podpisanie	 wielu	 umów,	 jednocze-
śnie	 unikając	 ofertowania	 poniżej	 realnych	
kosztów	 produkcji,	 co	 w	 naszej	 ocenie	 nie	
zawsze	 było	 i	 jest	 powszechną	 praktyką	ma	
rynku.	

Mijający	rok	przyniósł	Spółce	nowe	kontrakty	 
w	 segmencie	 mieszkaniowym	 -	 zarówno	
dla	 klientów	 prywatnych,	 jak	 i	 dla	 spół-
ki	 deweloperskiej	 Mota-Engil	 Real	 Estate	
Management.	 To	 właśnie	 dla	 MEREM	 zre-
alizowane	zostanie	osiedle	wielorodzinne	Sło-
neczne	Tarasy	w	Katowicach,	którego	budowa	 
rozpoczęła	się	w	połowie	2020r.	

Dodatkowo,		rozpoczęto	realizację	butikowe-
go	projektu	La	Scala	w	samym	sercu	stołecz-
nego	Starego	Mokotowa.	

Co	 ważne	 podkreślenia,	 swoją	 obecność	 
Mota-Engil	 coraz	 mocniej	 zaznacza	 w	 Trój-
mieście.	W	2020	zakończono	realizację	Domu	
Studenckiego	w	Gdańsku	dla	Student	Depot	 
i	 rozpoczęto	 realizację	 Baltea	 Apartments	
oraz	Osiedla	Latarników	etap	II	dla	spółki	De-
velia	S.A.	Ponadto,	w	toku	prac,	jest	Plac	Ka-
szubski	dla	Yareal	Polska.

2020	 rok	 to	 dla	 Mota-Engil	 Central	 Euro-
pe	 także	 sukcesy	 w	 obszarze	 partnerstwa	 
publiczno-prywatnego.	 Z	 miastem	 Warsza-
wa	 podpisana	 została	 umowa	 na	 projekt	 
i	budowę	nowoczesnego	parkingu	podziem-
nego	przy	pl.	Powstańców	Warszawy.	Obiekt	 
powstanie	w	formule	koncesji,	która	jest	ro-
dzajem	 partnerstwa	 publiczno-prywatnego.	
Z	kolei	w	ścisłym	centrum	Łodzi,	MECE	pro-
jektuje,	 zbuduje	 i	 sfinansuje	 cztery	 parkingi	
wielopoziomowe,	na	podstawie	umowy	pod-
pisanej	w	czerwcu	ubiegłego	roku.	Inwestycja	
ta	 również	będzie	 realizowana	 jako	partner-
stwo	publiczno-prywatne.

Pomimo	 wyzwań	 związanych	 z	 pandemią,	 
Mota-Engil	 Central	 Europe	 sfinalizo-
wała	 w	 2020	 roku	 kilka	 prestiżowych	
kontraktów.	 W	 swoim	 portfolio	 Spół-
ka	 może	 pochwalić	 się,	 m.in.	 budową	 
Apartamentów	 przy	 Warzelni	 w	 Warsza-
wie,	 realizowaną	 dla	 ECHO	 Investment	
S.A.	 Ten	 nietuzinkowy	 budynek,	 wpisujący	
się	 w	 historyczne	 zabudowania,	 ma	 szan-
sę	 stać	 się	 wizytówką	 warszawskiej	 Woli.	 
W	 Krakowie	 powstał	 budynek	 laborato-
ryjno-biurowy	 dla	 firmy	 Selvita	 (obecnie	
Ryvu	 Therapeutics)	 z	 nowoczesną	 szkla-
ną	 elewacją	 w	 systemie	 fasadowym-	 
to	 jeden	 z	 najnowocześniejszych	 tego	 typu	
obiektów	 w	 Polsce.	 MECE	 zrealizowała	 
także	 kameralną	 inwestycję	 mieszkanio-
wą	 Bardowskiego	 1	 w	 Katowicach	 dla	 
TDJ	 Estate	 oraz	 Dom	 Studencki	 w	 Gdańsku	
dla	 Student	 Depot,	 jednocześnie	 kontynu-
ując	 pracę	 nad	 bliźniaczym	 dla	 akademika	 
pensjonatem	 dla	 spółki	 Resi4Rent.	 
W	 tradycyjną	 architekturę	 miasta	 pięk-
nie	 wpisuje	 się	 także	 Hotel	 Ibis	 Sty-
les	 w	 Szczecinie,	 budowany	 dla	 Spół-
ki	 Orbis,	 którego	 planowane	 oddanie	 
do	użytku	nastąpi	w	2021	roku.

Początek	 pandemii	 Covid-19	 zbiegł	 się	 z	 rozpoczynającym	 się	 sezonem	 budowlanym	
2020.	 Była	 to	 nieoczekiwana	 i	 wymagająca	 sytuacja,	 która	 wiązała	 się	 z	 okresowo	 
większą	 absencją	 pracowników	 i	 naszych	 podwykonawców.	 Pojawiły	 się	 wyzwa-
nia,	 związane	 z	 zapewnieniem	 odpowiednich	 środków	 bezpieczeństwa	 sanitarnego	 
i	 wdrożeniem	 nowych	 procedur.	 Nie	 wpłynęło	 to	 jednak	 w	 istotny	 sposób	 
na	 prowadzenie	 robót	 na	 budowach	Mota-Engil.	 Realizowaliśmy	 prace	 na	wszystkich	 
naszych	 kontraktach,	 dbając	 o	 zachowanie	 ciągłości	 produkcji,	 jak	 i	 zapewnienie	 
bezpieczeństwa	wszystkim	naszym	pracownikom.

Słowo	od	Prezesa	Zarządu

CEO	Maciej	Michałek,	Prezes	Zarządu
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Na	 koniec	 2020	 roku	 MECE	 notuje	 wysoki	 
i	 zdywersyfikowany	 portfel	 zamówień	 opie-
wający	 na	 kwotę	 ok.	 2,7	 miliarda	 netto,	 
pozwalający	utrzymać	produkcję	na	poziomie	
adekwatnym	 do	 naszych	 możliwości	 tech-
nicznych.	W	2021	 r.	będziemy	kontynuować	
obecną	strategię	 i	pozyskiwać	kolejne	zlece-
nia,	nie	stosując	agresywnej	polityki	cenowej	
oraz	 podchodząc	 selektywnie	 do	 nowych	
projektów.	 Liczymy	 na	 kontynuację	 współ-
pracy	 z	 dotychczasowymi	 klientami	 oraz	 na	
poszerzenie	portfolio	zamawiających.	
W	 2021	 roku	MECE	 będzie	 nadal	 zwiększać	
swoje	 zaangażowanie	 w	 obszarze	 rozwoju	
Kadr,	 skupiając	 się	 szczególnie	 na	 szkole-
niach	 i	 programach	 rozwojowych	 pracow-
ników.	 Jesteśmy	 przekonani,	 że	 inwestycja	 
w	kapitał	ludzki	i	obszar	zarządzania	wiedzą,	
pozwolą	 na	 podtrzymanie	 naszej	 konkuren-
cyjności	 i	 odnoszenie	 dalszych	 sukcesów	 
na	 bardzo	 wymagającym	 rynku	 jakim	 jest	 
Polska.	

Mijający	rok	pokazał,	 iż	nawet	w	niesprzyja-
jących	 okolicznościach,	 jesteśmy	 wspólnie	
w	 stanie	 dotrzymywać	 zobowiązań	 naszym	
Zamawiającym	 i	 naszym	 Akcjonariuszom.	

Jesteśmy	 postrzegani	 jako	 stabilny	 partner,	
realizujący	 kontrakty	 terminowo	 i	 na	 czas.	
Porównując	rok	2020	do	poprzednich	wiem,	
że	idziemy	w	dobrym	kierunku,	aby	umocnić	
swoją	 pozycję	 na	 rynku	 i	 generować	 zyski,	 
realizując	intratne	kontrakty.	

Na	koniec,	jak	co	roku,	pragnę	wyrazić	słowa	
uznania	 dla	 wszystkich	 naszych	 Pracowni-
ków	i	Współpracowników	za	 ich	niezmienne	 
zaangażowanie	 zawodowe,	 osobiste	 i	wkład	
w	rozwój	Spółki.	Chciałbym	również	podzię-
kować	naszym	Akcjonariuszom	za	ich	oddanie	 
i	wspieranie	strategii	firmy	w	trudnym	okresie,	 
naszym	Klientom	za	ich	lojalność	oraz	naszym	 
Partnerom	 finansowym	 i	 Dostawcom	 za	 ich	
wartościową	współpracę.

Maciej Michałek 
Prezes Zarządu - CEO 

Słowo	od	Prezesa	Zarządu
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Perspektywa  
makroekonomiczna1.

Na sytuację makroekonomiczną 
w Polsce znaczący wpływ miał 
wybuch pandemii COVID-19.  

W	pierwszym	kwartale	2020	roku	był	to	głów-
ny	 czynnik	dla	 globalnych	oraz	europejskich	
gospodarek,	który	stanowił	wyzwanie	zarów-
no	w	 skali	 gospodarki	 światowej	 jak	 i	 indy-
widualnych	gospodarstw	domowych.	W	Pol-
sce	wystąpienie	pandemii	COVID	–	19	miało	
wpływ	 na	 czasowe	 wyłączenie	 wielu	 sekto-
rów	 gospodarczych	 wraz	 z	 ograniczeniem	
życia	 społecznego.	W	okresie	marzec	 –	maj	
miały	 miejsce	 najpoważniejsze	 ograniczenia	
poprzez	wprowadzenie	tzw.	„lockdown’u”.	

Konsekwencjami	wprowadzonych	ograniczeń	
były	 z	 jednej	 strony	 zmniejszenie	 produkcji	
przemysłowej	 i	 świadczenia	 usług	 (szczegól-
nie	 branża	 turystyczna,	 gastronomia,	 roz-
rywka,	 transport	 pasażerski),	 co	 także	 prze-
łożyło	 się	 na	 ograniczenie	 lub	 wstrzymanie	
decyzji	 zakupowych	 przez	 osoby	 prywatne.	 
Dodatkowo,	 w	 związku	 z	 wystąpieniem	 
wysokiej	niepewności,	co	do	dalszego	rozwoju	 
sytuacji	oraz	długości	czasu	 istnienia	ograni-
czeń	 w	 aktywności	 gospodarczej	 i	 społecz-
nej	 związanych	 z	 epidemią,	wiele	 procesów	 
inwestycyjnych	 zostało	 tymczasowo	 wstrzy-
manych.	

W efekcie tych zmian zmniejszeniu uległ  
zarówno popyt wewnętrzny, produkcja  
przemysłowa jak i tempo inwestycji, co 
ostatecznie wpłynęło na gospodarkę Polski  
w postaci pierwszej od niespełna trzech  
dekad recesji.

Z	 drugiej	 strony,	 wprowadzone	 przez	 rząd	
programy	 pomocowe,	 mające	 na	 celu	
utrzymanie	 miejsc	 pracy	 oraz	 luzowa-
nie	 polityki	 pieniężnej	 przez	 Radę	 Polityki	
Pieniężnej,	 skutkujące	 obniżeniem	 pod-
stawowych	 stóp	 procentowych	 do	 0,10%	 
(z	1,50%	na	początku	marca	br.)	miały	prze-
ciwdziałać	 ograniczeniu	 popytu	 wewnętrz-
nego	 oraz	 przeciwdziałać	 spodziewanemu	
pogarszaniu	 się	 sytuacji	 finansowej	 firm	 
i	 konsumentów	w	 zakresie	 ich	 zdolności	 do	
obsługi	własnego	zadłużenia.	Skutkiem	tego,	

recesja	w	polskiej	gospodarce	była	niższa	ani-
żeli	początkowo	przewidywali	analitycy	-	pro-
dukt	 krajowy	 brutto	 (PKB)	w	 2020	 roku	 był	
realnie	niższy	 jedynie	o	2,8%	w	porównaniu	
z	2019	r.	 (wobec	wzrostu	o	4,5%	w	2019	r).	
Recesja	w	Polsce	była	również	relatywnie	ni-
ska	na	tle	krajów	Unii	Europejskiej,	w	której	
jak	wynika	ze	wstępnych	danych	urzędu	sta-
tystycznego	Eurostat		PKB	strefy	euro	spadło	
o	6,8	proc.	w	2020	r.

Ograniczenie aktywności gospodarczej, 
szczególnie w sektorze usług spowodowało 
pogorszenie sytuacji na rynku pracy poprzez 
wzrost bezrobocia oraz obniżenie się tempa 
wzrostu wynagrodzeń. Według	 GUS	 stopa	
bezrobocia	rejestrowanego	na	koniec	2020	r.	
wyniosła	6,2%	i	była	wyższa	o	1,0	p.	proc.	w	
odniesieniu	do	końca	2019.	Wzrost	bezrobo-
cia	w	analizowanym	okresie	nie	był	znaczny,	
co	 związane	było	 z	wprowadzeniem	planów	
antykryzysowych	 przez	 rząd,	 głównie	w	 po-
staci	 trzymiesięcznego	 zwolnienia	 małych	
firm	z	opłacania	składek	ZUS,	dofinansowania	
kosztów	pracy	oraz	pożyczek	dla	mikroprzed-
siębiorstw.

Zgodnie z informacją Głównego Urzędu 
Statystycznego, w Polsce średnioroczna  
inflacja za 2020 wyniosła 3,4% i był to wynik 
najwyższy od ośmiu lat. Największe	wzrosty	
cen	 dotyczyły	 transportu	 oraz	 komunikacji.	
Na	poziom	inflacji	miały	także	wpływ	rosnące	
koszty	 prowadzenia	 działalności	 gospodar-
czej	w	nowym	reżimie	sanitarnym.

Ograniczenia	w	prowadzeniu	działalności	go-
spodarczej	oraz	w	sferze	społecznej	wywoła-
ne	wymogami	przeciwdziałania	rozprzestrze-
niania	 się	 epidemii	 COVID-19	 spowodowały	
w	roku	2020	recesję	zarówno	dla	gospodar-
ki	 globalnej,	 europejskiej,	 jak	 i	 dla	 polskiej.		
Jednakże	 siła	wpływu	 COVID-19	 zależała	 od	
branży,	 profilu	 działalności	 i	 wielkości	 po-
szczególnych	firm,	poza	 tym	uwarunkowana	
była	 także	 skalą	 wykorzystania	 pośrednich	
środków	 produkcji	 z	 Chin,	 elastycznością	 
zamiany	 na	 alternatywnych	 dostawców,	 jak	
również	wielkością	posiadanych	zapasów	czy	
stopniem	opierania	się	na	bieżącej	produkcji.	

 0,1 % obniżone	 podstawowe	 
stopy procentowe

-2,8 % niższe	 PKB	 w	 Polsce	 
w	porównaniu	z	2019	r.

-6,8 % niższe	PKB	w	strefie	EURO

 6,2 % stopa	bezrobocia	w	Polsce	
pod	koniec	2020	r.

 3,4 % inflacja	2020	r.

Obwodnica	Niemodlina
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Duże	znaczenie	miało	też	tempo	i	dopasowa-
nie	wdrażanych	polityk	antykryzysowych	ma-
jących	 na	 celu	 niwelacje	 negatywnych	 skut-
ków	kryzysu,	w	szczególności	ochrona	rynku	
pracy.	

W	 krótkiej	 perspektywie,	 następstwa	 
COVID-19	to	mniejsza	produkcja	 i	konsump-
cja.	 Natomiast	 w	 dłuższym	 okresie	 kryzys	
może	spowodować	m.in.	częściowe	odejście	
od	 globalizacji,	 większe	 zadłużenie	 czy	 wy-
równanie	 luki	 w	 potencjale	 gospodarczym	
między	UE	i	USA	a	Chinami.	Do	pozytywnym	
następstw	ubocznych	można	będzie	 zaliczyć	
dynamiczniejszy	rozwój	gospodarki	cyfrowej,	
również	na	rynku	usług.

Rynek budowlany  
w Polsce w 2020 roku

Sektor budowlany

W	 ostatnich	 latach	 polski	 sektor	 budowla-
ny	 przeżywał	 gwałtowny	 wzrost,	 wspierając	
ekspansję	 gospodarczą	 w	 Polsce	 i	 przyczy-
niając	się	do	rozwoju	kraju.	Sytuacja	na	ryn-
ku	budowlanym	w	Polsce	pozostaje	stabilna,	
wbrew	trudnemu	otoczeniu	gospodarczemu.	
Pomimo	 wprowadzenia	 ograniczeń,	 mają-
cych	 na	 celu	 przeciwdziałanie	 rozszerzaniu	
się	pandemii,	prace	budowlane	na	projektach	
realizowanych	w	Polsce	nie	zostały	wstrzyma-
ne.	Sektor budownictwa pozostaje znaczącą

częścią polskiej gospodarki.	Sygnały	od	firm	
budowlanych	 potwierdzają	 brak	 prognoz	
przewidujących	znaczący	spadek	aktywności	
budowlanej.	

Wskaźnik	koniunktury	gospodarczej

    -1,9 -	marzec	2020

 - 47,1	-	kwiecień	2020

 - 22,6 -	grudzień	2020

Wskaźnik	 koniunktury	 gospodarczej	 przygo-
towywany	 przez	 GUS	 (Główny	 Urząd	 Staty-
styczny)	świadczący	o	nastrojach	panujących	
wśród	 przedsiębiorców,	 dotyczący	 ich	 sytu-
acji	 ekonomicznej,	 drastycznie	 się	 pogorszył	
w	 drugim	 kwartale	 2020:	 spadek	 z	 pozio-
mu	 -1.9	 w	 marcu	 2020	 do	 poziomu	 -47.1	 
w	kwietniu	2020.	Było	to	odzwierciedleniem	
zagrożenia	związanym	z	pandemią	COVID-19	
i	obawami	firm	budowlanych.	W	drugiej	po-
łowie	roku	widoczna	była	poprawa	nastrojów	
wśród	 przedsiębiorstw,	 grudzień	 zakończył	
się	 wskaźnikiem	 na	 poziomie	 -22.6.	 Koniec	
roku	przyniósł	powiew	optymizmu	w	branży	
w	związku	z	 rozpoczętym	programem	szcze-
pień.

Dynamika wzrostu rynku budowlanego nie-
co spowolniła.	 Pierwsza	 połowa	 2020	 roku	
warunkowana	była	nieco	gorszą	sytuacją	eko-
nomiczną	 oraz	 brakiem	 jasnych	 perspektyw	
odnośnie	 postępu	 pandemii	 COVID-19	 i	 jej	
wpływu	na	gospodarkę.	Kontrakty	infrastruk-
turalne	były	realizowane	planowo,	jednak

widoczna	była	słabnąca	dynamika	inwestycji	
jednostek	samorządu	terytorialnego	oraz	in-
westycji	prywatnych.	W	2020	GDDiKA	rozwią-
zała	kontrakty	z	nierzetelnymi	wykonawcami	
na	odcinku	dróg	S5,	S3	oraz	S7,	z	powodu	nie-
terminowego	wykonywania	prac.	W	związku	
z	tym	działaniem	inni	wykonawcy	mieli	możli-
wość	udziału	w	dodatkowych	przetargach	na	
dokończenie	niezrealizowanych	prac.

W 2020 roku GDDiKA (Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad) oddała do użyt-
ku 140 km nowych dróg, w trakcie realizacji 
znajdowało się 96 zadań i 1225.2 km dróg. 

Obecnie	 łączną	 długość	 dróg	 szybkiego	 ru-
chu	w	Polsce	to	4269	km,	z	czego	1712	km	to	
autostrady,	a	2557	km	to	drogi	ekspresowe.	
Trwają	postępowania	przetargowe	na	kolejne	
drogi	o	łącznej	długości	545.9	km.
Prognozowane	znaczące	zwiększenia	produk-
cji	 budowlano-montażowej	 oraz	 wzrost	 cen	
materiałów	budowlanych	w	2020,	w	związku	
z	 wybuchem	 pandemii	 zostały	 ograniczone.	
W 2020 produkcja budowlano-montażowa 
zanotowała spadek w porównaniu do po-
przedniego roku.	Był	on	szczególnie	widocz-
ny	w	okresach	od	lipca-września,	kształtując	
się	na	poziomie	9-12%	do	roku	poprzedniego.	
Analizując	 dane	 GUS-u	 dotyczące	 miesięcz-
nych	 zmian	 kształtowania	 się	 cen	 produkcji	
budowlano-montażowej	 w	 odniesieniu	 każ-
dorazowo	 do	 analogicznego	 miesiąca	 roku	
poprzedniego,	widoczne	jest,	iż	w	2019	r.	wy-
sokość	wskaźników	była	nieregularna	i	kształ-
towała	się	w	przedziale	od	2,9	do	3,8%,	o	tyle	
od	maja	 2020	 r.	 widać	 wyraźnie	 ich	 stabili-
zację.	Wskaźniki	na	poziomie	2,5%	pokazują	
na	wyraźny	udział	we	wzroście	cen	robót	bu-
dowlano-montażowych	 rosnących	 kosztów	
robocizny	 (konsekwencja	 corocznie	 podno-
szonego	przez	rząd	wynagrodzenia	minimal-
nego	za	pracę),	nie	pozostawiając	miejsca	na	
inne	czynniki	cenotwórcze.	Oznacza	to	jedno-
znacznie,	że	w	ciągu	minionego	roku	wzrost	
cen	materiałów	budowlanych	był	znikomy.

Sektor  
deweloperski

Pomimo obaw, iż pandemia COVID-19 wpły-
nie znacząco na obniżenie popytu na miesz-
kania na rynku pierwotnym, rynek okazał 
się odporny i rok 2020 skończył się lepiej 
niż prognozowano.	 Według	 wstępnych	 da-
nych	GUS,	 od	 stycznia	 do	 grudnia	 2020	od-
dano	do	użytkowania	221	978	mieszkań,	czyli	
o	7%	więcej	niż	przed	 rokiem.	Deweloperzy	
przekazali	do	eksploatacji	143	770	mieszkań,	
co	oznacza	wzrost	o	9,4%	w	porównaniu	do	
roku	 2019,	 natomiast	 inwestorzy	 indywi-
dualni	–	74	140	mieszkań,	tj.	o	7,1%	więcej.		
Pandemia	COVID-19	wpłynęła	na	zwolnienie	
tempa	wzrostu	cen	na	rynku	nieruchomości,	
jednak	nie	spowodowała	spadku	cen.	Na	brak	
obniżek	 cen	mieszkań	wpływ	mają	 zarówno	
czynniki	podażowe,	 jak	 i	popytowe.	Po	stro-
nie	podażowej	należy	wskazać	obniżenie	pro-
dukcji	 budowlano	 -	 montażowej	 skutkujące	
zmniejszeniem	 ilości	 oferowanych	mieszkań	
do	 sprzedaży.	Natomiast	po	 stronie	popyto-
wej	istotnymi	zmianami	są	zmniejszenie	licz-
by	 przyznawanych	 nowych	 kredytów	 hipo-
tecznych	oraz	niepewność	co	do	sytuacji	na	
rynku	pracy,	co	wpływa	na	wydłużenie	proce-
sów	decyzyjnych.	Zaostrzenie	polityki	kredy-
towej	na	zakup	mieszkań	widoczne	było	we	
wszystkich	bankach.	

140 km
nowych dróg w 2020 r.

1225 km

zadania	w	realizacji	 
w	2020	r.

96
drogi	w	realizacji	 
w	2020	r.

4269 km
łączna	długość	dróg	 
szybkiego	ruchu	w	Polsce

221 978 
mieszkań
przekazanych  
do	eksploatacji	 
w	2020	roku	w	Polsce
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Partnerstwo  
Prywatno-Publiczne

Sektor PPP (Partnerstwo Pry-
watno-Publiczne)	 w	 ujęciu	

europejskim	mocno	 odczuł	 skutki	 pandemii	
COVID-19	 w	 2020,	 liczba	 transakcji	 zawar-
tych	w	formule	PPP	w	Europie	była	najniższa	
od	 czasu	 kryzysu	 na	 rynkach	 finansowych	 z	
2008	 roku.	 Natomiast,	 rynek	 PPP	 w	 Polsce	
nie	odzwierciedla	spodziewanego	spowolnie-
nia	w	2020.	Podpisane	zostało	13	umów	PPP	 
o	łącznej	wartości	884	mln	złotych,	w	porów-
naniu	do	9	umów	o	wartości	1.3	mld	złotych	
podpisanych	w	2019	roku.	Sektor	PPP	pozo-
staje	mocno	rozwijającym	się	sektorem	pol-
skiej	gospodarki,	w	2020	zostało	wszczęte	31	
postępowań	o	łącznej	wartości	około	3.8	mld	
złotych	 w	 obszarach	 efektywności	 energe-
tycznej,	sportu	i	turystyki,	budynków	publicz-
nych,	 infrastruktury	 transportowej	 i	 innych.	
Od	początku	2009	roku	w	Polsce	wszczęte	zo-
stało	ponad	600	postępowań,	z	czego	 liczba	
umów	zrealizowanych	i	zakończonych	wynio-
sła	154.	

Sektor  
elektroenergetyczny

Sektor elektroenergetyczny w ko-
lejnych	 latach	 będzie	 wymagał	 znaczących	
inwestycji,	 w	 związku	 z	 procesem	 starzenia	
się	istniejących	elektrowni	i	instalacji	przesy-
łowych.	Możliwości	rozwojowe	branży	wyni-
kają	 także	 z	 dynamicznego	 rozwoju	 polskiej	
gospodarki,	 która	 pomimo	 kryzysu	 rośnie	 
w	 szybkim	 tempie.	 Główny	 operator	 sieci	
elektroenergetycznych	PSE	(Polskie	Sieci	Elek-
troenergetyczne)	na	lata	2021-2030	wprowa-
dził	 plan	 inwestycyjny	 o	 nakładach	 14	 mld	
złotych,	 zakładający	 rozbudowę	 sieci	 prze-
mysłowych,	który	składa	się	z	172	inwestycji,	 
3	597	km	nowych	linii	400kV	oraz	modernizacji	 
1	643	km	linii	400kV.

W	 2021	 firmy	 budowlane	 liczą	 na	 ustabili-
zowanie	 się	 sytuacji	 związanej	 z	 pandemią	
COVID-19	poprzez	program	 szczepień.	 Jeżeli	
sytuacja	 poprawi	 się,	możliwy	 jest	 znaczący	
wzrost	 inwestycji	 prywatnych,	 poprzez	 spa-
dek	 ryzyka	 związanego	 z	 inwestycjami	 dłu-
goterminowymi.	 Przy	 obecnym	 potencjale	
wykonawczym	 firm,	 możliwy	 jest	 spadek	
konkurencji,	wzrost	cen	usług	oraz	poprawa	
podaży	ludzi	do	pracy	(obcokrajowcy	powra-
cający	 do	 Polski).	 Na	 rynku	 deweloperskim	
prognozuje	się	utrzymanie	popytu	na	miesz-
kania,	wzrost	cen	mieszkań	oraz	wprowadze-
nie	 korzystniejszych	 zasad	 udzielania	 kredy-
tów	 hipotecznych.	 Sektor	 PPP	 oraz	 sektor	
elektroenergetyczny	 zakładają	 dalsze	 inwe-
stycje,	 dające	 możliwość	 optymistycznego	
patrzenia	w	przyszłość	dla	firm	budowlanych.

S7	Szczepanowice-Widoma

linii	400	kV	 
do modernizacji

1643 km

Plan PSE 2021-2030
3597 km
nowych	linii	400	kV

172
nakłady	na	inwestycje

planowane	inwestycje

14 mld zł
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Pomimo	 trwającej	 pandemii,	 	 rok	 2020	 
charakteryzował	 się	 stosunkowo	 dużą 
aktywnością	rynku	budowlanego.		

Dla	budownictwa	był	to	rok	trudnych	zmagań	
z	 niedogodnościami	 związanymi	 z	 wprowa-
dzanymi obostrzeniami i warunkami specy-
ficznej	 higieny	w	 realizacji	 każdego	 zadania.	
Pomimo	tych	utrudnień		jest	on	oceniany	ko-
rzystnie	z	punktu	widzenia	naszych	osiągnięć.
 
Spadek	cen	materiałów	i	usług,		jaki	obserwo-
waliśmy	w	 roku	 2019,	 utrzymał	 się	 również	 
w	roku	2020,	co	przełożyło	się	na	nieznaczną	
poprawę	wyników	firm	budowlanych,	zwłasz-
cza	 w	 odniesieniu	 do	 długoterminowych	 
kontraktów	 pozyskanych	 przed	 wzrostem	
cen.

Patrząc	na	plany	inwestycji,	w	2021	roku	na-
leży	oczekiwać	kolejnych	dużych	przetargów	
infrastrukturalnych,	 zarówno	 przez	 GDDKiA	 
i	 PLK,	 PSE,	 oraz	 jednostki	 samorządowe.	
Większość	 dużych	 przetargów	 planowanych	
do	 ogłoszenia	 przez	 GDDKiA	 w	 2021	 roku	
dotyczyć	 będzie	 inwestycji	 zlokalizowanych	
w	 regionach	 kraju,	 w	 których	 	 Mota-Engil	 
Central	Europe	S.A.	aktualnie	realizuje	wiele	
zadań,	gdzie	od	wielu	lat	posiada	swoje	zaple-
cza	produkcyjne.	Stanowią	one	niewątpliwie	
przewagę	konkurencyjną	i	pozwalają	patrzeć	
optymistycznie	na	nadchodzące	przetargi.

Dużym	 wyzwaniem	 stojącym	 przed	 
Mota-Engil	Central	Europe	S.A.,	 jak	 i	 innymi	
firmami	budowlanymi	w	2020	roku,	pozosta-
je	brak	dostępności	wykwalifikowanych	pra-
cowników,	duże	zapotrzebowanie	na	surowce	
i	materiały	z	powodu	realizowanych	obecnie	
w	kraju	wielu	dużych	inwestycji,	niepewność	
związana	z	trwającą	pandemią.

Struktura 
rynkowa 
i strategiczna

2.

39 W	2020	 roku	Mota-Engil	 Central	 Europe	
S.A.	uczestniczyła	w	39	przetargach	infra-
strukturalnych	 na	 całkowitą	 wartość	 po-
nad	13	mld	złotych,	składając:

oferty na 
budowę	dróg32 ofert	 w	 branży	

energetycznej7
co	 wskazuje	 na	 znaczne	 zwiększenie	 
aktywności	w	porównaniu	do	roku	2019

1,8 
mld zł 

W	 wyniku	 tych	 postępowań	 fir-
ma	pozyskała	kontrakty	na	łączną	
kwotę	prawie	1,8	mln	złotych.

2.1 Infrastuktura

S7	Tarczyn-Grójec

16 17Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020

W
st

ęp
Sp

ra
w

oz
da

ni
e 

Za
rz

ąd
u 

z d
zia

ła
ln

oś
ci

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
Fi

na
ns

ow
e

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
ni

ez
al

eż
ne

go
 b

ie
gł

eg
o 

re
w

id
en

ta
 z 

ba
da

ni
a

Struktura	rynkowa	i	strategiczna.	Infrastruktura.	



Rok	2020	w	liczbach:

600 mln zł netto

441,5 mln zł netto
W	2020	roku	podpisaliśmy	10 umów o	generalne	 
wykonawstwo w obszarze budownictwa  
kubaturowego	na	łączną	kwotę	441,5	MLN	netto	 
(w	roku	2020	suma	umów	wynosiła	140	MLN	netto)

rozpoczęliśmy	rok	2021	z	portfelem	zamówień	 
w	wysokości	ponad	600	MLN	netto	 
(w	2020	odpowiednia	było	to	266	MLN	netto).		

Szacujemy,	 że	 w	 2021	 roku	 rynek	 mieszka-
niowy	 pozostanie	 stabilny	 (miedzy	 innymi	 
ze	 względu	 na	 bardzo	 niskie	 stopy	 procen-
towe),	 a	 w	 4Q	 2021	 należy	 się	 spodzie-
wać	 ożywienia	 w	 pozostałych	 segmentach	 
rynku	 (obiekty	 hotelowe,	 biurowe).	 
Biorąc	pod	uwagę	wysoki	portfel	zamówień,	
pozwalający	 utrzymać	 produkcję	 na	 pozio-
mie	 adekwatnym	 do	 naszych	 możliwości	
technicznych,	 w	 2021	 r.	 będziemy	 kontynu-
ować	 obecną	 strategię	 i	 pozyskiwać	 kolejne	 
zlecenia,	 nie	 stosując	 agresywnej	 polityki	 
cenowej	 oraz	 podchodząc	 selektywnie	 do	 
nowych	projektów.		

W	 roku	 2020	 został	 zakończony	 długoletni	
trend	 wzrostu	 produkcji	 budowlano-monta-
żowej	 w	 obszarze	 budownictwa	 kubaturo-
wego,	 głównie	 z	 powodu	 rozwoju	 epidemii	
SARS-CoV-2	 (szacowany	 spadek	 rok	 do	 roku	 
o	około	5%	w	Polsce).	Pogorszenie	nastrojów	
inwestycyjnych,	ze	względu	na	wprowadzane	
obostrzenia,	było	zauważalne	na	przestrzeni	
całego	roku.	

Wielu	 Inwestorów	 wstrzymało	 rozpoczęcie	
nowych	 projektów,	w	 	 tym	m.in.	 budynków	
hotelowych,	biurowych	czy		centrów	rozryw-
kowych	 i	 handlowych.	 Budownictwo	miesz-
kaniowe	 okazało	 się	 najbardziej	 stabilnym	 
i	 odpornym	na	 skutki	 pandemii	 segmentem	
w	obszarze	kubaturowym.	Z	kolei	w	obszarze	
zamówień	publicznych		z	zakresu	budownic-
twa	ogólnego,	pod	koniec	2020	r.	ogłoszono		
wiele	przetargów,	jednak	fakt	ten	należy	bar-
dziej	 kojarzyć	 ze	 zmianą	 prawa	 zamówień,	
niż	ze	zwiększona	aktywnością	inwestycyjną.	
Sytuacja	 epidemiczna	 wpłynęła	 również	 na	
budżety	 samorządów	 –	 spadek	 dochodów	
przełożył	 się	 na	 mniejszą	 ilość	 zamówień	 
w	skali	całego	kraju.			

Spowolnienie	 przełożyło	 się	 na	 możliwości	
budowania	 portfela	 zamówień.	 Generalni	
Wykonawcy	 (w	 szczególności	 Ci,	 którzy	 nie	
posiadają	 zdywersyfikowanej	 działalności	 
i	skupiają	się	głównie	na	budownictwie	ogól-
nym)	 oferowali	 bardzo	 agresywne	 i	 często	
niedoszacowane	 kwoty,	 aby	 uzupełnić	 port-
fele	zleceń.	W	efekcie	utrzymanie	pozytywnej	
marży	na	tych	kontraktach	w	2021	i	2022	stoi	
pod	 dużym	 znakiem	 zapytania;	 wyzwaniem	
może	stać	się	także	wzrost	ceny	stali	zbroje-

niowej	 na	 przełomie	 2021/2021.	 Kolejnym	
negatywnym	aspektem	związanym	z	sytuacją	
epidemiczną,	a	wpływającym	na	działalność	
operacyjną	grupy,	był	wydłużający	się	proces	
formalny	 jeśli	 chodzi	 o	 uzyskanie	 pozwoleń	 
i	różnego	rodzaju	zgód	i	opinii	(pozwolenia	na	
budowę,	decyzje	środowiskowe	i	tym	podob-
ne).	

Biorąc	 pod	 uwagę	 powyższe,	 Mota-Engil	 
Central	 Europe	 S.A.	 bardzo	 szybko	 dostoso-
wała	się	do	nowej	sytuacji	w	obszarze	budow-
nictwa	ogólnego	i	mimo	negatywnej	sytuacji	
na	rynku,	umocniliśmy	swoją	pozycję	na	ryn-
ku.	 Selektywnie	 podchodziliśmy	 do	 nowych	
procedur	 przetargowych,	 tak	 aby	 skupić	 się	
na	projektach,	gdzie	można	uzyskać	akcepto-
walną	marże	oraz	zmniejszyć	ryzyka.	Pozyski-
waliśmy	nowy	projekty	poprzez	szczegółowa	
analizę	 materiałów	 przetargowych	 i	 propo-
nowanie	 rozwiązań	optymalizacyjnych	 i	bar-
dziej	efektywnych	technologii.	Wykorzystanie	
technicznego	 know-how	 pozwoliło	 nam	 na	
podpisanie	 wielu	 umów,	 jednocześnie	 uni-
kając	 ofertowania	 poniżej	 realnych	 kosztów	
produkcji,	co	w	naszej	ocenie	nie	zawsze	było	
powszechną	praktyką	ma	rynku.	

Arkona	Residence,	Szczecin

2.2 Budownictwo kubaturowe

18 19Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020

W
st

ęp
Sp

ra
w

oz
da

ni
e 

Za
rz

ąd
u 

z d
zia

ła
ln

oś
ci

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
Fi

na
ns

ow
e

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
ni

ez
al

eż
ne

go
 b

ie
gł

eg
o 

re
w

id
en

ta
 z 

ba
da

ni
a

Struktura	rynkowa	i	strategiczna.	Budownictwo	kubaturowe



Działalność gospodarcza 
w 2020 roku3.

3.1.	Produkcja	/	kontrakty		 	 	 	 22
3.2.	Podsumowanie	finansowe	 	 	 	 42
3.3.	Rozwój	kadr	 	 	 	 	 	 48
3.4.	BHP	i	środowisko	 	 	 	 	 56
3.5	Sprzęt	i	zasoby	 	 	 	 	 	 64

20 21

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
Za

rz
ąd

u 
z d

zia
ła

ln
oś

ci

Raport	Roczny	2020

W
st
ęp

Sp
ra
w
oz
da

ni
e	
ni
ez
al
eż
ne

go
	b
ie
gł
eg
o	
re
w
id
en

ta
	z	
ba

da
ni
a

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
Fi

na
ns

ow
e

Działalność	gospodarcza	w	2020	roku.



S19 Janów Lubelski

Zadanie	inwestycyjne	pn.:	„Projekt	i	budowa	
drogi	ekspresowej	S19	Lublin	–	Rzeszów,	odc.	
koniec	 obw.	 Kraśnika	 –	węzeł	 Sokołów	Młp.	
Północ”	zostało	podzielone	na	3	części:

część nr 1:	 odc.	 realizacyjny	 Kraśnik	 (węzeł	
„Słodków”	obecnie	„Kraśnik	Południe”	–	bez	
węzła)	–	Janów	Lubelski	(węzeł	„Kopce”	obec-
nie	„Janów	Lub.	Północ”	–	bez	węzła)	począ-
tek	obwodnicy,	długości	ok.	18	km;

część nr 2:	 odc.	 realizacyjny	 obwodnica	 m.	
Janów	Lubelski	 (węzeł	„Kopce”	obecnie	„Ja-
nów	Lub.	 Północ”	 –	węzeł	 „Jonaki”	 obecnie	
„Janów	 Lub.	 Południe”	 z	węzłami),	 długości	
ok.	7	km;

część nr 3:	 odc.	 realizacyjny	 Janów	 Lubelski	
(węzeł	 „Jonaki”	 obecnie	 „Janów	 Lub.	 Połu-
dnie”	–	bez	węzła)	–	węzeł	„Łążek	Ordynacki”	
obecnie	„Lasy	Janowskie”	(z	węzłem),	długo-
ści	ok.	8	km.

Mota-Engil	Central	Europe	S.A.	realizuje	część	
2	 –	 odc.	 realizacyjny	 obwodnica	 m.	 Janów	 
Lubelski	 (węzeł	 „Kopce”	 obecnie	 „Janów	
Lub.	 Północ”	 –	 węzeł	 „Jonaki”	 obecnie	 „Ja-
nów	Lub.	Południe”	z	węzłami),	długości	ok.	
7	km.	Budowa	drogi	ekspresowej	 jest	 inwe-
stycją	o	znaczeniu	europejskim,	która	została	
zaliczona	 do	 bardzo	 ważnych	 zadań	 rządo-
wych	 (część	 trasy	 Via	 Carpatia).	 W	 ramach	
inwestycji	 przewidziana	 jest	 budowa	dwóch	 
węzłów	 drogowych,	 pięciu	 obiektów	 in-
żynieryjnych	 oraz	 dwóch	 Miejsc	 Obsługi	 
Podróżnych.	 Umowa	 została	 podpisa-
na	 30	 października	 2017	 roku,	 a	 ter-
min	 zakończenia	 budowy	 przypada	 na	
rok	 2021.	 Wartość	 kontraktu	 wynosi	 
ponad	148	mln	złotych.

S17 Obwodnica  
Tomaszowa Lubelskiego

Budowa	 jednojezdniowej	 drogi	 ekspresowej	
S17	długości	ok.	10	km	na	odcinku	obwodni-
cy	 Tomaszowa	 Lubelskiego	 wraz	 z	 węzłami:	
„Tomaszów	 Lub.	 Północ”	 i	 „Tomaszów	 Lub.	
Południe”	 (w	 rozwiązaniu	 docelowym	 dla	
dwóch	jezdni),	która	stanowi	fragment	drogi	
ekspresowej	S17	relacji	Warszawa	–	Hreben-
ne	 (granica	 z	Ukrainą),	ma	 za	 zadanie	 połą-
czyć	aglomerację	warszawską	z	Lubelszczyzną	
i	poprowadzić	ruch	dalej,	w	kierunku	Lwowa.	
W ramach inwestycji przewidziana jest bu-
dowa	 jedenastu	 wiaduktów	 oraz	 jednego	 
mostu	 nad	 rzeką.	 Umowa	 została	 podpisa-
na	 17	 listopada	 2017	 roku,	 a	 termin	 zakoń-
czenia	 budowy	 przypada	 na	 połowę	 2021	
roku.	Wartość	 kontraktu	wynosi	 ponad	 193	
mln	 złotych.	We	wrześniu	 2020	MECE	 pod-
pisała	aneks	do	umowy	budowy	obwodnicy	 
Tomaszowa	Lubelskiego	dotyczący	dobudowy	
drugiej	jezdni.	Zgodnie	z	planem	prace	mają	 
zakończyć	 się	 w	 IV	 kwartale	 2022	 roku.	 
Wartość	zamówienia	uzupełniającego	wynosi	
ponad	74	mln	zł.

S19 Niedrzwica – Kraśnik

Zadanie	inwestycyjne	pn.:	„Projekt	i	budowa	
drogi	ekspresowej	S19	Lublin	–	Rzeszów,	odc.	
Lublin	 –	 koniec	 obw.	 Kraśnika”	 zostało	 po-
dzielone	na	3	części:

część nr 1:	 odc.	 realizacyjny	 Lublin	 (węzeł	
„Konopnica”	 obecnie	 „Lublin	Węglin”	 –	 bez	
węzła)	–	węzeł	„Niedrzwica	D.”	obecnie	„Nie-
drzwica	Duża”	z	węzłem,	długości	ok.	12	km;

część nr 2:	odc.	realizacyjny	węzeł	„Niedrzwi-
ca	D.”	obecnie	„Niedrzwica	Duża	(bez	węzła)”	
–	 Kraśnik	 (węzeł	 „Kraśnik”	 obecnie	 „Kraśnik	
Północ	 –	 bez	 węzła”)	 początek	 obwodnicy,	
długości	ok.	20	km;

część nr 3:	 odc.	 realizacyjny	 obwodnica	 m.	
Kraśnik	(węzeł	„Kraśnik”	obecnie	„Kraśnik

3.1 Produkcja / kontrakty

3.1.1. Budownictwo inżynieryjne 
Poniżej przedstawiono najważniejsze kontrakty inżynieryjne realizowane w 2020 roku:

S-1 Oświęcim	–	Dankowice
S7	Tarczyn	–	Grójec
S7	Szczepanowice	–	Widoma
S19	Obwodnica	Janowa	Lubelskiego
S19	Niedrzwica	–	Kraśnik
S17	Obwodnica	Tomaszowa	Lubelskiego	
S19	Białystok	–	Ploski	
S61	Łomża	Południe	–	Łomża	Zach
DK-46	Obwodnica	Niemodlina
S-3 Kaźmierzów	–	Lubin	Pn.
Most	na	Odrze

 S-1	Oświęcim-Dankowice
S7	Szczepanowice	–	Widoma

S19	Niedrzwica	–	Kraśnik

S7	Tarczyn	-	Grójec

S19	Białystok	-	Ploski	S61	-	Łomża	Południe	–	Łomża	Zach

Gdańsk

Białystok

Warszawa
PoznańZielona Góra

Wrocław Łódź
Lublin

Kraków

Katowice

Opole S17	Obwodnica	Tomaszowa	Lubelskiego	

S19	Obwodnica	 
Janowa	Lubelskiego

DK-46	Obwodnica	Niemodlina

S-3	Kaźmierzów	–	Lubin	Pn.

Most	na	Odrze
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S7 Tarczyn – Grójec 

Podpisanie	umowy	na	odcinek	„C”	od	węzła	
„Tarczyn	 Północ”	 (bez	 węzła)	 do	 początku	
obwodnicy	 Grójca	 w	 ciągu	 istniejącej	 drogi	
ekspresowej	 S7	 nastąpiło	 17	 sierpnia	 2017	
roku.	 Odcinek	 stanowi	 ważny	 element	 dro-
gi	 ekspresowej	 S7,	 jako	 fragment	 południo-
wego	 wylotu	 Warszawy	 w	 stronę	 Krakowa.	
Kontrakt	 realizowany	 w	 systemie	 „Zapro-
jektuj	 i	Wybuduj”	 przewiduje	wybudowanie	
dwóch	 jezdni	 drogi	 ekspresowej	 S7	 o	 na-
wierzchni	betonowej	długości	7,89	km,	wraz	
z	 niezbędną	 infrastrukturą,	 11	 obiektami	
inżynierskimi,	 jednym	 węzłem	 drogowym.	 

W	2017	roku	rozpoczęły	się	prace	projektowe	
wraz	z	niezbędnymi	uzgodnieniami.	Odcinek	
został	podzielony	na	4	niezależne	sekcje,	dla	
których	procedowane	były	niezależne	decyzje	
o	 zezwoleniu	na	 realizację	 inwestycji	drogo-
wej.	W	 listopadzie	2018	roku	uzyskano	wią-
żącą	decyzję	dla	jednego	odcinka,	w	grudniu	
2018	 roku	 na	 kolejne.	 Rozpoczęcie	 prac	 na-

stąpiło	po	przerwie	zimowej,	w	marcu	2019	
roku,	a	zakończenie	budowy	planowane	jest	
na	rok	2021.	Zamawiającym	jest	warszawski	
oddział	GDDKiA.

S61 Łomża

Podpisanie	 umowy	 na	 odcinek	 od	 wę-
zła	 „Łomża	 Południe”	 (z	 węzłem)	 do	 węzła	
„Łomża	Zachód”	(bez	węzła)	wraz	z	budową	
drogi	 krajowej	 nr	 63	 nastąpiło	 21	 grudnia	
2017	 roku.	 Planowana	 droga	 ekspresowa	 
S61	 stanowić	 będzie	 część	 szlaku	 z	 Ostrowi	
Mazowieckiej	do	Budziska	 (granica	 z	 Litwą).	
Na	granicy	połączy	się	 z	 litewską	A5	prowa-
dzącą	 w	 kierunku	 Kowna	 i	 Rygi.	 Droga	 S61	
będzie	stanowić	jedną	z	polskich	części	trasy	
E67,	Via	Baltica	i	Via	Carpatia.	

Kontrakt	 realizowany	 w	 systemie	 „Zapro-
jektuj	 i	 Wybuduj”	 przewiduje	 wybudowa-
nie	 dwóch	 jezdni	 drogi	 ekspresowej	 S61		 
o	 nawierzchni	 betonowej	 długości	 7,2	 km,	 
budowy	 drogi	 krajowej	 nr	 63	 o	 przekroju	 

Północ”	–	węzeł	„Słodków”	obecnie	„Kraśnik	
Południe”	z	węzłem),	długości	ok.	10	km.

Mota-Engil	 Central	 Europe	 S.A.	 realizuje	
część	2	–	odc.	 realizacyjny	węzeł	 „Niedrzwi-
ca	D.”	obecnie	„Niedrzwica	Duża	(bez	węzła)”	
–	 Kraśnik	 (węzeł	 „Kraśnik”	 obecnie	 „Kraśnik	
Północ	 –	 bez	 węzła”)	 początek	 obwodnicy,	
długości	 ok.	 20	 km.	 Droga	 ekspresowa	 S19	
na	odcinku	pomiędzy	Lublinem	a	Kraśnikiem	
przebiegać	ma	w	większości	 po	 nowym	 śla-
dzie	 omijając	 zabudowę	 okolicznych	 miej-
scowości	 oraz	 Kraśnika	 po	 jego	 wschodniej	
stronie.	 Dwujezdniowa	 droga	 ekspresowa,	 
o	nawierzchni	bitumicznej	z	rezerwą	pod	trze-
ci	pas	na	zewnątrz,	będzie	prowadziła	począt-

kowo	 wzdłuż	 obecnej	 drogi	 krajowej	 nr	 19	 
a	 potem	 na	 wschód	 od	 niej	 omijając	 Nie-
drzwicę	Dużą,	Niedrzwicę	Kościelną	i	Sobiesz-
czany,	 przejść	 przez	 lasy	 przed	 Wilkołazem	
w	korytarzu	obecnej	drogi	omijając	miejsco-
wość	od	wschodu,	a	za	nią	przejść	na	zachod-
nią	stronę.

W ramach inwestycji przewidziana jest bu-
dowa	 jednego	 węzła	 drogowego,	 czterech	
Miejsc	 Obsługi	 Podróżnych	 oraz	 siedemna-
stu	 obiektów	 inżynieryjnych.	 Umowa	 zosta-
ła	podpisana	28	 lutego	2018	 roku,	a	 termin	
zakończenia	budowy	przypada	na	 rok	2021.	
Wartość	 kontraktu	 wynosi	 ponad	 498	 mln	
złotych.

S19	Janów	Lubelski

S61	Łomża
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Most	na	Odrze

1x2	o	długości	8,9	km,	wraz	z	niezbędną	 in-
frastrukturą,	15	obiektami	inżynierskimi	i	jed-
nym	 węzłem	 drogowym.	 Uzyskanie	 decyzji	 
o	zezwoleniu	na	 realizację	 inwestycji	drogo-
wej	 zostało	 przesunięte	 względem	 pierwot-
nego	 terminu	 ze	względu	 na	 zmiany	wzglę-
dem	początkowych	wymagań	zamawiającego	
i	 przyznanie	 wydłużenia.	 Rozpoczęcie	 wła-
ściwych	 robót	 budowlanych	 planowane	 jest	
na	 trzeci	 kwartał	 2019	 roku,	 a	 zakończenie	 
budowy	 planowane	 jest	 na	 połowę	 2021	
roku.	 Zmawiającym	 jest	 białostocki	 oddział	
GDDKiA.

S7 Szczepanowice  
– Widoma

Podpisanie	 umowy	 na	 odcinek	 „S7	 Szcze-
panowice	 –	Widoma”	 nastąpiło	 08	 stycznia	
2018	roku.	Kontrakt	realizowany	w	systemie	
„Zaprojektuj	i	Wybuduj”	przewiduje	wybudo-
wanie	dwóch	 jezdni	drogi	ekspresowej	S7	o	
nawierzchni	bitumicznej,	przekroju	2x2	i	dłu-
gości	13,1	km	wraz	z	niezbędną	infrastruktu-
rą,	 18	 obiektami	 inżynierskimi,	 dwoma	wę-
złami	drogowymi,	dwoma	miejscami	obsługi	
podróżnych	 (MOP)	oraz	obwodem	utrzyma-
nia	drogi	(OUD).	

Inwestycja	 przewiduje	 m.in.	 wybu-
dowanie	 estakady	 ES02	 o	 długo-
ści	 całkowitej	 711	 m	 wykonywanej	 
w	 technologii	 nasuwania	 podłużnego,	 wy-
konanie	 nasypów	 z	 gruntu	 rodzimego	
uszlachetnianego	 spoiwami,	 z	 czego	 część	
nasypów	 zaprojektowano	 do	 wysokości	 
28	m.	 	Wykonany	obiekt	przebiega	nad	linią	
kolejową,	drogami	powiatowymi	i	rzeką	Szre-
niawą.	 8	 listopada	2018	 roku	 został	 złożony	
do	Urzędu	Wojewódzkiego	wniosek	o	decyzję	
ZRID.	Termin	rozpoczęcia	robót	budowlanych	
planowany	 na	 II	 kwartał	 2019	 roku.	 Zakoń-
czenie	planowane	jest	na	drugą	połowę	2021	
roku.	Zamawiającym	jest	małopolski	oddział	
GDDKiA.

S3 Polkowice

Umowa	 na	 Zadanie	 pn.	 „Kontynuacja	 inwe-
stycji	„Zaprojektowanie	i	wybudowanie	drogi	
ekspresowej	S-3	Nowa	Sól–	Legnica	(A-4),	za-
danie	III	od	węzła	Kaźmierzów	do	węzła	Lubin	
Północ”	została	podpisana	w	dniu	20.11.2019	
r.	 Inwestycja	 przewiduje	 dokończenie	 robót	
budowlanych	 na	 odcinku	 drogi	 ekspresowej	
S3	o	długości	ok.	14,40	km,	dokończenie	26	
obiektów	inżynierskich	(zarówno	obiekty	mo-
stowe	w	ciągu	drogi	S3	jak	i	w	ciągu	dróg	po-
przecznych	 oraz	 przejścia	 ekologiczne)	 oraz	
uzyskanie	pozwolenia	na	użytkowanie	dla	do-
kańczanej	inwestycji.	

Aktualnie,	 ze	względu	 na	 podpisane	 aneksy	
oraz	wystąpienie	nieprzewidzianych	na	etapie	
przetargu	robót	dodatkowych,	uzyskano	wy-
dłużenie	Czasu	na	Ukończenie	do	13.01.2022	r. 
(przewidywana	 data	 uzyskania	 przejezdno-
ści	 trasy	 głównej	 drogi	 S3	 to	 15.11.2021	 r.)	 
Wartość	 podpisanego	 kontraktu	 wynosi	
185.6	mln	PLN	netto,	 jednak	 ze	względu	na	
podpisane dotychczas aneksy przewidywana 
(na	 chwilę	 obecną)	 wartość	 końcowa	 kon-
traktu	wynosi	około	223.8	mln	PLN	netto.

Most na Odrze

Umowa	 	 zawarta	 w	 dniu	 01.09.2017	 r.	 
z	 Zamawiającym:	 	 Województwo	 Lubuskie	
–	 Zarząd	 Dróg	 Wojewódzkich,	 realizowana	 
w	 systemie	 „zaprojektuj	 i	 wybuduj”.	 
Decyzję	o	Zezwoleniu	na	Realizację	 Inwesty-
cji	 Drogowej	 uzyskano	 w	 dniu	 19	 listopada	 
2019	 r.	 Termin	 zakończenia	 prac	 to	 
03.07.2022	r.	Kontrakt	obejmuje	zaprojekto-
wanie	oraz	wybudowanie	nowego	przebiegu	
drogi	wojewódzkiej	nr	282	o	długości	9,2	km.	
W	 ramach	 budowy	wykonane	 zostaną	 czte-
ry	 skrzyżowania	 z	drogami	publicznymi	oraz	
ciągi	 	 pieszo-rowerowe	wraz	 z	 towarzyszącą	
infrastrukturą	techniczną.	

Nowo	 budowana	 trasa,	 na	 swoim	 przebie-
gu,	pokonuje	rzekę	Odrę	mostem	o	długości	
360m.	 Obiekt	 inżynierski	 tworzy	 wieloprzę-
słowa	 skrzynia	 o	 zmiennej	 wysokości	 z	 be-
tonu	 sprężonego	 złożona	 z	 sześciu	 przęseł	 
o	 rozpiętościach	 65m	 +	 115m	 +	 65m	 +40m	
+	40m	+	35m.	Ustrój	nośny	 realizowany	bę-
dzie	metodą	wspornikową	z	wykorzystaniem	
rusztowania	przestawnego	NRS.	Obiekt	posa-
dowiony	 jest	pośrednio	za	pomocą	pali	 fun-

damentowych	o	długości	pojedynczego	pala	 
ok.	12	m	a	podparty	na	7	żelbetowych	podpo-
rach	monolitycznych.	 Dodatkowo	w	 ramach	
inwestycji	 realizowane	 są	 trzy	 inne	 obiekty	
inżynierskie	oraz	przepusty.	

Realizowane	 zadania	ma	 znacząco	poprawić	
komunikację	po	obu	stronach	rzeki	i	stanowić	
będzie	strategiczną	przeprawę	przez	Odrę	dla	
lokalnej	społeczności.
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Hotel Ibis Style

Obiekt	 znajduje	 się	 w	 starym	 zabytkowym	
centrum	 Szczecina.	 Inwestycja	 powstaje	 
w	 miejscu	 dawnego	 Hotelu	 ARKONA.	 
Budynek	składa	się	z	161	pokoi	hotelowych.	
Zabudowa	 architektonicznie	 dopasowana	
jest	 do	 	 okolicy,	 z	 zewnątrz	 przywodząc	 na	
myśl	 rząd	 starych	 kamieniczek.	 W	 środku	 
natomiast	znajduje	się	nowoczesny	i	techno-
logicznie	zaawansowany	hotel	w	standardzie	 
ACCOR.	Ukończenie	 inwestycji	 zaplanowano	
na	II	kwartał	2021	roku.

Arkona Residence

Obiekt	 zlokalizowany	 jest	 w	 starym	 zabyt-
kowym	 centrum	 Szczecina.	 Inwestycja	 po-
wstaje	w	miejscu	dawnego	Hotelu	ARKONA.	 
Budynek	 składa	 się	 z	 62	mieszkań	 o	metra-
żach	od	29	do	100	m2.	Budynek	Arkona	Resi-	
dence	będzie	posiadał	łącznie	7	kondygnacji,	
w	 tym	 garaż	 z	 24	 miejscami	 postojowymi	 
i	 komórkami	 lokatorskimi	 oraz	 lokale	 usłu-
gowe.	 Inwestycja	 zostanie	 wykończona	ma-
teriałami	 o	 wysokim	 standardzie,	 a	 część	
powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 umiejsco-
wiona	 będzie	 na	 dachu,	 tworząc	 oryginalną	 
i	 ekologiczną	 ozdobę	 budynku.	 Zabudowa	 
architektonicznie	dopasowana	jest	do	okolicy	
i	z	zewnątrz	przypomina	rząd	starych	kamieni-
czek.	Ukończenie	inwestycji	zaplanowano	na	 
I	kwartał	2021	roku.

Parkingi kubaturowe (PPP)

Projekt	 realizowany	 w	 ramach	 PPP	 
(partnerstwa	 publiczno-prywatnego)	 z	 Mia-
stem	 Gdańsk	 obejmuje	 zaprojektowanie,	 
sfinansowanie,	 wybudowanie	 i	 eksploatację	
4	 ogólnodostępnych	 parkingów	 w	 ścisłym	
centrum	Gdańska	w	lokalizacjach:
I.	Targ	Węglowy	–	parking	podziemny	jedno-
kondygnacyjny	na	112	miejsc	postojowych.
II.	Podwale	Staromiejskie	–	parking	podziem-
ny	dwukondygnacyjny	 na	 337	miejsc	 posto-
jowych.

III.	 Podwale	 Przedmiejskie	 –	 parking	 pod-
ziemny	dwukondygnacyjny	na	260	miejsc	po-
stojowych.
IV.	Długie	Ogrody	–	czteropoziomowy	parking	
nadziemny	na	493	miejsca	postojowe.

Wszystkie	 parkingi	 znajdują	 się	 w	 strefie	
ochrony	konserwatorskiej,	dlatego	też	przed	
ich	 realizacją	wymagane	 jest	wykonanie	ba-
dań	archeologicznych	oraz	uzgodnienie	pro-
jektów	 budowlanych	 z	 Wojewódzkim	 Kon-
serwatorem	Zabytków.	W	grudniu	2019	roku	
wydano	decyzje	odmawiające	zgody	na	bada-
nia	archeologiczne	i	związane	z	nimi	wycinki	
drzew	dla	3	 lokalizacji	parkingów.	Dla	 lokali-
zacji	Długie	Ogrody,	gdzie	decyzja	konserwa-
tora	 była	 pozytywna,	 wniesiono	 odwołanie	
przez	organizację	społeczną	uznaną	za	stronę	
postępowania.	 Odwołano	 się	 od	 wszystkich	
negatywnych	 decyzji	 konserwatora	 zabyt-
ków	 do	 Ministerstwa	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	 
Narodowego,	gdzie	obecnie	toczy	się	postę-
powanie	administracyjne	w	trybie	odwoław-
czym.	

Równolegle	toczą	się	prace	projektowe	oraz	
pozyskiwanie	 wymaganych	 zgód	 i	 decyzji	
administracyjnych	 (m.in.	 Decyzji	 o	 Środowi-
skowych	 Uwarunkowaniach).	 Aktualnie	 wy-
negocjowane	 warunki	 aneksu	 do	 zawartej	
Umowy	 Koncesji	 uzależniają	 terminy	 reali-
zacji od uzyskania pozytywnych decyzji ad-
ministracyjnych	 od	 konserwatora	 zabytków.		
Przy	założeniu,	iż	pozyskanie	tych	decyzji	dla	
wszystkich	4	lokalizacji	parkingowych	nastąpi	
do	20	czerwca	2021	roku,	zakończenie	reali-
zacji	przewiduje	się	na	jesień	2023	roku	(dla	
parkingu	Długie	Ogrody)	oraz	na	jesień	2024	
roku	 dla	 pozostałych	 parkingów.	 Okres	 eks-
ploatacji	obejmuje	40	lat.

 

3.1.2. Budownictwo  
kubaturowe

W	2020	roku	spółka	Mota-Engil	Central	Euro-
pe	S.A.	kontynuowała	realizację	rozpoczętych	
w	 poprzednim	 roku	 inwestycji,	 jak	 również	
rozpoczęła	 całkowicie	 nowe	 projekty	 o	 róż-
norodnym	przeznaczeniu	w	różnych	rejonach	
Polski.

„Esteio”	(ul.	Grodkowska,	Warszawa)
„Hotel	Ibis	Styles”	(Szczecin)
„Arkona	Residence”	(Szczecin)
„Apartamenty	przy	Warzelni”	(Warszawa)	
„La	Scala”	(Warszawa)
„Pensjonat	R4R”	(Gdańsk)
„Baltea	Apartments”	(Gdańsk)
„Osiedle	Latarników”	(Gdańsk)
„Plac	Kaszubski”	(Gdynia)
„Słoneczne	Tarasy”	(Katowice)	

 

Gdańsk

Białystok

Warszawa
Poznań

Szczecin

Wrocław Łódź
Lublin

Kraków

Katowice

Opole

Plac	Kaszubski Osiedle	Latarników

Pensjonat	R4R

Akademiki	Gdańsk

Baltea	Apartments

Hotel	Ibis	Styles Arkona Residence

La	Scala Osiedle	Wilanów	etap	II

Browary	Warszawskie

Słoneczne	Tarasy

Parkingi	kubaturowe	w	Gdańsku
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Browary Warszawskie  
– Etap E (Echo Investment) 

Browary	 Warszawskie	 to	 nowy,	 pięknie	 
zaprojektowany	i	kompleksowo	przemyślany	
obszar	 miasta.	 Między	 ulicami	 Grzybowską,	
Wronią,	Chłodną	 i	 Krochmalną	miasto	ożyje	
na	 nowo.	 Z	 wielką	 dbałością	 zaprojektowa-
no	 miejsce,	 gdzie	 harmonijnie	 współistnie-
ją	 architektura	 historyczna	 i	 nowoczesne	 
przestrzenie	 prywatne	 oraz	 publiczne,	 
zieleń	 i	 zabudowa.	 Będzie	 to	 przestrzeń,	 
gdzie	 wygodnie	 się	 mieszka,	 pracuje	 i	 miło	
spędza	czas.

Projekt	 prestiżowego	 studia	 JEMS	 Architek-
ci,	 wyrastający	 z	 historycznych	 odniesień,	
harmonijnie	wkomponowuje	 się	w	 zabytko-
wą	 zabudowę.	 Fasada	 Apartamentów	 przy	
Warzelni	 to	 dzieło	 sztuki	 architektonicznej.	
Przyjęte	 rozwiązania	 i	 szlachetne	 materia-
ły	 są	 ukłonem	 w	 stronę	 dawnej	 zabudowy	
–	 dyskretnie	wchodzą	 z	 nią	w	dialog,	 dzięki	
wykorzystaniu	 paneli	 w	 kolorze	 miedzia-
nym,	 idealnie	 współgrającym	 z	 otoczeniem.	 
Inwestycja	 została	ukończona	w	 IV	 kwartale	
2020,	aktualnie	trwa	przekazywanie	lokali	dla	
klientów	końcowych.

Akademiki Gdańsk 

Obiekt	 został	 zrealizowany	 był	 na	 zlecenie	
Lakina	Sp.	z	o.o.	Inwestycja	obejmowała	wy-
konanie	i	wyposażenie	341	pokoi	studenckich	
wraz	 z	 częściami	 wspólnymi	 obejmującymi	
pokój	nauki	cichej,	pokój	gier,	kuchnię	ogól-
nodostępną,	pralnie	i	siłownię.		Łącznie	jest	to	
8	kondygnacji	naziemnych	i	część	podziemna.	
Budynek	 został	 przekazany	 inwestorowi	 na	
dwa	 tygodnie	 przed	planowanym	 terminem	
otwarcia.	Pierwsi	studenci	zamieszkali	w	nim	
21	września	2020	roku.

Pensjonat R4R Gdańsk 

Obiekt	 Pensjonatu	 położony	 jest	 na	 są-
siadującej	 działce	 z	 budową	 akademików.	 
Inwestorem	 jest	 spółka	 R4R.	 Budowa	 obej-
muje wykonanie budynku pensjonatu wraz 
z	 uzbrojeniem	 terenu.	 Budynek	 składa	 się	 
z	8	kondygnacji	nadziemnych	o	powierzchni	
15	tys.	m2	oraz	jednej	kondygnacji	podziemnej	
o	powierzchni	3,8	tys.	m2,	w	której	zlokalizo-
wany	jest	parking	na	124	miejsca	postojowe.	
W	trakcie	realizacji	został	rozszerzony	zakres	
umowy	o	kompletne	wyposażenie	302	pokoi	
oraz	 pozostałych	 części	wspólnych	 jak	 biuro	
najmu	oraz	pralnię.	 	Zakończenie	wszystkich	
prac	objętych	umową	przewidziano	na	kwie-
cień	 2021,	 natomiast	 uzyskanie	 pozwolenia	
na	użytkowanie	obiektu	na	maj	2021.	
 

Baltea Apartments   
Gdańsk 

W	 ramach	 umowy	 dla	 Develia	 Sp.	 z	 o.o.	
MECE	 buduje	 budynek	 mieszkalny	 wraz	 
z	 garażem	 podziemnym	 i	 infrastrukturą	 ze-
wnętrzną.	 Planowany	 obiekt	 posiada	 dwie	
kondygnacje	 podziemne	 z	 224	 miejscami	
parkingowymi	 oraz	 12	 do	 14	 kondygnacji	
nadziemnych.	Łączna	powierzchnia	budynku	
to	31.282	m2	i	238	apartamentów	wykończo-
nych	 w	 	 standardzie	 deweloperskim.	 Reali-
zacja	budynku	przebiega	w	obudowie	ściany	
szczelinowej,	przy	stałym	monitoringu	pozio-
mu	wody	gruntowej,	z	uwagi	na	bliskość	Za-
toki	Gdańskiej.		Zakończenie	inwestycji	prze-
widziane	jest	na	wrzesień	2022.	

Baltea	Apartments,	Gdańsk	(wizualizacja)
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Słoneczne Tarasy, 
Katowice

Słoneczne	 Tarasy	 to	 nowy	 kontrakt	 Mota- 
Engil	Central	Europe	S.A.	dla	Mota-Engil	Real	
Estate	Management	 na	 budowę	 kompleksu	
mieszkaniowego,	 składającego	 się	 z	 trzech	
oddzielnych	budynków.	Pierwszy	etap	 inwe-
stycji	 Słoneczne	 Tarasy	 to	 dwa	 10-piętrowe	
budynki	 z	 bogatą	 ofertą	mieszkań	 o	 zróżni-
cowanych	 metrażach,	 od	 jednopokojowych	
mieszkań	 po	 czteropokojowe	 apartamenty.	
Łącznie	znajdziemy	tutaj	192	lokale	mieszkal-
ne.	Wszystkie	posiadać	będą	balkon	lub	taras.	
Budynki	wyróżnia	również	ciekawa,	trójkolo-
rowa	 elewacja	 z	 użyciem	 paneli	 imitujący-
mi	 drewno.	 Planując	 inwestycję	 szczególną	
uwagę	 poświęcono	 na	 wprowadzenie	 inno-
wacyjnych	 na	 katowickim	 rynku	 rozwiązań,	
takich	jak	zielone	dachy,	system	antysmogo-
wy	oraz	wyższy	standard	materiałów	użytych	 
w	 budynkach.	 Do	 dyspozycji	 mieszkańców	
będzie	plac	zabaw	dla	dzieci	oraz	strefa	relak-
su.	Obecnie	 prowadzone	 są	 prace	 związane	
z	 realizacją	 10-piętrowych	 budynków	 A	 i	 B.	
Planowany	 termin	zakończenia	 inwestycji	 to	
I	kwartał	2022.

La Scala Warszawa

Inwestycja	 La	 Scala	 zlokalizowana	 na	 War-
szawskim	Mokotowie	w	starej	części	dzielni-
cy	 wśród	 gęstej	 zabudowy	 średniowysokich	
kamienic.	 Budynek	 wielorodzinny	 z	 usługa-
mi	 w	 poziomie	 parteru	 zlokalizowany	 przy	 
ul.	 Madalińskiego	 3.	 Budynek	 składa	 się	 
z	6	kondygnacji	nadziemnych	oraz	z	2	kondy-
gnacji	 w	 części	 podziemnej	 otoczonej	 ścia-
ną	 szczelinową	 po	 granicy	 działki.	 Wymiary	 
w	 planie	 wynoszą	 około	 12,35	 x	 16,1	 m.	 
Na	 terenie	 Inwestycji	 znajduje	 się	 zielony	
obszar	 z	 drzewami	 do	 idealnego	wypoczyn-
ku	 w	 plenerze.	 W	 najbliższym	 otoczeniu	 
(do	 300	m)	 znajdują	 się:	 Park	Morskie	 Oko	
oraz	 Park	 Promenada.	 Inwestycja	 La	 Scala	
to	 luksusowy	 budynek	 z	 10	 apartamentami	 

o	 różnych	 wymiarach	 głównie	 większe	 oko-
ło	 100m2.	 Mieszkanie	 na	 ostatnim	 piętrze	
dostępne	 jest	 bezpośrednio	 z	 windy	 i	 po-
siada	 prywatne	 wejście	 na	 taras	 na	 dachu.	
Planowany	 termin	 zakończenia	 inwestycji	 
to	I/II	kwartał	2022	roku.

Osiedle Latarników  
- Etap II, Gdańsk

Inwestycja	 powstająca	w	 pasie	 nadmorskim	
Gdańska	 przy	 ulicy	 Letnickiej,	 900	 metrów	
w	linii	prostej	od	morza,	w	niewielkiej	odle-
głości	 od	 Parku	 Brzeźnieńskiego	 im.	 JJ.	 Haf-
fnera.	 Inwestycja	 autorstwa	K&L	 art.	 design		
składa	 się	 z	 trzech	 budynków	mieszkalnych	 
o	 zróżnicowanej	 wysokości	 posadowionych	
na	 wspólnym	 podziemnych	 garażu.	 Ogólna	
charakterystyka:
Budynek	 B3	 	 -	 kondygnacji	 8;	 mieszkań	 67	 
(PUM-	3986m2);	usług	4	(110,6m2)
Budynek	B4		-	kondygnacji	8;	mieszkań	77	
(PUM-	3976,39m2)
Budynek	 B5	 	 -	 Kondygnacji	 7;	 mieszkań	 70	
(PUM-	4109,57m2)
Łącznie	 281	 zróżnicowanych	 mieszkalnych	
o	 powierzchni	 12.071,93	 m2,	 garaż	 o	 po-
wierzchni	 całkowitej	 5499,23	m2,	 posiadają-
cy	196	miejsc	postojowych	dla	samochodów	
osobowych	i	191	miejsc	na	rowery.

Obiekt	wyróżnia	się	swoją	architekturą,	kolo-
rystyką	w	nowo	powstającej	dzielnicy	miesz-
kalną	 LETNICA,	 która	 to	 prężnie	 się	 rozwija	
poprzez	nowe	inwestycje.	Przyszli	mieszkań-
cy	 będą	 mieli	 w	 pobliżu	 obiekty	 sportowe,	
parki	 oraz	 rozbudowywaną	 infrastrukturę		 
rowerową.	 Planowane	 zakończenie	 inwesty-
cji	IV	to	kwartał	2022	r.

Browary	Warszawskie,	Warszawa
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Rezydencja  
Plac Kaszubski Gdynia 

Jest	 to	 pierwsza	 realizacja	 Mota-Engil	 Cen-
tral	Europe	S.A.	w	Gdyni	zlokalizowana	w	ści-
słym	centrum	nieopodal	kanałów	portowych.	 
Budynek	 zrealizowany	 będzie	 dla	 spółki	 
Yareal.	Budynek	 z	 racji	 swojej	 lokalizacji	po-
siada	 prestiżowy	 charakter	 który	 przejawia	
się	głównie	w	detalach	elewacji	i	materiałach	
wykończeniowych	 zastosowanych	 w	 czę-
ściach	wspólnych.	

W ramach umowy wybudujemy budynek 
mieszkalny	z	38	apartamentami	 i	5	 lokalami	
użytkowymi.	 Łączna	 powierzchnia	 budynku	
to	6272,40	m2.	Realizacja	obiektu	jest	bardzo	
skomplikowana,	 gdyż	 obrys	 zewnętrznych	
ścian	 kondygnacji	 podziemnej	 prowadzony	
jest	po	obrysie	działki	która	sąsiaduje	z	istnie-
jącym	 budynkiem.	W	 ramach	 kontraktu	 dla	
obiektu	 musimy	 uzyskać	 certyfikat	 BREAM	
na	poziomie	Very	Good.	Termin	zakończenia	 
inwestycji	przewidziano	na	czerwiec	2022r.	

Osiedle Wilanów etap II, 
Warszawa

Inwestycja	Osiedle	Wilanów	II	zlokalizowana	
jest	w	spokojnej	części	Warszawskiego	Wila-
nowa	w	 sąsiedztwie	 lasów	 i	 terenów	 rekre-
acyjnych.	Na	przyległych	działkach	przeważa	
architektura	mieszkaniowa	 jedno-	 i	wieloro-
dzinna	 oraz	 usługowa.	 Przedmiotem	 inwe-
stycji	jest	Zespół	36	budynków	mieszkalnych	
jednorodzinnych,	 jednolokalowych,	 w	 tym:	
8	 budynków	mieszkalnych	 jednorodzinnych,	
jednolokalowych	 w	 zabudowie	 bliźniaczej	
oraz	 28	 budynków	 jednorodzinnych	 jedno-
lokalowych	 w	 zabudowie	 szeregowej:	 dwa	
zespoły	po	10	budynków	i	dwa	zespoły	po	4	
budynki.	

Projektowane	 budynki	 będą	 trzykon-
dygnacyjne,	 niepodpiwniczone,	 usytu-
owane	 w	 czterech	 rzędach,	 równolegle	

do	 krótszego	 boku	 obszaru	 inwestycji	 
w	dwóch	 grupach	 rozdzielonych	 pasem	 zie-
leni.	 Moduł	 mieszkaniowy	 (M1,	 M2,	 M3)	
projektuje	się	jako	prostą	trzykondygnacyjną	
bryłę	 (trzecia	 kondygnacja	 ukryta	 w	 dachu)	
na	planie	prostokąta,	przykrytą	dachem	dwu-
spadowym	 z	 facjatą	 od	 frontu	 i	 tarasem	od	
strony	ogrodu	na	trzeciej	kondygnacji.	

Forma	 budynków	 (nowoczesna	 i	 minima-
listyczna)	 oraz	 kolorystyka	 wykończenia	 
(jasny,	 pastelowy,	 beżowy	 kolor	 cegły	
na	 elewacji	 oraz	 ciemne,	 grafitowe	 da-
chy)	 współgrają	 z	 sąsiednią	 architekturą.	 
Wejścia	 główne	 do	 segmentów	mieszkanio-
wych	 prowadzą	 do	 przestronnej	 strefy	 wej-
ściowej	pełniącej	również	funkcję	garderoby.	 
Ze	 strefy	 wejściowej	 przewidziano	 bezpo-
średni	dostęp	do	wbudowanego	w	bryłę	ga-
rażu	jednostanowiskowego.	Korytarz	prowa-
dzi	do	strefy	dziennej	połączonej	z	aneksem	
kuchennym	z	wyspą.	Z	korytarza	zapewniony	
jest	również	dostęp	do	toalety	oraz	pomiesz-
czenia	gospodarczego.	Na	wyższe	kondygna-
cje	 prowadzą	 schody	 zabiegowe	 od	 strefy	
dziennej	 oddzielone	 ścianą.	 Na	 pierwszym	
piętrze	 zaprojektowano	 4	 sypialnie,	 dwie	
łazienki	 (jedną	 z	 dostępem	 bezpośrednio	 
z	 głównej	 sypialni,	 drugą	 ogólnodostępną)	
oraz	 wnękę	wydzieloną	 drzwiami	 harmonij-
kowymi	 przeznaczoną	 na	 pralnię/suszarnię	
lub	szafę	wnękową.	Z	dwóch	sypialni	zapew-
nione	jest	wyjście	na	balkony	(jeden	od	stro-
ny	 frontowej,	drugi	od	strony	ogrodu).	Pod-
dasze	stanowi	otwartą	przestrzeń	z	dostępem	
do	 toalety	oraz	pomieszczenia	 z	prysznicem	
i	 wydzieloną	 przestrzenią	 na	 ewentualną	 
instalację	 sauny.	 Na	 najwyższej	 kondygnacji	
zaprojektowano	 taras.	 Termin	 zakończenia	
inwestycji	to	I/II	kwartał	2023	roku.

La	Scala,	Warszawa	(wizualizacja)
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Stacja	Elektroenergetyczna	Piaseczno

3.1.3. Budownictwo  
energetyczne

Stacja Piaseczno 

Stacja,	 zlokalizowana	 w	 Piasecznie	 przy	 
ul.	 Energetycznej	 18,	 stanowi	 węzeł	 sieci	
przesyłowej	220	kV	 i	dystrybucyjnej	110	kV.	
Przedmiot	zamówienia	„Rozbudowa	rozdziel-
ni	 220	 kV	 w	 stacji	 220/110	 kV	 Piaseczno”	
obejmuje:	 modernizację	 i	 rozbudowę	 roz-
dzielni	220	kV	z	układu	H3L	na	H5	w	stacji,	mo-
dernizację	 pól	 110	 kV	 autotransformatorów	 
AT1	 i	 AT2,	 wybudowanie	 nowego	 budyn-
ku	 technologicznego	 dla	 potrzeb	 rozdzielni 
220		kV	i	pól	autotransformatorowych	110	kV,	
przeniesienie	całej	infrastruktury	technicznej	

w	 zakresie	 obwodów	 wtórnych	 i	 pomocni-
czych	z	budynku	nastawni	stacji	220/110	kV	
do	nowego	budynku	technologicznego.

Rozbudowa	 stacji	 elektroenergetycznej	
220/110	kV	Piaseczno	jest	inwestycją	mającą	
znaczącą	rolę	w	poprawie	funkcjonowania	in-
frastruktury	elektromechanicznej.

Umowny	 termin	 zakończenia	 inwestycji	 to	
czerwiec	2019	roku.	Ze	względu	na	uwarun-
kowania	wskazane	przez	 Inwestora	dotyczą-
ce	 wprowadzenia	 układu	 przejściowego	 dla	
zachowania	 ciągu	 przesyłowego	 Kozienice-
-Mory-Piaseczno	 termin	 zakończenia	 został	
wydłużony	 aneksem	do	 czerwca	 2020	 roku.	
Inwestycja	zakończona	i	odebrana	w	czerwcu	
2020.

3.1.4. Partnerstwo publiczno-prywatne 

Mota-Engil Central Europe S.A. w ramach dywersyfikacji prowadzonej działalności  
aktywnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych realizowanych w ramach Partnerstwa  
Publiczno – Prywatnego (PPP).

PPP,	4	Parkingi	w	Gdańsku	
PPP,	Parking	podziemny	w	Warszawie
PPP,	4	Parkingi	w	Łodzi

 

Gdańsk

Białystok

Warszawa
Poznań

Szczecin

Wrocław Łódź
Lublin

Kraków

Katowice

Opole

4	Parkingi	kubaturowe	
w	Gdańsku	

Parking	podziemny	w	Warszawie

4	Parkingi		
wielopoziomowe	w	Łodzi
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Projekty	te	stanowią	uzupełnienie	podstawo-
wej	 działalności	 prowadzonej	 przez	 Spółkę	 
i	obejmują	m.in.	wybudowanie/przebudowę,	
sfinansowanie	i	zarządzanie/utrzymanie	pro-
jektów	kubaturowych,	parkingów	oraz	innych	
projektów	infrastrukturalnych	(drogi	publicz-
ne,	linie	tramwajowe,	porty).	

Mota-Engil Central Europe S.A. jest jednym 
z liderów na polskim rynku PPP, zwłaszcza  
w zakresie projektów parkingowych, posia-
dając w swoim portfelu 4 tego typu projek-
ty, na różnym etapie realizacji.	 Trzy	 z	 nich	
to	 znajdujące	 się	 obecnie	 w	 etapie	 projek-
towania	przedsięwzięcia	w	Warszawie,	Łodzi	
oraz	 Gdańsku.	 Czwarty	 z	 projektów	 parkin-
gowych	–	Parking	Nowy	Targ	we	Wrocławiu	
pozyskał	 w	 2020	 r.	 nowego	 udziałowca,	 na	
rzecz	 którego	 Mota-Engil	 Central	 Europe	
zbyła	większościowy	pakiet	swoich	udziałów	 
w	 spółce	 IMMO	 PARK	 zarządzającej	 opera-
cyjnie	 parkingiem.	 Zakończona	 sukcesem	
biznesowym	 transakcja	 potwierdziła	 wyso-
ką	jakość	prowadzonego	przedsięwzięcia	we	
Wrocławiu	i	długoterminową	strategię	Spółki	
w	segmencie	PPP.

W	 przypadku	 projektów	 parkingowych	 
Mota-Engil	Central	Europe	S.A.	we	współpra-
cy	z	wyspecjalizowanymi	partnerami	parkin-
gowymi	 przygotowuje	 założenia	 biznesowe	
na	podstawie	precyzyjnych	prognoz	popyto-
wych	pozwalających	na	osiągnięcie	oczekiwa-
nej	stopy	zwrotu.

W	 zakresie	 pozostałych	 projektów	 kuba-
turowych	 i	 infrastrukturalnych	 poniesione	
koszty	 wraz	 z	 założoną	 stopą	 zwrotu	 zwra-
cane	 są	 przez	 Podmiot	 Publiczny	 w	 formie	 
opłaty	za	dostępność	w	wysokości	wynikającej	 
z	umowy	PPP.

W roku 2020 r. Spółka zawarła dwie zna-
czące umowy PPP dotyczące zaprojekto-
wanie, wybudowania, sfinansowanie oraz 
zarządzania parkingami kubaturowymi  
w centrum Warszawy oraz Łodzi.  

Oba	 projektu	 zakończą	 proces	 pozyskiwa-
nia	finansowania	w	pierwszej	 połowie	2021	
r.	 Spółka	 złożyła	 również	 w	 2020	 r.	 ofertę	 
w	 projekcie	 PPP	 dotyczącym	 odcinka	 linii	
tramwajowej	 w	 Krakowie.	 Przygotowana	
merytorycznie	oferta	przy	współpracy	z	part-
nerem	biznesowym	w	tym	przedsięwzięciu	–	
ZUE	S.A.	–	uplasowała	się	na	drugim	miejscu	
w	rankingu	ofert.

Mota-Engil	 Central	 Europe	 S.A.	 aktywnie	
uczestniczy	 w	 etapach	 negocjacyjnych	 naj-
ważniejszych	 projektów	 PPP	 dotyczących	
parkingów	i	obiektów	kubaturowych	(budyn-
ki	administracji	publicznej)	oraz	projektów	in-
frastrukturalnych	(w	tym	projekty	drogowe).	
Segment	 PPP	 jest	 traktowany	 przez	 Spółkę	
strategicznie	 jako	 istotna	alternatywa	dla	fi-
nansowania	 projektów	 infrastrukturalnych	
po	 zakończeniu	 obecnej	 perspektywy	 finan-
sowania	 z	UE.	Planowane	 jest	dalsze	posze-
rzanie	 spektrum	 działalności	 w	 segmencie	
PPP.	 Spółka	 złożyła	 z	 początkiem	 2021	 r.	
wniosek	 o	 prekwalifikacje	 do	 projektu	 PPP	
Portu	Zewnętrznego	w	Gdyni.

W	 długoterminowej	 perspektywie	 po	 za-
kończeniu	 obecnej	 perspektywy	 budżetu	
Unii	 Europejskiej	 dynamika	 ilość	 projektów	 
w	 ramach	 Partnerstwa	 Publiczno-Prywatne-
go	znacząco	się	zwiększy,	do	czego	Spółka	jest	
już	obecnie	dobrze	przygotowana.

Parking	podziemny,	Warszawa	(wizaulizacja)
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Kilińskiego Property Investment Sp. z o.o. 
to	 spółka	 prowadząca	 inwestycję	 o	 nazwie	
Ilumino.	 Jest	 to	 	 inwestycja	 składająca	 się	 
z	 dwóch	 faz.	 Pierwsza	 została	 zrealizowana	 
oraz	 w	 całości	 sprzedana.	 Budowa	 etapu	 
drugiego	 została	 zakończona	 	 pod	 koniec	
2019	 roku.	 Obecnie	 ma	 miejsce	 dalsza	 
sprzedaż	 lokali.	 Etap	 drugi	 obejmuje	 274	
mieszkania	oraz	13	lokali	komercyjnych.

Project Development 2 Sp. z o.o. 
to	 spółka	 prowadząca	 inwestycję	 o	 nazwie	 
YANA.	 Jest	 to	 projekt	 znajdujący	 się	 na	 
warszawskiej	 Woli,	 jednym	 z	 najszybciej	 
rozwijających	 się	 obszarów	 deweloperskich,	
przy	 ul.	 Jana	 Kazimierza	 35/37.	 Inwestycja	
YANA	 to	 obszerny	 i	 funkcjonalny	 budynek	
mieszkalny	 z	 223	 mieszkaniami	 o	 różnym	 
rozmiarze,	 od	 wygodnych	 kawalerek	 po	
mieszkania	 pięciopokojowe.	 Każde	 z	 nich	 
wyposażone	jest	w	balkon,	loggię	lub	ogród.	
To	 idealne	 miejsce	 do	 odpoczynku	 po	 
pracy.	 Wybrane	 mieszkania	 na	 ostatnim	 
piętrze	 posiadają	 tarasy.	 Inwestycja	 YANA	
składa	się	z	dwóch	budynków	o	różnej	liczbie	 
pięter,	 2	 kondygnacji	 podziemnych	 i	 12	 
kondygnacji	 naziemnych.	 Projekt	 został	 
zrealizowany	w	roku	2020.

Project Development 1 Sp. z o.o. 
to	 spółka	 realizująca	 nową	 inwestycję	 
w	 Szczecinie	 o	 nazwie	 Arkona	 Residence.	 
Projekt	 został	 rozpoczęty	w	 2019	 roku.	 Jest	
on	zlokalizowany	w	samym	centrum	starego	 
miasta	 na	 ulicy	 Panieńskiej.	 Inwestycja 
składa	 się	 z	 62	 mieszkań	 oraz	 2	 lokali	 
komercyjnych wraz z podziemnymi  
miejscami	 garażowymi	 oraz	 dodatko-
wymi	 pomieszczeniami	 magazynowymi.	 
Jest	 to	 projekt	 o	 unikalnej	 architekturze	 
mający	 na	 celu	 podniesienie	 segmentu	 
rynku	 mieszkaniowego	 w	 Szczecinie.	 Rok	
2019	 oraz	 2020	 był	 okresem	 rozszerzenia	
działalności	deweloperskiej	na	nowe	miasto	
w	Polsce.

Project Development 5 Sp. z o.o.
to	 najnowsza	 inwestycja	 spółki	 pod	 nazwą	
“Słoneczne	 Tarasy”,	 na	 którą	 składają	 się	 3	
budynki	(2	etapy)	o	łącznej	powierzchni	PUM	
ok.	14	000	m2	i	blisko	270	lokali.	Inwestycja	
zlokalizowana	przy	ul.	Słonecznej	w	centrum	 
miasta	 wprowadza	 odnowiony	 wygląd	 
otoczenia	 lokalizacji	 i	 jest	 pierwszą	 dużą	 
inwestycją	w	mikro-lokalizacji.

Dzeci Warszawy Sp. z o.o. 
jest	 spółką	 celową	 zarządzającą	 
inwestycją	 domów	 w	 zabudowie	 
bliźniaczej	w	rejonie	Wilanowa	(ul.	Wiedeńska)	 
będącą	 II	 etapem	 inwestycji	 Willanovia.	 
Nowa	 scena	 o	 nazwie	 Willanovia	
Park	 będzie	 projektem	 na	 dużą	 skalę, 
dedykowanym	 ekskluzywnej	 publiczności	 
złożonej	 z	 zaledwie	 36	 domów	 z	 dużymi	 
ogrodami	 i	 dużymi	 tarasami.	 Projekt	 jest	
obecnie	objęty	licencją,	a	przewidywana	data	
rozpoczęcia	budowy	to	I	kwartał	2021	roku.

La Scala Project Development Sp z o.o. 
jest	 to	 ekskluzywny	 projekt	 przy	 ul.	 Mada-
lińskiego	w	samym	sercu	Warszawy	z	ponad	 
900	 mkw.	 PUM	 i	 10	 apartamentami.	 
Budowa	 rozpoczęła	 się	 w	 III	 kwartale	 2020	
roku,	 a	 projekt	 jest	 obecnie	 sprzedawany	
klientom	prywatnym.

3.1.5. Segment  
deweloperski
W roku 2020 miało miejsce ciągłe udosko-
nalanie strategii wprowadzonej przez Zarząd  
w roku 2019.  W ciągu roku w ramach nowe-
go planu osiągnięto kilka celów, takich jak 
udane umieszczenie obligacji regulowanych 
w celu nabycia gruntów, utworzenie nowych 
partnerstw i spółek joint-venture w celu roz-
woju branży mieszkaniowej zarówno jako 
tradycyjnej sprzedaży rezydencji, jak i alter-
natywnych inwestycji takich jak przestrzenie 
co-living. Również rok 2020 to otwarcie no-
wych rynków dla MEREM, wraz z rozpoczę-
ciem nowego projektu w Katowicach.

Mota-Engil	Real	Estate	Management	sp.	z.o.o	
(MEREM),	 spółka	 holdingowa	 działająca	 na	
rynku	nieruchomości,	posiadająca	wieloletnie	
doświadczenie	w	segmencie	deweloperskim,	
wykazała	się	dużą	zdolnością	do	terminowej	
realizacji	projektów	z	gwarantowaną	jakością.	 
Potwierdzeniem	 tego	 jest	 kilka	 nagród	 
otrzymanych	 w	 2020	 roku	 przez	 MEREM,	
jako	 dewelopera	 roku	 przyznanych	 przez	
Krajowe	 Biuro	 Certyfikatów	 oraz	 nagrody	 
dla	najlepszych	projektów	 inwestycyjnych	w	
kilku	miastach	w	Polsce.

Zasady	 działania	 pozostają	 niezmienione,	 
zadania	 spółek	 celowych	 pozostają	 
bez	 zmian	 i	 obejmują	 cały	 proces	 
inwestycyjny:	 przygotowanie	 terenu	 pod	
inwestycję,	 nadzór	 nad	 inwestycjami	 
w	 części	 mieszkaniowej	 i	 komercyjnej	 
w	 trakcie	 budowy	 oraz	 sprzedaż	 mieszkań	 
i	lokali	użytkowych.

Na	dzień	sporządzenia	 
sprawozdania	finansowego	 
następujące	jednostki	 
prowadzą	inwestycje:

Bukowińska Project Development Sp. z o. o. 
to projekt mieszkaniowy o nazwie Avore znaj-
dujący	się	na	ulicy	Bukowińskiej	w	Warszawie. 
Inwestycja	 znajduje	 się	 w	 południo-
wej	 części	 miasta,	 w	 dzielnicy	 Mokotów.	 
Inwestycja	 Avore	 obejmuje	 wzniesienie	 
2	 budynków	 mieszczących	 93	 mieszkania	 
i	 13	 lokali	 komercyjnych.	 Pierwsza	 faza	 
została	 zakończona	 sukcesem	 i	 oddana	
do	 użytku	 w	 2019	 roku.	 Na	 etapie	 drugim	 
planowane	 budowa	 została	 zakończona	 
w	 2020	 roku	 i	 oddana	 do	 użytku	w	 drugiej	 
połowie	2020	roku.	

Mota-Engil Vermelo Sp. z o.o. to projekt 
mieszkaniowy	 o	 nazwie	 Vermelo	 zlokalizo-
wany	 przy	 ulicy	 29	 Listopada	 w	 Krakowie.	 
Inwestycja	obejmuje	wzniesienie	2	budynków 
mieszczących	łącznie	312	mieszkań	i	7	 lokali	
komercyjnych.	 Spółka	 uzyskała	 pozwolenia	
na	użytkowanie	obu	etapów	w	2018	roku.

Senatorska Project Development Sp. z o.o.  
to	inwestycja	o	nazwie	Recanto	zlokalizowana 
przy	 ulicy	 Senatorskiej	 w	 Łodzi.	 Inwesty-
cja	 składa	 się	 z	 2	 budynków	 mieszczących	 
łącznie	259	mieszkań.	Projekt	był	prowadzony 
w	 dwóch	 etapach.	 Obecnie	 projekt	 posia-
da	pozwolenie	na	użytkowanie,	 a	większość	
mieszkań	 została	 oddana	 do	 użytkowania	
przez	Klientów.

Grodkowska Project Development Sp. z o.o. 
to	 inwestycja	 zlokalizowana	 przy	 ulicy	 
Grodkowskiej	 w	 Warszawie,	 na	 granicy	 
dzielnic	 Bemowoi	 Wola.	 Inwestycja	 
składa	 się	 z	 2	 budynków	 mieszczących	 
łącznie	 124	 mieszkania.	 Budowa	 
inwestycji	 została	 zakończona	 w	 drugiej	 
połowie	roku	2020.
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Wynik	 netto	 wzrósł	 do	 poziomu	 11,4	 mln	
złotych	 w	 porównaniu	 do	 2,3	 mln	 złotych	 
w	2019	roku.

Kapitał	 podstawowy	 pozostał	 na	 pozio-
mie	 220	mln	 złotych	 (całkowicie	 opłacony),	 
a	 wartość	 kapitału	 własnego	 z	 uwzględnie-
niem	wyniku	za	2020	wyniosła	217	mln	zło-
tych.	Współczynnik	samofinansowania	(kapi-
tały	własne/suma	aktywów)	osiągnął	poziom	
23%.

Wskaźnik	 płynności	 bieżącej	 wyniósł	 1,05	 
na	koniec	2020	(aktywa	obrotowe/zobowią-
zania	krótkoterminowe).

Zbilansowany	 poziom	 zadłużenia	 netto	 
z	 uwzględnieniem	 zobowiązań	 z	 tytułu	 
leasingu	 operacyjnego	 zgodnie	 z	 IFRS	 16	 
(24	 mln	 złotych)	 spadł	 do	 kwoty	 -34	 mln	 
złotych	(zobowiązania	finansowe	minus	środ-
ki	 pieniężne	 i	 ich	 ekwiwalenty),	 przy	warto-
ści	 środków	pieniężnych	 i	 ich	ekwiwalentów	
równej	210	mln	złotych.

Portfel	 zamówień	 na	 koniec	 2020	 roku	
wzrósł	 do	 poziomu	 1,93	 mld	 złotych	 
(+9,7%	RdR).

3.2. Podsumowanie finansowe

Spółka	Mota-Engil	Central	Europe	S.A.	odno-
towała	całkowity	przychód	z	działalności	ope-
racyjnej	w	wysokości	1,18	mld	złotych,	co	w	
porównaniu	do	0,8	mld	złotych	w	roku	2019	
roku,	stanowiło	wzrost	o	46,6%.	
Obroty	w	2020	roku	były	napędzane	głównie	
przez	projekty	infrastrukturalne,	które	odpo-
wiadały	za	81%	przychodu.	Segment	budow-
nictwa	cywilnego	zanotował	spadek	do	15%	
przychodu	 ze	 względu	 na	 spowolnienie	 no-
wych	przetargów	wywołane	przez	COVID-19	
oraz	agresywną	konkurencję	 cenową	w	 tym	
segmencie	w	III	i	IV	kwartale	2020	r.

Wskaźnik	 EBITDA	 (zysk	 z	 działalności	 ope-
racyjnej	 +	 amortyzacja	 +	 rezerwy	 i	 odpisy	
aktualizujące)	 wzrósł	 do	 poziomu	 58,8	 mln	
złotych	 (5,0%),	 w	 porównaniu	 do	 37,3	 mln	
złotych	(4,7%)	w	2019	roku.	Poprawę	wskaź-
nika	EBITDA	w	2020	 roku	uzyskano	poprzez	
zwiększenie	produktywności,	m.in.	wykorzy-
stanie	własnego	sprzętu	i	zasobów	Spółki,	

optymalizacji	 struktury	 kosztów	 ogólnych,	
obniżenia	kosztów	stałych	dodatkowo	wspie-
rane	 czynnikami	 zewnętrznymi	 takimi	 jak	
spadek	cen	materiałów	i	podwykonawców	na	
rynku	oraz	pozytywny	wpływ	klauzul	walory-
zacyjnych	w	umowach	z	klientami	publiczny-
mi.

całkowity	 przychód	
MECE	w	2020	r.

EBITDA	2020

wyniki	netto

1,93 mld zł portfel	 zamówień	
2020

58,8 mld zł

11,4 mld zł

1,18 mld zł

Pozycja / Position 2020 2019

1. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)/ Profit from operating activity (EBIT) 25,0 11,3

2. Amortyzacja / Depreciation and amortization 34,1 31,8

3. Rezerwy i odpisy aktualizujące / Provisions and write-offs -0,3 -5,8

4. EBITDA (Pozycja 1 + Pozycja 2 + Pozycja 3) / EBITDA (Position 1 + Position 2 + Position 3) 58,8 37,3

S19	Janów	Lubelski
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Działania	polegające	na	zarządzaniu	ryzykiem	
finansowym	 są	 koordynowane	 przez	 Dział	
Finansowy,	 pod	 bezpośrednim	 nadzorem	
Dyrektora	 Finansowego	 Spółki,	 przy	 wspar-
ciu	Działu	Controllingu,	oraz	 są	prowadzone	
zgodnie	 z	wytycznymi	 zatwierdzonymi	przez	
Zarząd.

Podejście	 Spółki	 do	 zarządzania	 ryzykiem	
finansowym	 jest	 ostrożne	 i	 zachowawcze.	
Charakteryzuje	 je	 stosowanie	 instrumentów	
pochodnych	 w	 celu	 zabezpieczenia	 ryzyka,	 
w	stosownych	okolicznościach.	Zawsze	towa-
rzyszy	temu	punkt	widzenia,	że	ryzyko	to	jest	
powiązane	ze	zwykłą,	rutynową	działalnością	
Spółki.	 Instrumenty	 pochodne	 ani	 inne	 in-
strumenty	finansowe	nigdy	nie	są	traktowa-
ne	z	nastawieniem	spekulacyjnym.

Różne	 rodzaje	 ryzyka	 finansowego	 korelują	
ze	sobą,	a	rozmaite	środki	zarządzania	nimi,	
choć	swoiste	dla	każdego	z	rodzajów	ryzyka,	
są	w	dużej	mierze	 ze	 sobą	powiązane.	 Taka	
korelacja	 służy	 osiągnięciu	 tego	 samego,	
wspólnego	celu,	 jakim	jest	ograniczenie	nie-
stabilności	 przepływów	 gotówkowych	 oraz	
spodziewanych	zwrotów.

Poza	 instrumentami	 pochodnymi,	 do	 głów-
nych	 instrumentów	 finansowych,	 z	 których	
korzysta	 Spółka,	 należą	 kredyty	 bankowe,	
pożyczki,	 umowy	 leasingu	 finansowego	 fi-
nansujące	 zakup	 środków	 trwałych,	 środki	
pieniężne	 i	 lokaty	 krótkoterminowe.	 Głów-
nym	 celem	 tych	 instrumentów	finansowych	
jest	 pozyskanie	 środków	 finansowych	 na	
finansowanie	 bieżącej	 oraz	 inwestycyjnej	
działalności	 Spółki.	 Spółka	 posiada	 też	 inne	
instrumenty	 finansowe,	 takie	 jak	 należności	
i	zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług,	które	
powstają	bezpośrednio	w	toku	prowadzonej	
przez	nią	działalności.

Główne	rodzaje	ryzyka	wynikającego	z	instru-
mentów	finansowych	Spółki	obejmują	ryzyko	
stopy	procentowej,	ryzyko	walutowe,	ryzyko	
kredytowe	oraz	ryzyko	związane	z	płynnością.	
Zarząd	weryfikuje	i	uzgadnia	zasady	zarządza-
nia	 każdym	 z	 tych	 rodzajów	 ryzyka.	 Spółka	
monitoruje	 również	 ryzyko	 cen	 rynkowych	
dotyczące	wszystkich	 posiadanych	 przez	 nią	
instrumentów	finansowych.

Celem	 strategii	 zarządzania	 ryzykiem	 stopy	
procentowej	 jest	 optymalizacja	 kosztów	 za-
dłużenia	oraz	zapewnienie,	by	zobowiązania	
finansowe	 nie	 stały	 się	 nadmiernie	 niesta-
bilne	 -	 co	 oznacza	 kontrolę	 i	 zmniejszanie	
ryzyka	 ponoszenia	 strat	 w	 wyniku	 wahań	
stóp	 procentowych,	 do	 których	 indeksowa-
ny	jest	dług	Spółki,	w	całości	denominowany	 
w	złotych.

Na	 koniec	 2020	 roku	 Spółka	 nie	 posiada-
ła	 zawartych	 kontraktów	 na	 zamianę	 stóp	
procentowych.	 Narażenie	 Spółki	 na	 ryzyko	
wywołane	zmianami	stóp	procentowych	do-
tyczy	 przede	 wszystkim	 długoterminowych	
zobowiązań	 finansowych	 (pożyczek	 i	 kredy-
tów	 długoterminowych	 oraz	 długotermino-
wego	leasingu).	Spółka	korzysta	ze	zobowią-
zań	 o	 oprocentowaniu	 zmiennym,	 opartym	 
o	WIBOR	1M	i	3M.

Spółka	 jest	 narażona	 na	 ryzyko	 walutowe	 
z	 tytułu	 zawieranych	 transakcji.	 Ryzyko	 ta-
kie powstaje przede wszystkim w wyniku 
ustalania	 wartości	 przychodów	 w	 zawiera-
nych	kontraktach	w	EUR,	podczas	gdy	więk-
szość	 zakupów	 wyrażona	 jest	 w	 walucie	
sprawozdawczej	 jednostki.	 Spółka	 zawiera	
transakcje	 „outright	 forward”	 w	 taki	 spo-
sób,	aby	odpowiadały	one	warunkom	zabez-
pieczanych	pozycji	 i	 zapewniały	 dzięki	 temu	
maksymalną	 skuteczność	 zabezpieczania.	 

3.2.1. Udziały  
i akcje własne
Spółka	 nie	 posiada	 akcji	 własnych	 oraz	 nie	
dokonała	nabycia	i	zbycia	w	roku	obrotowym	
2020.	

3.2.2. Zarządzanie  
ryzykiem finansowym
Polityka	 zarządzania	 ryzykiem	 finansowym	
Spółki	służy	minimalizacji	ewentualnych	uje-
-mnych	 skutków	 wywołanych	 niepewnością	
właściwą	 rynkom	 finansowym.	 Niepewność	
ta,	 znajdująca	 odbicie	 w	 rozmaitych	 aspek-
tach,	wymaga	szczególnej	uwagi	oraz	podej-
mowania	konkretnych,	skutecznych	środków	
w	toku	zarządzania	ryzykiem	finansowym.

Obwodnica	Niemodlina
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3.2.3. Przewidywana  
sytuacja finansowa
Na	podstawie	 stabilnego	portfela	 zamówień	
posiadanego	przez	 Spółkę	w	2021	 roku	pla-
nowane	jest	utrzymanie	wysokiego	poziomu	
przychodów	 zwłaszcza	 w	 obszarze	 budow-
nictwa	 infrastrukturalnego	 (drogi,	 mosty)	
wynikające	 z	 zawartych	 kontraktów	 oraz	
zwiększenie	 udziału	 sektora	 budownictwa	
kubaturowego	 (mieszkalnego,	 usługowego,	
PPP)	w	całości	przychodów	Spółki	na	pozio-
mie	około	25-30%	obrotu	rocznego.

Marże	operacyjne	powinny	się	stabilizować	z	
pozytywną	perspektywą	z	uwagi	na	stabiliza-
cję	kosztów	materiałów	oraz	cen	usług	pod-
wykonawców	na	rynku.

Fakt	posiadania	przez	 Spółkę	 zasobów	zmo-
bilizowanych	na	rynku	polskim,	wieloletniego	
doświadczenia	 w	 realizacji	 projektów	 infra-
strukturalnych	 oraz	 rosnącej	 dywersyfikacji	
profilu	działalności	pozwala	z	umiarkowanym	
optymizmem	patrzeć	w	przyszłość.

W	 ujęciu	 historycznym	 narażenie	 Spółki	 na	
ryzyko	wahań	kursowych	pojawiało	się	tylko	
wyjątkowo	i	miało	nieistotny	charakter,	dzięki	
czemu	zyski	Spółki	były	mniej	podatne	na	wa-
hania	 kursowe.	Na	koniec	2020	 roku	 spółka	
nie	posiadała	zawartych	transakcji	na	ryzyko	
wahań	kursowych.

Spółka	 stara	 się	 zawierać	 transakcje	wyłącz-
nie	z	renomowanymi	firmami	o	dobrej	zdol-
ności	 kredytowej.	 Narażenie	 Spółki	 na	 ry-
zyko	 kredytowe	 jest	 bardzo	 niewielkie,	 jako	
że	 jej	najwięksi	klienci	 to	podmioty	 z	 sekto-
ra	 publicznego,	 zatem	 Spółka	 jest	w	 bardzo	
ograniczonym	 zakresie	 zdana	 na	 należności	 
z	 tytułu	 sprzedaży	materiałów	—	wierzytel-
ności	zabezpieczonych	kontraktowo.

Wszyscy	 klienci,	 którzy	 pragną	 korzystać	 
z	 kredytów	 kupieckich,	 poddawani	 są	 pro-
cedurom	 wstępnej	 weryfikacji.	 Ponadto,	
dzięki	 bieżącemu	 monitorowaniu	 stanów	
należności,	 narażenie	 Spółki	 na	 ryzyko	 nie-
ściągalnych	 należności	 jest	 ograniczone.	 Ła-
godzenie	 ryzyka	 kredytowego	 ma	 charak-
ter	 prewencyjny,	 następuje	 bowiem	 jeszcze	
przed	 jego	 wystąpieniem,	 dzięki	 wsparciu	
podmiotów	 udzielających	 informacji	 o	 ryzy-
ku	kredytowym	oraz	przedstawiających	pro-
file	 takiego	 ryzyka,	dostarczając	 tym	samym	
podstaw	do	 decyzji	 o	 przedłużeniu	 kredytu.	
Następnie,	 po	 przedłużeniu	 kredytu,	 łago-
dzenie	ryzyka	polega	na	zorganizowaniu	oraz	
utrzymywaniu	struktur	kontroli	kredytu,	a	w	
szczególnych	przypadkach	na	występowaniu	 
z	roszczeniem	z	tytułu	zabezpieczenia	kredy-
tu	wobec	poręczycieli	na	rynku.

Środki	 te	umożliwiają	utrzymywanie	wierzy-
telności	 klientów	 na	 poziomie	 niezagrażają-
cym	stabilnej	sytuacji	finansowej	Spółki.

Spółka	 monitoruje	 ryzyko	 braku	 funduszy	
poprzez	 okresowe	 planowanie	 płynności,	
uwzględniając	 terminy	 wymagalności	 /	 za-
padalności	zarówno	inwestycji	jak	i	aktywów	
finansowych	 oraz	 prognozowane	 przepływy	
pieniężne	z	działalności	operacyjnej.

Celem	 zarządzania	 ryzykiem	 związanym	 
z	płynnością	 jest	zapewnienie,	by	środki	do-
stępne	 co	 pewien	 czas	 wystarczały	 na	 ter-
minowe	 zaspokajanie	 zaciągniętych	 zobo-
wiązań.	Polega	to	zatem	na	zapewnieniu,	by	
Spółka	 dysponowała	 środkami	 finansowymi	
(saldami	 i	 wpływami	 pieniężnymi)	wymaga-
nymi	do	zaspokojenia	jej	zobowiązań	(wydat-
ków	pieniężnych),	kiedy	te	stają	się	wymagal-
ne.

Zapewnienie	 sporej	 elastyczności	 
finansowej,	 nieodzownej	 dla	 zarządzania	
tym	 ryzykiem,	 jest	 dokonywane	 za	 pomocą	 
następujących	środków:

• stworzenie	partnerskich	stosunków	 
z	podmiotami	finansowymi;	pozyskanie	
długofalowego	wsparcia	finansowego	 
z	ich	strony;	 

• zawieranie	kontraktów	oraz	pozyskanie	
nadmiarowych	linii	kredytowych,	służą-
cych	jako	rezerwy	płynności,	dostępnych	
do	wykorzystania	w	każdej	chwili; 

• skrupulatne	planowanie	finansowe	w	
przedsiębiorstwie,	w	tym	przygotowanie	
i	okresowy	przegląd	rachunków	prze-
pływów	gotówkowych,	co	umożliwia	
prognozowanie	nadwyżek	oraz	deficytów	
finansowych; 

• finansowanie	inwestycji	średnio-	i	dłu-
goterminowych,	dostosowywanie	termi-
nów	płatności	długów	oraz	planu	spłaty	
zobowiązań	pożyczkowych	do	możliwości	
projektu	lub	przedsiębiorstwa	w	zakresie	
generowania	przepływów	gotówkowych.

S7	Szczepanowice-Widoma
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3.3 Rozwój kadr

3.3.1. Zasoby ludzkie
W	 porównaniu	 z	 rokiem	 ubiegłym,	 w	 2020	
roku	średnia	liczba	pracowników	w	Mota-En-
gil	Central	Europe	S.A.	zmniejszyła	się.	Nastą-
pił	spadek	o	5,08%	w	stosunku	do	roku	ubie-
głego	 (średnia	 liczba	 zatrudnionych	 badana	
jest	z	dwunastu	miesięcy,	a	stan	do	obliczeń	
brany	 jest	 na	 ostatni	 dzień	 każdego	miesią-

ca).	Porównując	 liczbę	pracowników	zatrud-
nionych	na	ostatni	dzień	roku	tj.	31	grudnia	
2020	roku,	 spadek	był	większy	o	12,36	%	w	
stosunku	do	roku	ubiegłego.	Przyglądając	się	
zmianom	w	podziale	na	pracowników	fizycz-
nych	i	umysłowych	–	na	koniec	roku	występu-
je	 tendencja	 spadkowa	wśród	 pracowników	
umysłowych	i		pracowników	fizycznych.

Dynamika  
zatrudnienia 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

średnia 31.gru średnia 31.gru średnia 31.gru średnia 31.gru średnia 31.gru średnia 31.gru średnia 31.gru

Zarząd 4 4 6 6 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5

Pracownicy  
umysłowi 542 545 546 568 556 552 518 515 529 514 652 660 626 588

Pracownicy 
fizyczni 958 828 804 785 746 707 716 724 703 662 641 646 601 556

OGÓŁEM 1	504 1	377 1	356 1	359 1	307 1	264 1	238 1	244 1	236 1	179 1298 1311 1232 1149

Tabele	poniżej	przedstawiają	przebieg	zatrudnienia	w	ostatnich	latach:

Rozwój kadr w podziale na kategorie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pracownicy biurowi 177 146 135 113 109 214 193

Dyrektorzy	/	Menedżerowie	 269 299 281 264 271 299 259

Inżynierowie	/	Technicy	/	Pracownicy	laboratorium 103 129 143 143 137 152 141

Kierowcy	/	Operatorzy 260 286 255 244 252 260 205

Mechanicy 24 23 23 20 22 21 16

Zbrojarze 26 16 11 12 7 6 5

Cieśle 60 87 82 78 69 62 56

Elektrycy	 35 18 14 10 9 6 6

Ślusarze	/	Spawacze 22 27 20 14 11 10 8

Pracownicy 373 305 272 315 268 261 236

Pracownicy	niewykwalifikowani	 28 23 28 31 24 20 24

Poniższa	tabela	ukazuje	dynamikę	w	strukturze	kadr	w	podziale	na	kategorie	zatrudnienia:

Całkowity	koszt	wynagrodzeń	w	roku	raportowanym	ukształtował	się	na	poziomie	przekracza-
jącym	99	mln	złotych,	co	oznacza	spadek	na	poziomie	7,35	%	w	stosunku	do	roku	ubiegłego.	

Koszty wynagrodzeń kadr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

OGÓŁEM	wynagrodzenia	
PLN 87	754	153,81 90	669	961,56 89	209	506,95 89	024	395,43 98	043	118,58 106	939	282,04 99	081	277,95

Pracownicy	MECE

48 49Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2020

W
st

ęp
Sp

ra
w

oz
da

ni
e 

Za
rz

ąd
u 

z d
zia

ła
ln

oś
ci

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
Fi

na
ns

ow
e

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
ni

ez
al

eż
ne

go
 b

ie
gł

eg
o 

re
w

id
en

ta
 z 

ba
da

ni
a

Działalność	gospodarcza	w	2020	roku.		Rozwój	kadr.



3.3.2. Szkolenia
W 2020 roku działania szkoleniowo-roz-
wojowe, w związku z wprowadzonymi  
ograniczeniami spowodowanymi epide-
mią koronawirusa, odbywały się głównie  
w formie on-line.	Wiele	zaplanowanych	szko-
leń	 stacjonarnych	 zostało	 odwołanych	 lub	
przeniesionych	na	 rok	 2021.	W	poprzednim	
roku	 -	 2020	 przeprowadzono	 głównie	 szko-
lenia	 o	 tematyce	 pozwalającej	 odnaleźć	 się	
pracownikom	w	 nowej	 rzeczywistości	 pracy	
zdalnej.

Dla	wszystkich	pracowników	spółki	
zorganizowano	 interaktywny we-
binar z ekspertem,	dotyczący	epi-

demii	 Covid-19,	 podczas	 którego	 każdy	 
z	 pracowników	mógł	 uzyskać	 odpowiedź	 na	
pojawiające	 się	 pytania	 i	 wątpliwości.	 
Zagadnienia szkoleniowe dla kadry  
menadżerskiej dotyczyły umiejętności  
prowadzenia spotkań w formie zdalnej oraz 
zarządzania zespołami rozproszonymi oraz 
online.  Dodatkowo,	pracownicy	uczestniczyli	
w licznych szkoleniach zewnętrznych doty-
czących aktualizacji przepisów prawnych czy 
finansowych,	 w	 związku	 z	 wprowadzanymi	 
w	2020	 rozporządzeniami.	 Pracownicy	mieli	
również	 możliwość	 uczestniczyć	 w	 szkole-
niach	 specjalistycznych	 dotyczących	 obsługi	
programów	czy	sprzętów,	kompetencji	 tech-
nicznych	 pracowników,	 podnoszenia	 kwalifi-
kacji	 inżynierskich,	 a	 także	w	 konferencjach	
branżowych	organizowanych	głównie	online.

Zespół	HR	Development,	pomimo	
ograniczeń,	 organizował	 także	

wewnętrzne szkolenia onboardingowe dla	
nowych	pracowników	w	formie	online,	które	

wspierają	wdrożenie	do	nowego	miejsca	pra-
cy.	 W formie zdalnej zorganizowano także 
spotkania	dla	kadry	menadżerskiej	dotyczące	
„Przeciwdziałania	 Mobbingowi”,	 których	 
realizowanie	 rozpoczęto	 już	 w	 2019	 roku.	
Szkolenia	 te	objęły	pracowników	w	centrali,	
jak	i	na	kontraktach.	

ENG  Duże	 znaczenie	 dla	 Mota-Engil	
Central	 Europe	 S.A.	 ma	 również	
doskonalenie umiejętności języ-
kowych.	 Firma	od	kilku	 lat	 stwa-

rza	możliwości	uczestnictwa	w	kursach	języka	
angielskiego	 na	 różnych	 poziomach	 naucza-
nia.	Zajęcia językowe stanowią istotny odse-
tek w ogólnej liczbie szkoleń i od lat cieszą 
się dużą frekwencją.	 Jest	 to	 również	ważny	
element	 systemu	 benefitów	 w	 firmie.	 
Zajęcia	 z	 języka	 angielskiego	 w	 2020	 roku	
przeniesiono	także	na	formę	spotkań	online.	
W	związku	z	pozytywnymi	opiniami,	w	2021	
roku	 planujemy	 pozostanie	 przy	 tej	 formie	 
zajęć	zarówno	w	kwestii	zajęć	językowych,	jak	
i	szkoleń	onboardingowych.	Taka	forma	zajęć	
daje	 pracownikom	 możliwość	 poznania	 się	 
i	 nawiązania	 relacji	 niezależnie	 od	 miejsca	
pracy.

W 2021 roku Dział HR Development 
planuje zrealizowanie działań  
szkoleniowo - rozwojowych dotyczą-

cych umiejętności miękkich czy zarządzania.	 
Z	 początkiem	 roku	 rozpoczęto	 Akademię	 
Managera.	Mamy	także	nadzieję	na	ponowne	
wznowienie	 szkoleń	 stacjonarnych,	 aby	 jak	
najlepiej	 zrealizować	 plany	 szkoleniowe	 
założone	 w	 2020	 roku,	 które	 zostały	 
potwierdzone	z	menadżerami.	

Szkolenia – podsumowanie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Szkolenia	ogółem	 283 626 467 56 66 84 40

Łączna	liczba	uczestników 1323 1734 932 840 489 520 640

Łączna	wartość	przeprowadzonych	szkoleń	 PLN	618	324 PLN	584	107 PLN	774	293 PLN		164	359 PLN	367	930 PLN	365	860 PLN	187	773Pracownicy	MECE
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3.3.3. Aktywność  
rekrutacyjna
W 2020 roku zgłoszono do działu HR  
o 35% mniej rekrutacji niż w roku poprzed-
nim.	 Zmniejszenie	 rekrutacji	 było	 wynikiem	
epidemii	w	Polsce,	 gdzie	procesy	 całkowicie	
zostały	zawieszone	w	okresie	od	04.2020	do	
06.2020	r.	

Powrót	 do	 procesów	 rekrutacyjnych	 nastą-
pił	 w	 okresie	 wakacyjnym,	 jednak	 zmieniła	
się	 forma	 prowadzenia	 rozmów	 i	 odbywały	
się	 one	 w	 wersji	 online	 przez	 aplikację	Mi-
crosoft	 Teams.	 Dzięki	 temu	 	 procesy	 rekru-
tacyjne	mogły	być	kontynuowane	z	uwzględ-
nieniem	wszelkich	środków	bezpieczeństwa.		 

W większości rekrutacje były prowadzone 
w obszarach produkcyjnych, na kontraktach 
infrastrukturalnych i kubaturowych, które 
weszły do procesu produkcyjnego, mimo 
trwającej pandemii.	 Największy	 wzrost	 za-
potrzebowania	 widoczny	 był	 w	 obszarze	 
stanowisk	 inżynieryjnych	 i	 specjalistycznych	
na	 kontraktach.	 Pozostałe	 procesy	 rekruta-
cyjne	 dotyczyły	 stanowisk	 specjalistycznych	
wspierających	funkcjonowanie	biznesu.

 
Potrzeba	 pozyskania	 nowych	 pracowników	
wynikała	zarówno	z	rotacji	na	stanowiskach,	
jak	i	z	potrzeby	obsadzenia	nowych	wakatów	
w	związku	z	nowymi	inwestycjami.
Zdecydowana większość procesów  
rekrutacyjnych została zrealizowana przez 
wewnętrzny zespół HR Development.	

-35%
mniej rekrutacji  

niż	w	2020	roku

największy	wzrost	rekrutacji	na	stanowiska 
  inżynieryjne  
  i specjalistyczne  

  na kontraktach

Rekrutacje – podsumowanie 2018 2019 2020

Łączna	liczba	rekrutacji	zgłoszona	do	działu	HR	 138 225 146

Łączna	liczba	zatrudnionych	za	pośrednictwem	agencji	zewnętrznych	 1 0 0

Program	Praktyk	Letnich
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3.3.5. Działania  
dla pracowników

Mota-Engil	 Central	 Europe	 S.A.	 dba	 o	 inte-
grację	pracowników	firmy	oraz	promuje	swój	
pozytywny	 wizerunek	 zarówno	 wewnątrz,	
jak	i	na	zewnątrz	organizacji.	W	tym	miejscu	
warto	wyróżnić	kilka	 inicjatyw,	które	zostały	
zrealizowane	w	2020	roku	przez	Dział	Komu-
nikacji	i	Relacji	Zewnętrznych.

Wydarzenia	 te	 miały	 na	 celu	 wzrost	 za- 
angażowania	pracowników,	integrację	oraz	sa-
tysfakcję	ze	wspólnej	realizacji	projektu	spo-
łecznego.	 Największą	 korzyścią	 z	 podejmo-
wania	takich	działań	jest	tworzenie	przyjaznej	 
atmosfery	w	pracy	oraz	zwiększenie	identyfi-
kacji	z	firmą.	

• Wyprawki	dla	Nowonarodzonych	 
Dzieci	Pracowników 

• Dzień	Dziecka 

• Dzień	Budowlańca 

• Konkurs	Fotograficzny	dla	Pracowników 

• Udział	w	Poland	Business	Run	 

• Kiermasz	Świąteczny	 
wraz	ze	wsparciem	hospicjum	Alma	Spei

3.3.4. Dodatkowe 
projekty HR
W 2020 roku przygotowano wdrożenie  
projektów, wspierających zarządzanie  
efektywnością pracowników w firmie  
oraz wspierających działania Employer Bran-
dingowe firmy:

Kontynuowano	dostosowywanie	pro-
cesów	wewnętrznych	do	korporacyj-
nych	rozwiązań	w	zakresie	systemów	

premiowych	i	zarządzania	karierą	zawodową.

Przygotowano	wszelkie	procesy	do	
wprowadzenia	 Modelu	 Kariery	 
Zawodowej	 z	 uwzględnieniem	

przypisania	do	MEG	wszystkich	pracowników.	
Wdrożenie	 Modelu	 nastąpiło	 w	 styczniu	
2021.

Kontynuowano	 działania	 na	 rzecz	
zdrowia	 psychicznego	 pracowni-
ków,	 które	 wiążą	 się	 z	 ustanowie-

niem	 polityki	 antymobbingowej	 i	 przeciw-
działaniu	dyskryminacji.

Wprowadzono	elastyczne	rozwiąza-
nia w zakresie czasu pracy i pracy 
zdalnej,	które	wychodzą	naprzeciw	

oczekiwaniom	pracowników.

W	2020	roku	kontynuowano	prowa-
dzenie	wywiadów	z	osobami	odcho-
dzącymi	 z	 Mota-Engil	 Central	 

Europe	 S.A.	 i	 monitorowano	 występowanie	
przejawów	 niepożądanych	 zachowań	 w	 ra-
mach	 ochrony	 interesów	 pracowników.	 
Na	 tej	 podstawie	 przygotowano	 Raport	 
„Exit	Interview	2020”.

Dokonano procesu oceny pracow-
ników	 w	 systemie	 SAP	 Success	 
Factors	za	pomocą	harmonogramu	

wraz	 z	 rozwiązaniami	 optymalizacyjnymi	 
w	zakresie	poszczególnych	jej	etapów.

Pomimo	 licznych	 obostrzeń	 epide-
micznych,	 zorganizowano	 Letnie	
Praktyki	Studenckie	w	różnych	lokali-

zacjach	 działania	 Spółki,	 z	 zachowaniem	
wszelkich	obostrzeń	sanitarnych.

Wprowadzono,	 we	 współpracy	 
z	Politechniką	Krakowską,	Program	

Stypendialny	dla	młodych	talentów	z	branży	
budowlanej.
Uczestniczono	w	Wirtualnych	 Targach	 Pracy	
dla	 studentów	 i	 zainteresowanych	 kandyda-
tów.	 Ciąg	 dalszy	 działań	 planowany	 jest	 na	
rok	2021.

Wyprawka	dla	Dzieci	Pracowników
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20,00

2020

3.4.2. Statystyki wypadkowości

3.4 BHP i środowisko

3.4.1. Bezpieczeństwo 
pracy w Mota-Engil  
Cental Europe S.A. 
Ubiegły rok minął pod znakiem działań po-
dejmowanych w obliczu pandemii wirusa 
SARS-CoV-2.	W	 związku	 z	 zaistniałą	 sytuacją	
wdrożone	zostały	w	spółce	odpowiednie	pro-
cedury,	 pozwalające	na	bezpieczną	 kontynu-
ację	 projektów.	 Wdrożono	 również	 szereg	
działań	technicznych	i	organizacyjnych

W	roku	2020	doszło	do	30	wypadków	 
przy	pracy.	W analizowanym okresie  
nie doszło do żadnego ciężkiego  
ani śmiertelnego wypadku.

zmniejszających	 ryzyko	 zarażenia	 wirusem	
włącznie	z	bardzo	rozbudowanym	procesem	
informowania	 pracowników	 na	 wszystkich	
szczeblach	 o	 podejmowanych	 działaniach	 
i	wszystkich	 zmianach	wynikających	 z	 dyna-
micznej	 aktualizacji	 przepisów	 krajowych	
oraz	wewnętrznych	uregulowań	MECE.

Wskaźnik	częstotliwości	wypadków	w	Mota-Engil	Central	Europe	S.A.	(2008-2020)

Wskaźnik	ciężkości	wypadków	w	Mota-Engil	Central	Europe	S.A.	(2008-2020)

13,95

20152014201320122011201020092008 2019201820172016

17,31

12,08
13,84

18,71

14,10
15,88

10,16
13,02

11,20
13,64

		9,41

202020152014201320122011201020092008 2019201820172016

0,390,57

3,53

0,59 0,49 0,64 0,47

3,22

0,43

3,63

0,68 0,49
		0,24

3.4.3. Działania  
w ramach Porozumienia 
dla Bezpieczeństwa  
w Budownictwie.

W ramach pracy Porozumienia dla  
Bezpieczeństwa w Budownictwie w roku 
ubiegłym zrealizowano szereg inicjatyw, 
których celem było uświadamianie  
pracowników o zagrożeniach oraz poprawa 
bezpieczeństwa na placach budów. 

Zrealizowane	projekty	to	przede	wszystkim:

Badanie komfortu  
cieplnego odzieży  

roboczej pracowników     
fizycznych

Jest	to	kontynuacja	projektu	rozpoczętego	w	
roku	 2019,	 którego	 celem	 jest	 opracowanie	
projektów	wzorniczych	wielofunkcyjnych,	in-
teligentnych	 zestawów	 odzieży	 ciepłochron-
nej	 na	 potrzeby	 sektora	 budowlanego	 oraz	
opracowanie	 projektu	 kalkulatora	 optymali-
zacji	 komfortu	 cieplnego.	 Ten	 etap	 projektu	
polegał	na	badaniu	 komfortu	 cieplnego	 sto-
sowanej	aktualnie	odzieży	w	Mota-Engil	Cen-
tral	 Europe	 warunkach	 rzeczywistych	 przy	
wykorzystaniu	 bezprzewodowych	 czujników	
temperatury	i	wilgotności	klimatu.

Transport pionowy  
– dobre praktyki

Projekt	 jest	 przewidziany	 na	 dwa	 lata	 i	 jest	
wynikiem	stosunkowo	dużej	ilości	wypadków	
w	branży	budowlanej	 powiązanych	 z	 proce-
sem	transportu	pionowego,	a	także	wejściem	
w	 życie,	 w	 roku	 2019,	 nowych	 przepisów	 
bezpieczeństwa	 pracy,	 dotyczących	 obsługi	
żurawi	wieżowych	i	szybkomontujących.

Celem projektu jest:

• podniesienie	 jakości	 instruktaży 
stanowiskowych	na	 stanowiskach	 sygna-
listów	 i	 hakowych,	 a	 tym	 samym	 pod-
niesienie	 świadomości	 pracowników	 
w	 zakresie	 prawidłowego	 prowadzenia	 
transportu	pionowego,

• zwrócenie	 uwagi	 osób	 nadzorujących	
prace	 na	 konieczność	 prawidłowego	 za-
planowania	 i	 zorganizowania	 procesu	
transportu	 w	 kontekście	 zeszłorocznej	
zmiany	przepisów,	

• standaryzacja	dokumentów	powiązanych	
z	procesem	transportu	pionowego.

Projekt	 zakładał	 opracowanie materiałów 
szkoleniowych dla hakowych i sygnalistów 
oraz wzorów dokumentów powiązanych  
z transportem pionowym	takich,	jak	instruk-
cje	 bezpieczeństwa	 prac	 transportowych,	
instrukcje	ewakuacji	z	kabiny	żurawia,	czy	in-
strukcja	pracy	żurawia	w	warunkach	kolizji.

W	roku	2020	powstał	katalog dobrych 
praktyk	w	zakresie	prawidłowych	sposobów	
podpinania	ładunków	przeznaczonych	do	
transportu	pionowego	z	użyciem	urządzeń	
transportu	bliskiego.	
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Katalog	ma	 formę	 skoroszytu	 A4,	w	 którym	 
z	 wykorzystaniem	 grafik	 i	 opisów,	 przedsta-
wione	zostały	prawidłowe	sposoby	mocowa-
nia	ładunków	przy	pomocy	zawiesi	ogólnego	
i	 specjalnego	 przeznaczenia.	Wyodrębniono		
8	 grup	 ładunków	 przeznaczonych	 do	 trans-
portu:	 np.	 zbrojenie,	 deskowanie,	 elementy	
żelbetowe	itd.

Skoroszyt	 będzie	 wykorzystywany	 przy	 pro-
wadzeniu	instruktaży	stanowiskowych,	może	
być	dystrybuowany	wśród	pracowników	zaj-
mujących	 się	 transportem	 pionowym	 i	 sta-
nowić	dla	nich	swego	rodzaju	ściągę	podczas	
pracy.	W	 ramach	 projektu	 powstał	 też	pro-
gram szkolenia sygnalistów i hakowych oraz 
prezentacja szkoleniowa.

Zabezpieczenie  
zbiorowe – wytyczne

Celem	 projektu	 jest	 podniesienie	 świado-
mości	 w	 zakresie	 zabezpieczeń	 zbiorowych	
pracowników	 nadzoru	 i	 sił	 wykonawczych	 
na budowach oraz standaryzacja zabezpie-
czeń	 zbiorowych.	Powstał katalog z wytycz-
nymi,	 który	 obrazuje	 dostępne	 rozwiązania	
w	 zakresie	 technicznych	 środków	 ochrony	
zbiorowej	przed	upadkiem	z	wysokości.	Gra-
ficzne	zobrazowanie	zastosowania	tych	środ-
ków	 ułatwi	 kadrze	 nadzorującej	 prawidło-
we	 zaplanowanie	 i	 dobór	 zabezpieczeń,	 
a	pracownikom	wykonawczym	-	ich	prawidło-
we	stosowanie.

Szkolenia informacyjne  
– film szkoleniowy

Ukończono	film	szkoleniowy	z	tłumaczeniem	
na	język	ukraiński,	który	ułatwi	przekaz	infor-
macji i zasad bezpiecznej pracy przy wprowa-
dzeniu	na	nasze	place	budów	firm	podwyko-
nawczych	bazujących	często	na	pracownikach	
z	Ukrainy.	Film	przedstawia	również	najczęst-
sze	błędy	organizacyjne	 i	 ludzkie	na	placach	
budów,	dlatego	uczestnicy	szkolenia	są	anga-
żowani	do	wskazywania	nieprawidłowości.

Szkolenia okresowe

Przygotowano	nowe	prezentacje	do	przepro-
wadzania	 szkoleń	 okresowych	 na	 stanowi-
skach	 robotniczych.	 Prezentacje	 są	 wzboga-
cone	o	filmy	instruktażowe	i	ćwiczenia.

 
 

3.4.4. Kampanie  
świadomości, sprzęt  
i materiały w zakresie 
bezpieczeństwa pracy 

Tydzień  
Bezpieczeństwa

W dniach 5 – 11 października 2020 roku 
już po raz siódmy Mota-Engil Central  
Europe wraz z pozostałymi sygnatariuszami  
Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Bu-
downictwie przeprowadziła akcję „Tydzień 
Bezpieczeństwa”, pod hasłem „Drużyna  
bezpiecznie się trzyma”.	

500	uczestników
26	wydarzeń

10	lokalizacji

Duże	 zaangażowanie	 kierownictwa	 budów,	
specjalistów	ds.	BHP	oraz	pracowników	pro-
dukcyjnych,	 podwykonawców	 i	 dostawców	
pozwoliło,	 pomimo	 stanu	 epidemii,	 zor-
ganizować	 aktywności	 związane	 z	 bezpie-
czeństwem	 pracy.	Wszystkie podejmowane 
działania przeprowadzane były z zachowa-
niem odpowiedniego reżimu sanitarnego,	
pozwalając	tym	samym	na	bezpieczny	udział	
pracowników	Mota-Engil,	jak	i	firm	podwyko-
nawczych.	 Konieczne	 było	 jednakże	 ograni-
czenie	liczby	uczestników.	

Wydarzenia	 przeprowadzono	 w	 10	 lokali-
zacjach.	W	aktywnościach	udział	wzięło	 po-
nad	 300	 pracowników	 Mota-Engil	 Central	
Europe,	 zarówno	pracowników	nadzoru,	 jak	

i	 na	 stanowiskach	 robotniczych,	 oraz	ponad	
200	 pracowników	 firm	 podwykonawczych.	
Pomimo	 trudności	 organizacyjnych	 uda-
ło	 się	 zaangażować	 7	 instytucji	 wspierają-
cych.	 Zorganizowanych	 zostało	26	wydarzeń	 
i	pokazów.	

Aktywności, w których brali udział uczestni-
cy to między innymi:

• kwadranse	 bezpieczeństwa,	 dotyczące	
różnych	 tematyk	 np.	 szelki	 bezpieczeń-
stwa,	 praca	 w	 wykopach,	 prace	 trans-
portowe,	prace	pożarowo	niebezpieczne, 

• spotkania	 z	 inspektorami	 Państwowej	
Inspekcji	 Pracy,	 na	 których	 poruszo-
no	 tematy	 wypadków	 przy	 pracy,	 prac	
na	 wysokości,	 organizacji	 budowy	 oraz	
odpowiedzialności	 za	 bezpieczeństwo	 
na	budowie,

• szkolenia	 z	 pierwszej	 pomocy	 przedme-
dycznej,

• pokaz	 ewakuacji	 z	 żurawia	 wieżowego	
przeprowadzony	 przez	 jednostkę	 ratow-
nictwa	 wysokościowego	 Państwowej	
Straży	Pożarnej,

• szkolenie	 z	 zakresu	 zabezpieczania	 prac	
prowadzonych	na	krawędziach	obiektów	
mostowych.
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Profilaktyka  
przeciwwirusowa  
w związku z pandemią       

       wirusa SARS-CoV-2

W	 związku	 z	 wprowadzeniem	 stanu	 epide-
mii,	na	 terenach	kontraktów	oraz	w	biurach	
Mota-Engil	 Central	 Europe	 wprowadzono	
dodatkowe	 instrukcje,	 rozwieszono	 plakaty	
informacyjne	 oraz	 ogłoszono	 zalecenia	 wy-
stosowane	 m.in.	 przez	 Główny	 Inspektorat	
Sanitarny,	 Ministerstwo	 Zdrowia	 oraz	 Poro-
zumienie	 dla	 Bezpieczeństwa	 w	 Budownic-
twie.	 Pracownicy	 spółki	 zostali	 zapoznani	 
z	 aktualizacją	 oceny	 ryzyka	 zawodowego.	 
We	 wszystkich	 lokalizacjach	 firmy	 wprowa-
dzone	 zostały	 dodatkowe	 oznakowania	 in-
formujące	o	 lokalizacji	płynu	do	dezynfekcji,	
limicie	osób	w	danych	pomieszczeniach,	ko-
nieczności	 zachowania	 odpowiedniego	 dy-
stansu	oraz	obowiązku	stosowania	maseczek	
ochronnych.

Zakup sprzętu do pracy 
na wysokości

Pod	koniec	roku	2020	zakupiony	został	
sprzęt	do	pracy	na	wysokości.	 
Nowy	asortyment	obejmuje	m.in.:

• punkty	kotwiące, 

• liny	asekuracyjne, 

• szelki	bezpieczeństwa, 

• urządzenia	samohamowne.

Sprzęt	 początkiem	 roku	 2021	 zostanie	 roz-
dysponowany	 na	 kontrakty	MECE.	 Do	 prze-
kazanego	 sprzętu	 dołączona	 będzie,	 oprócz	
instrukcji	 producenta,	 skrócona	 instrukcja	
użytkowania	i	prawidłowego	montażu	wyko-
nana	przez	Dział	BHP.

3.4.5. Nagrody  
i wyróżnienia

Licznik dni  
bez wypadku

Już po raz dziewiąty zorganizowano  
konkurs „Licznik dni bez wypadku”.  
W trakcie konkursu sumowano dni bezwy-
padkowe	 na	 budowach	 Mota-Engil	 Central	
Europe.	 Pracownikom	 zwycięskich	 kontrak-
tów	 wręczono	 nagrody	 rzeczowe.	 Dodatko-
wo	 kontrakty	 zostały	 uhonorowane	 tytułem	
„Bezpieczna	budowa	Mota-Engil”.

Poniżej laureaci konkursu:

w	kategorii	Duże kontrakty: 
Budowa	obwodnicy	Janowa	Lubelskiego	 
w	ciągu	drogi	ekspresowej	S19	z	wynikiem	
334	dni.
 
w	kategorii	Budownictwo kubaturowe: 
Budowa	zabudowy	usługowej	i	mieszkanio-
wej	wielorodzinnej	przy	ul.	Panieńskiej	 
w	Szczecinie	z	wynikiem	334	dni.

Ideą	konkursu	jest	promowanie	dobrych	prak-
tyk	 w	 ramach	 organizacji	 bezpiecznych	 sta-
nowisk	pracy	w	procesie	 realizacji	obiektów	
budowlanych	oraz	wzbudzenie	wewnętrznej,	
pozytywnej	rywalizacji	w	walce	o	bezpieczny	
plac	budowy.

Tydzień	Bezpieczeństwa	-	pokaz	ewakuacji	z	żurawia	wieżowego
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 3.4.6. Inne zagadnienia

Profilaktyka  
przeciwwirusowa  

       w związku z pandemią  
       wirusa SARS-CoV-2

Wraz	 za	 regulacjami	 prawnymi	 oraz	 wy-
tycznymi	 Państwowej	 Inspekcji	 Sanitarnej	
i	 Państwowej	 Inspekcji	 Pracy,	 z	 uwagi	 na	
szczególne	 okoliczności	 ogólnoświatowego	
zagrożenia	epidemiologicznego	wywołanego	
wirusem	SARS-CoV-2,	podjęto	w	firmie	wie-
le	działań	technicznych	i	organizacyjnych.	Do	
kluczowych	należy	powołanie w firmie szta-
bu kryzysowego COVID-19	 i	 regularne	 spo-
tkania	jej	członków	celem	bieżącego	monito-
rowania	sytuacji	epidemiologicznej	poprzez:

• bieżący	 przegląd	 informacji	 publikowa-
nych	na	stronach	rządowych,

• selekcja	 ewentualnych	 obostrzeń	 doty-
czących	działalności	Spółki,

• przewidywanie	 potencjalnych	 zagrożeń, 
 

• podejmowanie	 działań	 mające	 na	 celu	
zmniejszenie	lub	eliminację	zagrożeń,

• komunikację	sytuacji	w	Spółce.

Poniżej przedstawiono przykładowe  
działania realizowane w ramach  
profilaktyki przeciwwirusowej: 

• opracowanie i zapoznanie pracowni-
ków	z	instrukcją	BHP:	Zasady	profilaktyki	 
przeciwwirusowej	 SARS-CoV-2;	 opra-
cowanie	 analogicznego	 dokumentu	 dla	 
gości	odwiedzających	firmę,

• opracowanie	 i	 dystrybucja	wśród	Dyrek-
torów	 kontraktów	 Instrukcji	 postępowa-
nia	 na	 wypadek	 stwierdzenia	 potencjal-
nego	 zagrożenia	 zarażeniem	 COVID-19	
wśród	pracowników	zaangażowanych		re-
alizację	kontraktów	budowlanych,	

• informowanie	 pracowników	 o	 wdraża-
nych	w	firmie	 środkach	ostrożności,	wy-
dawanie	 rekomendacji	 (np.	 higiena,	 dy-
stans,	podróże,	spotkania),

• zapewnienie	kanału	komunikacyjnego	ce-
lem	składania	zapytań	przez	pracowników, 

• zapewnienie	możliwości	 niepodejmowa-
nia	pracy	przez	osoby	z	grupy	potencjal-
nego	zwiększonego	ryzyka,

• zapewnienie	 pracownikom	 możliwości	
korzystania	z	zasiłku	opiekuńczego,

• zwiększenie	 udziału	 osób	 pracujących	
zdalnie	i	komunikacja	zasad	pracy	zdalnej,	
elastyczne	godziny	dla	rodziców,	praca	ze-
społów	w	biurze	w	systemie	rotacyjnym,

• zapewnienie	dodatkowych	narzędzi	infor-
matycznych	 umożliwiających	 i	 zwiększa-
jących	efektywność	pracy	zdalnej,

• adaptacja	 pomieszczeń	 (np.	 sale	 konfe-
rencyjne)	 celem	 zapewnienia	 dodatko-
wych	stanowisk	pracy,

• zwiększenie	 częstotliwości	 sprzątania,	
zwrócenie	 szczególnej	 uwagi	 na	 po-
wierzchnie	 często	 dotykane	 (np.	 klamki,	
przyciski),

• zwiększenie	dostępności	środków	czysto-
ści	 i	 płynów	 dezynfekujących	 na	 budo-
wach,	 w	 biurach	 i	 pozostałych	 jednost-
kach	firmy,	

• ograniczenie	 dostępu	 na	 recepcję	 i	 kon-
taktu	z	pracownikami	recepcji,

• wstrzymanie	 szkoleń	okresowych	 i	 okre-
sowych	badań	medycyny	pracy,	

• zapewnienie	 przez	 dostawcę	 usług	 me-
dycznych	 możliwości	 uzyskania	 przez	
pracowników	 biurowych	 orzeczenia	 
o	zdolności	do	pracy	poprzez	teleporadę,	

• szkolenia	wstępne	i	inne	–	w	miarę	możli-
wości	organizacja	szkoleń	online,

• zwiększenie	 dystansu	 między	 pracowni-
kami	 (stanowiska	pracy)	 i	wprowadzenie	
ograniczeń	 co	do	 liczby	osób	 korzystają-
cych	z	części	wspólnych	(np.	kuchnie),

• wdrożenie	 rozwiązań	 zwiększających	 dy-
stans	między	 pracownikami	 na	 budowie	
(zasada	 niemieszania	 brygad,	 przerwy	 
w	różnych	godzinach),	

• rozwieszenie	materiałów	(plakaty,	naklej-
ki,	piktogramy,	instrukcje)	w	ramach	pro-
wadzonej	kampanii	dot.	profilaktyki	prze-
ciwwirusowej,

• zwiększenie	 liczby	 kontenerów	 sanitar-
nych	 i	 przenośnych	 umywalek	 na	 budo-
wach,

• rekomendacja	rezygnacji	ze	spotkań	(np.	
narady	budowy)	na	rzecz	telekonferencji,

• ograniczenie	 dostępu	 kierowców	
do	 pomieszczenia	 wagowego	 (do-
kumenty	 podawane	 przez	 okno),	 

• zapoznanie	 podwykonawców	 z	 Planem	
Bezpieczeństwa	 i	Ochrony	Zdrowia	 (Plan	
BIOZ)	-	scedowanie	obowiązku	na	przed-
stawiciela	podwykonawcy,

• ograniczenie	 dostępu	 do	 biur	 budów	 –	 
zalecenie	 kontaktu	 telefonicznego	 lub	
email,

• aktualizacja	 Planów	 BIOZ	 na	 budowach	
oraz	 oceny	 ryzyka	 zawodowego	 na	
wszystkich	stanowiskach	–	zidentyfikowa-
nie	zagrożeń	uwzględniając	narażenie	na	
SARS-CoV-2,

• zakupy	 i	 dystrybucja:	 przegrody	 między	
stanowiskami	w	biurze,	płynny	do	dezyn-
fekcji,	 środki	 czystości,	 maski	 ochronne	
FFP1,	 FFP2,	 przyłbice,	 maski	 wielokrot-
nego	 użytku,	 rękawiczki	 jednorazowe,	 
dozowniki	płynów	dezynfekujących.
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3.5.1. Dział sprzętu 
Rok	 2020	 zmienił	 podejście	 oraz	 myślenie	
branży	 budowlanej,	 również	 jeśli	 chodzi	 
o	 zarządzanie	 sprzętem	 i	 transportem.	 
Zmieniająca	 się	 sytuacja	 rynkowa	 spowodo-
wała	szereg	optymalizacji	w	tym	obszarze.

Pomimo	 trudności	 i	 dużej	 dostępności	 jed-
nostek	sprzętowo	transportowych	na	rynku,	
udało się zwiększyć udział pracy jednostek 
MECE nie tylko w obrębie własnych budów, 
jak również i świadcząc usługi wynajmu na 
zewnątrz dla innych firm.

W pierwszej kolejności zopty-
malizowany został park ma-

szyn.	 Częściowa	 redukcja	 oraz	 przesunięcia	
jednostek	w	 Grupie	 spowodowały	 znaczące	
obniżenie	kosztów	utrzymania.	Położony	zo-
stał	przede	wszystkim	nacisk	na	pozostawie-
nie	jednostek	strategicznych	oraz	przynoszą-
cych	 więcej	 korzyści	 finansowych	 dla	 firmy.	
Zakończyliśmy	 rok	 z	 ilością	 68	 jednostek	
sprzętowych	(do	robót	ziemnych	wraz	z	sys-
temami	3D	GPS	oraz	betonowania	ślizgowe-
go)	oraz	64	samochody	ciężarowe.	Jesteśmy	
na	etapie	wdrażania	nowego	systemu	kontro-
li	efektywnego	wykorzystania	sprzętu	lekkie-
go.

Zmieniające	się	 lokalizacje	nowych	
budów	związane	z	portfelem	zamó-
wień	 na	 nadchodzące	 lata	 spowo-

dowało	decyzję	o	zmianie	lokalizacji	główne-
go	 warsztatu	 remontowego.	 W	 ostatnim	
kwartale	 2020	 został	 zatwierdzony	 plan in-
westycyjny dotyczący adaptacji oraz rozbu-

dowy nowej hali warsztatowej.	Tym	samym	
udało	się	zredukować	koszty	warsztatów	po-
lowych	 zlokalizowanych	 na	 zapleczach	 bu-
dów.

W	drugiej	połowie	roku	został	wpro-
wadzony dodatkowo system moni-
torowania GPS	 zarówno	 jednostek	

zewnętrznych	 pracujących	 na	 budowach	
MECE	jak	również	i	samochodów	osobowych	
będących	w	użyciu	przez	pracowników	firmy.	
Wprowadzenie	systemu	przyniosło	zauważal-
ną	poprawę	efektywności	wykorzystania	tych	
jednostek	 jak	 również	 znaczącą	 redukcję	
kosztów.

W	ostatnim	roku	udało	się	również	
znacząco	 poprawić	 wykorzystanie 
szalunków oraz rusztowań	 zarów-

no	na	budowach	MECE	jak	i	na	zewnątrz.	

Dużym	 sukcesem	 jest	 utrzymanie 
niskiego poziomu wypadkowości 
oraz szkód komunikacyjnych w ob-

szarze	Działu	Sprzętu.	Dzięki	ciągłej	edukacji	 
i	współpracy	 z	 pracownikami	 po	 raz	 kolejny	
rok	rocznie	poprawiamy	powyższe	wskaźniki	
oraz	świadomość	pracowników.

3.5.2. Kopalnie
Rok	 2020,	 ze	 względu	 na	 przesuwające	 się	 
w	czasie	realizacje	inwestycji	drogowych	oraz	
zauważalne	 obniżenie	 rynkowych	 cen	 kru-
szyw,	 był	 dużym	 wyzwaniem	 dla	 produkcji	 
i	pionu	sprzedaży.

Kopalnia Granitu Górka nadal utrzymała wy-
soką produkcję	pomimo	wystąpienia	stagna-
cji	 na	 rynku	 kruszyw	oraz	 utrzymywania	 się	
dużych	zapasów	wyrobów	gotowych,	co	wią-
zało	się	z	większymi	kosztami	ich	odwożenia	
na	składowiska.

Na spadek produkcji miała również wpływ 
pandemia COVID-19.	 	 Sprzedaż	 gotówkowa	
została	 czasowa	 wytrzymana.	 Od	 miesiąca	
marca	2020	spadek	produkcji	wyniósł	ponad	
30%	(marzec-maj).	Udało	się	poprawić	wynik	
wydobycia	od	czerwca	2020.	
W	listopadzie	i	grudniu	zostały	przekroczone	
założenia	budżetowe	i	tym	samym	zakończy-
liśmy	rok	na	poziomie	82%.

Znacząco	 osłabiona	 koniunktura	 oraz	 prze-
sunięcie	 inwestycji	 sektora	budowlanego	na	
wschodnią	część	Polski	miała	negatywne	od-
zwierciedlenie	w	aspekcie	sprzedaży	grysów	
granitowych.	 Skutkowało	 to	 utrzymaniem	
wysokich	stanów	magazynowych	tychże	frak-
cji.	

Sprzedaż	 wewnętrzna	 to	 w	 głównej	 mierze	
zaspokojenie	 potrzeb	 Obwodnicy	 Niemo-
dlina.	 Sprzedaż	 ilościowa	kruszyw	w	porów-
naniu	 do	 roku	 ubiegło	 wykazała	 niewielką	

tendencję	wzrostową.	W	 celu	 usprawnienia	
sprzedaży	została	wykonana	modyfikacja	sys-
temu	wagowego	 i	wprowadzamy	możliwość	
płatności	kartą	płatniczą.	

W	 roku	 2020	 przeprowadzono	 znaczące	 in-
westycje	w	posiadany	sprzęt	dla	zapewnienia	
ciągłej	produkcji	i	uniknięcia	nieplanowa
nych	przestojów.

Prowadzono	 również	 działania	 w	 kierunku	
uzyskiwania	 lub	 przedłużania	 ważności	 wy-
maganych	pozwoleń	i	dokumentów	w	tym:	
zlecono	przeprowadzenie	procedury	 formal-
noprawnej	 w	 celu	 uzyskania	 decyzji	 środo-

wiskowej	niezbędnej	do	przedłużenia	konce-
sji	 na	wydobywanie	 granitu	 ze	 złoża	 Górka.		
Obecna	 koncesja	 jest	 ważna	 do	 	 30	 marca	
2026	roku.

W	dziedzinie	ochrony	środowiska	zaprojekto-
wano	i	zamontowano	wiatę	nad	wsypem	kru-
szarki	wstępnej,		co	stanowi	następny	etap	w	
kierunku	 zmniejszenia	 uciążliwości	 zakładu	
przeróbki	kamienia	dla	okolicznych	mieszkań-
ców.

Realizując	program	zrównoważonego	rozwo-
ju	(w	uzgodnieniu	z	gminą,	na	terenie	której	
znajduje	 się	 zakład)	wykonaliśmy	na	działce	
własnej	 parking	 dla	 samochodów	 ciężaro-
wych,	które	często	parkowały	na	drodze	do-
jazdowej	do	kopalni	utrudniając	lokalny	ruch	
samochodowy.	Wykonanie	parkingu	było	klu-
czowym	elementem	utrzymania	dobrych	re-
lacji	z	władzami	gminy	oraz	lokalnymi	miesz-
kańcami.

3.5 Sprzęt i zasoby

ok. 830 tys. ton
W 2020 roku wydobyto:

założeń  
budżetowych

osiągając

82%

Sprzedaż kruszyw wyniosła:

osiągając	założenia  
budżetowe	na	poziomie: 92%
ok. 929 tys. ton
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3.5.3. Wytwórnie  
mas bitumicznych
Produkcja	mieszanek	mineralno-asfaltowych	
w	2020	roku	osiągnęła wielkość 708 tys.  ton, 
co stanowiło 91% planów budżetowych,	któ-
re	zakładały	produkcję	na	poziomie	780	tys.	
ton.	

Brak	realizacji	zakładanego	planu	ma	związek	
z	przesunięciem	części	produkcji	na	rok	2021.

W 2020 roku uruchomiono produkcję  
w	następujących	lokalizacjach:

• Wilkołaz	k.	Kraśnika		-	w	maju	urucho-
miono	dwie	wytwórnie	Beninghoven	
TBA-3000U-C160-200	oraz	Bernardi	 
MET	50/PCT	dla	potrzeb	kontraktów	 
S19	Janów	Lubelski	oraz	S19	Kraśnik, 

• Jaksice	k.	Krakowa	–	w	czerwcu	urucho-
miono	wytwórnię	Beninghoven	TBA-240	
dla	potrzeb	kontraktu	S7	Szczepanowice	
–	Widoma, 

• Brzezimierz	k.	Oławy	-	w	marcu	urucho-
miono	wytwórnię	Beninghoven	TBA-240	
dla	potrzeb	kontraktu	Obwodnica	Nie-
modlina.

W	październiku	dokonano	zwrotu	dzierżawio-
nego	 terenu	 na	 którym	 zlokalizowana	 była	
wytwórnia	mas	bitumicznych	produkująca	na	
potrzeby	kontraktu	S5	Kościan	–	Radomicko.

W	 2020	 roku	 sprzedaż	 mieszanek	 mineral-
noasfaltowych	 dla	 klientów	 zewnętrznych	 
na	wytwórniach	w	Jaworniku	k.	Myślenic,	Mo-
tyczu	k.	Lublina	oraz	częściowo	na	wytwórni	
w	Wilkołazie	 k.	 Kraśnika	 	 osiągnęła	wartość	
175	900		ton,	co	stanowiło	25%	całej	produk-
cji	oraz	wzrost	o	13%	względem	zeszłorocznej	
produkcji	dla	klientów	zewnętrznych.	

Głównymi zewnętrznymi odbiorcami mas 
bitumicznych były przedsiębiorstwa:

• PPTHU ROLBUD	–	odebrał	masę	z	WMB	
Motycz	 o	 wartości	 przekraczającej	 
4,0 mln złotych netto;

• ALDESA	 –	odebrał	masę	 z	WMB	Motycz	 
i	 Kraśnik	 o	 wartości	 przekraczającej	 
3,7 mln złotych netto;

• STANLUB	 –	 odebrał	 masę	 z	 WMB	 
Motycz	 o	 wartości	 przekraczającej	 
3,2 mln złotych netto;

• JANDA Janina Janda	 –	 odebrał	 masę	 
z	 WMB	 Jawornik	 o	 wartości	 
przekraczającej	2,1 mln złotych netto;

• ZABERD	 –	 odebrał	 masę	 z	 WMB	 
Motycz	 o	 wartości	 przekraczającej	 
1,8 mln złotych netto;

• KAL-TRANS Kalata	 –	 odebrał	 masę	 
z	 WMB	 Jawornik	 o	 wartości	 
przekraczającej	1,5 mln złotych netto;

• DROGBUD Sobaniak	 –	 odebrał	 masę	 
z	 WMB	 Jawornik	 o	 wartości	 
przekraczającej 1,0 mln złotych netto.

W	 listopadzie	podpisano	umowę	na	moder-
nizację	 systemu	 sterowania	 wytwórnią	 w	
Jaworniku	 k.	 Myślenic,	 która	 umożliwi	 uru-
chomienie	instalacji	dozowania	destruktu	as-
faltowego	dozowanego	na	gorąco.

Rok	 2020	 w	 związku	 z	 pandemią	 przyniósł	
znaczne	 spadki	 cen	 asfaltów	w	 porównaniu	
z	 rokiem	 2019	 –	 szczególnie	 w	 II	 kwartale.	
Ceny	kruszyw,	analogicznie	jak	w	2019	roku,	
notowały	wzrost	połączony	ze	zmniejszającą	
się	 jego	dostępnością	 (wschód	Polski),	gdzie	
realizowanych	 jest	 jednocześnie	 wiele	 kon-
traktów	drogowych.

W	2020	wywiązano	się	w	100%	ze	zobowią-
zań	umownych	dotyczących	odbioru	zakon-
traktowanego	asfaltu	–	łącznie	zużyto	 
29	600		ton.

Wytwórnia	mas	bitumicznych
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Rok	 2021	 to	 kontynuacja	 produkcji	 dla	 du-
żych	 kontraktów	 z	 zakładaną	 produkcją	 na	
poziomie 577 000  ton	 oraz	 ciągły	 zrów-
noważony	 rozwój	 sprzedaży	 zewnętrznej	 
z	 zakładaną	 produkcją	 na	 poziomie	 
127 000  ton.	

3.5.4. Roboty bitumiczne
Dział	 Robót	 Bitumicznych	 został	 utworzony	
w	2019	 roku,	 jako	 jednostka	będąca	wspar-
ciem	 przy	 realizacji	 robót	 bitumicznych	 
w	obszarze	działania		Mota-Engil		Central	Eu-
rope	S.A.	

Od	 2019	 do	 dnia	 dzisiejszego	 w	 skład	 ze-
społu	wchodzą	 4	 brygady	 bitumiczne.	 Łącz-
na	 liczba	 osób	 tworząca	 Dział	 Produkcji	 
Nawierzchni	 wynosi	 73,	 w	 tym	 43	 operato-
rów	ciężkich	maszyn	typu	rozściełacze,	walce,	
koparko-ładowarki	oraz	skrapiarki.	Pozostałą	
część	 stanowią	wykwalifikowani	 pracownicy	
do	robót	bitumicznych.	

W	 2020	 roku	 z	 ramienia	 Działu  
Bitumicznego zostało wbudowane  
543 360 Mg z podziałem na kontrakty:

• S7	Tarczyn-Grójec	 										32	485	Mg 

• S19	Janów	LubeIski							129	735	Mg 

• S17	Tomasz	Lubelski							69	937	Mg 

• S7	Szczepanowice									131	758	Mg 

• DK46	Niemodlin	 											67	343	Mg 
 

• S19	Kraśnik																					112	102	Mg 

Głównymi	założeniami	w	roku	2020	było	zre-
alizowanie	 robót	 bitumicznych	 na	 kontrak-
tach	 S19	 Janów	 Lubelski,	 S7	 Tarczyn-Grójec	
oraz	S17	Tomaszów	Lubelski.	Dzięki	wprowa-
dzeniu	 działań	 takich	 jak:	 planowanie	 prac	
bitumicznych w systemie dwuzmianowym 
na	 S7	 Szczepanowice,	 relokacja	 grup	 bi-

tumicznych	 na	 podstawie	 spójnego	 harmo-
nogramu	wg.	potrzeb	wszystkich	kontraktów	
oraz	 pozyskaniem	 dodatkowego	 wsparcia	 
z	 zewnątrz	 udało	 się	 zoptymalizować	 koszty	
przy	jednoczesnym	zrealizowaniu	zakładane-
go	planu.	

Wśród	obszarów,	które	były	wspierane	 
przez	zespoły	Działu	Robót	Bitumicznych	
znalazły	się	również:

• Kontrakty	kubaturowe:	„Przebudowa	
ulicy	Grodkowskiej		w	Warszawie” 

• Dział	robót	gwarancyjnych		-		S5	Kościan

3.5.5. Roboty bitumiczne - 
sprzęt
Dział	Sprzętu	do	Robót	Bitumicznych	na	po-
czątku	 2020	 roku	 stanowiło	 56	 jednostek	
sprzętowych.

Zgodnie	z	planem	inwestycyjnym	z	2019	roku,	
zwiększyliśmy	ilość	jednostek	o	12	szt.	(zakup	
nowych),	jak	poniżej:

• (1	 szt)	 -	 rozkładarka	 gąsienicowa	 
Vogele	2100-3i	 	

• (1	 szt)	 -	 rozkładarka	 gąsienicowa	 
Vogele	1900-3i	 	

• (3	szt)	-	mini	ładowarka	kołowa	CAT	323D	
• (3	szt)	-	walec	ogumiony	CAT	CW34		
• (1	szt)	-	walec	stalowy	mały	CAT	CB34B	
• (1	szt)	-	ciągnik	siodłowy	Mercedes	Actros	

2648	 	
• (2	 szt)	 -	 naczepa	 niskopodwoziowa	 

MaxTrailer		

Niestety,	 w	 związku	 z	 sytuacją	 pande-
miczną	 na	 świecie,	 nastąpiło	 opóźnienie	 
w	 dostawach	 zamówionych	 jednostek	 
o	 kilka	 tygodni.	 Spowodowało	 to	 obniże-
nie	 planowanego	 przychodu	 na	 tych	 jed-
nostkach	 ze	 względu	 na	 późniejszy	 termin	 
rozpoczęcia	przez	nie	pracy.

Jednocześnie	zgodnie	z	założeniami	i	cyklicz-
nym	 planem	 odnawiania	 sprzętu,	 wybrano	
na	aukcję	4	jednostki	o	dużym	współczynniku	
zużycia	 (1x	 rozkładarka	 gąsienicowa	 Vogele	
1900,	1x	rozkładarka	kołowa	Vogele	1603,	1x	
walec	stalowy	HAMM	HD130,	1x	naczepa	ni-
skopodwoziowa).

Ostatecznie, ilość jednostek sprzętowych  
w dziale Sprzętu Bitumicznego na koniec 
2020 roku wyniosła 64 szt.

Ze	względu	 na	 wymagania	 kontraktów	 oraz	
specyfikę	 pracy	 w	 planie	 inwestycyjnym	 na	
rok	 2021	 uwzględniono	 zakup	 poniższych	
osprzętów	do	rozkładarek	gąsienicowych	Vo-
gele:
• (3	szt)	-	listwa	soniczna
• (4	szt)	-	balony	oświetleniowe	–	do	pracy	

na	2	zmiany	i	w	nocy.

Prace bitumiczne
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Prognozy4.

Rok	 2020	 był	 rokiem	 wyjątkowym	 z	 uwagi	
na	nagły	wybuch	pandemii	 COVID-19,	 która	
wywarła	 istotny	 wpływ	 na	 wszystkie	 sekto-
ry	 gospodarki,	 również	 branżę	 budowlaną.	
Rok	 2021	 będzie	 drugim	 rokiem	 gdzie	 fir-
my	 budowlane	 funkcjonują	 w	 dobie	 pan-
demii,	 czerpiąc	 jednak	 już	 z	 doświadczeń	 i	
wzorców	 wypracowanych	 w	 roku	 poprzed-
nim	 roku	 umożliwiających	 zachowanie	 cią-
głości	 pracy	 na	 realizowanych	 kontraktach.	 

Z	pewnością	istotny	wpływ	na	funkcjonalnie	
firm	w	branży	budowanej	będzie	miało	kon-
tynuowanie	 realizacji	 przez	 zamawiających	
programów	infrastrukturalnych	w	segmencie	
drogowym,	kolejowym	i	energetycznym	w	ra-
mach	Funduszy	unijnych	na	 lata	2021-2027.		
Dodatkowo,	 przewiduje	 się,	 że	 istotną	 czę-
ścią	 Krajowego	 Funduszu	 Odbudowy	 (57,3	
Mld	Euro),	będą	wydatki	na	inwestycje		infra-
strukturalne.

Ryvu	Therapeutics,	Kraków

W 2021 roku planowane jest ogłoszenie 
przetargów na co najmniej 28 nowych 
odcinków dróg ekspresowych i obwodnic o 
długości około 350 km i szacunkowej warto-
ści ponad 17 mld zł. Przetargi na zadania na 
istniejącej już sieci obejmą ponad 300 km 
dróg. Ich szacunkowa wartość to około 2,5 
mld zł.

Po	wyhamowaniu	w	2020	w	 segmencie	de-
weloperskim	 spowodowanym	 niepewnością	
co	do	przyszłości	gospodarki	podczas	pande-
mii,	sytuacja	z	końcem	2020	wraca	do	normy.	

Ilość nowych inwestycji deweloperskich po-
jawiających się na rynku rośnie, co jest do-
brym sygnałem dla wykonawców,  podobnie 
tempo sprzedaży mieszkań zachowuje ten-
dencje wzrostową napędzaną	przez	inwesto-
rów	lokujących	kapitał	w	bezpieczne	aktywa	
chroniące	przed	spadkiem	wartości.
 
Pomimo	 stabilizacji	 cen	 na	 rynku	 budow-
lanym	 i	 osłabienia	 w	 2020	 presji	 na	 wzrost	
wynagrodzeń,	 w	 dłuższym	 okresie	 należy	
się	 spodziewać	 się	 wzrostu	 cen	 na	 rynku	 z	
uwagi	na	wejście	w	fazę	realizacji	wielu	pro-
jektów	 przyznanych	 wykonawcom	 w	 latach	
2019/2020.	Dostęp	do	 kluczowych	 zasobów	
oraz	wykwalifikowanej	 kadry	będzie	 podob-
nie	 jak	 w	 latach	 poprzednich	 kluczowy	 do	
osiągniecia	planowanych	rezultatów.

Działania Mota-Engil Central Europe S.A  
w 2021 i latach kolejnych, przyniosą kon-
tynuację tworzenia zoptymalizowanego 
portfela zamówień, utrzymania stabilne-
go poziomu sprzedaży i zwiększenia jej  
rentowności.	 Spółka	 posiada	 doświadczoną	 
i	 profesjonalną	 załogę,	 jednocześnie	 po-
szerzając	 swoje	 kompetencje	 oraz	 dywer-
syfikując	 swoją	 działalność	 rozwijając	 swój	
potencjał	nie	tylko	w	segmencie	infrastruktu-
ralnym,	 ale	 również	 budownictwa	 ogólnego	
oraz	segmencie	elektromechanicznym.
Aktualnie posiadany przez Mota-Engil  

Central Europe S.A portfel zamówień  
w segmencie infrastrukturalnym wynoszący 
ok. 2,1 mld złotych,	pozwala	z	optymizmem	
patrzeć	w	przyszłość,	dając	podstawy	do	reali-
zacji		założonych	celów	wynikowych.	W	2021	
roku	 oraz	 kolejnych	 latach	 Spółka	 skoncen-
truje	się	na	selektywnym	budowaniu	portfela	
zamówień	wraz	z	 jednoczesną	dalszą	popra-
wą	efektywności	realizowanych	kontraktów.

Jako	 Generalny	 Wykonawca	 na	 rynku	 bu-
downictwa	 kubaturowego	 oraz	 elektrome-
chanicznego,	 wypełniając	 założenia	 strategii	
konsekwentnie wzmacniamy i rozwijamy 
te	 segmenty.	 Ich wartość w portfelu Mota- 
Engil Central Europe S.A. na koniec 2020 
roku osiągnęła poziom ok. 0,6 mld złotych.	

Podsumowując	2020	rok,	z	punktu	widze-
nia	Mota-Engil	Central	Europe	S.A.	należy	
zauważyć	że	należał	do	wyjątkowo	wyma-
gających,	trudnych	do	przewidzenia	z	uwagi	
pandemię	COVID-19. Mimo tej niesprzyja-
jącej sytuacji rok 2020 zarówno pod kon-
tem operacyjnym jak i finansowym Spółka 
zakończyła zgodnie z zakładanymi planami. 
Jednocześnie,	identyfikując	ryzyka	i	tenden-
cje	rynkowe	oraz	posiadając	odpowiednie	
zasoby	ludzkie	i	sprzętowe,		Mota	Engil	
Central	Europe	S.A.	jest		przygotowana	na	
wyzwania	kolejnego	2021	roku.
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Pozostałe informacje 
obowiązkowe

5.

Mota-Engil	 Central	 Europe	 S.A.	 nie	 posia-
da	 przeterminowanych	 długów	 względem	 
Skarbu	 Państwa	 lub	 innych	 podmiotów	 
publicznych,	 w	 tym	 względem	 Zakładu	 
Ubezpieczeń	 Społecznych,	 a	 także	 żadnych	
zaległych	 zobowiązań	 podatkowych	 lub	 
nieopłaconych	składek.

W	ramach	 realizowanej	przez	 siebie	polityki	
odpowiedzialności	 społecznej,	 Spółka	 po-
wzięła	 wszelkie	 możliwe	 środki	 w	 celu	 za-
pewnienia,	 by	 jej	 działalność	miała	 jak	 naj-
mniejszy	 wpływ	 na	 środowisko.	 Środkami	
tymi	 został	 objęty	 również	 sprzęt,	 zaplecze	
przemysłowe	oraz	budynki.

Kopalnia	w	Górce	Sobockiej

Propozycja Zarządu Spółki 
dotycząca podziału  
rocznego zysku netto

6.

Zarząd	Mota-Engil	Central	Europe	S.A.	będzie	wnioskował,	aby	zysk	netto	Spółki	za	rok	2020	
został	przeznaczony	na	pokrycie	strat	z	lat	ubiegłych	i	postanawia	przedstawić	Radzie	 
Nadzorczej	Spółki	taką	propozycję	do	zaopiniowania.

S7	Szczepanowice-Widoma
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MOTA – ENGIL  
CENTRAL EUROPE 
SPÓŁKA AKCYJNA

Jednostkowe	sprawozdanie	finansowe	 
sporządzone	zgodnie	z	międzynarodowymi	 
standardami		sprawozdawczości	finansowej	 
zatwierdzonymi	przez	Unię	Europejską	 
za	rok	zakończony	dnia	31	grudnia	2020	roku
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 DO 31 GRUDNIA 2020

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Nota 01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Przychody	z	działalności	budowlanej	i	pozostałych	usług II.1.1. 1	128	499	004,72 760	725	801,90

Przychody	ze	sprzedaży	towarów	i	produktów II.1.1 46	865	474,97 41	286	795,37

Przychody	ze	sprzedaży 1	175	364	479,69 802	012	597,27

Koszt	własny	sprzedaży II.1.7. 1	076	956	765,38 729	636	584,90

Koszt	własny	sprzedaży	towarów	i	produktów II.1.7. 38	246	729,64 33	355	366,10

Zysk		brutto	ze	sprzedaży 60	160	984,67 39	020	646,27

Pozostałe	przychody	operacyjne II.1.3. 6	112	503,39 15	575	314,01

Koszty	sprzedaży	i	ogólnego	zarządu II.1.7. 36	975	340,90 39	437	095,40

Pozostałe	koszty	operacyjne II.1.4. 4	324	733,57 3	815	874,72

Zysk	/(strata)	z	działalności	operacyjnej 24	973	413,59 11	342	990,16

Przychody	finansowe	 II.1.5. 9	230	512,04 10	708	257,40

Koszty	finansowe II.1.6. 19	166	467,14 18	788	355,84

Strata	z	działalności	finansowej -9	935	955,10 -8	080	098,44

Zysk	/(strata)	brutto 15	037	458,49 3	262	891,72

Podatek dochodowy II	2.1. -3	635	484,42 -938	139,42

Zysk	/(strata)	netto 11	401	974,07 2	324	752,30

Inne	całkowite	dochody 0 0,00

Całkowite	dochody	ogółem 11	401	974,07 2	324	752,30

AKTYWA Nota 31.12.2020 31.12.2019

Aktywa	trwałe	    

Wartości	niematerialne	i	prawne II.3.1. 7	424	224,34 9	558	638,85

Rzeczowe	aktywa	trwałe II.3.2. 125	717	817,58 143	681	327,98

Aktywa	z	tyt.prawa	do	użytkowania	 II.3.2. 100	186	370,75 109	723	234,76

Akcje	i	udziały	w	jednostkach	powiązanych II.3.4. 63	319	043,97 66	400	306,11

Należności	długoterminowe II.3.6. 134	885,04 2	600	034,62

Pozostałe	aktywa	trwałe II.3.8. 12	099	318,53 9	954	763,28

Udzielone	pożyczki II.3.4. 0,00 5	906	961,43

Aktywa	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego II.2.3. 10	817	968,99 9	432	460,37

Razem	aktywa	trwałe  319	699	629,20 357	257	727,40

Aktywa obrotowe    

Zapasy II.3.5. 22	826	707,67 35	875	646,42

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług II.3.6. 117	515	189,54 92	275	170,80

Pozostałe	należności II.3.6. 6	110	480,95 8	099	368,99

Aktywa	z	tytułu	kontraktów	budowlanych 122	313	582,20 123	276	715,58

Pozostałe	aktywa	obrotowe II.3.8. 7	925	020,71 5	622	119,96

Środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty II.3.9. 209	901	961,80 148	284	928,81

Udzielone	pożyczki II.3.10. 135	670	720,96 134	881	347,02

Aktywa	trwałe	zaklasyfikowane	jako	przezn.	do	sprzedaży 766	074,10 41	992,53

Razem aktywa obrotowe  623	029	737,93 548	357	290,11

RAZEM	AKTYWA  942	729	367,13 905	615	017,51
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Sprawozdanie	z	sytuacji	finansowej	na	dzień	31.12.2020		r.Sprawozdanie	z	całkowitych	dochodów	01.01.2020	-	31.12.2020	r.



PASYWA Nota 31.12.2020 31.12.2019

Kapitały	własne    

Kapitał	podstawowy II.4.1. 220	000	000,00 220	000	000,00

Pozostały	kapitał	zapasowy II.4.2. 9	605	639,16 9	605	639,16

Kapitał	z	aktualizacji	wyceny II.4.2. 22	635,90 22	635,90

Kapitał	rezerwy	z	przeliczenia	Oddziałów II.4.2. -14	102,00 -14	102,00

Zyski	zatrzymane	/	(Niepokryte	straty) II.4.2. -12	404	094,46 -23	806	068,53

w	tym	zysk	(strata)	netto II.4.2. 11	401	974,07 2	324	752,30

Razem	kapitały	własne  217	210	078,60 205	808	104,53

Zobowiązania	długoterminowe    

Pożyczki	i	kredyty	długoterminowe II.5.3. 44	848	434,96 23	000	000,00

Rezerwy	długoterminowe II.5.5. 26	574	960,00 20	036	179,75

Zobowiązania	finansowe	z	tytułu	leasingu II.5.2. 43	132	148,74 51	757	143,31

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług	-	długoterminowe II.5.6. 18	291	896,32 16	022	407,17

Zobowiązana	z	tytułu	zaliczek	otrzymanych II.5.1. 0,00 76	170	367,40

Pozostałe	zobowiązania	długoterminowe II.5.1. 1	276	622,61 1	515	854,70

Razem	zobowiązania	długoterminowe  134	124	062,63 188	501	952,33

Zobowiązania	krótkoterminowe    

Pożyczki	i	kredyty	krótkoterminowe II.5.3. 13	022	033,09 46	510	480,18

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług II.5.6. 166	521	908,71 110	777	266,83

Zobowiązana	z	tytułu	zaliczek	otrzymanych II.5.6. 118	914	931,84 94	847	368,25

Rezerwy	krótkoterminowe II.5.5. 190	684	622,16 119	600	948,89

Zobowiązania	finansowe	z	tytułu	leasingu II.5.2. 18	111	886,77 18	165	903,39

Zobowiązania	finansowe	z	tytułu	factoringu II.5.6. 57	231	598,49 77	290	428,92

Zobowiązania	z	tytułu	podatku	dochodowego II.5.6. 5	020	993,04 0,00

Pozostałe	zobowiązania	krótkoterminowe II.5.6. 21	887	251,80 44	112	564,19

Razem	zobowiązania	krótkoterminowe  591	395	225,90 511	304	960,65

RAZEM	PASYWA  942	729	367,13 905	615	017,51

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES  
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 - metoda bezpośrednia

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	operacyjnej    

Wpływy	od	klientów 1	392	705	472,16 1	041	575	212,70

Płatności	na	rzecz	dostawców -1	126	820	794,19 -752	441	172,47

Płatności	na	rzecz	pracowników -76	248	323,46 -79	722	619,65

Środki	pieniężne	wygenerowane	na	działalności	operacyjnej  189	636	354,51 209	411	420,58

(Zapłacony)	/	zwrócony	podatek	dochodowy 0,00 -2	997	298,39

(Zapłacone)	/	otrzymane	pozostałe	płatności* -81	863	072,28 -128	216	997,17

Środki	pieniężne	z	działalności	operacyjnej	bez	wpływu	zdarzeń	nadzwyczajnych  -81	863	072,28 -131	214	295,56

Środki	pieniężne	netto	z	działalności	operacyjnej	  107	773	282,23 78	197	125,02

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	inwestycyjnej    

Wpływy	środków	pieniężnych:  199	835	444,70 73	993	851,79

• Zbycie	składników	rzeczowych	aktywów	trwałych 8	758	148,98 12	533	294,57

• Odsetki	otrzymane 1	905	935,62 26	537,87

• Wpływy	ze	spłaty	pożyczek	udzielonych 189	171	360,10 61	434	019,35

Wydatki	środków	pieniężnych:  -190	974	545,29 -30	782	002,00

• 	Płatności	z	tytułu	udzielonych	pożyczek -188	245	320,55 -28	011	701,52

• 	Płatności	z	tytułu	nabycia	składników	rzecz.	aktywów	trwałych -2	637	885,11 -2	749	680,48

• Płatności	z	tytułu	nabycia	wartości	niematerialnych	 
 i prawnych -9	030,00 -20	620,00

• 	Pozostałe	wydatki -82	309,63 0,00

Środki	pieniężne	netto	z	działalności	inwestycyjnej  8	860	899,41 43	211	849,79

Przepływy	środków	pieniężnych	z	działalności	finansowej    

Wpływy	środków	pieniężnych:  43	537,43 88	486	619,53

• 	Otrzymane	pożyczki 0,00 68	026	438,71

• 	Wpłaty	na	poczet	kapitału	zakładowego,	zapasowego	i	rezerwowego 0,00 20	061	582,61

• Pozostałe	wpływy 43	537,43 398	598,21

Wydatki	środków	pieniężnych:  -56	882	499,56 -149	269	355,25

• Zwrot	pożyczek	otrzymanych -16	219	282,29 -116	346	298,21

• Leasing	finansowy -19	096	863,46 -18	934	828,59

• Zapłacone	odsetki -5	426	822,87 -7	796	180,56

• 	Pozostałe	wydatki** -16	139	530,94 -6	192	047,89

Środki	pieniężne	netto	z	działalności	finansowej  -56	838	962,13 -60	782	735,72

Zmiana	stanu	środków	pieniężnych  59	795	219,51 60	626	239,09

Wpływ	zmian	kursu	walut	na	saldo	środków	pieniężnych	w	walutach	obcych  1	821	813,48 -29	394,38

Środki	pieniężne	na	początek	okresu						 II	3.10 148	284	928,81 87	560	279,94

Środki	pieniężne	z	połączenia II	3.10 0,00 127	804,16

Środki	pieniężne	na	koniec	okresu II	3.10 209	901	961,80 1	484	928,10

*W	pozycji	(Zapłacone)	/	otrzymane	pozostałe	płatności	ujęte	zostałe	głownie		płatności	z	tytułu	zobowiązań	budżetowych,	przede	wszystkim	podatku	VAT	,	oraz	
pozostałe	wpływy	miedzy	innymi	w	2020r,		związane	ze	zbycia	aktywów	dotyczących	działalności	operacyjnej

**	 W	 pozycji	 pozostałe	 wydatki	 ujęta	 została	 kwota	 spłaty	 zobowiązań	 z	 tyt.	 faktoringu	 odwrotnego	 w	 wysokości	 15	 455	 740,84	 PLN	 w	 2020r.,	 
4	949	292,03	PLN	w	2019	r.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ  
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU
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Sprawozdanie		z	przepływów	pieniężnych	01.01.2020	-	31.12.2020	r.Sprawozdanie	z	sytuacji	finansowej	na	dzień	31.12.2020		r.



SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  
za okres finansowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH  
za okres finansowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

 Kapitał	
podstawowy

Nadwyżka	z	tyt.	
emisji akcji po-
wyżej	wartości	
nominalnej

Pozostały	
kapitał	

zapasowy

	Kapitał	
rezerwowy 
z	aktualizacji	

wyceny

	Kapitał	rezer-
wowy 

z	przeliczenia	
Oddziałów	

Zyski	
zatrzymane	/	
(Niepokryte	

straty)	

Udziały	
i akcje 
własne

Razem

Na	dzień	
01.01.2020 220	000	000,00 0,00 9	605	639,16 22	635,90 -14	102,00 -23	806	068,53 0,00 205	808	104,53

Zysk/(strata)	
netto	za	rok	
obrotowy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11	401	974,07 0,00 11	401	974,07

Pozostałe 
całkowite 
dochody 
razem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11	401	974,07 0,00 11	401	974,07

Na	dzień	
31.12.2020 220	000	000,00 0,00 9	605	639,16 22	635,90 -14	102,00 -12	404	094,46 0,00 217	210	078,60

 Kapitał	
podstawowy

Nadwyżka	
z	tyt.	emisji	
akcji	powyżej	
wartości	

nominalnej

Pozostały	
kapitał	

zapasowy

	Kapitał	
rezerwowy 
z	aktualizacji	

wyceny

	Kapitał	rezer-
wowy 

z	przeliczenia	
Oddziałów	

Zyski	
zatrzymane	/	
(Niepokryte	

straty)	

Udziały	
i akcje 
własne

Razem

Na	dzień	01.01.2019 200	000	000,00 0,00 19	815	210,79 22	635,90 -12	251,65 -36	708	682,48 0,00 183	116	912,56

Zysk/(strata)	netto	za	
rok obrotowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2	324	752,30 0,00 2	324	752,30

Pozostałe	całkowite	
dochody razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2	324	752,30 0,00 2	324	752,30

Zysk/(strata)	z	lat	
ubiegłych	przeniesie-
nie/pokrycie	zgodnie	z	
uchwałą	Walnego	Zgro-
madzenia Akcjonariuszy

0,00 0,00 -10	542	731,10 0,00 0,00 10	542	731,10 0,00 0,00

Zysk/(strata)	z	lat	
ubiegłych	spółki	
przejętej-	przeniesienie	
zgodnie	z	uchwałą	
Walnego	Zgromadzenia	
Akcjonariuszy

0,00 0,00 941	748,20 0,00 0,00 0,00 0,00 941	748,20

Podwyższenie	kapitału	
(emisja	akcji) 20	000	000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20	000	000,00

Różnice	kursowe	 
z	przeliczenia	Oddziału	
zagranicznego

0,00 0,00 0,00 0,00 330,57 -330,57 0,00 0,00

Połączenie	spółek 0,00 0,00 -608	588,73 0,00 -2	180,92 35	461,12 0,00 -575	308,53

Na	dzień	31.12.2019 220	000	000,00 0,00 9	605	639,16 22	635,90 -14	102,00 -23	806	068,53 0,00 205	808	104,53

Nota II.	4.1. II.	4.2. II.	4.2. II.4.2. II.4.2. II.	4.2. II.	4.2.

I. Wprowadzenie  
do sprawozdania 
finansowego oraz  
zasady rachunkowości

Bardowskiego,	Katowice.
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Sprawozdanie Finansowe za rok 2020Sprawozdanie	ze	zmian	w	kapitałach	własnych



W	skład	Zarządu	Spółki	na	dzień	
31.12.2020	roku	wchodzili:

Maciej	Michałek	 	 	 Prezes	Zarządu
Piotr	Bienias	 	 	 Członek	Zarządu
Antonio	Alberto	de	Oliveira	
Moura	Silvestre	 	 	 Członek	Zarządu
Olaf	Fatalski	 	 	 Członek	Zarządu
Izabela	Ciemięga	 	 	 Członek	Zarządu

W okresie sprawozdawczym i do dnia za-
twierdzenia	niniejszego	sprawozdania	wystą-
piły	 następujące	 zmiany	w	 składzie	 Zarządu	
Spółki:
• w	dniu	11.05.2020	Uchwałą	Nadzwyczaj-

nego	Walnego	Zgromadzenia	Akcjonariu-
szy,	 powołano	 do	 składu	 	 Zarządu	 Pana	
Antonio	Alberto	de	Oliveira	Moura	Silve-
stre	jako	Członka	Zarządu	Spółki,

• w	dniu	11.05.2020		Uchwałą	Nadzwyczaj-
nego	Walnego	Zgromadzenia	Akcjonariu-
szy,	 odwołano	 ze	 składu	 Zarzadu	 Spółki	

Pana	Pedro	Miguel	de	Sa	Januario,
• w	dniu	11.05.2020	Uchwałą	Nadzwyczaj-

nego	 Walnego	 Zgromadzenia	 Akcjona-
riuszy,	odwołano	ze	składu	Zarządu	Pana	
Manuela	 Antonio	 da	 Fonseca	 Vasconce-
los	da	Mota,

• w	 dniu	 11.05.2020	 	 Uchwałą	 Nadzwy-
czajnego	 Walnego	 Zgromadzenia	 Akcjo-
nariuszy,	zmieniono	funkcje	Pana	Macie-
ja	Michałka	w	 Zarządzie	 Spółki	 z	 funkcji	
Członka	 Zarządu	 na	 funkcję	 Prezesa	 Za-
rządu	.

Na	dzień		zatwierdzenia	niniejszego	sprawoz-
dania	 finansowego	 w	 skład	 Zarządu	 Spółki	
wchodzili:

Maciej	Michałek	 	 	 Prezes	Zarządu
Piotr	Bienias	 	 	 Członek	Zarządu
Antonio	Alberto	de	Oliveira	
Moura	Silvestre	 	 	 Członek	Zarządu
Olaf	Fatalski	 	 	 Członek	Zarządu
Izabela	Ciemięga	 	 	 Członek	Zarządu

Spółka	 Mota-Engil	 Central	 Europe	 S.A.	
rozpoczęła	 działalność	 gospodarczą	 
01.03.1996	 roku	 w	 wyniku	 przekształcenia	
przedsiębiorstwa	 państwowego.	 Spółka	 zo-
stała	 utworzona	 Aktem	 Notarialnym	 z	 dnia	
19.12.1995	 roku	 i	 zarejestrowana	 w	 Sądzie	
Rejonowym	dla	Krakowa	 -	Śródmieścia,	Wy-
dział	 VI	 Gospodarczy	 Rejestrowy	 w	 dniu	
01.03.1996	 roku	uzyskując	wpis	w	Rejestrze	
Handlowym	pod	nr	RHB	6589.

Postanowieniem	Sądu	Rejonowego	dla	Krako-
wa	-	Śródmieścia	XI	Wydział	Gospodarczy	Kra-
jowego	Rejestru	Sądowego	z	dnia	18.05.2001	
roku	 Spółka	 została	 wpisana	 do	 Rejestru	
Przedsiębiorców	pod	nr	KRS	0000012902.	

Spółce	 nadano	 numer	 statystyczny	 REGON	
350980504.

Dnia	 31.12.2009	 roku	 Sąd	 Rejonowy	 dla	
Krakowa-	 Śródmieście	 dokonał	 w	 Krajowym	 
Rejestrze	Sadowym	wpisu	potwierdzającego 

zmianę	 nazwy	 Spółki	 na	 Mota-Engil	 
Central	 Europe	 S.A.	 Zgodnie	 z	 Uchwałą	 
Zarządu	z	dniem	01.11.2019	nastąpiła	zmiana	
siedziby	Spółki.	Obecnie	siedziba	Spółki	znaj-
duje	się	w	Krakowie	przy	ul.	Opolskiej	110.	

Czas	trwania	Spółki	jest	nieoznaczony.

Według	statutu	przedmiotem	działalności	Spółki	jest	
m.in.:

•	wykonywanie	robót	związanych	z	budową	dróg	 
			i	autostrad,
•	wykonywanie	robót	ogólnobudowlanych	 
			związanych	ze	wznoszeniem	budynków	 
			mieszkalnych	i	niemieszkalnych,
•	wykonywanie	robót	ogólnobudowlanych	 
			związanych	ze	wznoszeniem	budynków,
•	wykonywanie	robót	związanych	z	budową	 
			mostów	i	tuneli,
•	wykonywanie	robót	ogólnobudowlanych	 
			w	zakresie	obiektów	mostowych.

Spółka	 nie	 sporządza	 skonsolidowanego	
sprawozdania	finansowego	za	 rok	 zakończo-
ny	31.12.2020,	ponieważ	korzysta	ze	zwolnie-
nia	na	podstawie	MSSF	10.4.
Skonsolidowane	 Sprawozdanie	 Finansowe	
zgodnie	 z	MSSF	 10.4	 sporządza	Mota-Engil,	

SGPS	 S.A.	 z	 siedzibą:	 Rua	 do	 Rego	 Lame-
iro,	 Nº	 38,	 4300-454	 Porto	 w	 Portugalii.	
Dostęp	 do	 skonsolidowanego	 sprawozda-
nia	 finansowego	można	 uzyskać	 na	 stronie:	 
www.mota-engil.pl.

1. Informacje ogólne

3. Skład Zarządu Spółki

2. Identyfikacja skonsolidowanego 
    sprawozdania finansowego

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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W	okresie	sprawozdawczym,	za	który	sporządzono	sprawozdanie	finansowe,	połączenie	 
Spółek	nie	wystąpiło.

Spółka	posiada	inwestycje	w	następujących	jednostkach	zależnych.	

W	okresie	sprawozdawczym	Spółka	dokonała	
zbycia	94,97%	udziałów	w	Spółce	Immo	Park	
Sp.	z	o.o.

Na	 dzień	 31.12.2020	 roku	 udział	 w	 ogólnej	
liczbie	głosów	posiadany	przez	Spółkę	w	pod-
miotach	zależnych	i	współzależnych	jest	rów-
ny	udziałowi	Spółki	w	kapitałach	tych	jednostek.

Spółka	 jako	 jednostka	 dominująca	 spełniła	
warunki	z	MSSF	10.4	i	dlatego	nie	sporządza	
skonsolidowanego	sprawozdania	finansowe-
go	 obejmującego	 dane	 jednostki	 dominują-
cej	 i	 jednostek	 od	 niej	 zależnych.	 Jednostka	
dominująca	wyższego	szczebla	obejmuje	kon-
solidacją	zarówno	zależną	od	niej	Spółkę,	jaki	
wszystkie	jednostki	zależne	od	Spółki.	

6.1. Profesjonalny osąd
W	 procesie	 stosowania	 zasad	 (polityki)	 ra-
chunkowości	wobec	zagadnień	takich	jak	 le-
asing	oraz	sposób	ujmowania	przychodów	ze	
sprzedaży,	największe	znaczenie,	oprócz	sza-
cunków	księgowych,	miał	profesjonalny	osąd	
kierownictwa.

Leasing

Spółka	 na	 początku	 ocenia,	 czy	 dana	 umo-
wa	zawiera	 leasing.	Umowa	 jest	 leasingiem,	
jeżeli	 na	 jej	 mocy	 przekazuje	 się	 prawo	 do	
kontroli	 użytkowania	 zidentyfikowanego	
składnika	aktywów	na	dany	okres	w	zamian	
za	 wynagrodzenie.	 Przeniesienie	 prawa	 do	
użytkowania	ma	miejsce	wówczas,	gdy	mamy	
do	czynienia	ze	zidentyfikowanym	aktywem,	
w	odniesieniu	do	którego	leasingobiorca	ma	
prawo	 do	 praktycznie	 wszystkich	 korzyści	
ekonomicznych	 i	 kontroluje	 wykorzystanie	
danego	aktywa	w	danym	okresie.
Przedmiotem	 przeprowadzonych	 analiz	 są		
umowy	leasingu	finansowego,	leasingu	ope-
racyjnego,	 najmu,	 dzierżawy,	 a	 także	 prawa	
wieczystego	 użytkowania	 gruntów.	 Ponadto	
zostały	przeanalizowane	transakcje	nabytych	
usług	(koszty	usług	obcych	w	ramach	działal-
ności	operacyjnej)	pod	kątem	występowania	
sytuacji	 korzystania	 ze	 zidentyfikowanego	
składnika	aktywów.	

Ujmowanie	przychodów

Spółka	 stosuje	 metodę	 procentowego	 za-
awansowania	 prac	 przy	 rozliczaniu	 kontrak-
tów	 długoterminowych	 (metoda	 została	

opisana	szczegółowo	w	punkcie	I.10.19).	Sto-
sowanie	tej	metody	wymaga	od	Spółki	usta-
lania	proporcji	dotychczas	wykonanych	prac	
do	 całości	 usług	 do	 wykonania.	 Stopień	 za-
awansowania	usług	wylicza	się	stosując	me-
todę	 udziału	 kosztów	 poniesionych	 od	 dnia	
zawarcia	umowy	do	dnia	ustalenia	przycho-
du	 w	 całkowitych	 kosztach	 wykonania	 tych	
usług	 na	 podstawie	 szczegółowych	 budże-
tów	poszczególnych	projektów	budowlanych,	
sporządzonych	 zgodnie	 z	 najlepszą	 wiedzą	
i	 doświadczeniem.	 W	 razie	 pozyskania	 no-
wych	informacji	lub	pojawienia	się	istotnych	
okoliczności	 sugerujących	 potrzebę	 dokona-
nia	weryfikacji	wartości	 szacunkowych	efekt	
zmiany	szacunków	mógłby	wpłynąć	na	wiel-
kość	 przychodów	 i	 kosztów	 przypisywanych	
do	 poszczególnych	 okresów	 sprawozdaw-
czych.
Więcej	szczegółów	odnośnie	osądu	i	szacun-
ków	 kierownictwa	 w	 zakresie	 rozpoznawa-
nia	 przychodów	 z	 kontraktów	 budowlanych	 
w	toku	zostało	przedstawione	w	punkcie	6.2	
poniżej.

6.2. Niepewność  
szacunków
Poniżej	omówiono	podstawowe	założenia	do-
tyczące	przyszłości	i	inne	kluczowe	źródła	nie-
pewności	występujące	na	dzień	bilansowy,	z	
którymi	związane	jest	istotne	ryzyko	znaczą-
cej	korekty	wartości	bilansowych	aktywów	 i	
zobowiązań	w	następnym	roku	finansowym.

4. Połączenie Spółek handlowych 6. Istotne wartości oparte 
na profesjonalnym osądzie i szacunkach

5. Informacje o Grupie Kapitałowej

Jednostka Siedziba Podstawowy przedmiot 
działalności

Procentowy	udział	Spółki	 
w	kapitale

    31.12.2020 31.12.2019

Immo	Park	Sp.	z	o.o. Kraków Polska Roboty	ogólnobudowlane
-wznoszenie	budynków	i	budowli 5,03% 100%

Mota-Engil	
Central	Europe	PPP	Sp.	z	o.o. Kraków Polska Roboty	ogólnobudowlane

-wznoszenie	budynków	i	budowli 100% 100%

Immo	Park	Warszawa	Sp.	z	o.o. Kraków Polska Roboty	ogólnobudowlane
-wznoszenie	budynków	i	budowli 100% 100%

Immo	Park	Gdańsk	Sp.	z	o.o. Kraków Polska Roboty	ogólnobudowlane
-wznoszenie	budynków	i	budowli 100% 100%

Mota-Engil	
Central	Europe	PPP	2	Sp.	z	o.o. Kraków Polska Roboty	ogólnobudowlane

-wznoszenie	budynków	i	budowli 100% 100%

Mota-Engil	
Central	Europe	PPP	Road	Sp.	z	o.o. Kraków Polska Roboty	ogólnobudowlane

-wznoszenie	budynków	i	budowli 100% 100%

Mota-Engil	
Central	Europe	PPP	3	Sp.	z	o.o. Kraków Polska Roboty	ogólnobudowlane

-wznoszenie	budynków	i	budowli 100% 100%

Mota-Engil	
Central	Europe	PPP	4	Sp.	z	o.o. Kraków Polska Roboty	ogólnobudowlane

-wznoszenie	budynków	i	budowli 100% -

Mota	Engil	
Real	Estate	Management	Sp.	z	o.o. Kraków Polska Budownictwo	ogólne	-	realizacja	 

projektów	deweloperskich 100% 100%

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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Ujmowanie	przychodów	z	kontraktów	budowlanych	
w toku

Przychody	 z	 realizowanych	 kontraktów	 bu-
dowlanych	 ujmowane	 są	 według	 metody	
opartej	 na	 nakładach	 proporcjonalnie	 do	
stopnia	zaawansowania	realizacji	umowy.
Określenie	stopnia	zaawansowania		jest	bar-
dzo istotnym szacunkiem  mierzonym udzia-
łem	kosztów	poniesionych	od	dnia	 zawarcia	
umowy	do	dnia	ustalenia	przychodu,	w	cał-
kowitych	kosztach,	które	zostaną	poniesione	
do	czasu	zakończenia	realizacji	umów.	Proces	
ten	 opiera	 się	 zasadniczo	 na	 informacjach	
otrzymanych	 od	 służb	 technicznych	 zaan-
gażowanych	 w	 prace	 związane	 z	 realizacją	
kontraktów,	 ze	 względu	 na	 ich	 szczegółową	
wiedzę	 w	 tym	 zakresie,	 ich	 doświadczenie	 
i	umiejętności	techniczne.

Utrata	wartości	aktywów

Spółka	dokonuje	przeglądu	aktywów	w	celu	
ustalenia,	czy	występują	przesłanki	wskazują-
ce	na	utratę	wartości	niektórych	aktywów.	Je-
żeli	takie	przesłanki	 istnieją,	Spółka	przepro-
wadza	 testy	 utraty	 wartości	 poszczególnych	
aktywów	(grup	aktywów)	takich	 jak:	aktywa	
niematerialne,	 rzeczowe	aktywa	trwałe,	wy-
ceniane	w	myśl	modelu	kosztowego.	Co	naj-
mniej	raz	w	roku,	przeprowadzane	są	testy	na	
utratę	wartości	firmy	
W	 przypadku	 braku	 możliwości	 określenia	
wartości	 godziwej	 analizowanych	 aktywów	
przeprowadzenie	 testu	 wymaga	 oszacowa-
nia	 wartości	 ekonomicznych	 (użytkowych)	
ośrodka	wypracowującego	 środki	pieniężne,	
do	których	zostały	przypisane	te	aktywa.
Oszacowanie	 wartości	 użytkowej	 polega	 na	
ustaleniu	przyszłych	przepływów	pieniężnych	
generowanych	 przez	 ośrodek	 wypracowują-
cy	środki	pieniężne	i	wymaga	ustalenia	stopy	
dyskontowej	do	zastosowania	w	celu	oblicze-
nia	bieżącej	wartości	tych	przepływów.	

Wycena	gruntów	kopalnianych	 
i	rezerw	na	rekultywacje

Grunty	 kopalniane	 związane	 z	 eksploatacją	
podlegają	 wyceniane	 są	 według	 ceny	 naby-

cia,	 pomniejszonej	 o	 skumulowane	 odpisy	
amortyzacyjne	 	 i	odpisy	z	 tytułu	utraty	war-
tości.	 Amortyzacja	 tych	 aktywów	 jest	 prze-
prowadzana	zgodnie	z	metodą	wyczerpania,	
która	uwzględnia	stosunek	ilości	wydobytych	
zasobów	 kopalnianych	 	 rocznie	 do	 zasobów		
całkowitych	.
Zgodnie	z	wymogami	i	wytycznymi	wykorzy-
stywania	 rekultywacji	 gruntów	poeksploata-
cyjnych	wyrobisk	odkrywkowych	i	zwałowisk	
oraz	innych	terenów	kopalnianych	przekształ-
conych	 działalnością	 przemysłową	 związa-
ną	 z	 eksploatacją	 kopalin	 odkrywkowych	 
w	 wartości	 według	 ceny	 nabycia,	 uwzględ-
nia	 się	 przewidywane	 koszty	 koncepcji	 re-
kultywacji	 złoża,	 które	 obejmują	 głównie	
wykonanie	projektu,	uporządkowanie	terenu	
oraz	 zalesienie.	 Przeszacowań	 dokonuje	 się	 
z	 częstotliwością	 zapewniającą	 brak	 istot-
nych	rozbieżności	między	wartością	księgową	 
a	wartością	godziwą	na	dzień	bilansowy.

Wycena rezerw

Rezerwy	 z	 tytułu	 świadczeń	 pracowniczych	
zostały	oszacowane	za	pomocą	metod	aktu-
arialnych	 przez	 wyspecjalizowaną	 firmę	 ze-
wnętrzną.	 Zmiana	 wskaźników	 finansowych	
będących	podstawą	szacunku	 tj.	 	 stopy	dys-
konta,	 wskaźnika	wynagrodzeń	 oraz	 zmiana	
przyjętej	 do	 wyliczeń	 stopy	 mobilności	 (ro-
tacji)	 pracowników,	 mogłyby	 spowodować	
wzrost	wartości	rezerwy.		
Rezerwa	 na	 koszty	 napraw	 gwarancyjnych	
związanych	 z	 realizacją	 usług	 budowlanych		
szacowana	 jest	 w	 zależności	 od	 segmentu	
budownictwa,		w	wysokości	od	0,7	%	do	1,3%	
przychodów	danego	kontraktu.	

Stawki amortyzacyjne

Wysokość	 stawek	 amortyzacyjnych	 ustalo-
na	jest	na	podstawie	przewidywanego	okre-
su	 ekonomicznej	 użyteczności	 składników	
rzeczowego	 majątku	 trwałego,	 aktywów	 
z	tutułu	prawa	do	użytkowania	oraz	wartości	
niematerialnych.	 Spółka	 corocznie	 dokonuje	
weryfikacji	przyjętych	okresów	ekonomicznej	
użyteczności	na	podstawie	bieżących	szacun-
ków.

Niniejsze	Sprawozdanie	finansowe	obejmuje	
dane	dotyczące	jednostkowe	Spółki.
Sprawozdanie	 finansowe	 zostało	 sporządzo-
ne	 zgodnie	 z	 konwencją	 kosztu	historyczne-
go.	 Sprawozdanie	 finansowe	 Spółki	 zostało	
sporządzone	przy	założeniu,	że	Spółka	będzie	
kontynuowała	w	dającej	się	przewidzieć	przy-
szłości,	 tj.	 przez	 okres	 co	 najmniej	 12	 mie-
sięcy	 od	 dnia	 31.12.2020	 roku,	 działalność	
gospodarczą	w	nie	zmniejszonym	istotnie	za-
kresie,	bez	postawienia	 jej	w	 stan	 likwidacji	
lub	upadłości.	Zarząd	Spółki	nie	stwierdza	na	
dzień	podpisania	sprawozdania	finansowego	
istnienia	faktów	i	okoliczności,	które	wskazy-
wałyby	 na	 zagrożenia	 dla	możliwości	 konty-
nuacji	działalności	przez	Spółkę	w	dającej	się	
przewidzieć	 przyszłości,	 obejmującej	 okres	
nie	krótszy	niż	jeden	rok	od	dnia	bilansowe-
go	na	skutek	zamierzonego	lub	przymusowe-
go	 zaniechania	 bądź	 istotnego	 ograniczenia	
przez	nią	dotychczasowej	działalności.

7.1. Oświadczenie zgod-
ności
Niniejsze	jednostkowe	sprawozdanie	finanso-
we	sporządzono	w	oparciu	o	Międzynarodo-
we	Standardy	Sprawozdawczości	Finansowej	
przyjętymi	do	stosowania	w	Unii	Europejskiej	
(„MSSF”)	oraz	 związanych	z	nimi	 interpreta-
cjami	 ogłoszonymi	 w	 formie	 rozporządzeń	
Komisji	Europejskiej.

7.2. Waluta funkcjonalna 
i waluta prezentacji spra-
wozdania finansowego

Walutą	funkcjonalną	Spółki	 i	walutą	prezen-
tacji	 niniejszego	 sprawozdania	 finansowego	
jest	złoty	polski	(PLN).

W	 sprawozdaniu	 finansowym	 sporządzonym	na	 dzień	 31.12.2020	 roku	 Spółka	 nie	 zmieniała	
stosowanych	uprzednio	zasad	rachunkowości.

7. Podstawa sporządzenia 
sprawozdania finansowego

8. Zmiany stosowanych zasad  
rachunkowości oraz korekty  
błędu lat poprzednich

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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Zastosowane	nowe	i	zmienione	standardy	 
i	interpretacje:

W	niniejszym	sprawozdaniu	finansowym	za-
stosowano	po	raz	pierwszy	zmiany	do	nastę-
pujących	 standardów,	 które	 weszły	 w	 życie	
od	01.01.2020:	

MSSF	3	„Połączenia	przedsięwzięć”

W	wyniku	zmiany	do	MSSF	3	zmodyfikowana	
została	 definicja	 „przedsięwzięcia”.	 Aktual-
nie	 wprowadzona	 definicja	 została	 zawężo-
na	 i	 prawdopodobnie	 spowoduje,	 że	więcej	
transakcji	przejęć	zostanie	zakwalifikowanych	
jako	nabycie	aktywów.	

Zastosowanie	wyżej	wymienionej	zmiany	do	
standardu	nie	będzie	miało	wpływu	na	spra-
wozdanie	finansowe	Spółki

Zmiany	do	MSSF	9,	MSR	39	oraz	MSSF	7	związane	z	
reformą	IBOR

Opublikowane	w	2019	r.	zmiany	do	MSSF	9,	
MSR	 39	 oraz	 MSSF	 7	 modyfikują	 niektóre	
szczegółowe	 wymogi	 w	 zakresie	 rachunko-
wości	 zabezpieczeń,	 w	 głównej	mierze,	 aby	
oczekiwana	reforma	stóp	referencyjnych	(re-
forma	IBOR)	zasadniczo	nie	powodowała	za-
kończenia	rachunkowości	zabezpieczeń.	

Zastosowanie	wyżej	wymienionej	zmiany	do	
standardu	nie	będzie	miało	wpływu	na	spra-
wozdanie	finansowe	Spółki

MSR	1	„Prezentacja	sprawozdań	finansowych”	oraz	
MSR	8	„Zasady	(polityka)	rachunkowości,	zmiany	war-
tości	szacunkowych	i	korygowanie	błędów”

Rada	 opublikowała	 nową	 definicję	 terminu	
„istotność”.	 Zmiany	 do	MSR	 1	 i	 MSR	 8	 do-
precyzowują	 definicję	 istotności	 i	 zwiększa-
ją	 spójność	 pomiędzy	 standardami,	 ale	 nie	
oczekuje	się,	że	będą	miały	znaczący	wpływ	
na	przygotowanie	sprawozdań	finansowych.	

Zmiany w zakresie Założeń Koncepcyjnych w MSSF

W	2019	 r.	opublikowano	zmiany	do	Założeń	
Koncepcyjnych	MSSF,	które	mają	zastosowa-
nie	z	dniem	1	stycznia	2020	r.	Zweryfikowane	
Założenia	 Koncepcyjne	 są	 wykorzystywane	
przez	Radę	i	Komitet	ds.	Interpretacji	podczas	
prac	nad	nowymi	standardami.	Niemniej	jed-
nak,	podmioty	przygotowujące	sprawozdania	
finansowe	 mogą	 wykorzystywać	 Założenia	
Koncepcyjne	w	celu	opracowania	polityk	ra-
chunkowości	 do	 transakcji,	 które	 nie	 zosta-
ły	 uregulowane	 w	 obecnie	 obowiązujących	
MSSF.

Opublikowane	standardy	i	interpretacje,	które	jeszcze	
nie	obowiązują	i	nie	zostały	wcześniej	zastosowane	
przez	Spółkę	

W	 niniejszym	 sprawozdaniu	 finansowym	
Spółka		nie	zdecydowała	o	wcześniejszym	za-
stosowaniu	 następujących	 opublikowanych	
standardów,	 interpretacji	 lub	 poprawek	 do	
istniejących	standardów	przed	 ich	datą	wej-
ścia	w	życie:

MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe”  
oraz zmiany do MSSF 17 

MSSF	 17	 „Umowy	 ubezpieczeniowe”	 został	
wydany	przez	Radę	Międzynarodowych	Stan-
dardów	Rachunkowości	18	maja	2017	r.,	na-
tomiast	 zmiany	 do	 MSSF	 17	 opublikowano	
25	czerwca	2020	r.	Nowy	zmieniony	standard	
obowiązuje	 dla	 okresów	 rocznych	 rozpoczy-
nających	się	1	stycznia	2023	r.	lub	po	tej	dacie.	
MSSF	 17	 Umowy	 ubezpieczeniowe	 zastąpi	
obecnie	obowiązujący	MSSF	4,	który	zezwa-
la	 na	 różnorodną	 praktykę	 w	 zakresie	 rozli-
czania	 umów	 ubezpieczeniowych.	 MSSF	 17	
zasadniczo	 zmieni	 rachunkowość	wszystkich	
podmiotów,	które	zajmują	się	umowami	ubez-
pieczeniowymi	i	umowami	inwestycyjnymi.	

Zmiany	do	powyższego	standardu	nie	będą	mia-
ły	wpływu	na	sprawozdanie	finansowe	Spółki.

Na	 dzień	 sporządzenia	 niniejszego	 sprawoz-
dania	finansowego,	nowy	standard	nie	został	
jeszcze	zatwierdzony	przez	Unię	Europejską.

Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finanso-
wych” 

Rada	opublikowała	 zmiany	do	MSR	1,	 które	
wyjaśniają	 kwestię	 prezentacji	 zobowiązań	
jako	długo-		krótkoterminowe.	Opublikowane	
zmiany	obowiązują	dla	 sprawozdań	finanso-
wych	 za	 okresy	 rozpoczynające	 się	 z	 dniem	 
1	stycznia	2023	r.	lub	po	tej	dacie.

Na	dzień	sporządzenia	niniejszego		sprawoz-
dania	 finansowego,	 zmiana	 ta	 nie	 została	
jeszcze	zatwierdzona	przez	Unię	Europejską.

Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” 

Opublikowane	 w	 maju	 2020	 r.	 zmiany	 do	
standardu	mają	na	celu	zaktualizowanie	sto-
sownych	 referencji	 do	 Założeń	 Koncepcyj-
nych	w	MSSF,	 nie	wprowadzając	 zmian	me-
rytorycznych	 dla	 rachunkowości	 połączeń	
przedsiębiorstw.	
Na	 dzień	 sporządzenia	 niniejszego	 sprawoz-

dania	 finansowego,	 zmiana	 ta	 nie	 została	
jeszcze	zatwierdzona	przez	Unię	Europejską.

Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” 

Zmiana	wprowadza	zakaz	korygowania	kosztu	
wytworzenia	rzeczowych	aktywów	trwałych	o	
kwoty	uzyskane	ze	sprzedaży	składników	wy-
produkowanych	w	okresie	przygotowywania	
rzeczowych	 aktywów	 trwałych	do	 rozpoczę-
cia	funkcjonowania	zgodnie	z	zamierzeniami	
kierownictwa.	Zamiast	tego	jednostka	rozpo-
zna	ww.	przychody	ze	sprzedaży	i	powiązane	
z	 nimi	 koszty	 bezpośrednio	 w	 rachunku	 zy-
sków	i	strat.	Zmiana	obowiązuje	dla	sprawoz-
dań	 finansowych	 za	 okresy	 rozpoczynające	
się	z	dniem	1	stycznia	2022	r.	lub	po	tej	dacie.	

Na	 dzień	 sporządzenia	 niniejszego	 sprawoz-
dania	 finansowego,	 zmiana	 ta	 nie	 została	
jeszcze	zatwierdzona	przez	Unię	Europejską.

Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warun-
kowe i aktywa warunkowe” 

Zmiany	do	MSR	37	dostarczają	wyjaśnień	od-
nośnie	do	kosztów,	które	jednostka	uwzględ-
nia	 w	 analizie,	 czy	 umowa	 jest	 kontraktem	
rodzącym	obciążenia.	Zmiana	obowiązuje	dla	
sprawozdań	finansowych	za	okresy	rozpoczy-
nające	się	z	dniem	1	stycznia	2022	r.	 lub	po	
tej	dacie.	

Na	dzień	sporządzenia	niniejszego		sprawoz-
dania	 finansowego,	 zmiana	 ta	 nie	 została	
jeszcze	zatwierdzona	przez	Unię	Europejską.

Roczne zmiany do MSSF 2018 – 2020

“Roczne	 zmiany	MSSF	 2018-2020”	wprowa-
dzają	 zmiany	 do	 standardów:	 MSSF	 1	 „Za-
stosowanie	Międzynarodowych	 Standardów	
Sprawozdawczości	Finansowej	po	raz	pierw-
szy”,	MSSF	9	„Instrumenty	finansowe”,	MSR	
41	„Rolnictwo”	oraz	do	przykładów	ilustrują-
cych	do	MSSF	16	„Leasing”.	
Poprawki	 zawierają	wyjaśnienia	 oraz	dopre-
cyzowują	 wytyczne	 standardów	 w	 zakresie	
ujmowania	oraz	wyceny.	

9. Nowe standardy i interpretacje, 
które zostały opublikowane, 
a nie weszły jeszcze w życie

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część

90 91

W
st

ęp
Sp

ra
w

oz
da

ni
e 

Za
rz

ąd
u 

z d
zia

ła
ln

oś
ci

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
Fi

na
ns

ow
e

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
ni

ez
al

eż
ne

go
 b

ie
gł

eg
o 

re
w

id
en

ta
 z 

ba
da

ni
a

Sprawozdanie	Finansowe	za	rok	2020	-	wprowadzenie Sprawozdanie	Finansowe	za	rok	2020	-	wprowadzenie



Na	 dzień	 sporządzenia	 niniejszego	 sprawoz-
dania	 finansowego,	 zmiany	 te	 nie	 zostały	
jeszcze	zatwierdzone	przez	Unię	Europejską.

Zmiany do MSSF 16 „Leasing”

W	 dniu	 28	 maja	 2020	 r.	 Rada	 opublikowa-
ła	 zmianę	do	standardu	MSSF	16,	która	 jest	
odpowiedzią	 na	 zmiany	 w	 zakresie	 umów	
leasingu	w	związku	z	pandemią	koronawiru-
sa	 (COVID-19).	 Leasingobiorcy	 mają	 prawo	
skorzystać	z	ulg	i	zwolnień,	które	mogą	przy-
bierać	 różne	 formy,	 tj.	 odroczenie	 lub	 zwol-
nienie	 z	 płatności	 leasingowych.	W	 związku	
z	 powyższym,	 Rada	wprowadziła	 uproszcze-
nie	w	zakresie	oceny,	czy	zmiany	te	stanowią	
modyfikacje	 leasingu.	 Leasingobiorcy	 mogą	
skorzystać	 z	 uproszczenia	 polegającego	 na	
niestosowaniu	wytycznych	MSSF	16	dotyczą-
cych	modyfikacji	umów	leasingowych.	W	re-
zultacie,	 spowoduje	 to	ujęcie	ulg	 i	 zwolnień	
w	zakresie	leasingu	jako	zmiennych	opłat	le-
asingowych	w	okresie,	w	których	występuje	
zdarzenie	lub	warunek,	który	powoduje	obni-
żenie	płatności.	

Zmiana	 obowiązuje	 od	 1	 czerwca	 2020	 r.	 
z	możliwością	jej	wcześniejszego	zastosowania.	

Zastosowanie	zmiany	do	wyżej	wymienione-
go	standardu	nie	miało	wpływu	na	sprawoz-
danie	finansowe	Spółki

Zmiana do MSSF 4: Zastosowanie MSSF 9 „Instru-
menty finansowe” 

Zmiana	 do	MSSF	 4	 „Umowy	ubezpieczenio-
we”	odracza	zastosowanie	standardu	MSSF	9	
„Instrumenty	finansowe”	do	2021	r.

	Na	dzień	sporządzenia	niniejszego		sprawoz-
dania	 finansowego,	 zmiana	 ta	 nie	 została	
jeszcze	zatwierdzona	przez	Unię	Europejską.

Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz 
MSSF 16 związane z reformą IBOR

W	odpowiedzi	 na	 oczekiwaną	 reformę	 stóp	
referencyjnych	 (reforma	 IBOR)	 Rada	 Mię-

dzynarodowych	Standardów	Rachunkowości	
opublikowała	drugą	część	zmian	do	MSSF	9,	
MSR	39,	MSSF	7,	MSSF	4	i	MSSF	16.	

Na	dzień	sporządzenia	niniejszego		sprawoz-
dania	 finansowego,	 zmiana	 ta	 nie	 została	
jeszcze	zatwierdzona	przez	Unię	Europejską.
Wpływ	na	sprawozdanie	finansowe	zastoso-
wania	ww.	zmian	do	standardu	po	raz	pierw-
szy	nie	jest	znany.

MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe”

Standard	ten	pozwala	jednostkom,	które	spo-
rządzają	 sprawozdanie	 finansowe	 zgodnie	
z	MSSF	po	 raz	pierwszy	 (z	dniem	1	 stycznia	
2016	r.	lub	po	tej	dacie),	do	ujmowania	kwot	
wynikających	 z	 działalności	 o	 regulowanych	
cenach,	 zgodnie	 z	 dotychczas	 stosowanymi	
zasadami	 rachunkowości.	 Dla	 poprawienia	
porównywalności,	z	jednostkami	które	stosu-
ją	już	MSSF	i	nie	wykazują	takich	kwot,	zgod-
nie	 z	 opublikowanym	MSSF	 14	 kwoty	wyni-
kające	z	działalności	o	regulowanych	cenach,	
powinny	 podlegać	 prezentacji	 w	 odrębnej	
pozycji	 zarówno	 w	 sprawozdaniu	 z	 sytuacji	
finansowej	 jak	 i	 w	 rachunku	 zysków	 i	 strat	
oraz	 sprawozdaniu	 z	 innych	całkowitych	do-
chodów.	

Decyzją	Unii	Europejskiej	MSSF	14	nie	zosta-
nie	zatwierdzony.	

Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dot. sprzedaży lub 
wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego 
jednostkami stowarzyszonymi lub wspólnymi przed-
sięwzięciami

Zmiany	 rozwiązują	 problem	 aktualnej	 nie-
spójności	pomiędzy	MSSF	10	a	MSR	28.	Ujęcie	
księgowe	zależy	od	tego,	czy	aktywa	niepie-
niężne	sprzedane	lub	wniesione	do	jednostki	
stowarzyszonej	lub	wspólnego	przedsięwzię-
cia	stanowią	„biznes”	(ang.	business).
W	 przypadku,	 gdy	 aktywa	 niepieniężne	 sta-
nowią	„biznes”,	inwestor	wykazuje	pełny	zysk	
lub	stratę	na	transakcji.	Jeżeli	zaś	aktywa	nie	
spełniają	 definicji	 biznesu,	 inwestor	 ujmuje	

zysk	lub	stratę	z	tylko	w	zakresie	części	stano-
wiącej	udziały	innych	inwestorów.	
Zmiany	 zostały	 opublikowane	 11	 września	
2014	 r.	 Na	 dzień	 sporządzenia	 niniejszego	

sprawozdania	finansowego,	zatwierdzenie	tej	
zmiany	jest	odroczone	przez	Unię	Europejską.

 

10.1  Połączenia jednostek 
gospodarczych
Przejęcie	 jednostek	 i	 wyodrębnionych	 czę-
ści	 rozlicza	 się	 na	 dzień	 przejęcia	 kontroli	
metodą	 nabycia.	Metoda	 nabycia	 postrzega	
połączenie	 jednostek	 gospodarczych	 z	 per-
spektywy	tej	z	łączących	się	jednostek,	którą	
identyfikuje	 się	 jako	 jednostkę	 przejmującą.	
Dające	 się	 zidentyfikować	 aktywa,	 zobowią-
zania	 i	 zobowiązania	 warunkowe	 jednostki	
przejmowanej	 ujmuje	 się	 w	wartości	 godzi-
wej	 na	 dzień	 połączenia.	 Jeżeli	 wartość	 go-
dziwa	 netto	możliwych	 do	 zidentyfikowania	
przejętych	aktywów	i	zobowiązań	przewyższa	
sumę			wynagrodzenia	przekazanego	na	dzień	
przejęcia,	wartości	udziałów	niesprawujących	
kontroli	 oraz	 wartości	 godziwej	 poprzednio	
posiadanych	udziałów	w	jednostce	przejmo-
wanej,	 nadwyżkę	 ujmuje	 się	 bezpośrednio	
na	zwiększenie	kapitału	własnego.	Natomiast	
jeżeli		różnice	między	wynagrodzeniem	prze-
kazanym	na	dzień	przejęcia	,	wartością	udzia-
łów	niesprawujących	kontroli	oraz	wartością	
godziwą	 poprzednio	 posiadanych	 udziałów	 
w	 jednostce	 przejmowanej	 przewyższa	war-
tość	 godziwą	 netto	możliwych	 do	 zidentyfi-
kowania	 przyjętych	 aktywów	 i	 zobowiązań	 
w	 dniu	 przejęcia	 nadwyżka	 ta	 stanowi	war-
tość	firmy.	

Połączenie	jednostek	będących	pod	wspólną	
kontrolą	oraz	przejęcia	jednostek,	nad	który-
mi	 spółka	 przejmująca	 sprawowała	 kontro-

lę,	 jest	wyłączone	spod	zakresu	uregulowań	
standardów	MSSF.	W	tej	sytuacji	Spółka	przy-
jęła	 politykę	 rachunkowości	 polegająca	 na	
stosowaniu	do	rozliczenia		transakcji	połącze-
nia	metodą	analogiczną	do	metody	 łączenia	
udziałów.	Dotyczy	 to	 łączenia	 się	 spółek	 za-
leżnych	w	 sposób	bezpośredni	 lub	 pośredni	
od	tej	samej	jednostki	dominującej	jak		rów-
nież	kiedy	spółka	przejmowana	bezpośrednio	
lub	pośrednio	jest	zależna	od	spółki	przejmu-
jącej.	Rozliczenie	połączenia	polega	na	sumo-
waniu	poszczególnych	pozycji	odpowiednich	
aktywów	i	pasywów	oraz	przychodów	i	kosz-
tów	 połączonych	 spółek,	 według	 stanu	 na	
dzień	połączenia,	po	uprzednim	doprowadze-
niu	ich	wartości	do	jednolitych	metod	wyceny	 
i	dokonaniu	odpowiednich	wyłączeń.	Według	
przyjętych	zasad	rachunkowości	Spółka		przej-
mująca	rozpoznaje	aktywa	oraz	zobowiązania	
i	kapitały	jednostki	przejmowanej	według	ich	
bieżącej	 wartości	 księgowej	 skorygowanej	
jedynie	 w	 celu	 ujednolicenia	 zasad	 rachun-
kowości	przejmowanej	 jednostki.	 Jeżeli	 	róż-
nice	 między	 wynagrodzeniem	 przekazanym	
na	dzień	przejęcia	kontroli,	wartością	udzia-
łów	niesprawujących	kontroli	oraz	wartością	
godziwą	 poprzednio	 posiadanych	 udziałów	 
w	jednostce	przejmowanej	przewyższa		war-
tość	 godziwą	 netto	możliwych	 do	 zidentyfi-
kowania	 przyjętych	 aktywów	 i	 zobowiązań	 
w	dniu	przejęcia	kontroli	nadwyżka	ta	stano-
wi		wartość	firmy.	Wartość	firmy	określona	na	
dzień	 przejęcia	 kontroli	 podlega	 ujęciu	 jako	
składnik	aktywów	w	spółce	przejmującej	na	
dzień	połączenia.	

10. Istotne zasady rachunkowości

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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Po	 dokonaniu	 odpowiednich	 wyłączeń	 i	
uwzględnieniu	 wartości	 powstałej	 na	 dzień	
przejęcia	kontroli		pozycje	kapitału	własnego	
Spółki,	na	którą	przechodzi	majątek	połączo-
nych	spółek	koryguje	się	o	różnicę	pomiędzy	
sumą	aktywów	i	pasywów	.	Powstałą	różnicę	
odnosi	się	na	kapitał	zapasowy	z	połączenia.

10.2 Przeliczanie  
pozycji wyrażonej  
w walucie obcej
Transakcje	wyrażone	w	walutach	 innych	 niż	
polski	 złoty	 są	 przeliczane	 na	 złote	 polskie	
przy	 zastosowaniu	 kursu	 obowiązującego	 
z	dnia	poprzedzającego	dzień	zawarcia	trans-
akcji.
Na	 dzień	 bilansowy	 aktywa	 i	 zobowiązania	
pieniężne	 wyrażone	 w	 walutach	 innych	 niż	
polski	 złoty	 są	 przeliczane	 na	 złote	 polskie	
przy	 zastosowaniu	 odpowiednio	 obowiązu-
jącego	 na	 koniec	 okresu	 sprawozdawczego	
średniego	kursu	ustalonego	dla	danej	waluty	
przez	Narodowy	Bank	Polski.	Powstałe	z	prze-
liczenia	różnice	kursowe	ujmowane	są	odpo-
wiednio	w	pozycji	 przychodów	 (kosztów)	 fi-
nansowych	 lub,	w	przypadkach	określonych	
zasadami	 (polityką)	 rachunkowości,	 kapita-
lizowane	w	wartości	 aktywów.	 Aktywa	 i	 zo-
bowiązania	 niepieniężne	 ujmowane	 według	
kosztu	historycznego	wyrażonego	w	walucie	
obcej	są	wykazywane	po	kursie	historycznym	
z	dnia	transakcji.	Aktywa	i	zobowiązania	nie-
pieniężne	ujmowane	według	wartości	godzi-
wej	wyrażonej	w	walucie	obcej	są	przeliczane	
po kursie z dnia dokonania wyceny do warto-
ści	godziwej.	

Następujące	 kursy	 zostały	 przyjęte	 dla	 po-
trzeb	wyceny	bilansowej:

31.12.2020 31.12.2019

EUR 4,6148 4,2585

CZK 0,1753 0,1676

100	HUF 1,2638 1,2885

USD 3,7584 3,7977

10.3  Rzeczowe aktywa 
trwałe
Rzeczowe	 aktywa	 trwałe	 wykazywane	 są	
według	 ceny	 nabycia/kosztu	 wytworzenia	
pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy ak-
tualizujące	z	tytułu	utraty	wartości.	Wartość	
początkowa	 środków	 trwałych	obejmuje	 ich	
cenę	nabycia	powiększoną	o	wszystkie	koszty	
bezpośrednio	związane	z	zakupem	i	przysto-
sowaniem	składnika	majątku	do	 stanu	 zdat-
nego	 do	 używania.	W	 skład	 kosztu	wchodzi	
również	 koszt	 wymiany	 części	 składowych	
maszyn	i	urządzeń	w	momencie	poniesienia,	
jeśli	spełnione	są	kryteria	rozpoznania.	Kosz-
ty	poniesione	po	dacie	oddania	środka	trwa-
łego	do	używania,	takie	jak	koszty	konserwa-
cji	i	napraw,	obciążają	rachunek	zysków	i	strat	
w	momencie	 ich	 poniesienia.	 Środki	 trwałe	
poddawane	są	testom	na	utratę	wartości	każ-
dorazowo,	gdy	istnieją	przesłanki	wskazujące	
na	utratę	ich	wartości.
Środki	trwałe	w	momencie	ich	nabycia	zosta-
ją	podzielone	na	części	składowe	będące	po-
zycjami	o	istotnej	wartości,	do	których	można	
przyporządkować	odrębny	okres	ekonomicz-
nej	użyteczności.	 Częścią	 składową	 środków	
trwałych	 są	 również	koszty	 ich	modernizacji	
i	ulepszeń.	

Amortyzacja	 jest	 naliczana	 metodą	 liniową	 
w	 celu	 rozłożenia	 ich	 wartości	 początkowej	
lub	 wartości	 przeszacowanej,	 pomniejszo-
nych	 o	 wartość	 końcową,	 przez	 szacowane	
okresy	ich	użytkowania,	które	dla	poszczegól-
nych	grup	środków	trwałych	wynoszą:

Typ Okres

Budynki	i	budowle 10-40	lat

Maszyny	i	urządzenia,	w	tym: 1-10	lat

-	maszyny	i	urządzenia	techniczne 2-10	lat

-	sprzęt	IT	w	tym	komputery	 1-5	lat

-	urządzenia	biurowe 3-5	lat

Środki	transportu 5-10	lat

Inwestycje	w	obcych	środkach	trwałych 1-10	lat

Wartość	 końcową,	 okres	 użytkowania	 oraz	
metodę	 amortyzacji	 składników	 aktywów	
weryfikuje	się	na	każdy	dzień	bilansowy.

Dana	pozycja	rzeczowych	aktywów	trwałych	
może	zostać	usunięta	z	bilansu	po	dokonaniu	
jej	zbycia	lub	w	przypadku,	gdy	nie	są	spodzie-
wane	żadne	ekonomiczne	korzyści	wynikają-
ce	z	dalszego	użytkowania	takiego	składnika	
aktywów.	 Wszelkie	 zyski	 lub	 straty	 wynika-
jące	 z	 usunięcia	 danego	 składnika	 aktywów	
z	 bilansu	 (obliczone	 jako	 różnica	 pomiędzy	
ewentualnymi	wpływami	ze	sprzedaży	netto	
a	 wartością	 bilansową	 danej	 pozycji)	 są	 uj-
mowane	w	rachunku	zysków	i	strat	w	okresie,	 
w	którym	dokonano	takiego	usunięcia.	

Inwestycje	rozpoczęte	dotyczą	środków	trwa-
łych	będących	w	 toku	budowy	 lub	montażu	 
i	są	wykazywane	według	cen	nabycia	lub	kosz-
tu	wytworzenia,	 pomniejszonych	 o	 ewentu-
alne	 odpisy	 z	 tytułu	 utraty	 wartości.	 Środki	
trwałe	w	budowie	nie	podlegają	amortyzacji	
do	 czasu	 zakończenia	 budowy	 i	 przekazania	
środka	trwałego	do	używania.	

Grunty	własne	nie	podlegają	amortyzacji.	

Grunty	 kopalniane	 związane	 z	 eksploata-
cją	 zasobów	 mineralnych	 wykazywane	 są	 
w	sprawozdaniu	z	sytuacji	finansowej	w	war-
tości	 według	 kosztu	 nabycia,	 pomniejszonej	
w	kolejnych	okresach	o	skumulowane	odpisy	
amortyzacyjne	i	odpisy	z	tytułu	utraty	warto-
ści.	Odpisy	amortyzacyjne	gruntów	kopalnia-
nych	liczone	są	od	ilości	wydobytego	złoża.	

10.4  Wartości  
niematerialne
Wartości	niematerialne	nabyte	w	oddzielnej	
transakcji	 lub	 wytworzone	 (jeżeli	 spełniają	
kryteria	 rozpoznania	 dla	 kosztów	 prac	 roz-
wojowych)	 wycenia	 się	 przy	 początkowym	
ujęciu	 odpowiednio	 w	 cenie	 nabycia	 lub	
koszcie	wytworzenia.	Cena	nabycia	wartości	
niematerialnych	nabytych	w	transakcji	połą-

czenia	 jednostek	 gospodarczych	 jest	 równa	
ich	wartości	godziwej	na	dzień	połączenia.	Po	
ujęciu	początkowym,	wartości	niematerialne	
są	wykazywane	w	cenie	nabycia	 lub	koszcie	
wytworzenia pomniejszonym o umorzenie  
i	 odpisy	 aktualizujące	 z	 tytułu	utraty	warto-
ści.	 Nakłady	 poniesione	 na	wartości	 niema-
terialne	 wytworzone	 we	 własnym	 zakresie,	
z	 wyjątkiem	 aktywowanych	 nakładów	 po-
niesionych	na	prace	rozwojowe,	nie	są	akty-
wowane	 i	 są	 ujmowane	w	 kosztach	 okresu,	 
w	którym	zostały	poniesione.	

Spółka	ustala,	czy	okres	użytkowania	wartości	
niematerialnych	jest	ograniczony	czy	nieokre-
ślony.	 Wartości	 niematerialne	 o	 ograniczo-
nym	 okresie	 użytkowania	 są	 amortyzowane	
przez	 okres	 użytkowania	 oraz	 poddawane	
testom	na	utratę	wartości	każdorazowo,	gdy	
istnieją	 przesłanki	 wskazujące	 na	 utratę	 ich	
wartości.	Okres	i	metoda	amortyzacji	warto-
ści	 niematerialnych	 o	 ograniczonym	 okresie	
użytkowania	 są	 weryfikowane	 przynajmniej	
na	 koniec	 każdego	 roku	 obrotowego.	 Zmia-
ny	w	oczekiwanym	okresie	 użytkowania	 lub	
oczekiwanym sposobie konsumowania ko-
rzyści	ekonomicznych	pochodzących	z	dane-
go	składnika	aktywów	są	ujmowane	poprzez	
zmianę	 odpowiednio	 okresu	 lub	 metody	
amortyzacji,	 i	 traktowane	 jak	 zmiany	 war-
tości	 szacunkowych.	 Odpis	 amortyzacyjny	
składników	wartości	niematerialnych	o	ogra-
niczonym	 okresie	 użytkowania	 ujmuje	 się	 
w	rachunku	zysków	i	strat	w	ciężar	tej	katego-
rii,	która	odpowiada	funkcji	danego	składnika	
wartości	niematerialnych.

Wartości	 niematerialne	 o	 nieokreślonym	
okresie	 użytkowania	 oraz	 te,	 które	 nie	 są	
użytkowane,	są	corocznie	poddawane	weryfi-
kacji	pod	kątem	ewentualnej	utraty	wartości,	
w	 odniesieniu	 do	 poszczególnych	 aktywów	
lub	 na	 poziomie	 ośrodka	 wypracowującego	
środki	pieniężne.	

Okresy	użytkowania	są	poddawane	corocznej	
weryfikacji,	 a	w	 razie	 potrzeby,	 korygowane	
na	dzień	bilansowy.	
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Amortyzacja	 jest	 naliczana	 metodą	 liniową	
przez	przewidywany	okres	użytkowania.

Przewidywany	 okres	 ekonomicznej	 użytecz-
ności	kształtuje	się	następująco:

Oprogramowanie	
komputerowe		 	 	 	 3	lata
Inne	wartości	niematerialne
	i	prawne		 	 	 	 5	lat

Spółka	nie	posiada	wartości	niematerialnych	
i	prawnych	o	nieokreślonym	okresie	użytko-
wania.

Zyski	 lub	 straty	wynikające	 z	 usunięcia	war-
tości	niematerialnych	z	bilansu	są	wyceniane	
według	różnicy	pomiędzy	wpływami	ze	sprze-
daży	 netto	 a	 wartością	 bilansową	 danego	
składnika	aktywów	i	są	ujmowane	w	rachun-
ku	zysków	i	strat	w	momencie	 ich	usunięcia	 
z	bilansu.

10.5  Wartość firmy
Wartość	 firmy	 powstała	 przy	 przejęciu	 kon-
troli	 nad	 Przedsiębiorstwem	 Robót	 Dro-
gowo	 Mostowych	 w	 Lublinie	 S.A.,	 które	
zostało	 połączone	 ze	 Spółką	 i	 stanowi	 nad-
wyżkę	kosztów	nabycia	w	stosunku	do	udziału	 
w	wartości	godziwej	netto	dających	się	ziden-
tyfikować	aktywów,	zobowiązań	i	zobowiązań	
warunkowych.	
W	 celu	 przeprowadzenia	 testu	 pod	 kątem	
możliwej	 utraty	 wartości,	 wartość	 firmy	
przejęta	w	wyniku	połączenia	 jednostek	go-
spodarczych	 jest	 alokowana	 do	 ośrodków	
wypracowujących	 środki	 pieniężne.	 Alokacji	
dokonuje	 się	 dla	 tych	 ośrodków	 bądź	 grup	
ośrodków	 wypracowujących	 środki	 pienięż-
ne,	które	według	oczekiwań	będą	czerpać	ko-
rzyści	z	połączenia,	dzięki	któremu	ta	wartość	
firmy	powstała.	Wartość	firmy	jest	testowana	
co	roku	pod	kątem	utraty	wartości.	Wartość	
bilansowa	 ośrodka	wypracowującego	 środki	
pieniężne	 zawierającego	 wartość	 firmy	 jest	
porównywana	z	jego	wartością	odzyskiwalną,	

która	odpowiada	wartości	użytkowej	lub	war-
tości	godziwej	pomniejszonej	o	koszty	sprze-
daży,	zależnie	od	tego,	która	z	nich	jest	wyż-
sza.	Ośrodek,	do	którego	alokuje	się	wartość	
firmy,	testuje	się	pod	względem	utraty	warto-
ści	raz	w	roku.Odpisy	z	tytułu	utraty	wartości	
firmy	są	ujmowane	jako	koszt	okresu	i	nie	są	
odwracane	w	kolejnym	okresie.	

10.6  Leasing

Zgodnie z MSSF 16 leasing to umowa lub część umo-
wy, w której przekazuje się prawo do użytkowania 
składnika aktywów przez dany okres w zamian za 
wynagrodzenie.

Umową	leasingu	nie	musi	być	nazwana	umo-
wa	 lesingu	 w	 rozumieniu	 kodeksu	 cywilne-
go	(k.c.).,	będzie	to	również	umowa	najmu	i	
dzierżawy,	a	także	każda	inna	umowa,	na	pod-
stawie	której	jednostka	ma	prawo	do	użytko-
wania	 niebędącego	 jej	własnością	 składnika	
majątku	 za	 wynagrodzeniem.	 Taką	 umową	
jest	również	prawo	wieczystego	użytkowania	
gruntu.	Z	zakresu	MSSF	16	wyłączone	są:

• prawa	do	własności	intelektualnych	nada-
wane	przez	leasingodawcę,	

• prawa	otrzymywane	przez	leasingobiorcę	
na	podstawie	umów	licencyjnych,	

• leasing	aktywów	biologicznych,	
• umowy	na	usługi	koncesjonowane	oraz
• umowy	 dotyczącego	 poszukiwania	 lub	

wykorzystanie	minerałów,	ropy	naftowej,	
gazu	ziemnego	oraz	podobnych	nieodna-
wialnych	źródeł	zasobów.

 
Zgodnie	 z	 obowiązującymi	 Spółkę	 od	
01.01.2019	przepisami	dotyczącymi	leasingu	
w	myśl	MSSF	16,	Spółka	stosuje	nowy	stan-
dard	do	wszystkich	rodzajów	leasingu,	w	tym	
do	aktywów	z	tytułu	prawa	wieczystego	użyt-
kowania	gruntów.

Dla	 umów,	 zaklasyfikowanych	 jako	 leasing,	
Spółka		stosuje		jednolite	podejście	księgowe,	

w	ramach	którego	w	sprawozdaniu	z	sytuacji	
finansowej	ujmuje	się	aktywo	z	tytułu	prawa	
do	 użytkowania	 leasingowanego	 aktywa	 w	
korespondencji	 ze	zobowiązaniem	wynikają-
cym	z	umów	leasingu.	

Spółka		zadecydowała	o	zastosowaniu	dwóch	
zwolnień	przewidzianych	przez	standard	do-
tyczący	 leasingów	oraz	ujęciu	w	ciężar	kosz-
tów	następujących	rodzajów	umów:	

• wszystkich	umów,	których	okres	leasingu	
jest	mniejszy	niż		12	miesięcy;	

• umów,	w	odniesieniu	do	których	bazowy	
składnik	aktywów	 	ma	wartość	mniejszą	
niż	5.000	dolarów	w	przeliczeniu	na	PLN	
według	kursu	na	01.01.2020

Spółka	 jako	 leasingobiorca	 skorzystała	 rów-
nież	 z	 praktycznego	 rozwiązania	 opisanego	
w	paragrafie	c10	punkt	c)	MSSF	16	i	potrak-
towała	 umowy	 leasingu,	 oprócz	 wynajmu	
samochodów	osobowych,	które	kończą	się	w	
trakcie	2019	roku	(rok	pierwszego	zastosowa-
nia)	jako	leasingi	krótkoterminowe.

Zgodnie	z	MSSF	16	okres	leasingu	jest	ustala-
ny	pomiędzy	nieodwołalnym	okresem	umo-
wy	a	końcem	egzekwowalnego	okresu	umo-
wy.	Nieodwołalny	okres	umowy	to	okres,	w	
trakcie	 którego	 ani	 leasingobiorca,	 ani	 le-
asingodawca	nie	mogą	odstąpić	 od	umowy.	
Okres	egzekwowalny	to	okres	uwzględniają-
cy	wszystkie	dostępne	dla	Spółki		opcje	prze-
dłużenia	umowy,	ale	nieuwzględniający	opcji	
wcześniejszego	zakończenia	umowy.	

Identyfikacja leasingu 

Na	początku	umowy	Spółka	dokonuje	anali-
zy,	czy	dana	umowa	zawiera	leasing.	Umowa	
jest	leasingiem,	jeżeli	na	jej	mocy	przekazuje	
się	prawo	do	kontroli	użytkowania	zidentyfi-
kowanego	składnika	aktywów	na	dany	okres	
w	 zamian	 za	 wynagrodzenie.	 Przeniesienie	
prawa	do	użytkowania	ma	miejsce	wówczas,	
gdy	mamy	do	czynienia	ze	zidentyfikowanym	
aktywem,	w	odniesieniu	do	którego	leasingo-

biorca ma prawo do praktycznie wszystkich 
korzyści	ekonomicznych	i	kontroluje	wykorzy-
stanie	danego	aktywa	w	danym	okresie.
Przedmiotem	 przeprowadzonych	 analiz	 są		
umowy	leasingu	finansowego,	leasingu	ope-
racyjnego,	 najmu,	 dzierżawy,	 a	 także	 prawa	
wieczystego	 użytkowania	 gruntów.	 Ponadto	
zostały	przeanalizowane	transakcje	nabytych	
usług	(koszty	usług	obcych	w	ramach	działal-
ności	operacyjnej)	pod	kątem	występowania	
sytuacji	 korzystania	 ze	 zidentyfikowanego	
składnika	aktywów.	

Ujęcie leasingu w księgach 

W	dacie	rozpoczęcia	leasingu,	Spółka		ujmuje	
składnik	aktywów	z	tytułu	prawa	do	użytko-
wania	oraz	zobowiązanie	z	tytułu	leasingu.		

Aktywo	z	tytułu	prawa	do	użytkowania	wyce-
niane	jest	według	kosztu,	który	obejmuje:

• kwotę	początkowej	wyceny	zobowiązania	
z	tytułu	leasingu;	

• wszelkie	 opłaty	 leasingowe	 zapłacone	 
w	dacie	rozpoczęcia	lub	przed	tą	datą,	po-
mniejszone	o	wszelkie	otrzymane	zachęty	
leasingowe;	

• wszelkie	 początkowe	 koszty	 bezpośred-
nie	poniesione	przez	leasingobiorcę;	

• szacunek	kosztów,	które	mają	zostać	po-
niesione	przez	 leasingobiorcę	w	 związku	
z	 demontażem	 i	 usunięciem	 bazowego	
składnika	 aktywów,	 przeprowadzeniem	
renowacji	miejsca,	w	którym	się	 znajdo-
wał	lub	przeprowadzeniem	renowacji	ba-
zowego	składnika	aktywów	do	stanu	wy-
maganego	przez	warunki	leasingu.	

Po	dacie	rozpoczęcia	leasingu	leasingobiorca	
wycenia	składnik	aktywów	z	tytułu	prawa	do	
użytkowania,	według	kosztu	pomniejszonego	
o	łączne	odpisy	amortyzacyjne	i	łączne	straty	
z	tytułu	utraty	wartości	oraz	uwzględniające-
go	korektę	o	jakiekolwiek	aktualizacje	warto-
ści	zobowiązania	leasingowego.		
W	 dacie	 rozpoczęcia	 leasingu	 zobowiązanie	
z	tytułu	leasingu	wycenia	się	w	wartości	bie-

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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żącej	 opłat	 leasingowych	 pozostających	 do	
zapłaty	na	ten	dzień.	Opłaty	leasingowe	dys-
kontuje	się	z	zastosowaniem	krańcowej	stopy	
procentowej.	W	celu	obliczenia	stóp	dyskon-
ta	 na	 potrzeby	MSSF	 16	 Spółka	 przyjęła,	 że	
stopa	 dyskontowa	 powinna	 odzwierciedlać	
koszt	finansowania,	 jakie	byłoby	zaciągnięte	
na	 zakup	 przedmiotu	 podlegającego	 leasin-
gowi.	 Spółka	 zastosowała	 stopę	 dyskonta	 
w	wysokości	4%	Do	wyceny	prawa	wieczyste-
go	użytkowania	gruntów	w	wysokości	2,5%.

Zobowiązanie	leasingowe	obejmuje	następu-
jące	płatności:	

• stałe	 opłaty	 leasingowe	 (tym	 zasadniczo	
stałe	 opłaty	 leasingowe),	 pomniejszone	 
o	wszelkie	należne	zachęty	leasingowe;	

• zmienne	opłaty	 leasingowe,	które	zależą	
od	indeksu	lub	stawki,	wycenione	począt-
kowo	z	zastosowaniem	tego	 indeksu	 lub	
tej	stawki	zgodnie	z	ich	wartością	w	dacie	
rozpoczęcia	leasingu;

• kwoty,	których	zapłaty	przez	leasingobior-
cę	oczekuje	się	w	ramach	gwarantowanej	
wartości	końcowej;	

• cenę	wykonania	opcji	kupna,	jeżeli	można	
z	wystarczającą	pewnością	założyć,	że	le-
asingobiorca	skorzysta	z	tej	opcji;	

• kary	pieniężne	za	wypowiedzenie	leasin-
gu,	jeżeli	w	okresie	leasingu	uwzględnio-
no,	że	leasingobiorca	skorzysta	z	opcji	wy-
powiedzenia	leasingu.	

Aktywa	 z	 tytułu	 prawa	 do	 użytkowania	 są	
amortyzowane	zgodnie	z	MSR	16,	natomiast	
po	 dacie	 rozpoczęcia	 leasingu,	 wartość	 zo-
bowiązania	 z	 tytułu	 leasingu	 zmniejszana	
jest		w	celu	uwzględnienia	zapłaconych	opłat	
leasingowych	 	 oraz	 aktualizowana	 w	 celu	
uwzględnienia	wszelkiej	ponownej	oceny	lub	
zmiany	 leasingu.	Tylko	elementy	 leasingowe	
są	uwzględniane	w	wycenie	aktywa	z	 tytułu	
prawa	do	użytkowania	i	zobowiązania	leasin-
gowego.	Pozostałe	elementy	nie	leasingowe,	
takie	jak	płatności	za	serwis,	media,	są	ujmo-

wane	osobno,	zgodnie	z	zasadami	mającymi	
zastosowanie	do	takich	opłat.	

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym;

Spółka		uwzglednia	aktywa	z	tytułu	prawa	do	
użytkowania	w	wydzielonej	pozycji	sprawoz-
dawczej:
• Aktywa	 z	 tytułu	 prawa	 do	 użytkowania	

(umowy	najmu/	dzierżawy/	 leasingu	po-
wierzchni	biurowej,	gruntów	wykorzysty-
wanych	 przejściowo	 jako	 place	 budowy	
oraz	 samochodów	 osobowych	 i	 ciężaro-
wych	oraz	prawo	wieczystego	użytkowa-
nia	gruntów	używane	na	własne	potrzeby	
spółek;

Zobowiązania	 z	 tytułu	 leasingu	 Spółka	 	 pre-
zentuje	w	linii:
• „Zobowiązania	 z	 tytułu	 leasingu”,	 ujaw-

niając	 wartość	 zobowiązań	 z	 tytułu	 le-
asingu	w	notach	do	sprawozdania	finan-
sowego.		

Prawo wieczystego użytkowania gruntów a MSSF 16 

Na	podstawie	ogólnej	definicji	leasingu	Spół-
ka	 	 zidentyfikowała,	 że	 prawo	 wieczystego	
użytkowania	 gruntów,	 zgodnie	 z	 MSSF	 16	
spełnia	 definicję	 leasingu	 i	 powinno	 zostać	
ujęte	 w	 sprawozdaniu	 z	 sytuacji	 finansowej	
jako	aktywa	z	tytułu	prawa	do	użytkowania.	
W	 przypadku	 prawa	wieczystego	 użytkowa-
nia	 wykorzystywanego	 na	 potrzeby	 własne	
Spółki	 	 ujmowane	 jest	 ono	w	 ramach	 środ-
ków	 trwałych,	 w	 pozycji	 prawo	 do	 użytko-
wania	 podlega	 amortyzacji,	 a	 odsetki	 od	
zobowiązania	z	tytułu	leasingu	prawa	wieczy-
stego	użytkowania	obciążają	 koszty	finanso-
we.	Drugostronnie	spółka	ujmuje	odpowied-
nio,	długo-	i	krótkoterminowe	zobowiązania	z	
tytułu	leasingu.

10.7  Utrata wartości  
niefinansowych  
aktywów trwałych
Na	każdy	dzień	bilansowy	Spółka	ocenia,	czy	
istnieją	jakiekolwiek	przesłanki	wskazujące	na	
to,	 że	mogła	nastąpić	utrata	wartości	które-
goś	 ze	 składników	niefinansowych	 aktywów	
trwałych.	W	razie	stwierdzenia,	że	przesłanki	
takie	zachodzą,	lub	w	razie	konieczności	prze-
prowadzenia	corocznego	testu	sprawdzające-
go,	czy	nastąpiła	utrata	wartości,	Spółka	do-
konuje	 oszacowania	 wartości	 odzyskiwalnej	
danego	 składnika	 aktywów	 lub	ośrodka	wy-
pracowującego	środki	pieniężne,	do	którego	
dany	składnik	aktywów	należy.	

Wartość	odzyskiwaną	składnika	aktywów	lub	
ośrodka	 wypracowującego	 środki	 pieniężne	
odpowiada	wartości	godziwej	pomniejszonej	
o	 koszty	 sprzedaży	 tego	 składnika	 aktywów	
lub	odpowiednio	ośrodka	wypracowującego	
środki	 pieniężne,	 lub	 jego	 wartości	 użytko-
wej,	 zależnie	od	 tego,	która	z	nich	 jest	wyż-
sza.	Wartość	tę	ustala	się	dla	poszczególnych	
aktywów,	 chyba	 że	 dany	 składnik	 aktywów	
nie	generuje	samodzielnie	wpływów	pienięż-
nych,	 które	 w	 większości	 są	 niezależne	 od	
tych,	które	są	generowane	przez	inne	aktywa	
lub	 grupy	 aktywów.	 Jeśli	wartość	 bilansowa	
składnika	aktywów	jest	wyższa	niż	 jego	war-
tość	odzyskiwana,	ma	miejsce	utrata	wartości	
i	dokonuje	się	wówczas	odpisu	do	ustalonej	
wartości	 odzyskiwanej.	Wartość	 odzyskiwal-
na	poszczególnych	aktywów	została	ustalona	
na	podstawie	 ich	wartości	użytkowych.	Przy	
szacowaniu	wartości	użytkowej	prognozowa-
ne	przepływy	pieniężne	są	dyskontowane	do	
ich	wartości	bieżącej	przy	zastosowaniu	stopy	
dyskontowej	przed	uwzględnieniem	skutków	
opodatkowania,	 która	 odzwierciedla	 bieżą-
ce	 rynkowe	oszacowanie	wartości	pieniądza	 
w	 czasie	 oraz	 ryzyko	 typowe	 dla	 danego	
składnika	aktywów.	Odpisy	aktualizujące	z	ty-
tułu	utraty	wartości	składników	majątkowych	
używanych	w	działalności	kontynuowanej	uj-

muje	 się	w	 tych	 kategoriach	 kosztów,	 które	
odpowiadają	 funkcji	 składnika	 aktywów,	 w	
przypadku	 którego	 stwierdzono	 utratę	 war-
tości.	

Na	każdy	dzień	bilansowy	Spółka	ocenia,	czy	
występują	 przesłanki	 wskazujące	 na	 to,	 że	
odpis	 aktualizujący	 z	 tytułu	 utraty	wartości,	
który	był	ujęty	w	okresach	poprzednich	w	od-
niesieniu	do	danego	składnika	aktywów	jest	
zbędny,	 lub	 czy	 powinien	 zostać	 zmniejszo-
ny.	 Jeżeli	 takie	 przesłanki	występują,	 Spółka	
szacuje	wartość	odzyskiwaną	 tego	składnika	
aktywów.	 Poprzednio	 ujęty	 odpis	 aktualizu-
jący	z	tytułu	utraty	wartości	ulega	odwróce-
niu	wtedy	i	tylko	wtedy,	gdy	od	czasu	ujęcia	
ostatniego	 odpisu	 aktualizującego	 nastąpiła	
zmiana	wartości	szacunkowych	stosowanych	
do	 ustalenia	 wartości	 odzyskiwanej	 dane-
go	 składnika	 aktywów.	W	 takim	 przypadku,	
podwyższa	 się	 wartość	 bilansową	 składnika	
aktywów	do	wysokości	jego	wartości	odzyski-
wanej.	Podwyższona	kwota	nie	może	przekro-
czyć	wartości	bilansowej	składnika	aktywów,	
jaka	zostałaby	ustalona	(po	odjęciu	umorze-
nia),	 gdyby	 w	 ubiegłych	 latach	 w	 ogóle	 nie	
ujęto	 odpisu	 aktualizującego	 z	 tytułu	 utraty	
wartości	w	odniesieniu	do	tego	składnika	ak-
tywów.	 Odwrócenie	 odpisu	 aktualizującego	
z	 tytułu	 utraty	 wartości	 składnika	 aktywów	
ujmuje	się	niezwłocznie	jako	przychód	w	ra-
chunku	zysków	i	strat.	Po	odwróceniu	odpisu	
aktualizującego,	w	kolejnych	okresach	odpis	
amortyzacyjny	 dotyczący	 danego	 składnika	
jest	 korygowany	 w	 sposób,	 który	 pozwala	 
w	 ciągu	 pozostałego	 okresu	 użytkowania	
tego	 składnika	 aktywów	 dokonywać	 syste-
matycznego	 odpisania	 jego	 zweryfikowanej	
wartości	bilansowej	pomniejszonej	o	wartość	
końcową.	

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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10.8  Udziały i akcje  
w jednostkach zależnych, 
stowarzyszonych  
i wspólnych  
przedsięwzięciach
Przez	jednostki	zależne	rozumie	się	jednostki	
kontrolowane	 przez	 jednostkę	 dominującą.	
Uznaje	 się,	 że	 kontrola	występuje	wówczas,	
gdy	 jednostka	 dominująca	 ma	 możliwość	
wpływania	na	politykę	finansową	i	operacyj-
ną	podległej	jednostki	w	celu	osiągnięcia	ko-
rzyści	z	jej	działalności.

Udziały	i	akcje	jednostek	zależnych	wycenia-
ne	są	w	cenie	nabycia	skorygowanej	o	odpis	 
z	tytułu	utraty	wartości.

10.9  Aktywa finansowe
Spółka	 kwalifikuje	 aktywa	finansowe	do	na-
stępujących	kategorii:
• wyceniane	w	zamortyzowanym	koszcie,
• wyceniane	w	wartości	godziwej	przez	po-

zostałe	całkowite	dochody,
• wyceniane	w	wartości	godziwej	przez	wy-

nik	finansowy.

Do	kategorii	aktywów wycenianych w zamortyzo-
wanym koszcie	Spółka	klasyfikuje	należności	z	tytułu	
dostaw	i	usług,	pożyczki	udzielone,	które	zdały	test	
SPPI,	pozostałe	należności.

Pożyczki	 udzielone	 i	 należności	 to	 niezali-
czane	do	 instrumentów	pochodnych	aktywa	
finansowe	 o	 ustalonych	 lub	 możliwych	 do	
ustalenia	 płatnościach,	 nienotowane	 na	 ak-
tywnym	rynku.	Zalicza	się	je	do	aktywów	ob-
rotowych,	o	ile	termin	ich	wymagalności	nie	
przekracza	12	miesięcy	od	dnia	bilansowego.	
Pożyczki	 udzielone	 i	 należności	 o	 terminie	
wymagalności	 przekraczającym	 12	 miesię-
cy	 od	 dnia	 bilansowego	 zalicza	 się	 do	 akty-
wów	trwałych.	Aktywa	finansowe	wyceniane	 
w	 zamortyzowanym	 koszcie	 wycenia	 się	 

w	 wysokości	 zamortyzowanego	 kosztu	 przy	
zastosowaniu metody efektywnej stopy pro-
centowej,	z	uwzględnieniem	odpisów	z	tytu-
łu	utraty	wartości.	Należności	z	tytułu	dostaw	 
i	 usług	 o	 terminie	 zapadalności	 poniżej	 12	
miesięcy	 od	 dnia	 powstania,	 nie	 podlegają	
dyskontowaniu	 i	 są	 wyceniane	 w	 wartości	
nominalnej.W	 przypadku	 aktywów	 finanso-
wych	 zakupionych	 lub	 powstałych,	 dotknię-
tych	utratą	wartości	na	moment	początkowe-
go	ujęcia	aktywa	te	wycenia	się	w	wysokości	
zamortyzowanego	kosztu	przy	 zastosowaniu	
efektywnej	stopy	procentowej	skorygowanej	
o	ryzyko	kredytowe.

Do kategorii aktywów wycenianych w wartości go-
dziwej przez pozostałe całkowite dochody kwalifikuje	
się	składnik	aktywów	finansowych	jeśli	spełnione	są	
poniższe	warunki:

-	 jest	 on	 utrzymywany	 w	 modelu	 bizneso-
wym,	którego	celem	jest	zarówno	uzyskanie	
umownych	 przepływów	 pieniężnych	 z	 tytu-
łu	 posiadanych	 aktywów	 finansowych,	 jak	 
i	 z	 tytułu	 sprzedaży	 aktywów	 finansowych,	
oraz	warunki	umowne	dają	prawo	do	otrzy-
mania	 w	 określonych	 datach	 przepływów	
pieniężnych	 stanowiących	 wyłącznie	 kapitał	 
i	odsetki	od	kapitału	(tzn.	zdał	test	SPPI),
Skutki	 zmian	 wartości	 godziwej	 ujmowane	
są	w	pozostałych	całkowitych	dochodach	do	
momentu	zaprzestania	ujmowania	składnika	
aktywów	w	sprawozdaniu	z	sytuacji	finanso-
wej,	 kiedy	 skumulowany	 zysk/	 strata	 ujmo-
wane	są	w	sprawozdaniu	z	wyniku.

Do kategorii aktywów wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowy	klasyfikuje	się	
wszystkie	instrumenty	finansowe,	które	nie	zostały	
zaklasyfikowane	jako	wyceniane	w	zamortyzowanym	
koszcie	lub	jako	wyceniane	w	wartościgodziwej	przez	
pozostałe	całkowite	dochody.

Zyski	 i	straty	na	składniku	aktywów	finanso-
wych	zaliczonym	do	wycenianych	w	wartości	
godziwej	 przez	 wynik	 finansowyujmuje	 się	 
w	wyniku	finansowym	w	okresie,	w	 którym	
powstały.

Do instrumentów finansowych zabezpieczających 
klasyfikuje	się	aktywa	i	zobowiązania	finansowe	sta-
nowiące	instrumenty	finansowe	wyznaczone	 
i	spełniające	wymogi	rachunkowości	zabezpieczeń,	
wyceniane	w	wartości	godziwej	uwzględniającej	
wszystkie	komponenty	dotyczące	ryzyka	rynkowego	 
i	ryzyka	kredytowego.

Nabycie	i	sprzedaż	aktywów	finansowych	roz-
poznawane	są	na	dzień	dokonania	transakcji.	
Składnik	 aktywów	 finansowych	 zostaje	 usu-
nięty	z	bilansu,	gdy	Spółka	traci	kontrolę	nad	
prawami	 umownymi	 składającymi	 się	 na	
dany	instrument	finansowy;	zazwyczaj	ma	to	
miejsce	w	przypadku	sprzedaży	instrumentu	
lub	 gdy	 wszystkie	 przepływy	 środków	 pie-
niężnych	przypisane	danemu	 instrumentowi	
przechodzą	na	niezależną	stronę	trzecią.

10.9.1 Utrata wartości  
aktywów finansowych
MSSF	9	wprowadza	nowe	podejście	do	szaco-
wania	strat	w	odniesieniu	do	aktywów	finan-
sowych	 wycenianych	 wg	 zamortyzowanego	
kosztu	oraz	wycenianych	w	wartości	godziwej	
przez	pozostałe	całkowite	dochody	(inne	niż	
instrumenty	kapitałowe).	Podejście	to	bazuje	
na	wyznaczaniu	strat	oczekiwanych,	niezależ-
nie	 od	 tego	 czy	 wystąpiły	 przesłanki	 utraty	
wartości,	czy	nie.

Spółka	stosuje	następujące	modele	wyznaczania	
odpisów	z	tytułu	utraty	wartości:
• model	ogólny	(podstawowy),
• model	uproszczony.

W	 modelu	 uproszczonym	 Spółka	 szacuje	
oczekiwaną	 stratę	 kredytową	 w	 perspekty-
wie		do	terminu	zapadalności	instrumentu.

Do	 celów	 oszacowania	 oczekiwanej	 straty	
kredytowej	Spółka	wykorzystuje:
• w modelu ogólnym	 –	 poziomy	 prawdo-

podobieństwa	niewypłacalności,	

W	modelu	ogólnym	Spółka	monitoruje	zmia-
ny	 poziomu	 ryzyka	 związanego	 z	 danym	

składnikiem	aktywów	finansowych	i	w	opar-
ciu	o	przesłanki	wskazujące	na		prawdopodo-
bieństwo	niespłacalności	 	ustala	oczekiwaną	
utratę	wartości	oraz	klasyfikuje	aktywa	finan-
sowe	do	wyznaczania	odpisów	z	tytułu	utraty	
wartości.	Spółka	ocenia	najpierw,	czy	istnieją	
obiektywne	 przesłanki	 utraty	 wartości	 po-
szczególnych	 składników	 aktywów	 finanso-
wych,	które	indywidualnie	są	znaczące.	Jeżeli	
z	przeprowadzonej	analizy	wynika,	że	 istnie-
ją	 obiektywne	przesłanki,	 że	 ich	 	 spłata	 jest	
mało	prawdopodobna	 lub	budzi	wątpliwość	
utraty	 wartości	 indywidualnie	 ocenianego	
składnika	 aktywów	 finansowych,	 to	 Spółka	
dla	tego		składnika	dokonuje	odpisu	z	tytułu	
utraty	wartości.

• w	 modelu	 uproszczonym	 –	 historyczne	
poziomy	spłacalności	należności	od	kon-
trahentów	oraz	dwustopniowe	podejście	
(jakościowe	i	ilościowe)	do	uwzględnienia	
wpływu	czynników	makroekonomicznych	
na	stopy	odzysku.

Spółka	 stosuje	model	uproszczony	kalkulacji	
odpisów	z	tytułu	utraty	wartości	dla	należno-
ści	z	tytułu	dostaw	i	usług.	
W	 oparciu	 o	 analizę	 historyczną	 wpływów	
należności	 	 według	 przedziałów	 czasowych,	
segregowanych	 z	 uwzględnieniem	 poziomu	
ryzyka	 kredytowego,	 według	 typu	 dłużnika	
(publiczny,	 prywatny),	 oszacowano	 współ-
czynnik	oczekiwanych	strat	na	koniec	każdego	
przedziału	czasowego.	Następnie	współczyn-
nik	ten		dostosowany	został	do	przewidywa-
nych	 przyszłych	 warunków	 ekonomicznych	
określonych	 na	 podstawie	 produktu	 krajo-
wego	 brutto	 i	 skorygowany	 do	 99,70%.	 Dla	
należności	od	odbiorców	publicznych	współ-
czynnik	wynosił	0.

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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Poniższa	 tabela	 przedstawia	 oszacowany	
współczynnik	 dla	 poszczególnych	 przedzia-
łów	czasowych	należności	od	odbiorców	nie-
publicznych.	

Przedział	czasowy

Bieżące	 0,73%

<	90	dni 17,40%

90-180	dni 28,70%

181	-	365	dni 37,17%

1-2	lata	 39,76%

2-3	lata 53,84%

>	3	lat 62,62%

Tak	 wiec	 spodziewane	 straty	 z	 tytułu	 utra-
ty	 wartości	 zostały	 określone	 na	 podstawie	
historycznych strat poniesionych w okresie 
uznawanym	 za	 istotny	 dla	 celów	 statystycz-
nych,	przy	oszacowaniu	współczynników	strat	
dla	klienta	prywatnego	i	publicznego.

Spodziewane	 straty	 z	 tytułu	 utraty	wartości	
pożyczek	 Spółka	 ustala	 	 biorąc	 pod	 uwagę	
ocenę	ryzyka	kredytowego	i	określony	w	ten	
sposób	wskaźnik	oczekiwanych	strat.

Straty	z	tytułu	utraty	wartości	dla	należności	 
z	tytułu	dostaw	i	usług		wycenianych	w	zamor-
tyzowanym	koszcie	(na	moment	początkowe-
go	ujęcia	oraz	skalkulowane	na	każdy	kolejny	
dzień	kończący	okres	sprawozdawczy)	ujmuje	
się	w	pozostałych	kosztach	operacyjnych.	Zy-
ski	(odwrócenie	odpisu)	z	tytułu	zmniejszenia	
wartości	oczekiwanej	utraty	wartości	ujmuje	
się	w	pozostałych	przychodach	operacyjnych.
Straty	 z	 tytułu	 utraty	 wartości	 pożyczek	 uj-
muje	się	w	kosztach	finansowych.	Zyski	(od-
wrócenie	odpisu)	z	 tytułu	zmniejszenia	war-
tości	oczekiwanej	utraty	wartości	ujmuje	się	 
w	przychodach	finansowych.

Dla	 zakupionych	 i	 powstałych	 aktywów	 fi-
nansowych	 dotkniętych	 utratą	 wartości	 ze	
względu	 na	 ryzyko	 kredytowe	 na	 moment	
początkowego	ujęcia	korzystne	zmiany	ocze-
kiwanych	 strat	 kredytowych	ujmuje	 się	 jako	
zysk	 z	 tytułu	 odwrócenia	 utraty	 wartości	 

w	pozostałych	przychodach	operacyjnych.
Straty	 z	 tytułu	 utraty	wartości	 dla	 aktywów	
finansowych	wycenianych	w	wartości	godzi-
wej	przez	pozostałe	całkowite	dochody	ujmu-
je	 się	 w	 pozostałych	 kosztach	 operacyjnych	
w	korespondencji	z	pozostałymi	całkowitymi	
dochodami,	 bez	 obniżenia	wartości	 bilanso-
wej	składnika	aktywów	finansowych	w	spra-
wozdaniu	z	sytuacji	finansowej.
Zyski	(odwrócenie	odpisu)	z	tytułu	zmniejsze-
nia	 wartości	 oczekiwanej	 straty	 kredytowej	
ujmuje	się	w	pozostałych	przychodach	opera-
cyjnych	w	korespondencji	z	pozostałymi	cał-
kowitymi	dochodami.

10.10 Zapasy
Zapasy	są	wyceniane	według	niższej	z	dwóch	
wartości:	 ceny	 nabycia/kosztu	 wytworzenia	 
i	możliwej	do	uzyskania	ceny	sprzedaży	netto.	
Ceną	 sprzedaży	netto	możliwą	do	uzyskania	
jest	szacowana	cena	sprzedaży	dokonywana	
w	 toku	 zwykłej	 działalności	 gospodarczej,	
pomniejszonej	 o	 koszty	 dokończenia	 pro-
dukcji/wykonania	 usługi	 i	 szacowane	 koszty	
niezbędne	 do	 doprowadzenia	 sprzedaży	 do	
skutku.	Wartość	rozchodu	ustala	się	z	zasto-
sowaniem	metody	kosztu	rzeczywistego.

Za	punkt	wyjścia	wyceny	zapasów	przyjmuje	
się	 ich	 stan	 zinwentaryzowany	 drogą	 spisu	 
z	natury.

Jeżeli	 zapasy	 poddane	 spisowi	 z	 natury	 są	
objęte	 ewidencją	 księgową	 to	 stan	 zapasu	
na	 dzień	 bilansowy	 ustala	 się	 na	 podstawie	
danych	ksiąg	rachunkowych,	skorygowanych	 
o	 stwierdzone	 podczas	 spisu	 różnice	w	 sto-
sunku	do	stanu	ewidencyjnego	na	dzień	spisu.	

Zapasy	nie	objęte	bieżącą	ewidencją	księgo-
wą,	 których	 zakupy	 bezpośrednio	 obciążają	
koszty	działalności,	podlegają	spisowi	z	natu-
ry	na	dzień	bilansowy.	Wyniki	i	wycenę	tego	
spisu	wprowadza	się	do	ksiąg	rachunkowych,	
jako	korektę	wartość	zapasów.

Spółka	 tworzy	na	dzień	bilansowy	odpis	 ak-

tualizujący	 wartość	 zapasów	 na	 podstawie	
oceny	technicznej	przydatności	do	produkcji	
poszczególnych	 rodzajów	 (asortymentów)	
materiałów	 i	 możliwej	 do	 uzyskania	 ceny	
sprzedaży	netto.

10.11 Należności  
z tytułu dostaw i usług, 
pozostałe należności  
oraz pozostałe  
aktywa obrotowe
Należności	 z	 tytułu	dostaw	 i	 usług	 są	ujmo-
wane	i	wykazywane	według	kwot	pierwotnie	
zafakturowanych,	 z	 uwzględnieniem	 odpisu	
na	wątpliwe	należności.	Model	utraty	warto-
ści	bazuje	na	kalkulacji	strat	oczekiwanych.	
W	zakresie	oceny	ryzyka	kredytowego	Spółka	
dokonała	analizy	tworzenia	odpisów	na	należ-
ności	 i	 zastosowała	 	 uproszczone	 podejście,	
które	zakłada	że	odpis	na	oczekiwane	straty	
kredytowe	 będzie	 równy	 kwocie	 oczekiwa-
nym	stratom	kredytowym	w	całym	okresie.

W	przypadku,	gdy	wpływ	wartości	pieniądza	
w	czasie	jest	istotny,	wartość	należności	 jest	
ustalana	poprzez	 zdyskontowanie	prognozo-
wanych	 przyszłych	 przepływów	 pieniężnych	
do	wartości	bieżącej,	przy	zastosowaniu	sto-
py	 dyskontowej	 brutto	 odzwierciedlającej	
aktualne	 oceny	 rynkowe	wartości	 pieniądza	
w	czasie.	Jeżeli	zastosowana	została	metoda	
polegająca	 na	 dyskontowaniu,	 zwiększenie	
należności	 w	 związku	 z	 upływem	 czasu	 jest	
ujmowane	 jako	przychody	finansowe.	Nato-
miast	zmniejszenie	jako	koszty	finansowe.

Pozostałe	należności	obejmują	w	szczególno-
ści	zaliczki	przekazane	z	tytułu	przyszłych	za-
kupów	 rzeczowych	 aktywów	 trwałych,	 war-
tości	niematerialnych	oraz	zapasów.	

Zaliczki	 są	 prezentowane	 zgodnie	 z	 charak-
terem	aktywów,	do	jakich	się	odnoszą	–	od-
powiednio	jako	aktywa	trwałe	lub	obrotowe.	
Jako	aktywa	niepieniężne	 zaliczki	nie	podle-
gają	dyskontowaniu.	

Pozostałe	aktywa	obrotowe	obejmują	przede	
wszystkim	kwoty	należne	 z	 tytułu	niezakoń-
czonych	na	dzień	bilansowy	kontraktów	dłu-
goterminowych	ustalone	proporcjonalnie	do	
stopnia	zaawansowania.

10.12 Środki pieniężne  
i ekwiwalenty środków 
pieniężnych
Środki	 pieniężne	 i	 lokaty	 krótkoterminowe	
wykazane	 w	 bilansie	 obejmują	 środki	 pie-
niężne	w	banku	 	 i	w	kasie,	 lokaty	krótkoter-
minowe	o	pierwotnym	okresie	zapadalności	
nieprzekraczającym	trzech	miesięcy.

10.13 Oprocentowane  
kredyty bankowe  
i pożyczki

W	momencie	początkowego	ujęcia,	wszystkie	
kredyty	 bankowe,	 pożyczki	 i	 papiery	 dłużne	
są	ujmowane	według	odpowiadającej	warto-
ści	godziwej,	pomniejszonej	o	koszty	transak-
cyjne.	 Ponieważ	 kredyty	 są	 oprocentowane	
zmienną	stawką	WIBOR	1M	a	więc	 ich	war-
tość	 w	 czasie	 będzie	 się	 zwiększać	 poprzez	
odsetki,	nie	dokonuje	się	ich	wyceny.
 
Zobowiązania	 z	 tytułu	 dostaw	 i	 usług	 	 oraz	
pozostałe	zobowiązania,	wykazuje	się	według		
zamortyzowanego	 kosztu,	 stosując	 metodę	
efektywnej	stopy	procentowej.	

W	przypadku,	 gdy	wypływ	pieniądza	w	 cza-
sie	 jest	 odroczony,	wartość	 zobowiązań	 jest	
ustalana	poprzez	 zdyskontowanie	prognozo-
wanych	 przyszłych	 przepływów	 pieniężnych	
do	wartości	bieżącej,	przy	zastosowaniu	sto-
py	 dyskontowej	 brutto	 odzwierciedlającej	
aktualne	 oceny	 rynkowe	wartości	 pieniądza	 
w	czasie.
Zmniejszenie	 zobowiązań	 zdyskontowanych	
ujmowane	jest	w	przychodach	finansowych,	
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natomiast	 zwiększenie	 w	 kosztach	 finanso-
wych.
Zobowiązania	 finansowe	 wyceniane	 w	 war-
tości	godziwej	przez	wynik	finansowy	są	wy-
ceniane	w	wartości	godziwej,	uwzględniając	
ich	wartość	rynkową	na	dzień	bilansowy	bez	
uwzględnienia	 kosztów	 transakcji.	 Zmiany	 
w	 wartości	 godziwej	 tych	 instrumentów	 są	
ujmowane	 w	 rachunku	 zysków	 i	 strat	 jako	
koszty	lub	przychody	finansowe.

Zobowiązania	 finansowe	 niebędące	 instru-
mentami	 finansowymi	 wycenianymi	 w	war-
tości	 godziwej	 przez	 wynik	 finansowy,	 są	
wyceniane	według	zamortyzowanego	kosztu	
przy	użyciu	metody	efektywnej	stopy	procen-
towej.

Spółka	wyłącza	ze	swojego	bilansu	zobowią-
zanie	finansowe,	gdy	zobowiązanie	wygasło	–	
to	znaczy,	kiedy	obowiązek	określony	w	umo-
wie	został	wypełniony,	umorzony	lub	wygasł.	

Pozostałe	 zobowiązania	 niefinansowe	 obej-
mują	 w	 szczególności	 zobowiązania	 wobec	
urzędu	 skarbowego	 z	 tytułu	podatku	od	 to-
warów	 i	 usług,	 podatku	 dochodowego	 od	
osób	 fizycznych,	 ZUS,	 zobowiązania	 z	 tytułu	
otrzymanych	 zaliczek,	 które	 będą	 rozliczone	
poprzez	dostawę	towarów,	usług	lub	środków	
trwałych	 oraz	 ZFŚS.	 Pozostałe	 zobowiązania	
niefinansowe	ujmowane	są	w	kwocie	wyma-
gającej	zapłaty.

10.14 Rezerwy
Rezerwy	 ujmowane	 są	 wówczas,	 gdy	 na	
Spółce	 ciąży	 istniejący	 obowiązek	 (prawny	
lub	zwyczajowy)	wynikający	ze	zdarzeń	prze-
szłych	 i	gdy	 jest	pewne	 lub	wysoce	prawdo-
podobne,	 że	 wypełnienie	 tego	 obowiązku	
spowoduje	 konieczność	 wypływu	 środków	
uosabiających	 korzyści	 ekonomiczne,	 oraz	
gdy	 można	 dokonać	 wiarygodnego	 oszaco-
wania	kwoty	tego	zobowiązania.

• Rezerwa	 na	 grożące	 straty	 na	 kontrak-
tach	 niezakończonych	 na	 dzień	 bilanso-

wy	 tworzona	 jest	 w	 wysokości	 oszaco-
wanych	 strat	 jakie	 Spółka	może	 ponieść	 
w	 wyniku	 ich	 realizacji.	 Wartość	 tą	 sta-
nowi	 różnica	pomiędzy	kosztami	przewi-
dywanymi	do	poniesienia,	a	pozostałymi	
do	 uzyskania	 przychodami	 ze	 sprzedaży. 

• Rezerwa	na	roboty	gwarancyjne	jest	two-
rzona	w	wysokości	szacowanych	kosztów	
robót	 gwarancyjnych	 z	 tytułu	 sprzeda-
nej	 produkcji	 budowlano-montażowej. 

• Pracownikom	 Spółki	 przysługuje	 prawo	
do	 urlopów	 na	 warunkach	 określonych	 
w	przepisach	kodeksu	pracy.	Spółka	uzna-
je	koszt	urlopów	pracowniczych	na	bazie	
memoriałowej,	 stosując	 metodę	 zobo-
wiązań.	 Zobowiązanie	 z	 tytułu	 urlopów	
pracowniczych	 ustalone	 jest	 w	 oparciu	 
o	 różnicę	 pomiędzy	 faktycznym	 sta-
nem	 wykorzystania	 urlopów	 przez	 pra-
cowników	 a	 stanem	 jaki	 wynikałby	 
z	 wykorzystania	 proporcjonalnego	 do	
upływu	 czasu.	 Ustaloną	 kwotę	 Spółka	
wykazuje	w	rezerwach	na	zobowiązania. 

• Spółka	 tworzy	 rezerwy	 na	 świadczenia	
pracownicze	 inne	 niż	 wynagrodzenia.	
Zgodnie	 z	 zakładowym	 systemem	 wy-
nagradzania,	 pracownicy	 mają	 prawo	
do	 odpraw	 emerytalnych	 i	 rentowych	 
w	momencie	 rozwiązania	umowy	o	pra-
cę,	w	związku	z	przejściem	na	emeryturę	
lub	rentę.	

 
Wartość	przyszłych	świadczeń	pracowniczych	
innych	niż	wynagrodzenia,	została	wyceniona	
w	oparciu	o	system	wynagradzania	wynikają-
cy	z	Zakładowego	Układu	Zbiorowego	Pracy	
(„ZUZP”)	przez	profesjonalną	firmę	aktuarial-
ną.

10.15 Majątek socjalny 
oraz zobowiązania ZFŚS
Ustawa	 z	dnia	 04.03.1994	 r.	 (z	 późniejszymi	
zmianami)	 o	 Zakładowym	 Funduszu	 Świad-
czeń	Socjalnych	stanowi,	 że	Zakładowy	Fun-

dusz	Świadczeń	Socjalnych	tworzą	pracodaw-
cy	zatrudniający	co	najmniej	20	pracowników	
w	przeliczeniu	na	pełne	etaty.	Spółka	tworzy	
taki	fundusz	i	dokonuje	okresowych	odpisów	
kwot	uzgodnionych	ze	związkami	zawodowy-
mi	zgodnie	z	ustaleniami	zawartymi	w	Zakła-
dowym	Układzie	 Zbiorowym	 Pracy	 („ZUZP).	
Przychodami	funduszu	są	ponadto	przychody	
z	tytułu	użytkowania	majątku	socjalnego.	Ce-
lem	Funduszu	jest	subwencjonowanie	utrzy-
mania	 majątku	 socjalnego	 Spółki	 i	 finanso-
wanie	działalności	socjalnej.	Saldo	bilansowe	
Funduszu	 to	 zakumulowane	przychody	 Fun-
duszu	pomniejszone	o	nie	podlegające	zwro-
towi	wydatki	z	Funduszu.

Spółka	ma	ograniczoną	możliwość	dyspono-
wania	 środkami	 pieniężnymi	 Funduszu	 oraz	
innymi	jego	aktywami	i	nie	może	z	nich	korzy-
stać	w	celu	osiągania	przychodów.

10.16 Przychody
Przychody	obejmują	wartość	 sprzedaży	pro-
duktów,	towarów,	materiałów	i	usług,	bez	po-
datku	VAT,	rabatów	i	opustów.	

Zgodnie	z	MSSF	15	Spółka	ujmuje	przychody	
z	umów	z	klientami	w	wysokości	ceny	trans-
akcyjnej	w	momencie	spełnienia	zobowiąza-
nia	do	wykonania	świadczenia,	poprzez	prze-
kazanie	 przyrzeczonego	 towaru	 lub	 usługi	
nabywcy,	 gdzie	 przekazanie	 to	 stanowi	 jed-
nocześnie	 uzyskanie	 przez	 nabywcę	 kontroli	
nad	 tym	 składnikiem	 aktywów,	 tj.	 zdolności	
do	 bezpośredniego	 rozporządzania	 przeka-
zanym	 składnikiem	 aktywów	 i	 uzyskiwania	
z	 niego	 zasadniczo	 wszystkich	 pozostałych	
korzyści	 oraz	 zdolność	 do	 niedopuszczenia	
innych	jednostek	do	rozporządzania	składni-
kiem	aktywów	i	uzyskiwania	z	niego	korzyści.	
Jako	 zobowiązanie	 do	 wykonania	 świadcze-
nia	Spółka	rozpoznaje	każde	zawarte	w	umo-
wie	 przyrzeczenie	 przekazania	 towaru	 lub	
wykonania	usługi,	 które	można	wyodrębnić.	
Spółka	ujmuje	przychód	jeżeli	jest	w	stanie	zi-
dentyfikować	warunki	płatności	za	dobra	lub	

usługi,	które	mają	zostać	przekazane	oraz	jest	
prawdopodobne,	 że	 otrzyma	 wynagrodze-
nie,	które	będzie	jej	przysługiwało	w	zamian	
za	ich	przekazanie.	Przychody		ujmowane	sa	
w	taki		sposób,	aby	wykazać	zbycie	towarów	
lub	 zrealizowanie	 usług	 na	 rzecz	 klientów	 
w	 takiej	 kwocie,	 która	 odzwierciedla	 wyso-
kość	 wynagrodzenia	 (tj.	 płatność),	 którego	
spółka	 spodziewa	się	w	zamian	 za	 zbyte	 to-
wary	lub	zrealizowane	usługi.	

Dla	 każdego	 zobowiązania	 do	 wykonania	
świadczenia	Spółka	ustala	czy	będzie	je	reali-
zować	w	miarę	upływu	czasu	lub	czy	spełni	je	
w	określonym	momencie.

Spółka	 przenosi	 kontrolę	 nad	 dobrem	 lub	
usługą	w	miarę	 upływu	 czasu	 i	 tym	 samym	
spełnia	 zobowiązanie	 do	 wykonania	 świad-
czenia	oraz	ujmuje	przychody	w	miarę	upły-
wu	czasu,	jeśli	spełniony	jest	jeden	z	następu-
jących	warunków:	

• klient	 jednocześnie	 otrzymuje	 i	 czerpie	
korzyści	płynące	ze	świadczenia	w	miarę	
jego	wykonywania,	

• w	 wyniku	 wykonania	 świadczenia	 po-
wstaje	lub	zostaje	ulepszony	składnik	ak-
tywów,	 a	 kontrolę	 nad	 tym	 składnikiem	
aktywów	–	w	miarę	jego	powstawania	lub	
ulepszania	–	sprawuje	klient,	

• w	 wyniku	 wykonania	 świadczenia	 nie	
powstaje	 składnik	 o	 alternatywnym	 za-
stosowaniu	 dla	 Spółki,	 a	 przysługuje	 jej	
egzekwowalne	 prawo	 do	 zapłaty	 za	 do-
tychczas	wykonane	świadczenie.	

Jeśli	 zobowiązanie	 do	 wykonania	 świadcze-
nia	nie	jest	spełniane	w	czasie,	uznaje	się,	że	
Spółka	spełnia	je	w	określonym	momencie.	

Zgodnie	 z	 tym	 standardem	 Spółka	 dokonu-
je	 identyfikacji	 transakcji	 będących	 źródłem	
przychodów.	W	wyniku	analizy	Spółka	ziden-
tyfikowała	 następujące	 główne	 strumienie	
przychodów	:
• umowy	o	usługę	budowlaną,
• umowy	na	dostawę	produktów	w	tym	za-
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sobów	kopalnianych,
• umowy	na	dostawę	standardowych	dóbr.
Spółka	 dokonuje	 	weryfikacji	 	 umów	 zawar-
tych	 z	 klientami	 pod	 kątem	 analizy	 kluczo-
wych	warunków	zawartych	w	tych	umowach.	

W	oparciu	o	 analizę	 tych	umów	pod	wzglę-
dem	 	 określenia	 obowiązków	 w	 zakresie	
świadczenia	usług	oraz	terminu	uznania	okre-
ślonych	przychodów,	Spółka	przyjęła:
• przychód	związany	z	wykonaniem	umów	

budowlacyh	 Spółka	 	 kwalifikuje	 do	 uj-
mowania	 w	 trakcie	 realizacji	 kontraktu	
w	miarę	 upływu	 czasu	 stosując	 metodę	
opartą	na	nakładach.

• Umowy	 dotyczące	 wydobycia	 zasobów	
kopalnianych,	 wytworzonych	 produktów	
zostały	 potraktowane	 jako	 jednorazowe	
zobowiązanie	 do	 świadczenia	 spełniane	
w	momencie	przekazania	przyrzeczonego	
dobra.	

• W odniesieniu do dostawy standar-
dowych	 dóbr	 spółka	 ujmuje	 przychód	 
w	momencie	przekazania	kontroli	nad	do-
brami;

• w	 odniesieniu	 do	 zmiennych	 składni-
ków	cenowych	powiązanych	z	umowami	 
o	usługę	budowlaną	(takimi	 jak:	premie,	
rewizje	 cen,	 roszczenia,	wnioski	 o	 zwrot	
kosztów	 itp.),	 które	 zgodnie	 z	 MSSF	 15	
powinny	być	ujmowane	tylko	wtedy,	gdy	
istnieje	 duże	 prawdopodobieństwo,	 że	
będą	 przekształcone	 w	 dochody,	 ziden-
tyfikowano	 	 zmienny	 składnik	 związany	 
z	waloryzacja	 ceny	 i	 został	 	 on	 dostoso-
wany	 do	 określenia	 przychodu	 z	 tytułu	
wykonanych a nie zafakturowanych prac  
budowlanych	na	31.12.2020.

• Nie	stwierdzono	istotnych	kosztów	zwią-
zanych	z	nabyciem	kontraktów,	które	po-
winny	być	kapitalizowane.

W	przypadku	świadczenia	przez	Spółkę	usług	
budowlanych	zasadniczo	powstaje	 jedno	zo-
bowiązanie	do	wykonania	 świadczenia.	 Tym	
samym	kwestia	przypisania	 ceny	 transakcyj-
nej	do	zobowiązania	do	wykonania	świadcze-
nia	nie	wymaga	szacowania.	

Przychody	ze	sprzedaży	 towarów	ujmuje	się	
w	wyniku	 finansowym	 jednorazowo,	w	mo-
mencie	spełnienia	zobowiązania	do	wykona-
nia	świadczenia.

Przychody	z	tytułu	świadczenia	usług	budow-
lanych	 	 długoterminowych	 są	 ujmowane	na	
podstawie	 stopnia	 spełnienia	 zobowiązania	
do	wykonania	 świadczenia	 stosując	metody	
oparte	na	na	nakładach	ustalane	jako		stosu-
nek	 kosztów	 poniesionych	 do	 szacowanych	
kosztów	niezbędnych	do	zrealizowania	zlece-
nia.	
W	 wyniku	 takich	 ustaleń	 Spółka	 dokonuje	
osobno	 dla	 każdego	 kontraktu	 niezakończo-
nego	na	dzień	bilansowy	odpowiednio:
• zwiększenia	 wartości	 przychodów	 ze	

sprzedaży	oraz	zwiększenia	aktywów	z	ty-
tułu	kontraktów	budowlanych,	lub

• zmniejszenia	 wartości	 przychodów	 ze	
sprzedaży	 oraz	 zwiększenia	 pasywów	 
z	tytułu	kontraktów	budowlanych.

W	 przypadku,	 kiedy	 istnieje	 prawdopodo-
bieństwo,	 iż	 łączne	 koszty	 związane	 z	 reali-
zacją	 kontraktu	 przekroczą	 łączne	 przycho-
dy,	przewidywana	strata	(nadwyżka	kosztów	
nad	przychodami)	obciąża	koszty	operacyjne	
oraz	drugostronnie	tworzona	jest	rezerwa	na	
umowy	rodzące	obciążenia	(rezerwa	na	stra-
ty	na	kontraktach).	
Nieuregulowane	kwoty	naliczone	i	zafakturo-
wane	za	pracę	wykonaną	w	ramach	umowy	
prezentowane	są	w	pozycji	 „należności	 z	 ty-
tułu	 dostaw	 i	 usług	 oraz	 pozostałe	 należno-
ści”,	 natomiast	 kwoty	 zatrzymane	 przez	 od-
biorców	 –	w	 pozycji	 „kaucje	 z	 tytułu	 umów	 
o	budowę”.	

Dla	 kontraktów	 niezakończonych,	 dla	 któ-
rych	 wartość	 kontraktowa	 wyrażona	 jest	 
w	walutach	innych	niż	uznane	za	funkcjonal-
ne,	przychody	ze	sprzedaży	ustala	się	według	
kursu	 walutowego	 kontraktu	 terminowego	
„forward”	dla	odpowiedniej	transakcji,	moż-
liwego	do	uzyskania	w	dniu	zawarcia	umowy	
oraz	 z	 uwzględnieniem	 metody	 stopnia	 za-
awansowania	kontraktu.

W	odniesieniu	do	zmiennych	składników	ce-
nowych	 powiązanych	 z	 umowami	 o	 usługę	
budowlaną	 (takimi	 jak:	premie,	 rewizje	cen,	
roszczenia,	 wnioski	 o	 zwrot	 kosztów	 itp.),		
Spółka	uwzględnia		zmienny	składnik	związa-
ny	z	waloryzacja	ceny	w	wartości	przychodu	
z	 tytułu	wykonanych	 a	nie	 zafakturowanych	
prac	budowlanych.
Zaliczki	 otrzymane	 od	 klientów,	 traktowane	
jako	 obejmujące	 element	 finansowy,	 uzna-
ny		za	niezależne	zobowiązanie	do	wykonania	
świadczenia.
W	 przypadku	 kontraktów	 budowlanych	
udzielone	zaliczki	przez		Inwestora		konsumo-
wane	są	głównie	przez	wydatki	dokonywane	
w	pierwszych	etapach	każdej	budowy.

Przychody	ze	sprzedaży	 towarów	ujmuje	się	
w	wyniku	 finansowym	 jednorazowo,	w	mo-
mencie	spełnienia	zobowiązania	do	wykona-
nia	świadczenia

Przychód	 ze	 sprzedaży	 zasobów	 kopalnia-
nych,	 wytworzonych	 produktów	 zostały	 po-
traktowane	 jako	 jednorazowe	 zobowiązanie	
do	świadczenia	i	 jest	ujmowany	czasów	mo-
mencie	dostawy.

Przychody	 z	 tytułu	 odsetek	 ujmuje	 się	 sto-
sownie	do	upływu	czasu,	metodą	efektywnej	
stopy	 procentowej.	 Jeżeli	 następuje	 utrata	
wartości	 należności,	 Spółka	 	 obniża	 jej	war-
tość	bilansową	do	wartości	odzyskiwanej.
 
Przychody	z	tytułu	odsetek	prezentowane	są	
w	rachunku	zysków	i	strat	oraz	innych	całko-
witych	 dochodów	 jako	 „przychody	 odsetko-
we”	lub	„pozostałe	przychody”.	

10.17 Podatki

10.17.1 Podatek bieżący

Zobowiązania	i	należności	z	tytułu	bieżącego	
podatku	za	okres	bieżący	i	okresy	poprzednie	
wycenia	 się	w	wysokości	 kwot	 przewidywa-

nej	 zapłaty	 na	 rzecz	 organów	 podatkowych	
(podlegających	zwrotowi	od	organów	podat-
kowych)	 z	 zastosowaniem	 stawek	 podatko-
wych	i	przepisów	podatkowych,	które	praw-
nie	lub	faktycznie	już	obowiązywały	na	dzień	
bilansowy.	

10.17.2 Podatek odroczony

Na	 potrzeby	 sprawozdawczości	 finansowej,	
podatek	odroczony	jest	obliczany	metodą	zo-
bowiązań	bilansowych	w	stosunku	do	różnic	
przejściowych	występujących	na	dzień	bilan-
sowy	między	wartością	podatkową	aktywów	
i	zobowiązań	a	ich	wartością	bilansową	wyka-
zaną	w	sprawozdaniu	finansowym.

Rezerwa na podatek odroczony ujmowana 
jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich 
różnic	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	sta-
nowiącej	połączenia	jednostek	gospodar-
czych	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	 różnic	przejścio-
wych	 wynikających	 z	 inwestycji	 w	 jed-
nostkach	 zależnych	 lub	 stowarzyszonych	
i	 udziałów	 we	 wspólnych	 przedsięwzię-
ciach	–	z	wyjątkiem	sytuacji,	gdy	terminy	
odwracania	się	różnic	przejściowych	pod-
legają	kontroli	inwestora	i	gdy	prawdopo-
dobne	 jest,	 iż	 w	 dającej	 się	 przewidzieć	
przyszłości	różnice	przejściowe	nie	ulegną	
odwróceniu.

Aktywa	 z	 tytułu	 podatku	 odroczonego	 uj-
mowane	 są	 w	 odniesieniu	 do	 wszystkich	
ujemnych	 różnic	 przejściowych,	 jak	 również	
niewykorzystanych	 ulg	 podatkowych	 i	 nie-
wykorzystanych strat podatkowych przenie-
sionych	na	następne	lata,	w	takiej	wysokości,	
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w	 jakiej	 jest	 prawdopodobne,	 że	 zostanie	
osiągnięty	 dochód	 do	 opodatkowania,	 któ-
ry	pozwoli	wykorzystać	ww.	 różnice,	aktywa	 
i straty
• z	 wyjątkiem	 sytuacji,	 gdy	 aktywa	 z	 ty-

tułu	 odroczonego	 podatku	 dotyczące	
ujemnych	 różnic	przejściowych	powstają	 
w	wyniku	początkowego	ujęcia	składnika	
aktywów	bądź	zobowiązania	przy	transak-
cji	 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	

• w	 przypadku	 ujemnych	 różnic	 przejścio-
wych	 z	 tytułu	 inwestycji	 w	 jednostkach	
zależnych	 lub	 stowarzyszonych	 oraz	
udziałów	 we	 wspólnych	 przedsięwzię-
ciach,	składnik	aktywów	z	tytułu	odroczo-
nego	 podatku	 jest	 ujmowany	w	 bilansie	
jedynie	w	 takiej	wysokości,	w	 jakiej	 jest	
prawdopodobne,	iż	w	dającej	się	przewi-
dzieć	przyszłości	ww.	różnice	przejściowe	
ulegną	 odwróceniu	 i	 osiągnięty	 zostanie	
dochód	do	opodatkowania,	który	pozwoli	
na	potrącenie	ujemnych	różnic	przejścio-
wych.

Wartość	 bilansowa	 składnika	 aktywów	 z	 ty-
tułu	odroczonego	podatku	jest	weryfikowana	
na	każdy	dzień	bilansowy	 i	ulega	 stosowne-
mu	obniżeniu	o	tyle,	o	ile	przestało	być	praw-
dopodobne	osiągnięcie	dochodu	do	opodat-
kowania	wystarczającego	do	częściowego	lub	
całkowitego	 zrealizowania	 składnika	 akty-
wów	 z	 tytułu	 odroczonego	 podatku	 docho-

dowego.	Nieujęty	składnik	aktywów	z	tytułu	
odroczonego	podatku	dochodowego	podlega	
ponownej	 ocenie	 na	 każdy	 dzień	 bilansowy	
i	 jest	 ujmowany	 do	 wysokości	 odzwiercie-
dlającej	 prawdopodobieństwo	 osiągnięcia	
w	przyszłości	dochodów	do	opodatkowania,	
które	pozwolą	na	odzyskanie	 tego	składnika	
aktywów.

Aktywa	 z	 tytułu	 odroczonego	 podatku	 do-
chodowego	 oraz	 rezerwy	 na	 podatek	 odro-
czony	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)	 obowią-
zujące	na	dzień	bilansowy	lub	takie,	których	
obowiązywanie	w	przyszłości	 jest	pewne	na	
dzień	bilansowy.

Podatek	dochodowy	dotyczący	pozycji	nieuj-
mowanych w wyniku jest ujmowany w kapi-
tale	własnym,	w	pozycji	zyski	zatrzymane.

Spółka	kompensuje	 ze	 sobą	aktywa	z	 tytułu	
odroczonego	podatku	dochodowego	z	rezer-
wami	 z	 tytułu	odroczonego	podatku	docho-
dowego	 wtedy	 i	 tylko	 wtedy,	 gdy	 posiada	
możliwy	do	wyegzekwowania	tytuł	prawny	
do	 przeprowadzenia	 kompensat	 należności	
ze	zobowiązaniami	z	tytułu	bieżącego	podat-
ku	i	odroczony	podatek	dochodowy	ma	zwią-
zek z tym samym podatnikiem i tym samym 
organem	podatkowym.

II. Dodatkowe informacje
i objaśnienia

Pracownicy	MECE.
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1.2. Przychody według rodzajów
Spółka	w	roku	2020	realizowała	przyjęte	założenia	rozwojowe	polegające	na	dywersyfikacji	
oraz	konsolidacji	obecności	Spółki	w	obszarze		infrastruktury	publicznej.	W	oparciu	o	kryte-
rium	produktu	i	usług	w	ramach	podstawowego	przedmiotu	działalności	wyodrębniono	nastę-
pujące	rodzaje	przychodów	operacyjnych:	

1.	 Budownictwo:
	 a)	 	roboty	publiczne:
	 	 	 •		roboty	drogowe,	
	 	 	 •		wiadukty	i	roboty	mostowe,	
	 b)	 nieruchomości	oraz	projekty	partnerstwa	publiczno-prywatnego	PPP,	
	 c)	 budowa	sieci	kanalizacyjnych	/	sanitarnych	oraz	instalacji	elektrycznych.
2.	 Sprzedaż	materiałów	i	produktów.		

Przychody  segmentów branżowych. Działalność kontynuowana. Rok zakończony 31 grudnia 2020 roku

01.01-31.12.2020	 01.01-31.12.2019

% %

Usługi	budowlane	 1	122	515	955,33 95,50% 758	305	206,64 94,55%

Roboty	publiczne	w	tym: 937	144	946,67 79,73% 512	099	541,60 63,85%

• Roboty	drogowe	 685	274	538,35 58,30% 373	245	996,07 46,54%

• wiadukty 164	535	832,43 14,00% 80	411	204,35 10,03%

• roboty	kanalizacyjno-sanitarne	 
i	instalacje	elektryczne	 87	334	575,89 7,43% 58	442	341,18 7,29%

Nieruchomości	i	PPP 183	646	506,73 15,62% 236	406	680,18 29,48%

Sieci	elektroenergetyczne	 1	724	501,93 0,15% 9	798	984,86 1,22%

Sprzedaż	produktów	i	materiałów 46	865	474,97 3,99% 41	286	795,37 5,15%

Pozostała	sprzedaż	* 5	983	049,39 0,51% 2	420	595,25 0,30%

Razem: 1	175	364	479,69 100% 802	012	597,26 100%

*	W	pozycji	Pozostała	sprzedaż	zawrte	są	pozostałe	przychody	z	tytułu	innych	usług		w	tym	przychody	z	tytułu	usług	wspólnych	świadczonych	
na	rzecz	spółki	z	Grupy	zaprezentowane	w	sprawozdaniu	z	całkowitych	dochodów	łącznie	w	pozycji	przychody	zdziałalności	budowlanej

1.1. Informacje dotyczące umów o usługę budowlaną
Przychody	z	tytułu	świadczenia	usług	są	ujmowane	na	podstawie	stopnia	spełnienia	zobowią-
zania	do	wykonania	świadczenia	stosując	metody	oparte	na	nakładach	ustalane	jako		stosunek	
kosztów	poniesionych	do	szacowanych	kosztów	niezbędnych	do	zrealizowania	zlecenia.

W	poniższej	tabelach	przedstawione	zostały	dane	dotyczące	poszczególnych	rodzajów	przy-
chodów		ze	sprzedaży	Spółki	za	rok	zakończony	dnia	31.12.2020	roku	oraz	31.12.2019.

Umowy budowlane w trakcie realizacji. Rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Całkowite	przychody		z	działalności	budowlanej	uzyskane	w	roku	bilansowym 1	128	499	004,72 760	725	801,90

Przychody	uzyskane	w	roku	bilansowym	na	kontraktach	niezakończonych,	 
wyliczone	metodą	stopnia	zaawansowania	realizacji	umowy	na	dzień	bilansowy	 1	017	735	023,75 574	321	216,13

Koszty	poniesione	w	roku	bilansowym	na	kontraktach	niezakończonych 914	755	657,80 511	613	527,08

Ujęte	zyski	minus	straty	poniesione	w	roku	bilansowym	 
na	kontraktach	niezakończonych 102	979	365,95 62	707	689,05

Ujęte	w	sprawozdaniu	finansowym	jako	kwoty	należne:  

• od	klientów	w	ramach	umów	o	budowę	(kaucje	zatrzymane) 29	519,78 132	035,84

• na	rzecz	klientów	w	ramach	umów	o	budowę	(zaliczki	otrzymane) 118	914	931,84 171	017	735,65

1. Przychody i koszty

1.3. Pozostałe przychody operacyjne

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Zysk	ze	zbycia	niefinansowych	aktywów	trwałych 285	056,97 2	200	913,90

Inne	przychody	operacyjne: 5	827	446,42 13	374	400,11

• otrzymane kary i odszkodowania 2	179	892,73 1	415	011,03

• rozwiązanie	odpisów	aktualizujących	wartość	należności 2	360	277,58 4	573	103,14

• odpis	przedawnionych	zobowiąząń 1	047	620,22 886	736,26

• rozliczenia	usług	z	lat	poprzednich	 0,00 6	351	478,35

• inne 239	655,89 148	071,33

Razem: 6	112	503,39 15	575	314,01

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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1.4. Pozostałe koszty operacyjne

1.5. Przychody finansowe

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Aktualizacja	wartości	aktywów,	w	tym, 2	034	362,86 2	098	424,95

• wartość	firmy	-	utrata	wartości 2	034	362,86 2	098	424,95

Inne	koszty	operacyjne: 2	290	370,71 1	717	449,77

• zapłacone	kary	i	odszkodowania 1	523	181,74 385	631,69

• rezerwy	na	świadczenia	pracownicze 60	385,00 187	071,00

• opłaty	sądowe	i	inne	koszty	postępowania 136	743,97 400	063,56

•  inne 570	060,00 744	683,52

Razem: 4	324	733,57 3	815	874,72

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Odsetki,	w	tym: 4	215	413,68 6	614	011,12

• odsetkiod	pożyczek	udzielonych 4	104	909,43 5	558	429,23

• odsetki	od	kontrahentów 72	855,77 1	034	134,89

• odsetki bankowe 37	648,48 21	351,65

• odsetki	pozostałe 0,00 95,35

Inne,	w	tym: 5	015	098,36 4	094	246,28

• nadwyżka	dodatnich	różnic	kursowych	nad	ujemnymi 5	001	467,49 0,00

• zysk	ze	zbycia	aktywów	finansowych 0,00 2	995	000,00

• odpis	aktualizujący	wartość	należności	i	zobowiązań	długoterminowych	netto 0,00 1	082	700,12

• odpis	aktualizujący	wartość	pożyczek	zgodnie	z	IFRS	9 12	731,60 0,00

• pozostałe 899,27 16	546,16

Razem: 9	230	512,04 10	708	257,40

1.6. Koszty finansowe

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Odsetki,	w	tym: 4	895	141,72 7	459	450,26

• odsetki	budżetowe 112	251,95 54	281,17

• odsetki	od	pożyczek	i	kredytów 891	511,10 2	592	573,16

• odsetki	od	leasingu 1	808	229,71 1	824	546,42

• odsetki	od	factoringu	i	pozostałe 2	083	148,96 2	988	049,51

Inne,	w	tym: 14	271	325,42 11	328	905,58

• nadwyżka	ujemnych	różnic	kursowych	nad	dodatnimi 0,00 1	720	123,25

• odpis	aktualizujący	wartość	należności	i	zobowiązań		długoterminowych 374	133,27 0,00

• prowizje	od	kredytów 1	135	557,56 1	389	117,52

• strata	ze	zbycia	aktywów	finansowych 0,51 0,00

• koszty	gwarancji	bankowych 12	759	274,08 5	514	684,10

• pozostałe 2	360,00 237	685,89

• koszty	z	tytułu	zbycia	wierzytelności 0,00 2	306	203,20

• odpis	aktualizujący	wartość	pożyczek	zgodnie	z	IFRS	9 0,00 161	091,62

Razem: 19	166	467,14 18	788	355,84

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Amortyzacja 34	134	804,45 31	783	695,22

Zużycie	materiałów	i	energii 321	073	922,16 202	958	500,44

Usługi	obce 657	362	533,88 429	617	333,92

Podatki	i	opłaty 5	384	445,63 5	122	655,94

Koszty	świadczeń	pracowniczych 124	024	752,29 133	696	545,15

Pozostałe	koszty	rodzajowe 8	748	815,48 2	661	050,13

Koszty	według	rodzajów	ogółem,	w	tym: 1	150	729	273,89 805	839	780,80

• Pozycje	ujęte	w	koszcie	własnym	sprzedaży 1	076	956	765,38 729	636	584,90

• Pozycje	ujęte	w	koszcie	własnym	sprzedaży	towarów	i	produktów 38	246	729,64 33	355	366,10

• Pozycje	ujęte	w	kosztach	sprzedaży	i	ogólnego	zarządu 36	975	340,90 39	437	095,40

• Koszt	wytworzenia	półproduktów	i	produktów	w	toku	 
i	sprzedanych	towarów -1	449	562,03 3	410	734,40

1.7. Koszty według rodzajów

W	okresie	 sprawozdawczym	wprowadzono	zmianę	prezentacji	 kosztów	 rezerw	na	gwarancje	
bankowe	projektów	będących	w	okresie	gwarancyjnym,	poprzez	ujecie	ich	wartości	w		kosztach	
finansowych	w	pozycji	koszty	gwarancji	bankowych.
W	okresie	porównawczym	zmiana	prezentacji	miałaby	wpływ	na	wzrost		kosztów	finasowych	
ujętych	w	pozycji	koszty	gwarancji	bankowych		o	kwotę	5	160	620,25	PLN	i	zmniejszenie	w	tej	
samej	kwocie	kosztów	rodzajowych	z	tytułu	usług	ujętych	w	koszcie	własnym	sprzedaży.

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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1.8. Koszty amortyzacji ujęte w rachunku zysków i strat

1.9. Koszty świadczeń pracowniczych

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Pozycje	ujęte	w	koszcie	własnym	sprzedaży:

Amortyzacja	środków	trwałych 30	731	858,55 29	509	892,48

Amortyzacja	wartości	niematerialnych	i	prawnych 9	138,36 5	502,54

Razem: 30	740	996,91 29	515	395,02

Pozycje	ujęte	w	kosztach	sprzedaży	i	ogólnego	zarządu

• Amortyzacja	środków	trwałych 3	079	261,59 1	929	785,15

• Amortyzacja	wartości	niematerialnych	i	prawnych 314	545,95 338	515,05

Razem: 3	393	807,54 2	268	300,20

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Pozycje	ujęte	w	koszcie	własnym	sprzedaży:

Wynagrodzenia 74	701	104,11 77	632	917,65

Koszty	ubezpieczeń	społecznych 14	434	961,71 14	887	656,01

Pozostałe	koszty	świadczeń	pracowniczych 5	246	617,69 5	113	235,92

Razem: 94	382	683,51 97	633	809,58

Pozycje	ujęte	w	kosztach	sprzedaży	i	ogólnego	zarządu:

Wynagrodzenia 24	380	173,84 29	306	364,39

Koszty	ubezpieczeń	społecznych 4	417	694,63 4	833	213,68

Pozostałe	koszty	świadczeń	pracowniczych 844	200,31 1	923	157,50

Razem: 29	642	068,78 36	062	735,57

2.1. Obciążenie podatkowe – uzgodnienie zysku/straty 
brutto do podstawy opodatkowania

01.01-31.12.2020 01.01-31.12.2019

Zysk/strata	brutto: 15	037	458,49 3	262	891,72

Koszt	podatku	dochodowego	wg	stawki	19% 2	857	117,11 619	949,43

Przychody	podatkowe	nie	będące	przychodami	bilansowymi 58	601	833,18 1	950	496,42

Efekt	podatkowy	przychodów	nie	ujętych	w	księgach 11	134	348,30 370	594,32

Przychody	trwale	nie	stanowiące	przychodu	podatkowego -1	819	426,64 -4	806	719,28

Przychody	przejściowo	nie	stanowiące	przychodu	podatkowego	 
(związane	z	powstaniem	i	odwróceniem	się	różnic	przejściowych) -23	744	409,32 -17	866	662,98

Efekt	podatkowy	przychodów	nie	będących	przychodami	podatkowymi -4	857	128,83 -4	307	942,63

Koszty	trwale	nie	stanowiące	kosztów	uzyskania	przychodów 5	916	096,67 6	481	403,45

Koszty	przejściowo	nie	stanowiące	kosztów	uzyskania	przychodów	 
(związane	z	powstaniem	i	odwróceniem	się	różnic	przejściowych) -22	421	900,90 9	044	519,34

Efekt	podatkowy	kosztów	nie	stanowiących	kosztów	uzyskania	przychodów -3	136	102,80 2	949	925,33

Dochód/(strata	podatkowa): 31	569	651,48 -1	934	071,33

Odliczenia	od	dochodu,	w	tym: -5	143	372,33 0,00

• straty	z	lat	ubiegłych -5	143	372,33 0,00

Efekt	podatkowy	strat	podatkowych	odliczonych	w	okresie -977	240,74 0,00

Podstawa	opodatkowania: 26	426	279,15 -1	934	071,33

Podatek	dochodowy	(zobowiązania	bieżące) 5	020	993,04 0,00

Bilansowa	zmiana	stanu	rezerw 
/aktywa	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego -1	385	508,62 -938	139,42

Podatek	wykazany	w	rachunku	zysków	i	strat 3	635	484,42 -938	139,42

Efektywna	stawka	podatkowa 24,18% -28,75%

2. Podatek dochodowy

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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2.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej 
Bieżące	obciążenie	podatkowe	jest	obliczane	na	podstawie	obowiązujących	przepisów	podat-
kowych.	Zastosowanie	tych	przepisów	różnicuje	zysk(stratę)	podatkową	od	księgowego	zysku	
(straty)	netto,	w	związku	z	wyłączeniem	przychodów	nie	podlegających	opodatkowaniu	i	kosz-
tów	nie	stanowiących	kosztów	uzyskania	przychodów	oraz	pozycji	kosztów	i	przychodów,	któ-
re	nigdy	nie	będą	podlegały	opodatkowaniu.	Obciążenie	podatkowe	jest	wyliczane	w	oparciu	 
o	obowiązującą	stawkę	w	2020r.	19%.	Różnice	pomiędzy	nominalną	a	efektywną	stawką	podat-
kową	przedstawiają	się	następująco:

Zysk	brutto	 	 	 	 	 	 	 	 15 037 458,49
Koszt	podatku	dochodowego	wg	stawki	19%		 	 	 	 		2 857 117,11
Efekt	podatkowy	przychodów	trwale	nie	będących	podatkowymi	 	 		  -345 691,06
Efekt	podatkowy	kosztów	
trwale	nie	stanowiących	kosztów	uzyskania	przychodów	 	 	 		1 124 058,37
Koszt	podatku	ujęty	w	rachunku	zysków	i	strat	 	 	 	 		3 635 484,42

Efektywna	stawka	podatkowa	po	uwzględnieniu	w/w	różnic	za	ten	okres	wynosi	24,18%.

2.3. Odroczony podatek dochodowy
Aktywa	i	zobowiązania	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego	są	następujące:

Aktywa i zobowiazania z tytułu odroczonego podatku dochodowego

31.12.2020 31.12.2019

Aktywa	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego:

• przypadające	do	realizacji	po	upływie	12	miesiecy 9	503	427,55 8	106	741,67

• przypadajace	do	realizacji	w	ciagu	12	miesiecy 14	057	612,79 23	715	835,20

Razem	aktywa	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego 23	561	040,34 31	822	576,87

Zobowiązania	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego:

• przypadające	do	uregulowania	po	upływie	12	miesiecy 1	082	830,04 2	217	379,24

• przypadajace	do	uregulowania		w	ciagu	12	miesiecy 11	660	241,31 20	172	737,26

Razem	zobowiazania		z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego 12	743	071,35 22	390	116,50

Aktywa	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego	netto 10	817	968,99 9	432	460,37

Na	rezerwę/aktywa	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego	składają	się	różnice	z	nastę-
pujących	tytułów:

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego

31.12.2020 31.12.2019

• różnica	z	tytułu	spłaty	rat	leasingowych	i	opłat	wstępnych 2	850	976,33 2	683	588,93

• zarachowane	należności	z	tytułu	odsetek	i	odszkodowań 7	803	206,66 4	283	684,17

• zarachowane	odsetki	od	pożyczek 1	308	837,88 1	003	919,63

• zarachowane	różnice	kursowe	na	dzień	bilansowy 780	050,48 2	683,62

• zarachowane roboty w toku 0,00 14	416	240,15

Rezerwa	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego	-	ogółem:	 12	743	071,35 22	390	116,50

Nadwyżka	aktywa	nad	rezerwą	z	tytułu	podatku	odroczonego	wynosi	10	817	968,99	PLN.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

31.12.2020 31.12.2019

• różnica	między	amortyzacją	planową	i	podatkową 5	413	615,75 3	644	085,36

• zarachowane	odsetki	od	zobowiązań	i	pożyczek 3	333,47 6	079,88

• nie	wypłacone	wynagrodzenia	i	inne	przekazane	składki	ZUS 533	580,39 607	005,38

• rezerwy	na	podwykonawców	i	roboty	gwarancyjne	 
oraz	koszty	robót	w	toku 11	509	374,99 21	516	001,64

• rezerwy na przewidywane koszty i straty 2	791	235,30 2	252	927,69

• zarachowane	różnice	kursowe	na	dzień	bilansowy 72	494,57 968	274,22

• rozliczenia	międzyokresowe	przychodów 65	158,21 144	958,93

• zarachowane odszkodowania 0,00 25	083,66

• należne	wpłaty	na	ZFŚS	i	fundusz	likwidacyjny	i	inne	opłaty 29	473,48 28	633,02

• przychód	pod.	niezafakurowany		nie	ujęty		produkcji	w	toku 63	710,07 102	478,46

• odpisy	aktualizujące	należności 1	958	732,20 1	556	951,90

• strata	podatkowa	możliwa	do	rozliczenia 0,00 970	096,74

• koszty	zarządzania	podlegajcewyłaczeniu	 
z	kosztów	uzyskania	przychodów	na	podstawie	art.	15e.	 1	120	331,91 0,00

Aktywa	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego	-	razem: 23	561	040,34 31	822	576,87

Odpis	aktualizujący	wartość	aktywa	 
z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego 0,00 0,00

Aktywa	z	tytułu	odroczonego	podatku	dochodowego	-	ogółem: 23	561	040,34 31	822	576,87

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część

116 117

W
st

ęp
Sp

ra
w

oz
da

ni
e 

Za
rz

ąd
u 

z d
zia

ła
ln

oś
ci

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
Fi

na
ns

ow
e

Sp
ra

w
oz

da
ni

e 
ni

ez
al

eż
ne

go
 b

ie
gł

eg
o 

re
w

id
en

ta
 z 

ba
da

ni
a

Sprawozdanie	Finansowe	za	rok	2020	-	dodatkowe	informacje	i	objaśnienia Sprawozdanie	Finansowe.	Podatek	dochodowy



3.1. Wartości niematerialne i prawne

Stan na 31.12.2020

Licencje	
-	oprogra-
mowanie 

komputerowe
Wartość	firmy Znak	 

towarowy

Koncesje,	
licencje,	
patenty,	
prawa

Koszty	 
założenia,	 
restruktu- 

ryzacji

Pozostałe	
WNiP Ogółem

Wartość	brutto	
na		01.01.2020 3	136	774,87 22	047	341,04 0,00 630	042,97 3	112,40 387	000,00 26	204	271,28

Zwiększenie 222	950,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222	950,49

Wartość	brutto	
na		31.12.2020 3	359	725,36 22	047	341,04 0,00 630	042,97 3	112,40 387	000,00 26	427	221,77

Umorzenie	
na	01.01.2020 2	624	171,16 745	129,02 0,00 620	709,61 3	112,40 387	000,00 4	380	122,19

Zwiększenie 322	305,50 0,00 0,00 1	333,33 0,00 0,00 323	638,83

Umorzenie	
na	31.12.2020 2	946	476,66 745	129,02 0,00 622	042,94 3	112,40 387	000,00 4	703	761,02

Odpis	aktualizujący	
na	01.01.2020 0,00 12	265	510,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12	265	510,24

Zwiększenie 0,00 2	034	362,86 0,00 0,00 0,00 0,00 2	034	362,86

Odpis	aktualizujący	
na	31.12.2020 0,00 14	299	873,10 0,00 0,00 0,00 0,00 14	299	873,10

Wartość	netto	
na	01.01.2020 512	603,71 9	036	701,78 0,00 9	333,36 0,00 0,00 9	558	638,85

Wartość	netto	
na	31.12.2020 413	248,70 7	002	338,92 0,00 8	000,03 0,00 0,00 7	423	587,65

Stan na 31.12.2020

Licencje	-	opro-
gramowanie	

komputerowe

Wartość	 
firmy

Znak	 
towarowy

Koncesje,	
licencje,	
patenty,	
prawa

Koszty	 
założenia,	 
restruktu- 

ryzacji

Pozostałe	
WNiP Ogółem

Wartość	brutto	WNiP	z	tytułu	
prawa	do	użytkowania		 
na	01.01.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenie 682,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,17

Wartość	brutto	WNiP	z	tytułu	
prawa	do	użytkowania	na	
01.01.2020

682,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,17

Umorzenie		WNiP	z	tytułu	
prawa	do	użytkowania	na	
01.01.2020

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwiększenie 45,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,48

Umorzenie		WNiP	z	tytułu	
prawa	do	użytkowania	na	
31.12.2020

45,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,48

Wartość	netto	na	01.01.2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość	netto	na	31.12.2020 636,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,69

Razem	WNiP	i	z	tytułu	prawa	
do	użytkowania	na	31.12.2020 413	885,39 7	002	338,92 0,00 8	000,03 0,00 0,00 7	424	224,34

Stan na 31.12.2019

Stan	na	31.12.2019

Licencje	
-	oprogra-
mowanie 

komputerowe

Wartość	firmy Znak	 
towarowy

Koncesje,	
licencje,	
patenty,	
prawa

Koszty	 
założenia,	 
restruktu- 

ryzacji

Pozostałe	
WNiP Ogółem

Wartość	brutto	na		
01.01.2019 2	946	983,94 22	047	341,04 0,00 20	000,00 3	112,40 387	000,00 25	404	437,38

Zwiększenie 20	620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20	620,00

Zmniejszenie 700	741,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700	741,01

Transfery 146	850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146	850,00

Inne	-	nabycie	 
na skutek  
połączenia	 
(MECE	BSC)

723	061,94 0,00 0,00 610	042,97 0,00 0,00 1	333	104,91

Wartość	brutto	 
na		31.12.2019 3	136	774,87 22	047	341,04 0,00 630	042,97 3	112,40 387	000,00 26	204	271,28

Umorzenie	na	
01.01.2019 2	262	915,97 745	129,02 0,00 9	333,31 3	112,40 383	250,00 3	403	740,70

Zwiększenie 338	934,26 0,00 0,00 1	333,33 0,00 3	750,00 344	017,59

Zmniejszenie 700	741,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700	741,01

Inne	-	nabycie	 
na skutek  
połączenia	 
(MECE	BSC)

723	061,94 0,00 0,00 610	042,97 0,00 0,00 1	333	104,91

Umorzenie	na	
31.12.2019 2	624	171,16 745	129,02 0,00 620	709,61 3	112,40 387	000,00 4	380	122,19

Odpis	aktualizujący	 
na	01.01.2019 0,00 10	167	085,29 0,00 0,00 0,00 0,00 10	167	085,29

Zwiększenie 0,00 2	098	424,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2	098	424,95

Odpis	aktualizujący	 
na	31.12.2019 0,00 12	265	510,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12	265	510,24

Wartość	netto	 
na	01.01.2019 684	067,97 11	135	126,73 0,00 10	666,69 0,00 3	750,00 11	833	611,39

Wartość	netto	 
na	31.12.2019 512	603,71 9	036	701,78 0,00 9	333,36 0,00 0,00 9	558	638,85

Spółka	w	ramach	wartości	niematerialnych	nie	posiada	składników	wytworzonych	we	własnym	
zakresie.

3. Aktywa trwałe i obrotowe

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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Wartość	 firmy	 została	 przejęta	 w	 wyniku	 
połączenia	 jednostek	 gospodarczych.	 Jako	
wartość	 niematerialna	 o	 nieokreślonym	 
czasie	 ekonomicznego	 użytkowania,	 która	
to	podlega	weryfikacji	na	okoliczność	utraty	
wartości	na	każdy	dzień	bilansowy.	W	oparciu 
o	 analizę	 i	 posiadana	 wiedzę	 w	 zakresie	 
możliwości	 generowania	 przychodów	
przez	 ośrodek	 PRDM	w	 Lublinie	 S.A	 Zarząd	 
oszacował	 na	 dzień	 31.12.2020r.	 odpis	 
z	 tytułu	 utraty	 wartości	 firmy	 dlatego	 
ośrodka	 w	 wysokości	 2	 034	 362,	 86	 PLN. 
W	wyniku	przeprowadzonego	testu	na	utratę	
wartości	.

Wartość początkowa powstała w wyniku połączenia z:
PRDM	w	Lublinie	S.A.		 	 9	036	701,78	PLN
Wartość księgowa:
PRDM	w	Lublinie	S.A.	 	 7	002	338,92	PLN

Wartość	firmy	została	oszacowana	w	oparciu	
o	 założenia	 przyjęte	 dla	 Regionu	 generują-
cego	 przepływy	 pieniężne.	 Osrodek	 PRDM	 
w	 Lublinie	 S.A.	 po	 połączeniu	 z	 MECE	 S.A	 
stanowi	 ośrodek	 	 wykorzystujący	 własne	 
zasoby	 do	 generowania	 przychodów	 
w	 zakresie	 realizacji	 kontraktów.	 Ośrodek	
PRDM	 w	 Lublinie	 S.A.	 poprzez	 zaangażo-
wanie	 w	 realizacje	 kontraktów	 w	 Regionie,	 
gdzie	 profil	 kompetencyjny/branżowy	 
optymalnie	 dopasowuje	 się	 do	 specyfiki	 
robót	budowlanych.

Biorąc	 pod	 uwagę	 zdolność	 produkcyjną/ 
wykonawczą	 ośrodka	 PRDM	 w	 Lublinie	
S.A.,	 Zarząd	 dokonał	 pięcioletniej	 prognozy	 
przepływów	 pieniężnych,	 opierając	 się	 na	 
poniższych	założeniach:

• Nakłady	 inwestycyjne,	 obejmujące	 
głównie	 inwestycje	 o	 charakterze	 
odtworzeniowym	 na	 poziomie	 średnio	 
ok.	 1,7	 mln	 PLN	 rocznie	 w	 PRDM	 
w	Lublinie	S.A.

• Zapotrzebowanie	 na	 kapitał	 obrotowy	
netto	w	wysokości	3%	przychodów,

• Średnioważony	 koszt	 kapitału	 własne-
go	 i	 obcego	 (WACC)	na	poziomie	 7,0	%,	 
W	okresie	poprzednim	użyto	7,3%,

• Stopa	 wzrostu	 wartości	 przepływów	 
pieniężnych	 po	 okresie	 prognozy	 
wynosi	0%.

Wzrost	 założonej	wartości	WACC	 o	 1	 punkt	
procentowy	 spowodowałaby	 spadek	 warto- 
ści	 firmy	 dla	 ośrodka	 PRDM	w	 Lublinie	 S.A.	 
o	 697,8	 tys.	 zł,	 natomiastspadek	 założo-
nej	 wartości	 WACC	 o	 1	 punkt	 procentowy	 
spowodowałaby	 wzrost	 wartości	 firmy	 
o	924,4	tys.	zł.	

3.2. Rzeczowe aktywa trwałe
3.2. Rzeczowe aktywa trwałe     Stan na 31.12.2020

Grunty	własne

Prawo  
wieczystego	
użytkowania	
Gruntów	

Budynki	 
i	budowle

Maszyny  
i	urządzenia

Środki	 
transportu Pozostałe Środki	trwałe	 

w budowie Ogółem

Wartość	brutto	Rzeczowych	
Aktywów	trwałych	
na	01.01.2020	

72	877	315,07 0,00 53	720	256,24 123	844	851,24 27	127	987,63 75	452	096,74 4	828	722,30 357	851	229,22

Zwiększenia ogółem, 
w tym: 0,00 0,00 3 510 647,97 6 761 632,28 1 085 381,35 1 242 680,92 2 546 363,72 15 146 706,24

•	przyjęcie	do	używania 0,00 0,00 82	045,00 1	043	483,81 101	842,80 283	228,63 2	546	363,72 4	056	963,96

• transfery 0,00 0,00 3	428	602,97 970	567,80 0,00 959	452,29 0,00 5	358	623,06

•	zaliczka	na	zakup	środka	
trwałego 0,00 0,00 0,00 4	765,76 0,00 0,00 0,00 4	765,76

• transfery z prawa 
do	uzytkowania	/wykup	
z	leasingu	

0,00 0,00 0,00 4	742	814,91 983	538,55 0,00 0,00 5	726	353,46

Zmniejszenia ogółem, 
w tym: 1 412 000,00 0,00 4 684 998,81 22 924 942,02 12 187 943,37 5 919 456,92 5 339 623,06 52 468 964,18

•	sprzedaż 0,00 0,00 426	549,32 20	388	752,15 12	187	943,37 495	022,66 0,00 33	498	267,50

•	likwidacja 1	412	000,00 0,00 4	258	449,49 2	517	189,87 0,00 5	424	434,26 0,00 13	612	073,62

• transfery 0,00 0,00 0,00 19	000,00 0,00 0,00 5	339	623,06 5	358	623,06

Wartość	brutto	na	
31.12.2020 71	465	315,07 0,00 52	545	905,40 107	681	541,50 16	025	425,61 70	775	320,74 2	035	462,96 320	528	971,28

Odpis	aktualizujący	
na	01.01.2020 10	324	853,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10	324	853,32

Zmniejszenia 1	380	000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1	380	000,00

Odpis	aktualizujący	
na	31.12.2020 8	944	853,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8	944	853,32

Umorzenie	rzeczowych	
aktywów	trwałych	
na	01.01.2020

9	395	516,22 0,00 19	327	619,11 88	651	097,05 23	432	247,63 63	038	567,91 0,00 203	845	047,92

Zwiększenia ogółem, 
w tym: 1 295 121,64 0,00 4 893 209,45 7 776 704,03 1 245 642,28 5 513 657,51 0,00 20 724 334,91

• amortyzacja roku 1	295	121,64 0,00 4	893	209,45 5	256	102,66 271	875,98 5	513	340,85 0,00 17	229	650,58

• transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,66 0,00 316,66

•	transfery/reklasyfikacja	
z	prawa	do	użytkowania	
(wykup)

0,00 0,00 0,00 2	520	601,37 973	766,30 0,00 0,00 3	494	367,67

Zmniejszenia ogółem, 
w tym: 0,00 0,00 4 357 533,40 18 795 307,17 10 774 497,07 4 775 744,81 0,00 38 703 082,45

•	sprzedaż 0,00 0,00 99	083,91 16	349	398,39 10	774	497,07 471	704,38 0,00 27	694	683,75

•	likwidacja 0,00 0,00 4	258	449,49 2	445	592,12 0,00 4	304	040,43 0,00 11	008	082,04

• transfery 0,00 0,00 0,00 316,66 0,00 0,00 0,00 316,66

Umorzenie	na	31.12.2020 10	690	637,86 0,00 19	863	295,16 77	632	493,91 13	903	392,84 63	776	480,61 0,00 185	866	300,38

Wartość	netto	rzeczowych	
aktywów	trwałych	
na	01.01.2020

53	156	945,53 0,00 34	392	637,13 35	193	754,19 3	695	740,00 12	413	528,83 4	828	722,30 143	681	327,98

Wartość	netto	rzeczowych	
aktywów	trwałych	
na	31.12.2020

51	829	823,89 0,00 32	682	610,24 30	049	047,59 2	122	032,77 6	998	840,13 2	035	462,96 125	717	817,58

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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3.2. Rzeczowe aktywa trwałe     Stan na 31.12.2020

Grunty/działki

Prawo 
wieczystego	
użytkowania	
Gruntów	

Budynki	i	
budowle

Maszyny 
i	urządzenia

Środki	
transportu Pozostałe Środki	trwałe	

w budowie Ogółem

Wartość	brutto	aktywów	
z	tytułu	prawa	do	użytkowania		
na	01.01.2020

1	764	568,62 34	472	255,07 14	732	348,55 61	263	418,07 25	151	078,97 37	055,35 0,00 137	420	724,63

Zwiększenia ogółem, w tym: 736 894,60 57 227,19 1 449 612,68 5 783 422,75 1 909 794,95 0,00 0,00 9 936 952,17

•	przyjęcie	do	używania 736	894,60 57	227,19 1	449	612,68 5	783	422,75 1	909	794,95 0,00 0,00 9	936	952,17

Zmniejszenia ogółem, w tym: 64 330,87 0,00 2 187 242,61 4 752 496,57 2 426 609,73 20 232,40 0,00 9 450 912,18

•	likwidacja 64	330,87 0,00 2	187	242,61 9	681,66 1	443	071,18 20	232,40 0,00 3	724	558,72

• transfery do rzeczowych 
aktywów	trwałych	/wykup	
z	leasingu

0,00 0,00 0,00 4	742	814,91 983	538,55 0,00 0,00 5	726	353,46

Wartość	brutto	aktywów	
z	tyt.prawa	do	użytkowania	
na	31.12.2020

2	437	132,35 34	529	482,26 13	994	718,62 62	294	344,25 24	634	264,19 16	822,95 0,00 137	906	764,62

Umorzenie		aktywów	
z	tytłu	prawa	do	użytkowania	
na	01.01.2020

537	472,48 4	693	529,10 2	094	401,39 13	775	192,21 6	583	273,71 13	620,98 0,00 27	697	489,87

Zwiększenia ogółem, w tym: 949 689,37 592 350,90 3 725 210,06 6 180 855,91 5 196 288,45 18 527,68 0,00 16 662 922,37

• amortyzacja roku 949	689,37 510	898,09 3	725	210,06 6	180	855,91 5	196	288,45 18	527,68 0,00 16	581	469,56

• transfery 0,00 81	452,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81	452,81

Zmniejszenia ogółem, w tym: 145 783,68 0,00 2 014 151,50 2 524 566,56 1 935 284,23 20 232,40 0,00 6 640 018,37

•	likwidacja 64	330,87 0,00 2	014	151,50 3	965,19 961	517,93 20	232,40 0,00 3	064	197,89

• transfery 81	452,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81	452,81

• transfery do rzeczowych 
aktywów	trwałych	/wykup	
z	leasingu

0,00 0,00 0,00 2	520	601,37 973	766,30 0,00 0,00 3	494	367,67

Umorzenie		aktywów	
z	tytułu	prawa	do	użytkowania	
na	31.12.2020

1	341	378,17 5	285	880,00 3	805	459,95 17	431	481,56 9	844	277,93 11	916,26 0,00 37	720	393,87

Wartość	netto	aktywów	
z	tyt.	prawa	do	użytkowania	
na	01.01.2020

1	227	096,14 29	778	725,97 12	637	947,16 47	488	225,86 18	567	805,26 23	434,37 0,00 109	723	234,76

Wartość	netto	aktywów	
z	tytułu	prawa	do	użytkowania	
na	31.12.2020

1	095	754,18 29	243	602,26 10	189	258,67 44	862	862,69 14	789	986,26 4	906,69 0,00 100	186	370,75

Razem	rzeczowe	aktywa	trwałe	
i	z	tytułu	prawa	do	użytkowania	
na	31.12.2020

52	925	578,07 29	243	602,26 42	871	868,91 74	911	910,28 16	912	019,03 7	003	746,82 2	035	462,96 225	904	188,33

3.2. Rzeczowe aktywa trwałe     Stan na 31.12.2019

Grunty	własne

Prawo  
wieczystego	
użytkowania	
Gruntów	

Budynki	 
i	budowle

Maszyny  
i	urządzenia

Środki	 
transportu Pozostałe Środki	trwałe	 

w budowie Ogółem

Wartość	brutto	
Rzeczowych	Aktywów	
trwałych	
na	01.01.2019

72	877	315,07 0,00 48	614	430,32 127	905	647,58 31	579	864,74 74	591	161,94 5	457	013,32 361	025	432,97

Zwiększenia ogółem, 
w tym: 0,00 0,00 6 240 035,27 6 644 038,84 0,00 1 349 281,15 9 609 383,62 23 842 738,88

•	przyjęcie	do	używania 0,00 0,00 0,00 1	652	120,05 0,00 1	320	796,15 9	609	383,62 12	582	299,82

• transfery 0,00 0,00 6	240	035,27 3	997	639,37 0,00 0,00 0,00 10	237	674,64

• nabycie na skutek 
połączenia	 0,00 0,00 0,00 239	509,17 0,00 28	485,00 0,00 267	994,17

•	zaliczka	na	zakup	
środka	trwałego 0,00 0,00 0,00 3	870,00 0,00 0,00 0,00 3	870,00

•	transfery/reklasyfikacja	
z	prawa	do	użytkowania	
(wykup)

0,00 0,00 0,00 750	900,25 0,00 0,00 0,00 750	900,25

Zmniejszenia ogółem, 
w tym: 0,00 0,00 1 134 209,35 10 704 835,18 4 451 877,11 488 346,35 10 237 674,64 27 016 942,63

•	sprzedaż 0,00 0,00 128	818,35 9	183	110,42 4	451	877,11 221	224,27 0,00 13	985	030,15

•	likwidacja 0,00 0,00 1	005	391,00 1	521	724,76 0,00 267	122,08 0,00 2	794	237,84

• transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10	237	674,64 10	237	674,64

Wartość	brutto	
na	31.12.2019 72	877	315,07 0,00 53	720	256,24 123	844	851,24 27	127	987,63 75	452	096,74 4	828	722,30 357	851	229,22

Odpis	aktualizujący	
na	01.01.2019 10	324	853,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10	324	853,32

Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Odpis	aktualizujący	
na	31.12.2019 10	324	853,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10	324	853,32

Umorzenie	rzeczowych	
aktywów	trwałych	
na	01.01.2019

7	835	475,97 0,00 17	261	392,47 90	156	900,99 26	408	345,01 57	654	361,45 0,00 199	316	475,89

Zwiększenia ogółem, 
w tym: 1 560 040,25 0,00 3 142 039,97 8 392 758,44 1 105 944,17 5 872 552,81 0,00 20 073 335,64

• amortyzacja roku 1	560	040,25 0,00 3	142	039,97 7	411	620,34 1	105	944,17 5	844	067,81 0,00 19	063	712,54

• nabycie na skutek 
połączenia	 0,00 0,00 0,00 230	238,00 0,00 28	485,00 0,00 258	723,00

•	transfery/reklasyfikacja	
z	prawa	do	użytkowania	
(wykup)

0,00 0,00 0,00 750	900,10 0,00 0,00 0,00 750	900,10

Zmniejszenia ogółem, 
w tym: 0,00 0,00 1 075 813,33 9 898 562,38 4 082 041,55 488 346,35 0,00 15 544 763,61

•	sprzedaż 0,00 0,00 111	663,88 8	395	186,35 4	082	041,55 221	224,27 0,00 12	810	116,05

•	likwidacja 0,00 0,00 964	149,45 1	503	376,03 0,00 267	122,08 0,00 2	734	647,56

Umorzenie	na	31.12.2019 9	395	516,22 0,00 19	327	619,11 88	651	097,05 23	432	247,63 63	038	567,91 0,00 203	845	047,92

Wartość	netto	rzeczowych	
aktywów	trwałych	
na	01.01.2019

54	716	985,78 0,00 31	353	037,85 37	748	746,59 5	171	519,73 16	936	800,49 5	457	013,32 151	384	103,76

Wartość	netto	rzeczowych	
aktywów	trwałych	
na	31.12.2019

53	156	945,53 0,00 34	392	637,13 35	193	754,19 3	695	740,00 12	413	528,83 4	828	722,30 143	681	327,98

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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3.3. Nakłady inwestycyjne

01.01.2020-31.12.2020 01.01.2019-31.12.2019

Rzeczowe	aktywa	trwałe 4	056	963,96 12	582	299,82

Aktywa	z	tytłu	prawa	do	użytkowania 9	936	952,17 43	075	790,82

Wartości	niematerialne 222	950,49 20	620,00

Razem: 14	216	866,62 55	678	710,64

W	roku	kończącym	się	31.12.2020	jak	i	roku	poprzednim	Spółka	nie	poniosła	kosztów	obsługi	
zobowiązań	zaciągniętych	w	celu	finansowania	środków	trwałych	w	budowie	ujętych	w	koszcie	
ich	wytworzenia	lub	cenie	nabycia.

3.2. Rzeczowe aktywa trwałe     Stan na 31.12.2019

Grunty/działki

Prawo 
wieczystego	
użytkowania	
Gruntów	

Budynki	i	
budowle

Maszyny 
i	urządzenia

Środki	
transportu Pozostałe Środki	trwałe	

w budowie Ogółem

Wartość	 brutto	 aktywów	 
z	 tytułu	 prawa	 do	 użytkowania		
na	01.01.2019

597	661,89 34	472	255,07 2	563	317,30 45	659	607,77 12	106	453,72 0,00 0,00 95	399	295,75

Zwiększenia ogółem, w tym: 1 166 906,73 0,00 12 202 858,90 16 358 191,55 13 310 778,29 37 055,35 0,00 43 075 790,82

•	przyjęcie	do	używania 1	166	906,73 0,00 12	202	858,90 16	358	191,55 13	310	778,29 37	055,35 0,00 43	075	790,82

Zmniejszenia ogółem, w tym: 0,00 0,00 33 827,65 754 381,25 266 153,04 0,00 0,00 1 054 361,94

•	sprzedaż 0,00 0,00 0,00 3	481,00 0,00 0,00 0,00 3	481,00

•	likwidacja 0,00 0,00 33	827,65 0,00 266	153,04 0,00 0,00 299	980,69

•	 transfery/reklasyfikacja	 z	 pra-
wa	do	użytkowania	(wykup) 0,00 0,00 0,00 750	900,25 0,00 0,00 0,00 750	900,25

Wartość	 brutto	 aktywów	 
z	 tyt.	 prawa	 do	 użytkowania	 na	
31.12.2019

1	764	568,62 34	472	255,07 14	732	348,55 61	263	418,07 25	151	078,97 37	055,35 0,00 137	420	724,63

Umorzenie	 	 aktywów	 z	 tytułu	 
prawa	 do	 użytkowania	 na	
01.01.2020

0,00 4	107	895,12 0,00 9	447	900,97 2	654	419,06 0,00 0,00 16	210	215,15

Zwiększenia ogółem, w tym: 537 472,48 585 633,98 2 109 435,90 5 079 279,15 4 050 522,60 13 620,98 0,00 12 375 965,09

• amortyzacja roku 537	472,48 585	633,98 2	109	435,90 5	079	279,15 4	050	522,60 13	620,98 0,00 12	375	965,09

Zmniejszenia ogółem, w tym: 0,00 0,00 15 034,51 751 987,91 121 667,95 0,00 0,00 888 690,37

•	sprzedaż 0,00 0,00 0,00 1	087,81 0,00 0,00 0,00 1	087,81

•	likwidacja 0,00 0,00 15	034,51 0,00 121	667,95 0,00 0,00 136	702,46

•	 transfery/reklasyfikacja	 z	 pra-
wa	do	użytkowania	(wykup) 0,00 0,00 0,00 750	900,10 0,00 0,00 0,00 750	900,10

Umorzenie	 	 aktywów	 z	 tytułu 
prawa	 do	 użytkowania	 na	
31.12.2019

537	472,48 4	693	529,10 2	094	401,39 13	775	192,21 6	583	273,71 13	620,98 0,00 27	697	489,87

Wartość	 netto	 aktywów	 
z	 tytułu	 prawa	 do	 użytkowania	
na	01.01.2019

597	661,89 30	364	359,95 2	563	317,30 36	211	706,80 9	452	034,66 0,00 0,00 79	189	080,60

Wartość	 netto	 aktywów	 
z	 tytułu	 prawa	 do	 użytkowania	 
na	31.12.2019

1	227	096,14 29	778	725,97 12	637	947,16 47	488	225,86 18	567	805,26 23	434,37 0,00 109	723	234,76

Razem	 rzeczowe	 aktywa	 trwałe	 
i	z	tytułu	prawa	do	użytkowania	
na	31.12.2019	

54	384	041,67 29	778	725,97 47	030	584,29 82	681	980,05 22	263	545,26 12	436	963,20 4	828	722,30 253	404	562,74

3.4. Aktywa finansowe (długoterminowe)

31.12.2020 31.12.2019

Akcje/Udziały	w	spółkach	nienotowanych	na	giełdzie	 63	319	043,97 66	400	306,11

Pożyczki	udzielone	-	Immo	Park	Sp.	z	o.o.	 0,00 5	906	961,43

Razem: 63	319	043,97 72	307	267,54

Poniższa	tabela	prezentuje	ruchy	dokonane	w	2020	roku	na	inwestycjach	finansowych.

Akcje/Udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie.
Okres zakończony 31 grudnia 2020

Nazwa	jednostki
Wartość	
brutto	na	
01.01.2020

Zwiększenie Zmniejszenie
Wartość 
brutto	na	
31.12.2020

Odpis
aktualizujący

Wartość	netto	 
na	31.12.2020

IMMO	Park	Sp.	z.o.o. 3	250	228,44 0,00 3	086	883,63 163	344,81 0,00 163	344,81

Mota-Engil	Central	Europe	
PPP	Sp.	z	o.o. 5	000,00 0,00 0,00 5	000,00 0,00 5	000,00

IMMO	Park	Warszawa	
Sp.	z	o.o. 5	000,00 0,00 0,00 5	000,00 0,00 5	000,00

Mota-Engil	Central	Europe	
PPP	2	Sp.	z	o.o. 5	018,00 0,00 0,00 5	018,00 0,00 5	018,00

IMMO	Park	Gdańsk	Sp.	z	o.o. 5	008,67 0,00 0,00 5	008,67 0,00 5	008,67

Mota-Engil	Central	Europe	
PPP	Road	Sp.	z	o.o. 5	051,00 51,00 50,51 5	051,49 0,00 5	051,49

Mota-Engil	Central	Europe	
PPP	3	Sp.	z	o.o. 5	000,00 0,00 0,00 5	000,00 0,00 5	000,00

Mota-Engil	Central	Europe	
PPP	4	Sp.	z	o.o. 0,00 5	621,00 0,00 5	621,00 0,00 5	621,00

Mota-Engil	Real	Estate	
Managment	Sp.	z	o.o. 63	120	000,00 0,00 0,00 63	120	000,00 0,00 63	120	000,00

RAZEM 66	400	306,11 5	672,00 3	086	934,14 63	319	043,97 0,00 63	319	043,97

W	 okresie	 sprawozdawczym	 Spółka	 dokonała	 zbycia	 94,97%	 udziałów	 w	 Spółce	 IMMO	 
Park	 Sp.	 z	 o.o.	 oraz	 nabyła	 100%	 udziałów	 w	 nowopowstałej	 Spółce	 Mota-Engil	 Central	 
Europe	PPP	4	Sp.	z	o.o.

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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3.5. Zapasy

31.12.2020 31.12.2019

Materiały	(według	ceny	nabycia) 19	599	611,96 31	299	703,37

Zaliczki	na	poczet	dostaw 31	887,02 29	057,05

Półprodukty	i	produkty	w	toku 3	195	208,69 4	546	886,00

Razem	wartość	brutto	zapasów	na	koniec	okresu	: 22	826	707,67 35	875	646,42

Odpisy	aktualizujące	wartość	zapasów	 0,00 0,00

Wartość	netto	zapasów	na	koniec	okresu	 22	826	707,67 35	875	646,42

Materiały	stanowią		elementy	składowe	przeznaczone	do	wykorzystania	w	procesach	produk-
cyjnych,	do	zużycia	w	działalności	budowlanej,	

Żadna	kategoria	zapasów	nie	stanowiła	zabezpieczenia	kredytów.
Oczekiwany	okres	wykorzystania	całości	zapasów	na	dzień	31	grudnia	2020	roku	i	31	grudnia	
2019	roku	nie	przekracza	12	miesięcy.

3.6. Należności z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe należności

31.12.2020 31.12.2019

Długoterminowe	należności	z	tytułu	dostaw	i	usług	od	pozostałych	jednostek	brutto 4	404,29 4	404,29

Aktualizacja	wartości	długoterminowych	należności -98,05 -369,67

Długoterminowe	należności	z	tytułu	dostaw	i	usług	netto 4	306,24 4	034,62

Pozostałe	należności	długoterminowe	brutto 130	578,80 2	596	000,00

Pozostałe	należności	długoterminowe	netto 130	578,80 2	596	000,00

Krótkoterminowe	należności	z	tytułu	dostaw	i	usług	od	pozostałych	jednostek	brutto 50	954	304,79 64	035	559,38

Krótkoterminowe	należności	z	tytułu	dostaw	i	usług	od	jednostek	powiązanych	brutto 75	973	984,79 43	802	648,29

Odpis	aktualizujący	należności	z	tytułu	dostaw	i	usług	 -9	413	097,04 -15	563	036,87

Krótkoterminowe	należności	z	tytułu	dostaw	i	usług	netto 117	515	189,54 92	275	170,80

Pozostałe	należności	krótkoterminowe	brutto 6	110	480,95 8	099	368,99

Pozostałe	należności	krótkoterminowe	netto 6	110	480,95 8	099	368,99

Należności	i	zobowiązania	wobec	podmiotów	powiązanych		przedstawione	są	w	nocie	II.6.2.

Spółka	dokonuje	odpisów	aktualizujących	wartość	należności,	których	zapłata	budzi	wątpliwo-
ści	lub	ich	spłata	jest	mało	prawdopodobna	oraz	dyskontuje	należności	handlowe	długotermi-
nowe,	których	zapłata	nie	jest	zagrożona.	Spółka	zgodnie	z	MSSF9		dokonała	również	wyceny		
wartości	należności	handlowych	na	bazie	kalkulacji	strat	oczekiwanych.	

W	wyniku	zastosowania	MSSF	9	utworzony	został	odpis	z	tytułu	utraty	wartości	należności	han-
dlowych	w	kwocie	2	272	211,80	zł.	

Poniżej	przedstawiono	analizę	należności	 z	 tytułu	dostaw	 i	usług,	 które	na	dzień	31.12.2020	
roku	oraz	31.12.2019	roku	były	przeterminowane,	ale	nie	uznano	ich	za	nieściągalne.

Wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług

Razem Nieprzeterminowane Przeterminowane,	lecz	ściągalne

1-180	dni 181	-	360	dni >			360	dni

31	grudnia	2020 117	650	074,58 113	117	638,11 2	124	606,74 -507	101,39 2	914	931,12

31	grudnia	2019 94	875	205,42 93	206	505,25 670	589,59 71	778,46 926	332,12

3.7. Odpisy aktualizujące wartość  
aktywów krótkoterminowych

Stan na 
01.01.2020 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 

31.12.2020

Należności	i	roszczenia	wątpliwe 12	287	696,47 2	809	508,31 7	956	319,54 7	140	885,24

Należności	długoterminowe	(dyskonto) 369,67 98,05 369,67 98,05

Utrata	wartości	należności	handlowych	-	MSSF	9 3	275	340,40 4	654	793,11 5	657	921,71 2	272	211,80

Utrata	wartości	pożyczek	-	MSSF	9 908	479,78 1	758	058,24 1	770	518,22 896	019,80

Razem: 16	471	886,32 9	222	457,71 15	385	129,14 10	309	214,89

3.8. Pozostałe aktywa trwałe  
i pozostałe aktywa obrotowe

31.12.2020 31.12.2019

Ubezpieczenia	i	gwarancje 9	586	760,00 6	875	562,33

Strata	ze	sprzedaży	do	leasingu	zwrotnego 1	148	781,44 1	901	945,24

Inne	(wydatki	dotyczące	następnych	lat	obrotowych) 572	719,37 255	635,11

Przygotowanie	terenu	do	eksploatacji	Górka	Sobocka 791	057,72 921	620,60

Pozostałe	aktywa	trwałe	-	razem 12	099	318,53 9	954	763,28

Ubezpieczenia	i	gwarancje 5	093	885,58 4	323	038,58

Strata	ze	sprzedaży	do	leasingu	zwrotnego 753	163,80 753	163,80

Inne	(wydatki	dotyczące	następnego	roku	obrotowego) 2	077	971,33 545	917,58

Pozostałe	aktywa	obrotowe	-	razem 7	925	020,71 5	622	119,96

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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3.9. Środki pieniężne

31.12.2020 31.12.2019

Środki	pieniężne	i	ich	ekwiwalenty		-	razem 209	773	596,16 148	076	160,33

• rachunki	bieżące 162	294	084,72 36	897	092,56

• depozyty	do	1	roku 0,00 108	939	839,24

• środki	pieniężne	w	drodze 0,00 2	239	228,53

• inne	środki	pieniężne 47	479	511,44 0,00

Środki	pieniężne	w	kasie 128	365,64 208	768,48

Razem	-	do	sprawozdania	z	przepływów	środków	pieniężnych 209	901	961,80 148	284	928,81

Ogółem	środki	pieniężne: 209	901	961,80 148	284	928,81

W	pozycji	Inne	środki	ujęte	są	czeki	obce	płatne	do	3	miesięcy.

Spółka	posiada	środki	pieniężne	o	ograniczonej	możliwości	dysponowania,	które	dotyczyły:
• 	 Zakładowego	Funduszu	Świadczeń	Socjalnych	(ZFŚS)	w	wysokości:
	 866	431,16	PLN	na	dzień	31.12.2020r.
	 564	627,20	PLN	na	dzień	31.12.2019r.
• 	 rachunków	VAT	w	wysokości:
	 24	982	343,28	PLN	na	dzień	31.12.2020r.	
	 32	250	703,55	PLN	na	31.12.2019r.	

3.10. Pozostałe aktywa finansowe

31.12.2020 31.12.2019

Pozostałe	aktywa	finansowe		-	razem	 135	670	720,96 134	881	347,02

w	tym	pożyczki	udzielone: 136	566	740,76 135	789	826,80

Bukowińska	Project	Development	(PL) 1	862,67 1	857,88

La	Scala	Property	Development	(PL) 2	114,38 0,00

Sikorki	Project	Development	(PL) 73,97 73,97

Senatorska	Project	Development	(PL) 3	381,37 3	381,37

Wilanów	Project	Development	(PL) 0,00 6	170	610,52

Immo	Park	Warszawa	(PL) 690	765,93 89	066,35

Immo	Park	Gdansk	(PL) 233	018,78 159	277,69

ME-Central	Europe	PPP	Sp.	z	o.o.	(PL) 146	194,22 135	942,09

ME-Central	Europe	PPP	2	(PL) 313	697,65 61	847,93

ME-Central	Europe	PPP	3	(PL) 70	080,28 62	401,96

ME-Central	Europe	PPP	Road	Sp.	z	o.o.	(PL) 113	709,09 74	886,36

Dzieci	Warszawy	Project	Development 14	412,61 14	412,61

Arkona	Property	Development	(PL) -607,12 -607,12

Mota	Engil	Real	Estate	Management	(PL) 99	384	832,51 119	152	368,36

Kilińskiego	PD	(PL) -14,30 -14,30

Sołtysowska	Project	Development	(PL) 5,70 5,70

Mota-Engil		Central	Europe	(CZ) 4	198,15 4	013,75

Immo	Park	(PL) -32,37 1	225	866,02

Ekosrodowisko	Spółka	z	o.o.	(PL) 30,11 0,00

Mota	Engil	S.G.P.S	(PT) 4	875	601,29 4	283	322,88

Mota	Engil	Real	Estate	S.G.P.S	(PT) 8	789	118,28 47	763,79

Mota	Engil	Europa	(PT) 4	698	215,38 4	293	608,10

MEEC	Africa	(PT) 17	201	351,88 9	740,89

MEEC	Portugalia	(PT) 24	730,30 0,00

Odpisy	aktualizujące	pożyczek -896	019,80 -908	479,78

Ogółem	pozostałe	aktywa	finansowe: 135	670	720,96 134	881	347,02

*Pozycje	wykazane	ze	znakiem	(-)	dotyczą	korekty	należności	z	tytułu	naliczonych	odsetek	od	udzielonej	pozyczki

Poszczególne	pozycje	pozostałych	aktywów	finansowych	na	31.12.2020	uwzględniają	wartość	
wyceny	pozycji	w	walutach	obcych.

4. Kapitał podstawowy  
 i kapitały zapasowe/ rezerwowe

4.1. Kapitał podstawowy (akcyjny)

Ilość	akcji	 Wartość	nominalna	akcji

31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019

Akcje serii A 680	000 680	000 1	360	000,00 1	360	000,00

Akcje	serii	B 650	000 650	000 1	300	000,00 1	300	000,00

Akcje serii C 4	000	000 4	000	000 8	000	000,00 8	000	000,00

Akcje serii D 3	000	250 3	000	250 6	000	500,00 6	000	500,00

Akcje	serii	E 6	669	750 6	669	750 13	339	500,00 13	339	500,00

Akcje serii F 6	500	000 6	500	000 13	000	000,00 13	000	000,00

Akcje	serii	G 18	500	000 18	500	000 37	000	000,00 37	000	000,00

Akcje	serii	H 15	449	400 15	449	400 30	898	800,00 30	898	800,00

Akcje	serii	I 32	250	600 32	250	600 64	501	200,00 64	501	200,00

Akcje	serii	J 12	300	000 12	300	000 24	600	000,00 24	600	000,00

Akcje	serii	K 10	000	000 10	000	000 20	000	000,00 20	000	000,00

Razem: 110	000	000 110	000	000 220	000	000,00 220	000	000,00

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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Wszystkie	akcje	Spółki	są	opłaconymi	w	pełni	akcjami	imiennymi,	nieuprzywilejowanymi	o	war-
tości	nominalnej	2,00	PLN.
Na	dzień	31.12.2020r.	100	%	akcji	posiada	Mota-Engil	Central	Europe	Management	SGPS	S.A

4.2. Pozostałe składniki kapitałów własnych

31.12.2020 31.12.2019

Pozostały	kapitał	zapasowy,	w	tym: 9	605	639,16 9	605	639,16

• 	kapitał	zapasowy	powstały	z	połącznie	Spółek	zależnych	 9	605	639,16 9	605	639,16

Kapitał	rezerwowy	z	przeliczenia	Oddziałów -14	102,00 -14	102,00

Kapitał	rezerwowy	z	aktualizacji	wyceny 22	635,90 22	635,90

Zyski	zatrzymane	/	(Niepokryte	straty) -12	404	094,46 -23	806	068,53

Razem: -2	789	921,40 -14	191	895,47

Zysk	z	roku	2020	Spółka	planuje	przeznaczyć	na	pokrycie	strat	z	lat	ubiegłych.

5. Zobowiązania długoterminowe  
i krótkoterminowe

5.1. Zobowiązania długoterminowe

Stan na 31.12.2020

od	1	do	3	lat od	3	do	5	lat powyżej	5	lat Razem

Rezerwy	długoterminowe 23	144	307,00 335	098,00 3	095	555,00 26	574	960,00

Zobowiązania	długoterminowe	 
wobec	jednostek	pozostałych: 69	751	761,58 21	916	892,87 15	880	448,18 107	549	102,63

• z	tytułu	kredytów	bankowych 38	648	434,96 6	200	000,00 0,00 44	848	434,96

• z	tytułu	dostaw	i	usług 6	826	541,27 5	351	605,50 6	113	749,55 18	291	896,32

• z	tytułu	leasingu	finansowego 24	261	642,01 10	365	287,37 8	505	219,36 43	132	148,74

• fundusz	likwidacyjny	zakładów	górniczych 0,00 0,00 1	261	479,27 1	261	479,27

• pozostałe 15	143,34 0,00 0,00 15	143,34

Razem	zobowiązania	długoterminowe	 92	896	068,58 22	251	990,87 18	976	003,18 134	124	062,63

Stan na 31.12.2019

od	1	do	3	lat od	3	do	5	lat powyżej	5	lat Razem

Rezerwy	długoterminowe 16	614	406,75 457	427,00 2	964	346,00 20	036	179,75

Zobowiązania	długoterminowe	 
wobec	jednostek	pozostałych: 119	054	980,20 34	824	681,34 14	586	111,04 168	465	772,58

• z	tytułu	kredytów	bankowych 8	400	000,00 14	600	000,00 0,00 23	000	000,00

• z	tytułu	dostaw	i	usług 6	927	299,85 6	121	020,24 2	974	087,08 16	022	407,17

• z	tytułu	leasingu	finansowego 27	218	496,36 14	101	939,80 10	436	707,15 51	757	143,31

• zaliczki	otrzymane 76	170	367,40 0,00 0,00 76	170	367,40

• fundusz	likwidacyjny	zakładów	górniczych 0,00 0,00 1	175	316,81 1	175	316,81

• pozostałe 338	816,59 1	721,30 0,00 340	537,89

Razem	zobowiązania	długoterminowe	 135	669	386,95 35	282	108,34 17	550	457,04 188	501	952,33

5.2. Zobowiązania z tytułu umów leasingu
Na	dzień	31.12.2020	roku	oraz	na	dzień	31.12.2019	roku	przyszłe	minimalne	opłaty	leasingowe	
z	tytułu	tych	umów	oraz	wartość	opłat	leasingowych	netto	przedstawiają	się	następująco:

31.12.2020 31.12.2019

Opłaty	minimalne	
(kapitał) Wartość	opłat	(netto) Opłaty	minimalne	

(kapitał) Wartość	opłat	(netto)

W	okresie	1	roku 18	111	886,77 19	359	627,73 18	165	903,39 20	233	962,43

W	okresie	od	1	do	5	lat 43	132	148,74 52	413	857,23 51	757	143,31 62	486	590,86

Powyżej	5	lat 0,00 0,00 0,00 0,00

Opłaty	leasingowe	ogółem: 61	244	035,51 71	773	484,96 69	923	046,70 82	720	553,29

• krótkoterminowe 18	111	886,77 18	165	903,39

• długoterminowe 43	132	148,74 51	757	143,31

Leasing ujety w kosztach usług

Przedmiot	leasingu leasing	aktywów	o	niskiej	wartości	 Leasing	krótkoterminowy

Biura	 0,00 60	227,92

Grunty	i	działki 269	895,20 46	153,09

Wyposażenie	techniczne	/kontenery	 698	156,37 0,00

Lokale	mieszkalne	na	potreby	zakwaterowania	pracowników	 365	508,87 1	267	151,40

Samochody 0,00 236	090,05

Razem: 1	333	560,44 1	609	622,46

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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5.3. Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki

31.12.2020 31.12.2019

Krótkoterminowe

Kredyty	w	rachunku	bieżącym 0,00 39	467	717,25

Kredyty	pozostałe	-	część	przypadająca	do	spłaty	w	ciągu	12	miesięcy 13	003	089,59 7	000	000,00

Zobowiązania	krótkoterminowe	wobec	jednostek	powiązanych	–	pożyczki 0,00 23	899,00

Zobowiązania	krótkoterminowe	wobec	jednostek	powiązanych	–	odsetki	od	pożyczek 18	943,50 18	863,93

Razem	pożyczki	i	kredyty	krótkoterminowe 13	022	033,09 46	510	480,18

31.12.2020 31.12.2019

Długoterminowe   

Kredyty	w	rachunku	bieżącym 30	248	434,96 0,00

Kredyty	pozostałe	-	część	przypadająca	do	spłaty	po	12	miesiącach 14	600	000,00 23	000	000,00

Razem	pożyczki	i	kredyty	długoterminowe 44	848	434,96 23	000	000,00

5.4. Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po 
okresie zatrudnienia
Jednostka	wypłaca	pracownikom	przechodzącym	na	renty	inwalidzkie	lub	emerytury	jednorazo-
we	odprawy	w	wysokości	jednomiesięcznego	wynagrodzenia.	Odprawa	jest	zwiększona	z	tytułu	
łącznego	stażu	w	MOTA	–	ENGIL	CENTRAL	EUROPE	S.A.	oraz	we	wszystkich	przedsiębiorstwach,	
których	MOTA	 –	 ENGIL	 CENTRAL	 EUROPE	 S.A.	 jest	 następcą	 prawnym	w	 stosunkach	 pracy.	 
W	związku	z	tym	Spółka	na	podstawie	wyceny	dokonanej	przez	profesjonalną	firmę	aktuarialną	
tworzy	rezerwę	na	wartość	bieżącą	zobowiązania	z	tytułu	odpraw	emerytalnych	i	rentowych.	
Kwotę	tej	rezerwy	oraz	uzgodnienie	przedstawiające	zmiany	stanu	w	ciągu	okresu	obrotowego	
przedstawiono	w	poniższej	tabeli:	

2020 2019

Bilans	otwarcia 2	803	890,00 2	616	819,00

Wykorzystanie rezerwy -237	654,00 -279	448,77

Utworzenie	rezerwy 298	039,00 466	519,77

Bilans	zamknięcia 2	864	275,00 2	803	890,00

Główne	 założenia	 przyjęte	 przez	 aktuariusza	 na	 dzień	 bilansowy	 do	 wyliczenia	 kwoty	 
zobowiązania	są	następujące:

31.12.2020 31.12.2019

Stopa	dyskontowa	(%) 1,2 2,1

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

Wskaźnik	rotacji	pracowników	(%) 18,1 14,5

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

5.5. Rezerwy – zmiana stanu

Zmiana stanu rezerw na 31.12.2020

Stan 
na	01.01.2020 Wykorzystanie Rozwiązanie Zwiększenia Stan 

na	31.12.2020

Na	świadczenia	emerytalne	i	podobne 6	376	265,71 3	810	029,71 0,00 4	725	269,18 7	291	505,18

Na	koszty	usług	obcych 107	122	726,93 89	243	014,38 0,00 156	860	605,21 174	740	317,76

Na	roboty	gwarancyjne 21	601	681,00 6	411	428,00 14	989	507,00 30	179	760,00

Na	odsetki	od	kredytów	i	innych	zobowiązań 3	256	455,00 3	250	650,32 5	804,68 3	250	650,32 3	250	650,32

Na	rekultywację	gruntów	kopalnianych 1	280	000,00 0,00 0,00 0,00 1	280	000,00

Straty na kontraktach 0,00 0,00 0,00 517	348,90 517	348,90

Rezerwy	razem: 139	637	128,64 102	715	122,41 5	804,68 180	343	380,61 217	259	582,16

w	tym:

-	pozostałe	rezerwy	długoterminowe:     26	574	960,00

-	rezerwy	krótkoterminowe:     190	684	622,16

Rezerwy	długoterminowe	obejmują;
• rezerwę		na	roboty	gwarancyjne	w	kwocie	 	 		22	634	820,00	zł	 

przewidziana	do	rozliczenia	w	okresie	pięciu	lat		
• rezerwę	na	rekultywacje	gruntów	w	wysokości	 	 										1	280	000	zł	 

oraz	na	świadczenia	pracownicze	w	kwocie		 	 				2	660	140,00	zł

Rezerwy	krótkoterminowe	obejmują;
• rezerwę		na	podwykonawców	w	kwocie			 	 	172	389	110,02	zł
• rezerwę	na	roboty	gwarancyjne	w	kwocie	 	 					7	544	940,00	zł
• rezerwę	na	niewykorzystane	urlopy	w	kwocie	 	 					4	427	230,18	zł
• rezerwę	na	odprawy	emerytalne	w	kwocie	 	 								204	135,00	zł
• rezerwę	na	odsetki	w	kwocie	 	 	 	 					3	250	650,32	zł
• rezerwa	na	koszty	usł.	administracji	i	zarządzania	 					1	586	292,12	zł
• rezerwę	na	pozostałe	koszty	w	kwocie	 	 	 								764	915,62	zł		
• rezerwa	na	straty	na	kontrakcie	 	 	 	 								517	348,90	zł

Zmiana stanu rezerw na 31.12.2019

Stan 
na	01.01.2019 Wykorzystanie Rozwiązanie Zwiększenia Stan 

na	31.12.2019

Na	świadczenia	emerytalne	i	podobne 5	294	404,36 2	934	099,97 22	934,16 4	038	895,48 6	376	265,71

Na	koszty	usług	obcych 99	019	337,22 99	019	337,22 0,00 107	122	726,93 107	122	726,93

Na	roboty	gwarancyjne 21	880	289,00 6	600	473,42 0,00 6	321	865,42 21	601	681,00

Na	odsetki	od	kredytów	i	innych	zobowiązań 3	936	654,08 3	936	654,08 0,00 3	256	455,00 3	256	455,00

Na	rekultywację	gruntów	kopalnianych 1	280	000,00 0,00 0,00 0,00 1	280	000,00

Rezerwy	razem: 131	410	684,66 112	490	564,69 22	934,16 120	739	942,83 139	637	128,64

w	tym:

-	pozostałe	rezerwy	długoterminowe:     20	036	179,75

-	rezerwy	krótkoterminowe:     119	600	948,89

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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5.6. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
oraz pozostałe zobowiązania finansowe

31.12.2020 31.12.2019

Długoterminowe	zobowiązania	z	tytułu	dostaw	 
i	usług	brutto	wobec	pozostałych	podmiotów 20	065	397,65 18	170	041,77

Aktualizacja	zobowiązań	długoterminowych	(dyskonto) -1	773	501,33 -2	147	634,60

Długoterminowe	zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług	-	ogółem 18	291	896,32 16	022	407,17

Krótkoterminowe	zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług	brutto	wobec	pozostałych	
jednostek 138	369	495,33 108	388	021,69

Krótkoterminowe	zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług	wobec	podmiotów	powiąza-
nych 28	152	413,38 2	389	245,14

Krótkoterminowe	zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług	-	ogółem 166	521	908,71 110	777	266,83

Zobowiązania	z	tytułu	zaliczek	otrzymanych 118	914	931,84 94	847	368,25

Krótkoterminowe	zobowiązania	z	tytułu	zaliczek	otrzymanych	-	ogółem: 118	914	931,84 94	847	368,25

Zobowiązania	finansowe	z	tytułu	leasingu 18	111	886,77 18	165	903,39

Krótkoterminowe	zobowiązania	finansowe	z	tytułu	leasingu	-	ogółem: 18	111	886,77 18	165	903,39

Zobowiązania	finansowe	z	tytułu	factoringu	odwrotnego 57	231	598,49 77	290	428,92

Zobowiązania	finansowe	z	tytułu		factoringu	odwrotnego	-	ogółem: 57	231	598,49 77	290	428,92

Zobowiązania	z	tytułu	podatku	dochodowego 5	020	993,04 0,00

Zobowiązania	z	tytułu	podatku	dochodowego	-	ogółem: 5	020	993,04 0,00

Podatek	VAT 7	582	110,10 27	563	597,42

PFRON 120	330,40 132	638,40

Podatek	dochodowy	od	osób	fizycznych 1	456	111,00 1	678	993,00

Ubezpieczenia	społeczne 4	909	104,99 5	649	442,49

Zobowiązania	wobec	pracowników	z	tytułu	wynagrodzeń 5	367	357,31 6	192	551,29

ZFŚS 881	327,40 857	986,33

Inne	zobowiązania 1	570	910,60 2	037	355,26

Pozostałe	zobowiązania	krótkoterminowe	-	ogółem: 21	887	251,80 44	112	564,19

Należności	i	zobowiązania	wobec	podmiotów	powiązanych	przedstawione	są	w	nocie	II.6.2.

Zgodnie	 z	 polityką	 rachunkowości	 Spółka	 dokonuje	 dyskontowania	 wartości	 zobowiązań	 
długoterminowych.

Poniżej	 przedstawiono	 analizę	 zobowiązań	 z	 tytułu	 dostaw	 i	 usług,	 nieprzeterminowanych 
i	przeterminowanych,	na	dzień	31.12.2020	roku	oraz	31.12.2019	roku.

Stan na  
01.01.2020

Zmiany	 
w	grupie

Zmiany	w	za-
ciągniętych	zo-
bowiązaniach	
leasingowych

Różnice
kursowe

Inne
rozliczenia
bezgotów-

kowe

Przepływypie-
niężne

Stan na 
31.12.2020

Kredyty	rachunku	
bieżącym 39	467	717,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -9	219	282,29 30	248	434,96

Kredyty	bankowe 30	000	000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7	000	000,00 23	000	000,00

Faktoring 77	290	428,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -15	455	740,84 61	834	688,08

Pożyczki 42	762,93 -167,63 0,00 1	475,54 -25	127,34 0,00 18	943,50

Leasingi 69	923	046,70 0,00 9	169	345,43 0,00 0,00 -17	848	356,62 61	244	035,51

Razem: 216	723	955,80 -167,63 9	169	345,43 1	475,54 -25	127,34 -49	523	379,75 176	346	102,05

Wiekowanie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

Razem Nieprzeterminowane Przeterminowane

1-180	dni 181	-	360	dni >			360	dni

31	grudnia	2020 184	813	805,03 180	165	640,73 4	565	113,56 48	414,17 34	636,57

31	grudnia	2019 126	799	674,00 118	143	962,48 8	527	801,92 65	187,50 62	722,10

5.7. Zobowiązania warunkowe

31.12.2020 31.12.2019

Gwarancje	bankowe 228	511	165,66 183	708	222,42

Gwarancje	ubezpieczeniowe 512	088	351,88 443	426	403,11

Razem	zobowiązania	warunkowe: 740	599	517,54 627	134	625,53

Zobowiązania	warunkowe	głównie	związane	są	z	realizacją	prowadzonych	przez	Spółkę	kontrak-
tów	budowlanych.

5.8. Prawne zabezpieczenie zobowiązań  
na majątku Spółki
Na	 dzień	 31.12.2020	 Spółka	 Mota-Engil	 Central	 Europe	 S.A.	 miała	 następujące	 prawne	 
zabezpieczenia	zobowiązań	na	majątku:
1.	 Kredyt	 Średnioterminowy	 w	 banku	 SOCIETÉ	 GÉNÉRALE	 S.A.	 Oddział	 w	 Polsce	 na	 kwotę	

30.000.000,00	PLN	(saldo	na	31.12.2020	wynosi		0	zł)
• hipoteka	 łączna	 do	 kwoty	 34.500.000,00	 zł	 na	 nieruchomościach	 położonych	 w	 Gminie	

Strzelin.
Na	dzień	31.12.2020	roku	Spółka	nie	posiadała	innych	zobowiązań	zabezpieczonych	na	jej	majątku.

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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5.9. Rozliczenia  
podatkowe
Rozliczenia	 podatkowe	 oraz	 inne	 obszary	
działalności	podlegające	regulacjom	(na	przy-
kład	 sprawy	 celne	 czy	 dewizowe)	mogą	być	
przedmiotem	 kontroli	 organów	 administra-
cyjnych,	które	uprawnione	są	do	nakładania	
wysokich	 kar	 i	 sankcji.	 Brak	 odniesienia	 do	
utrwalonych	 regulacji	 prawnych	 w	 Polsce	
powoduje	występowanie	w	 obowiązujących	
przepisach	niejasności	 i	niespójności.	Często 
występujące	 różnice	 w	 opiniach,	 co	 do	 
interpretacji	 prawnej	 przepisów	 podatko-
wych	zarówno	wewnątrz	organów	państwo-
wych,	jak	i	pomiędzy	organami	państwowymi	 
i	 przedsiębiorstwami,	 powodują	 powsta-
wanie	 obszarów	 niepewności	 i	 konfliktów.	 
Zjawiska	 te	powodują,	 że	 ryzyko	podatkowe	
w	 Polsce	 jest	 znacząco	 wyższe	 niż	 istnieją-
ce	 zwykle	w	 krajach	o	bardziej	 rozwiniętym	 
systemie	podatkowym.

Wobec	 obowiązującej	 Ogólnej	 Klauzuli	 Za-
pobiegającej	 Nadużyciom	 GAAR,	 która	 ma	

zapobiegać	 powstawaniu	 i	 wykorzystywaniu	
sztucznych struktur prawnych tworzonych 
w	celu	uniknięcia	zapłaty	podatku	w	Polsce,	
organ	podatkowy	może	dokonać	innej	 inter-
pretacji	przepisów	podatkowych	lub	zmienić	
podejście	 do	 wydawanych	 interpretacji	 po-
datkowych,	 co	 może	 potencjalnie	 wpłynąć	
na	powstanie	zobowiązania	podatkowego	za	
okresy	przeszłe	lub	możliwość	realizacji	akty-
wów	 z	 tytułu	 odroczonego	 podatku	 docho-
dowego.	 W	 ocenie	 Zarządu,	 uwzględniając	
przepisy	 GAAR,	 nie	 występuje	 konieczność	
korekty	bieżącego	 lub	odroczonego	podatku	
dochodowego	za	bieżący	okres	sprawozdaw-
czy.

Rozliczenia	 podatkowe	mogą	 być	 przedmio-
tem	kontroli	 przez	okres	pięciu	 lat,	począw-
szy	od	końca	roku,	w	którym	nastąpiła	zapłata	
podatku.	W	wyniku	 przeprowadzanych	 kon-
troli	 dotychczasowe	 rozliczenia	 podatkowe	
Spółki	 mogą	 zostać	 powiększone	 o	 dodat-
kowe	 zobowiązania	 podatkowe.	 W	 opinii	 
Zarządu	 nie	 istnieją	 okoliczności	 wskazu-
jące	 na	 możliwość	 powstania	 istotnych	 
zobowiązań	z	tego	tytułu.

6.1. Jednostka dominująca całej Grupy
Spółka	 funkcjonuje	 w	 ramach	 grupy	 kapitałowej	 Mota-Engil	 SGPS	 S.A.,	 która	 jest	 wobec	 
spółki	podmiotem	dominującym	najwyższego	szczebla.	Podmiotem	dominującym	wobec	Spółki	
jest	Mota-Engil	Central	Europe	Management	SGPS	S.A.	będąca	w	posiadaniu	100	%	akcji.

6.2. Transakcje z jednostkami powiązanymi
Transakcje	z	jednostkami	powiązanymi	odbywały	się	na	warunkach	równoważnych	tym	obowią-
zującym	w	transakcjach	przeprowadzanych	na	warunkach	rynkowych.
W	wyniku	dokonanych	transakcji	z	podmiotami	powiązanymi	stan	należności	i	zobowiązań	oraz	
wartość	sprzedaży	i	zakupów	prezentuje	się	następująco:

31.12.2020 31.12.2019

Mota-Engil  Central Europe (CZ)

Zakupy 0,00 8	083,63

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 14	114,57 13	733,05

Sprzedaż 66	475,95 561	096,96

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 792	375,89 700	133,18

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 4	198,15 4	013,75

Kilińskiego Project Development sp. z o. o. (PL)

Sprzedaż	 16	620,00 17	760,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 83	049,60 62	607,00

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek -14,30 -14,30

Dmowskiego Project Development sp. z o. o. (PL)

Sprzedaż	 16	620,00 17	580,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 29	581,50 9	138,90

Kilińskiego Property Investments Sp. z o.o. (PL)

Zakupy 128	095,05 394	544,88

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 0,00 774	283,85

Zobowiązania	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek -167,63 25	127,34

Sprzedaż	 209	676,72 8	992	654,79

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 21	383,07 307,50

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 0,00 0,00

Immo Park Warszawa Sp. z o.o. (PL)

Sprzedaż	 16	620,00 16	620,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 87	780,02 67	337,42

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 690	765,93 89	066,35

Immo Park Gdańsk Sp. z o.o. (PL)

Sprzedaż	 133	317,80 149	517,80

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 406	439,85 270	605,71

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 233	018,78 159	277,69

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 0,00 1	306,26

6. Informacje o podmiotach  
powiązanych

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część

Transakcje z podmiotami powiązanymi
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31.12.2020 31.12.2019

ME Vermelo Sp. z o. o. (PL)

Zakupy 0,00 0,00

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 0,00 0,00

Sprzedaż 53	020,00 126	200,02

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 3	444	214,12 4	838	224,52

ME-Central Europe PPP sp. z o. o. (PL)

Sprzedaż	 16	620,00 16	620,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 88	528,25 68	085,65

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 146	194,22 135	942,09

ME-Central Europe PPP 2 sp. z o. o. (PL)

Sprzedaż	 16	620,00 16	620,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 82	283,27 61	840,67

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 313	697,65 61	847,93

ME-Central Europe PPP Road sp. z o. o. (PL)

Sprzedaż	 16	620,00 16	620,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 82	555,09 62	112,49

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 113	709,09 74	886,36

ME-Central Europe PPP 3 Sp. z o.o. (PL)

Sprzedaż	 16	620,00 16	620,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 79	843,36 59	400,76

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 70	080,28 62	401,96

ME-Central Europe PPP 4 Sp. z o.o. (PL)

Sprzedaż	 170,00 0,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 170,00 0,00

Wileńska Project Development sp. z o. o. (PL)

Sprzedaż	 0,00 240,00

31.12.2020 31.12.2019

ME Real Estate Management sp. z o.o. (PL)

Zakupy 2	438,76 -50	489,70

Sprzedaż	 1	334	177,86 1	554	691,64

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 3	705	079,65 2	039	501,57

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 102	389	832,51 119	152	368,36

Pozostałe	należności	z	tyt.	umowy	sprzedaży	udziałów 0,00 3	005	000,00

Sprzedaż	udziałów 0,00 2	995	000,00

Kordylewskiego Project Development sp. z o.o. (PL)

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 246,00 20	206,44

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 48	102,99 74	730,03

Sprzedaż	 5	420,00 5	960,00

Sołtysowska Project Development sp. z o. o. (PL)

Sprzedaż	 18	406,85 50	830,31

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 50	225,63 27	853,23

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 5,70 5,70

Pozostałe	należności 797,37 547,37

Sikorki Project Development Sp. z o.o.(PL)

Sprzedaż	 23	603,53 62	262,67

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 42	994,56 14	152,15

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 73,97 73,97

Zakupy 154,43 0,00

Balice Project Development Sp. z o.o.(PL)

Sprzedaż	 16	081,05 34	277,13

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 24	451,09 4	671,01

La Scala Property Development Sp. z o.o. 

Sprzedaż	 16	620,00 26	520,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 438	867,60 415	220,61

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 2	114,38 0,00

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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31.12.2020 31.12.2019

Grodkowska Project Development Sp. z o.o. (PL)

Sprzedaż	 13	410	174,70 17	633	986,43

Prace niezafakturowane 0,00 1	325	246,73

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 2	076	198,13 349	349,39

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 14	505,73 0,00

Zakupy 156	966,43 120	238,33

Bukowińska Project Development Sp. z o.o. (PL)

Zakupy 8	980,49 106	763,31

Sprzedaż	 246	127,81 10	322	420,20

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 1	781	759,94 3	517	920,23

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 1	862,67 1	857,88

Senatorska Project Development Sp. z o.o. (PL)

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 0,00 2	029,50

Zakupy 69	119,69 172	410,79

Sprzedaż	 69	476,08 17	669	105,34

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 5	813	369,80 7	217	174,29

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 3	381,37 3	381,37

Dzieci Warszawy Project Development Sp. z o.o. (PL)

Sprzedaż	 16	620,00 17	400,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 54	747,30 34	304,70

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 14	412,61 14	412,61

29 Listopada Project Development Sp. z o.o. (PL)

Sprzedaż	 16	620,00 17	280,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 105	484,80 85	042,20

Arkona Property Development Sp. z o.o

Sprzedaż	 10	858	317,34 18	540,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 1	855	060,98 24	390,90

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek -607,12 -607,12

31.12.2020 31.12.2019

Project Development 2 Sp. z o.o.(PL)

Sprzedaż	 3	626	898,14 30	574	283,42

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 11	755,09 11	598,65

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 283	324,19 473	901,15

Zakupy 248	316,15 314	618,73

Prace niezafakturowane 0,00 2	298	227,82

Merem Asset Management Sp. z o.o (PL)

Sprzedaż	 14	094,33 0,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 17	336,02 0,00

Project Development 4 Sp. z o.o (PL)

Sprzedaż	 14	094,33 0,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 17	336,02 0,00

Project Development 5 Sp. z o.o (PL)

Sprzedaż	 9	930	030,64 0,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 10	949	933,59 0,00

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 4	380,12 0,00

Zakupy 16	468,40 0,00

Project Development 6 Sp. z o.o (PL)

Sprzedaż	 14	094,33 0,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 17	336,02 0,00

Wilanów Project Development Sp. z o.o. (PL)

Sprzedaż	 22	620,00 1	054	959,00

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 26	572,60 0,00

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 0,00 6	170	610,52

Mota Engil Magyarorszag Zrt (HU)  

Sprzedaż	 13	810,03 12	915,19

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 2	307,40 112	450,02

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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31.12.2020 31.12.2019

ME-Real Estate (HU)

Sprzedaż	 13	410,01 12	915,19

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 413	129,93 369	130,64

Hungaria Hotel (HU)

Sprzedaż	 0,00 5	374,81

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 0,00 2	129,26

Bay 6.3 (Hun)

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 0,00 7	781,19

Bay Park (HU)

Sprzedaż	 0,00 645,20

Obol Invest (HU)

Zobowiązania	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 5,86 5,40

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 64	562,95 49	242,22

Sprzedaż 2	716,99 2	579,81

Obol XI (Hun)

Sprzedaż	 2	716,99 2	579,81

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 21	748,41 17	514,20

Ekośrodowisko sp. z o.o. (PL)

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 71	448,28 47	456,12

Sprzedaż	 19	505,82 19	312,21

Należność		z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 30,11 0,00

MESP SA (PT)

Zakupy 1	831	889,20 938	773,92

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 435	801,83 627	151,64

Zakupy	-	rozliczenia	międzyokresowe 112	917,83 972	381,56

31.12.2020 31.12.2019

Mota-Engil SGPS S.A. (PT)

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 10	028	713,29 29	852,77

Zobowiązania	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 19	105,27 17	630,19

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 4	108,73 4	072,68

Należność		z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 4	875	601,29 4	283	322,88

Zakupy 11	259	467,55 8	023,61

Pozostałe	przychody	(korekta	kosztów	z	lat		poprzednich) 0,00 6	351	478,35

Zakupy	-	rozliczenia	międzyokresowe 1	586	292,12 0,00

Mota-Engil Central Europe  SGPS S.A. (PT)

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 178	222,18 166	221,75

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 8	789	118,28 47	763,79

Pozostałe	należności	z	tyt.	umowy	cesji 114	341,82 105	513,71

Mota-Engil Engenharia E Construção S.A. (PT)  

Zakupy 29	808,40 8	145,79

Rozliczenie	kosztów	konsorcjum -1	040	367,01 -6	406	581,79

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 17	278	835,98 204	073,81

Sprzedaż	 5	287	377,15 54	947	094,58

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 42	805	500,60 22	751	298,29

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 24	730,30 0,00

ME Europa (PT)

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 4	698	215,38 4	293	608,10

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 18	432,62 0,00

Zakupy 19	479,45 0,00

Mota-Engil Engenharia E Construção S.A. Oddział Polska

Zakupy 16	070,75 200	545,65

Zobowiązania	z	tytułu	dostaw	i	usług 44	634,68 188	183,08

Sprzedaż	 16	620,00 214	538,84

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 0,00 145	616,63

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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31.12.2020 31.12.2019

Martifer Polska sp. z o.o. Gliwice (PL)

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 6	506,95 6	506,95

ME Środowisko (PL)

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 63	995,34 47	970,00

Sprzedaż	 13	028,73 12	000,00

MEEC-Portugalia Sucursala (RO)

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 0,00 77,89

Sprzedaż	 0,00 3	881,28

MEEC - Magyaroszagi Fioktelepe (HU)

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 11	998,48 5	961,90

Sprzedaż	 5	363,99 5	166,07

ME Investitii AV SRL (RO)

Należności	z	tytułu	dostaw	i	usług 105	678,92 92	409,75

Sprzedaż 5	363,99 5	592,62

Mota-Engil-Eng. E Construcao Africa (PT)  

Należności	z	tytułu	pożyczek	i	odsetek 17	201	351,88 9	740,89

Polityka	 zarządzania	 ryzykiem	 finansowym	
Spółki	 służy	 minimalizacji	 ewentualnych	
ujemnych	 skutków	 wywołanych	 niepewno-
ścią	właściwą	rynkom	finansowym.	Niepew-
ność	 ta,	 znajdująca	 odbicie	 w	 rozmaitych	
aspektach,	 wymaga	 szczególnej	 uwagi	 oraz	
podejmowania	 konkretnych,	 skutecznych	
środków	w	toku	zarządzania	ryzykiem	finan-
sowym.

Działania	polegające	na	zarządzaniu	ryzykiem	
finansowym	 są	 koordynowane	 przez	 Dział	

Finansowy,	 pod	 bezpośrednim	 nadzorem	
Dyrektora	 Finansowego	 Spółki,	 przy	 wspar-
ciu	 Działu	 Controlingu,	 oraz	 są	 prowadzone	
zgodnie	 z	wytycznymi	 zatwierdzonymi	przez	
Zarząd.

Podejście	 Spółki	 do	 zarządzania	 ryzykiem	
finansowym	 jest	 ostrożne	 i	 zachowawcze.	
Charakteryzuje	 je	 stosowanie	 instrumentów	
pochodnych	 w	 celu	 zabezpieczenia	 ryzyka,	 
w	stosownych	okolicznościach,	czemu	zawsze	
towarzyszy	punkt	widzenia,	że	ryzyko	to	jest	

powiązane	ze	zwykłą,	rutynową	działalnością	
Spółki.	 Instrumenty	 pochodne	 ani	 inne	 in-
strumenty	finansowe	nigdy	nie	są	traktowa-
ne	z	nastawieniem	spekulacyjnym.

Różne	 rodzaje	 ryzyka	 finansowego	 korelują	
ze	sobą,	a	rozmaite	środki	zarządzania	nimi,	
choć	swoiste	dla	każdego	z	rodzajów	ryzyka,	
są	w	dużej	mierze	 ze	 sobą	powiązane.	 Taka	
korelacja	 służy	 osiągnięciu	 tego	 samego,	
wspólnego	celu,	 jakim	jest	ograniczenie	nie-
stabilności	 przepływów	 gotówkowych	 oraz	
spodziewanych	zwrotów.

Główne	 instrumenty	 finansowe,	 z	 których	
korzysta	Spółka	to:	kredyty	bankowe,	pożycz-
ki,	umowy	leasingu	zakupu,	środki	pieniężne	
i	 lokaty	 krótkoterminowe.	 Głównym	 celem	
tych	 instrumentów	 finansowych	 jest	 pozy-
skanie	 środków	 finansowych	 na	 działalność	
Spółki.	 Spółka	posiada	 też	 inne	 instrumenty	
finansowe,	 takie	 jak	należności	 i	 zobowiąza-
nia	 z	 tytułu	 dostaw	 i	 usług,	 które	 powstają	
bezpośrednio	w	toku	prowadzonej	przez	nią	
działalności.

31.12.2020 31.12.2019

Aktywa	finansowe   

Środki	pieniężne 209	901	961,80 148	284	928,81

Pożyczki 135	670	720,96 140	788	308,45

Należności	handlowe 117	519	495,78 92	279	205,42

Razem aktywa 
finansowe 463	092	178,54 381	352	442,68

31.12.2020 31.12.2019

Zobowiązania	finansowe

Kredyty	i	pożyczki 57	870	468,05 69	510	480,18

Pozostałe	zobowiązania	
finansowe	z	tyt.	leasingu 61	244	035,51 69	923	046,70

Pozostałe	zobowiąza-
nia	finansowe	z	tyt.	
factoringu

57	231	598,49 77	290	428,92

Zobowiązania	handlowe 184	813	805,03 126	799	674,00

Razem	zobowiązania	
finansowe 361	159	907,08 343	523	629,80

Poza	 tym,	Spółka	posiada	 zobowiązania	wa-
runkowe	wykazane	w	nocie	II.5.7.

Główne	 rodzaje	 ryzyka	 wynikającego	 z	 in-
strumentów	 finansowych	 Spółki	 obejmują	
ryzyko	 stopy	 procentowej,	 ryzyko	 związane	 
z	 płynnością,	 ryzyko	 walutowe	 oraz	 ryzy-
ko	 kredytowe.	 Zarząd	weryfikuje	 i	 uzgadnia	 
zasady	 zarządzania	 każdym	 z	 tych	 rodzajów	
ryzyka.	 Spółka	 monitoruje	 również	 ryzyko	
cen	 rynkowych	 dotyczące	 wszystkich	 posia-
danych	przez	nią	instrumentów	finansowych.

7.1. Ryzyko stopy  
procentowej
Narażenie	 Spółki	 na	 ryzyko	wywołane	 zmia-
nami	 stóp	 procentowych	 dotyczy	 przede	
wszystkim	 długoterminowych	 zobowiązań	
finansowych	 (pożyczek	 i	 kredytów	długoter-
minowych).	 Spółka	 korzysta	 ze	 zobowiązań 
o	 oprocentowaniu	 zmiennym,	 opartym	 
o	WIBOR	1M	i	3M.	Celem	strategii	zarządza-
nia ryzykiem stopy procentowej jest opty-
malizacja	kosztów	zadłużenia	oraz	zapewnie-
nie,	by	zobowiązania	finansowe	nie	stały	się	 
nadmiernie	 niestabilne	 —	 co	 oznacza	 
kontrolę	 i	 zmniejszanie	 ryzyka	 ponoszenia	
strat	 w	 wyniku	 wahań	 stóp	 procentowych	
do	 których	 indeksowany	 jest	 dług	 Spółki,	 
w	 całości	 denominowany	 w	 PLN.	 W	 2020 
i	2019	roku	Spółka	nie	zawierała	kontraktów	
na	zamianę	stóp	procentowych.	

7.2. Wrażliwość  
na wahania stóp  
procentowych

Przedstawioną	 poniżej	 analizę	 wrażliwości	
oparto	o	stopień	narażenia	na	ryzyko	zmiany	
poziomu	stóp	procentowych	dla	pozycji	zobo-
wiązań	na	dzień	bilansowy	z	tytułu	kredytów	
bankowych.	Na	potrzeby	analizy	założono,	że	
kwota	zobowiązań	z	tytułu	kredytów	niespła-

7. Cele i zasady zarządzania  
ryzykiem finansowym

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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conych	na	dzień	bilansowy	była	niezapłacona	
przez	cały	rok.	

Gdyby	 stopy	 procentowe	 były	 o	 1	 punkt	
procentowy	 wyższy/niższy,	 a	 wszystkie	 inne	
zmienne	zachowały	stałą	wartość,	to:	

Wynik	 netto	 Spółki	 zmalałby/wzrósłby	 
o	312	400	zł,	głównie	w	efekcie	zmian	kwoty	
kosztów	odsetkowych.	

7.3. Ryzyko walutowe
Spółka	jest	narażona	na	ryzyko	walutowe	z	ty-
tułu	zawieranych	transakcji.	Ryzyko	takie	po-
wstaje	przede	wszystkim	w	wyniku	ustalania	
wartości	przychodów	w	zawieranych	kontrak-
tach	w	EUR,	podczas	gdy	większość	zakupów	
wyrażona	 jest	 w	 walucie	 sprawozdawczej	
jednostki.	W	powyższych	przypadkach	 Spół-
ka	 zawiera	 transakcje	 „outright	 forward”	 
w	taki	sposób,	aby	odpowiadały	one	warun-
kom	 zabezpieczanych	 pozycji	 i	 zapewniały	
dzięki	temu	maksymalną	skuteczność	zabez-
pieczania.	W	 ujęciu	 historycznym	 narażenie	
Spółki	na	ryzyko	wahań	kursowych	pojawiało	
się	 tylko	 wyjątkowo	 i	 miało	 nieistotny	 cha-
rakter,	 dzięki	 czemu	 zyski	 Spółki	 były	mniej	 
podatne	na	wahania	kursowe.

W	 okresie	 sprawozdawczym	 ryzyko	 waluto-
we	wynika	głównie	ze	struktury	posiadanych	
w	 walutach	 obcych	 środków	 pieniężnych	 w	
tym	czeków,	należności	pożyczkowych	i	han-
dlowych.

Ryzyko	walutowe	–	wrażliwość	na	zmiany.

W	 celu	 przeprowadzenia	 analizy	 wrażli-
wości	 na	 zmiany	 kursów	 walut	 na	 dzień	 
31.12.2020	r.,	przyjęto	założenie,	że	przedział	
wahań	kursów	walutowych	może	kształtować	
się	na	poziomie	+/-	5%	(na	podstawie	danych	
historycznych	i	posiadanej	wiedzy).

Przyjmując	 zmianę	 kursu	 walut	 na	 powyż-
szym	poziomie	tj	wzrost	o	5%	i	spadek	o	5%,	

wpływ	na	wynik	netto	wynosiłby	odpowied-
nio	(+)	/	(-)	5	020	478	PLN	z	tytułu	ujemnych	
lub	dodatnich	różnic	kursowych	wynikających	
z	przeliczenia,	głównie	posiadanych	środków	
pieniężnych	w	 tym	 czeków	 oraz	 	 należności	
handlowych	i	pożyczkowych.

Krótkoterminowy	 charakter	 posiadanych	
środków	pienieznych	w	 tym	 czków,	 głownie	
wpływających	 na	 wynik	 z	 tytułu	 róznic	 kur-
sowych	w	dużym	 stopniu	 zmniejsza	 poziom	
ryzyka	walutowego.	

7.4. Ryzyko kredytowe
Spółka	 stara	 się	 zawierać	 transakcje	wyłącz-
nie	z	renomowanymi	firmami	o	dobrej	zdol-
ności	kredytowej.	Narażenie	Spółki	na	ryzyko	
kredytowe	jest	bardzo	niewielkie,	jako	że	jej	
najwięksi	 klienci	 (odpowiadający	 za	 ponad	
95%	przychodów	Spółki)	 to	podmioty	z	 sek-
tora	publicznego,	zatem	Spółka	jest	w	bardzo	
ograniczonym	 zakresie	 zdana	 na	 należności	 
z	 tytułu	 sprzedaży	materiałów	—	wierzytel-
ności	zabezpieczonych	kontraktowo.

Wszyscy	 klienci,	 którzy	 pragną	 korzystać	 
z	kredytów	kupieckich,	poddawani	są	proce-
durom	wstępnej	weryfikacji.	Ponadto,	dzięki	
bieżącemu	monitorowaniu	 stanów	 należno-
ści,	narażenie	Spółki	na	ryzyko	nieściągalnych	
należności	jest	ograniczone.	Łagodzenie	ryzy-
ka	 kredytowego	ma	 charakter	 prewencyjny,	
następuje	bowiem	jeszcze	przed	jego	wystą-
pieniem,	dzięki	wsparciu	podmiotów	udziela-
jących	 informacji	o	 ryzyku	kredytowym	oraz	
przedstawiających	 profile	 takiego	 ryzyka,	
dostarczając	tym	samym	podstaw	do	decyzji	 
o	przedłużeniu	kredytu.	Następnie,	po	prze-
dłużeniu	 kredytu,	 łagodzenie	 ryzyka	 pole-
ga	 na	 zorganizowaniu	 oraz	 utrzymywaniu	
struktur	 kontroli	 kredytu,	 a	 w	 szczególnych	 
przypadkach	na	występowaniu	z	roszczeniem	 
z	 tytułu	 zabezpieczenia	 kredytu	 wobec	 
poręczycieli	na	rynku.

Środki	 te	umożliwiają	utrzymywanie	wierzy-
telności	 klientów	 na	 poziomie	 niezagrażają-
cym	stabilnej	sytuacji	finansowej	Spółki.

W	 odniesieniu	 do	 aktywów	 finansowych	
spółki,	takich	jak	środki	pieniężne	i	ich	ekwi-
walenty	ryzyko	kredytowe	powstaje	w	wyni-
ku	niemożności	dokonania	zapłaty	przez	dru-
gą	stronę	umowy,	a	maksymalna	ekspozycja	
na	to	ryzyko	równa	 jest	wartości	bilansowej	
tych	instrumentów.	

Biorąc	 pod	uwagę	 krótkoterminowy	 charak-
ter	 inwestycji	 oraz	 to,	 ze	 banki	 obsługujące	
Spółke	 dysponują	 odpowiednim	 kapitałem	
własnym	oraz	 silną	 i	 ustabilizowaną	pozycją	
rynkową	 z	 przyznanym	 przez	 międzynaro-
dowe	agencje	ratingowe	wysokim	ratingiem	
kredytowym,	 ryzyko	 kredytowe	 dotyczące	
środkówpienięznychi	 lokat	 bankowych	 	 jest	
ograniczone.

7.5. Ryzyko związane  
z płynnością
Spółka	 monitoruje	 ryzyko	 braku	 funduszy	
poprzez	 okresowe	 planowanie	 płynności,	
uwzględniając	 terminy	 wymagalności	 /	 za-
padalności	zarówno	inwestycji	jak	i	aktywów	
finansowych	 oraz	 prognozowane	 przepływy	
pieniężne	z	działalności	operacyjnej.	

Celem	 zarządzania	 ryzykiem	 związanym	 
z	 płynnością	 jest	 zapewnienie,	 by	 środki	 
dostępne	 co	 pewien	 czas	 wystarczały	 na	
terminowe	 zaspokajanie	 zaciągniętych	 zo-
bowiązań.	Polega	 to	 zatem	na	 zapewnieniu,	 
by	 Spółka	 dysponowała	 środkami	 finanso-
wymi	 (saldami	 i	 wpływami	 pieniężnymi)	 
wymaganymi	do	zaspokojenia	jej	zobowiązań	
(wydatków	 pieniężnych),	 kiedy	 te	 stają	 się	
wymagalne.

Zapewnienie	sporej	elastyczności	finansowej,	
nieodzownej	 dla	 zarządzania	 tym	 ryzykiem,	
jest	 dokonywane	 za	 pomocą	 następujących	
środków:
• stworzenie	 partnerskich	 stosunków	 

z	 podmiotami	 finansowymi;	 pozyskanie	
długofalowego	 wsparcia	 finansowego	 
z	ich	strony;

• zawieranie	 kontraktów	 oraz	 pozyskanie	
nadmiarowych	 linii	 kredytowych,	 służą-
cych	jako	rezerwy	płynności,	dostępnych	
do	wykorzystania	w	każdej	chwili;

• skrupulatne	 planowanie	 finansowe	 
w	 przedsiębiorstwie,	 w	 tym	 przygoto-
wanie	 i	 okresowy	 przegląd	 rachunków	
przepływów	gotówkowych,	co	umożliwia	
prognozowanie	nadwyżek	oraz	deficytów	
finansowych;

• finansowanie	 inwestycji	 średnio-	 i	 dłu-
goterminowych,	 dostosowywanie	 termi-
nów	płatności	 długów	oraz	 planu	 spłaty	
zobowiązań	pożyczkowych	do	możliwości	
projektu	lub	przedsiębiorstwa	w	zakresie	
generowania	przepływów	gotówkowych.

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część
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Wynagrodzenie	 wypłacone	 lub	 płatne	 na	
rzecz	 Członków	 Zarządu	 i	 Rady	 Nadzorczej	 
w	roku	2020		wyszczególniono	poniżej:		

Płace	i	inne	krótkoterminowe	
świadczenia	pracownicze 2	951	309,19	PLN

Świadczenia	z	rozwiązania	
stosunku pracy 142	799,98	PLN

Osoby	 zarządzające	 i	 nadzorujące	nie	 otrzy-
mują	 innych	 świadczeń	 poza	 krótkotermi-
nowymi	 świadczeniami	 pracowniczymi.	 
W	Spółce	 nie	 było	 	 zastosowania	 programu	
motywacyjnego	dla	Członków	Zarządu	i	Rady	
Nadzorczej.	

Do	 dnia	 sporządzenia	 niniejszego	 sprawozdania	 nie	 wystąpiły	 istotne	 zdarzenia,	 ujęte	 
w	księgach	rachunkowych	roku	obrotowego	następującego	po	31.12.2020	roku.

9. Struktura zatrudnienia  
według stanu na dzień bilansowy

10. Wynagrodzenie Zarządu  
oraz Rady Nadzorczej

11. Zdarzenia następujące  
po dniu bilansowym

31.12.2020 31.12.2019

Zarząd 5 5

Kadra	kierownicza 254 294

Pozostali	pracownicy	umysłowi 334 366

Pracownicy	fizyczni 556 646

Zatrudnienie	-	razem: 1	149 1	311

8. Zarządzanie kapitałem

Głównym	celem	zarządzania	kapitałem	Spół-
ki	 jest	 utrzymanie	dobrego	 ratingu	 kredyto-
wego	 i	 bezpiecznych	 wskaźników	 kapitało-
wych,	 które	wspierałyby	bieżącą	działalność	
operacyjną	Spółki	i	zwiększały	wartość	Spółki.
Kapitał	obejmuje	akcje	imienne,	nieuprzywi-

lejowane	pomniejszony	o	wyniki	netto	osią-
gnięte	 przez	 Spółkę	 w	 poprzednich	 latach.	
Szczegółowo	struktura	kapitału	została	opisa-
na	w	nocie	II.	4.1	oraz	w	II.4.2.	

Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część Zasady	polityki	rachunkowości	oraz	dodatkowe	noty	objaśniające	do	sprawozdania	finansowego	załączone	na	stronach	od	84	do	149	stanowią	jego	integralną	część

Pandemia COVID-19 

Trwający	od		20	marca	2020	roku	na	teryto-
rium	Polski	stan	epidemii		wiązał	się	z	wyzwa-
niami	mającymi	na	celu	zapewnienie	prowa-
dzenie	działalności	operacyjnej	bez	większych	
zakłóceń	przy	wdrożeniu	nowych	procedur	
i	 zachowaniu	 bezpieczeństwa	 sanitarnego	
zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 pra-
wa	 	 oraz	 zaleceniami	Głównego	 Inspektora-
tu	 Sanitarnego.	 Trudna	 sytuacja	 wprawdzie	
wiązała	się	z	okresowo	większą		absencją	pra-
cowników	 i	 podwykonawców,	 nie	 wpłynęło	
to	 jednak	w	 istotny	 sposób	na	prowadzenie	
robót	budowlanych.

Prace	na	wszystkich	kontraktach	były	realizo-
wane	bez	większych	zakłóceń,	nie	stwierdzo-
no	przerwania	łańcuchów	dostaw	kluczowych	
materiałów	niezbędnych	dla	zachowania	cią-
głości	 robót	 budowlanych	 oraz	 problemów	
po	stronie	podwykonawców.	

Spółka	jest	w	stałym	kontakcie	z	Zamawiają-
cymi.	współdziałając	w	 celu	utrzymania	 cią-
głości	 prowadzonych	 prac	 budowlanych,	 na	
co	szczególnie	kładziony	jest	nacisk	ze	strony	
publicznej.

Płatności	 za	 zrealizowane	prace	 regulowane	
są	terminowo.

Spółka	posiada	środki	finansowe	pozwalające	
na	zachowanie	płynności	finansowej	w	krót-
kim	i	średnim	okresie.

Pomimo	 wyzwań	 związanych	 z	 pandemią,	
przez	cały	ten	okres,	sytuacja	Spółki	i	prowa-
dzonych	przez	nią	inwestycji	była	i	nadal	jest	
stabilna	co	pozwala	na	utrzymanie		wyników	
finansowych	na	dobrym	poziomie.

12. Istotne zdarzenia mające wpływ 
na sytuację finansową Spółki
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Zgodnie	 z	 umową	 na	 badanie	 sprawozdania	 finansowego	 Mota-Engil	 Central	 Europe	 S.A.	 
wynagrodzenie	biegłego	rewidenta	wynosi	200	000	PLN	netto.

13. Wynagrodzenie biegłego  
rewidenta

Kraków,	07.05.2021	r.

Sprawozdanie	finansowe	 
przedstawione	przez	Zarząd	Mota-Engil	Central	Europe	S.A.

Prezes	Zarządu
Maciej Michałek

Członek	Zarządu
Antonio Alberto de Oliveira Moura Silvestre

Członek	Zarządu
Piotr Bienias

Członek	Zarządu
Olaf Fatalski

Członek	Zarządu
Izabela Ciemięga

Sporządził:
Danuta Michalska – Potaczek 
Kierownik	Działu	Sprawozdawczości	Finansowej
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SPRAWOZDANIE 
NIEZALEŻNEGO 
BIEGŁEGO 
REWIDENTA 
Z BADANIA
Dla	Walnego	Zgromadzenia	 
i	Rady	Nadzorczej	 
Mota	Engil	Central	Europe	S.A.
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Naszym	zdaniem,	załączone	roczne	sprawoz-
danie	finansowe:

•	przedstawia	 rzetelny	 i	 jasny	obraz	sytuacji	
majątkowej	 i	 finansowej	Mota	 Engil	 Central	
Europe	 S.A.	 („Spółka”)	 na	 dzień	 31	 grudnia	
2020	 r.	 oraz	 wyniku	 finansowego	 i	 przepły-
wów	pieniężnych	Spółki	za	rok	obrotowy	za-
kończony	w	tym	dniu	zgodnie	z	mającymi	za-
stosowanie	Międzynarodowymi	Standardami	
Sprawozdawczości	Finansowej	zatwierdzony-
mi	przez	Unię	Europejską	oraz	przyjętymi	za-
sadami	(polityką)	rachunkowości;

•	 jest	zgodne	co	do	formy	i	treści	z	obowią-
zującymi	 Spółkę	 przepisami	 prawa	 oraz	 jej	
statutem;

•	 zostało	 sporządzone	 na	 podstawie	 prawi-
dłowo	 prowadzonych	 ksiąg	 rachunkowych	
zgodnie	 z	 przepisami	 rozdziału	 2	 ustawy	 
z	 dn.	 29	 września	 1994	 r.	 o	 rachunkowości	 
(„Ustawa	o	rachunkowości”	–	tekst	jednolity	
–	Dz.	U.	z	2021	r.,	poz.	217	z	późn.	zm.).

Przedmiot naszego badania

Przeprowadziliśmy	 badanie	 rocznego	 spra-
wozdania	 finansowego	 Mota	 Engil	 Central	
Europe	S.A.,	które	zawiera:

•	sprawozdanie	z	sytuacji	finansowej	na	dzień	
31	grudnia	2020	r.;
oraz	sporządzone	za	rok	obrotowy	od	1	stycz-
nia	do	31	grudnia	2020	r.:

•	sprawozdanie	z	całkowitych	dochodów;

•	 sprawozdanie	 ze	 zmian	w	 kapitałach	wła-
snych;

•	 sprawozdanie	 z	 przepływów	 pieniężnych,	
oraz

•	 informację	 dodatkową	 zawierającą	 opis	
istotnych	 przyjętych	 zasad	 rachunkowości	 i	
dodatkowe	informacje	i	objaśnienia.

Podstawa opinii

Nasze	 badanie	 przeprowadziliśmy	 zgodnie	 
z	Krajowymi	Standardami	Badania	w	brzmie-
niu	Międzynarodowych	Standardów	Badania	
przyjętymi	uchwałą	przez	Krajową	Radę	Bie-
głych	Rewidentów	(„KSB”)	oraz	stosownie	do	
postanowień	 ustawy	 z	 dn.	 11	 maja	 2017	 r.	 
o	biegłych	rewidentach,	firmach	audytorskich	
i	 nadzorze	 publicznym	 („Ustawa	 o	 biegłych	
rewidentach”	–	Dz.	U.	z	2020	r.,	poz.	1415).	
Nasza	odpowiedzialność	zgodnie	z	KSB	zosta-
ła	 dalej	 opisana	 w	 sekcji	 Odpowiedzialność	
biegłego	rewidenta	za	badanie	sprawozdania	
finansowego.
Uważamy,	że	dowody	badania,	które	uzyskali-
śmy	są	wystarczające	i	odpowiednie,	aby	sta-
nowić	podstawę	dla	naszej	opinii.

Niezależność

Jesteśmy	 niezależni	 od	 Spółki	 zgodnie	 
z	Międzynarodowym	Kodeksem	Etyki	 Zawo-
dowych	 Księgowych	 (w	 tym	Międzynarodo-
wymi	 Standardami	 Niezależności)	 wydanym	
przez	 Radę	Międzynarodowych	 Standardów	
Etycznych	 dla	 Księgowych	 (“Kodeks	 IESBA”)	
przyjętym	 uchwałą	 Krajowej	 Rady	 Biegłych	
Rewidentów	oraz	z	innymi	wymogami	etycz-
nymi,	 które	 mają	 zastosowanie	 do	 naszego	
badania	 sprawozdań	 finansowych	w	 Polsce.	
Wypełniliśmy	 nasze	 inne	 obowiązki	 etyczne	
zgodnie	z	tymi	wymogami	i	Kodeksem	IESBA.	
W	 trakcie	 przeprowadzania	 badania	 kluczo-
wy	biegły	rewident	oraz	firma	audytorska	po-
zostali	niezależni	od	Spółki	zgodnie	z	wymo-
gami	 niezależności	 określonymi	 w	 Ustawie	 
o	biegłych	rewidentach.

Nasza opinia Podstawa opinii
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Podsumowanie

Zaprojektowaliśmy	 nasze	 badanie	 ustalając	
istotność	 i	 oceniając	 ryzyko	 istotnego	 znie-
kształcenia	sprawozdania	finansowego.

W	 szczególności	 rozważyliśmy	 gdzie	 Zarząd	
Spółki	 dokonał	 subiektywnych	 osądów;	 na	
przykład	 w	 odniesieniu	 do	 znaczących	 sza-
cunków	 księgowych,	 które	 wymagały	 przy-
jęcia	 założeń	 oraz	 rozważenia	 wystąpienia	
przyszłych	 zdarzeń,	 które	 z	 natury	 są	 nie-
pewne.	 Odnieśliśmy	 się	 również	 do	 ryzyka	
obejścia	 przez	 Zarząd	 kontroli	wewnętrznej,	
w	tym	–	wśród	innych	spraw	–	rozważyliśmy	
czy	wystąpiły	dowody	na	stronniczość	Zarzą-
du,	która	stanowiłaby	ryzyko	istotnego	znie-
kształcenia	spowodowanego	oszustwem.

Istotność

Na	zakres	naszego	badania	miał	wpływ	przy-
jęty	 poziom	 istotności.	 Badanie	 zaprojekto-
wane	 zostało	 w	 celu	 uzyskania	 racjonalnej	
pewności	 czy	 sprawozdanie	 finansowe	 jako	
całość	 nie	 zawiera	 istotnego	 zniekształce-
nia.	 Zniekształcenia	 mogą	 powstać	 na	 sku-
tek	 oszustwa	 lub	 błędu.	 Zniekształcenia	 są	
uważane	za	istotne,	jeżeli	można	racjonalnie	
oczekiwać,	że	pojedynczo	lub	łącznie	mogły-
by	 wpłynąć	 na	 decyzje	 ekonomiczne	 użyt-
kowników	podjęte	na	podstawie	sprawozda-
nia	finansowego.

Na	 podstawie	 naszego	 zawodowego	 osądu 
ustaliliśmy	 progi	 ilościowe	 dla	 istotności,	 
w	 tym	 ogólną	 istotność	 w	 odniesieniu	 do	
sprawozdania	 finansowego	 jako	 całości.	 
Progi	 te,	 wraz	 z	 czynnikami	 jakościowymi	
umożliwiły	 nam	 określenie	 zakresu	 naszego	
badania	 oraz	 rodzaj,	 czas	 i	 zasięg	 procedur	
badania,	 a	 także	 ocenę	 wpływu	 zniekształ-
ceń,	zarówno	indywidualnie,	jak	i	łącznie.

Zarząd	 Spółki	 jest	 odpowiedzialny	 za	 spo-
rządzenie,	na	podstawie	prawidłowo	prowa-
dzonych	ksiąg	rachunkowych,	rocznego	spra-
wozdania	 finansowego,	 które	 przedstawia	
rzetelny	i	jasny	obraz	sytuacji	majątkowej	i	fi-
nansowej	i	wyniku	finansowego	Spółki	zgod-

nie	z	Międzynarodowymi	Standardami	Spra-
wozdawczości	 Finansowej	 zatwierdzonymi	
przez	Unię	 Europejską,	 przyjętymi	 zasadami	
(polityką)	 rachunkowości	 oraz	 z	 obowiązu-
jącymi	 Spółkę	 przepisami	 prawa	 i	 statutem,	 
a	także	za	kontrolę	wewnętrzną,	którą	Zarząd	

Nasze podejście do badania

Odpowiedzialność  
Zarządu i Rady Nadzorczej  
za sprawozdanie finansowe

uważa	 za	 niezbędną,	 aby	 umożliwić	 sporzą-
dzenie	sprawozdania	finansowego	niezawie-
rającego	istotnego	zniekształcenia	spowodo-
wanego	oszustwem	lub	błędem.
Sporządzając	sprawozdanie	finansowe	Zarząd	
Spółki	 jest	 odpowiedzialny	 za	 ocenę	 zdol-
ności	 Spółki	 do	 kontynuowania	 działalności,	
ujawnienie,	jeżeli	ma	to	zastosowanie,	spraw	
związanych	 z	 kontynuacją	 działalności	 oraz	
za	 przyjęcie	 zasady	 kontynuacji	 działalności	
jako	 podstawy	 rachunkowości,	 z	 wyjątkiem	
sytuacji	kiedy	Zarząd	albo	zamierza	dokonać	

likwidacji	Spółki,	albo	zaniechać	prowadzenia	
działalności	albo	nie	ma	żadnej	realnej	alter-
natywy	dla	likwidacji	lub	zaniechania	działal-
ności.

Zarząd	 Spółki	 oraz	 członkowie	 Rady	 Nad-
zorczej	 są	 zobowiązani	do	 zapewnienia,	 aby	
sprawozdanie	 finansowe	 spełniało	 wyma-
gania	 przewidziane	 w	 Ustawie	 o	 rachun-
kowości.	 Członkowie	 Rady	 Nadzorczej	 są	
odpowiedzialni	 za	 nadzorowanie	 procesu	
sprawozdawczości	finansowej.

Odpowiedzialność  
biegłego rewidenta za badanie  
sprawozdania finansowego

Naszymi	celami	są	uzyskanie	racjonalnej	pew-
ności	czy	sprawozdanie	finansowe	jako	całość	
nie	zawiera	istotnego	zniekształcenia	spowo-
dowanego	 oszustwem	 lub	 błędem	oraz	wy-
danie	sprawozdania	z	badania	zawierającego	
naszą	opinię.	Racjonalna	pewność	jest	wyso-
kim	poziomem	pewności	ale	nie	gwarantuje,	
że	 badanie	 przeprowadzone	 zgodnie	 z	 KSB	
zawsze	wykryje	 istniejące	 istotne	zniekształ-
cenie.	 Zniekształcenia	 mogą	 powstawać	 na	
skutek	 oszustwa	 lub	 błędu	 i	 są	 uważane	 za	
istotne,	 jeżeli	można	 racjonalnie	 oczekiwać,	
że	 pojedynczo	 lub	 łącznie	mogłyby	wpłynąć	
na	decyzje	ekonomiczne	użytkowników	pod-
jęte	na	podstawie	 sprawozdania	finansowe-
go.

Zakres	badania	nie	obejmuje	zapewnienia	co	
do	przyszłej	rentowności	Spółki	ani	efektyw-
ności	lub	skuteczności	prowadzenia	jej	spraw	
przez	Zarząd	Spółki	obecnie	lub	w	przyszłości.
Podczas	 badania	 zgodnego	 z	 KSB	 stosujemy	
zawodowy	 osąd	 i	 zachowujemy	 zawodowy	
sceptycyzm,	a	także:

• identyfikujemy	 i	 szacujemy	 ryzyka	 istot-
nego	zniekształcenia	sprawozdania	finan-
sowego	spowodowanego	oszustwem	lub	
błędem,	projektujemy	i	przeprowadzamy	
procedury	 badania	 odpowiadające	 tym	
ryzykom	 i	 uzyskujemy	 dowody	 badania,	
które	są	wystarczające	i	odpowiednie,	aby	
stanowić	podstawę	dla	naszej	opinii.	Ry-
zyko	 niewykrycia	 istotnego	 zniekształce-
nia	wynikającego	z	oszustwa	jest	większe	
niż	tego	wynikającego	z	błędu,	ponieważ	
oszustwo	może	dotyczyć	zmowy,	fałszer-
stwa,	celowych	pominięć,	wprowadzenia	
w	błąd	lub	obejścia	kontroli	wewnętrznej; 

• uzyskujemy	 zrozumienie	 kontroli	 we-
wnętrznej	stosownej	dla	badania	w	celu	
zaprojektowania	procedur	badania,	które	
są	odpowiednie	w	danych	okolicznościach,	
ale	nie	w	celu	wyrażenia	opinii	na	temat	
skuteczności	kontroli	wewnętrznej	Spółki; 

• oceniamy	 odpowiedniość	 zastoso-
wanych	 zasad	 (polityki)	 rachunkowo-
ści	 oraz	 zasadność	 szacunków	 księ-
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gowych	 oraz	 powiązanych	 ujawnień	
dokonanych	 przez	 Zarząd	 Spółki; 

• wyciągamy	wniosek	na	temat	odpowied-
niości	 zastosowania	 przez	 Zarząd	 Spółki	
zasady	kontynuacji	działalności	jako	pod-
stawy	rachunkowości	oraz,	na	podstawie	
uzyskanych	dowodów	badania,	czy	istnie-
je	istotna	niepewność	związana	ze	zdarze-
niami	 lub	 warunkami,	 które	 mogą	 pod-
dawać	 w	 znaczącą	 wątpliwość	 zdolność	
Spółki	 do	 kontynuacji	 działalności.	 Jeżeli	
dochodzimy	do	wniosku,	że	istnieje	istot-
na	 niepewność,	 wymagane	 jest	 od	 nas	
zwrócenie	uwagi	w	sprawozdaniu	biegłe-
go	rewidenta	na	powiązane	ujawnienia	w	
sprawozdaniu	finansowym	lub,	jeżeli	takie	
ujawnienia	 są	 nieadekwatne,	 modyfiku-
jemy	naszą	opinię.	Nasze	wnioski	są	opar-

te na dowodach badania uzyskanych do 
dnia	sporządzenia	sprawozdania	biegłego	
rewidenta,	 jednakże	 przyszłe	 zdarzenia	
lub	warunki	mogą	spowodować,	że	Spół-
ka	 zaprzestanie	 kontynuacji	 działalności; 

• oceniamy	 ogólną	 prezentację,	 strukturę	
i	 zawartość	 sprawozdania	 finansowego,	
w	 tym	 ujawnienia,	 oraz	 czy	 sprawozda-
nie	 finansowe	 przedstawia	 będące	 ich	
podstawą	 transakcje	 i	 zdarzenia	 w	 spo-
sób	 zapewniający	 rzetelną	 prezentację. 

Komunikujemy	 się	 z	 Radą	 Nadzorczą	 Spółki	
odnośnie,	 między	 innymi,	 do	 planowanego	
zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz 
znaczących	ustaleń	badania,	w	tym	wszelkich	
znaczących	 słabości	 kontroli	 wewnętrznej,	
które	zidentyfikujemy	podczas	badania.

Odpowiedzialność	biegłego	rewidenta

Nasza	opinia	 z	 badania	 sprawozdania	finan-
sowego	nie	obejmuje	Innych	informacji.
W	 związku	 z	 badaniem	 sprawozdania	finan-
sowego	naszym	obowiązkiem	jest	przeczyta-
nie	Innych	informacji,	i	czyniąc	to,	rozważenie	
czy	 są	one	 istotnie	niespójne	ze	 sprawozda-
niem	finansowym,	 z	 naszą	wiedzą	uzyskaną	
w	trakcie	badania,	lub	w	inny	sposób	wydają	
się	być	istotnie	zniekształcone.	Jeżeli,	na	pod-
stawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne 
zniekształcenie	 Innych	 informacji,	 jesteśmy	
zobowiązani	poinformować	o	tym	w	naszym	
sprawozdaniu	 z	 badania.	 Naszym	 obowiąz-
kiem	zgodnie	z	wymogami	Ustawy	o	biegłych	
rewidentach	 jest	 również	 wydanie	 opinii	
czy	Sprawozdanie	z	działalności	zostało	spo-
rządzone	 zgodnie	 z	 przepisami	 oraz	 czy	 jest	
zgodne	z	informacjami	zawartymi	w	rocznym	
sprawozdaniu	finansowym.

Opinia	o	Sprawozdaniu	z	działalności

Na	 podstawie	 wykonanej	 pracy	 w	 trakcie	 
badania,	 naszym	 zdaniem,	 Sprawozdanie	 
z	działalności	Spółki:
• zostało	 sporządzone	 zgodnie	 z	wymoga-

mi	art.	49	Ustawy	o	rachunkowości;
• jest	 zgodne	 z	 informacjami	 zawar-

tymi	 w	 sprawozdaniu	 finansowym. 

Ponadto	 oświadczamy,	 że	 w	 świetle	 wiedzy 
o	 Spółce	 i	 jej	 otoczeniu	 uzyskanej	 podczas 
naszego	 badania	 nie	 stwierdziliśmy	 
w	 Sprawozdaniu	 z	 działalności	 Spółki	 
istotnych	zniekształceń.

Kluczowym	biegłym	rewidentem	odpowiedzialnym	za	badanie	w	imieniu	PricewaterhouseCo-
opers	Polska	spółka	z	ograniczoną	odpowiedzialnością	Audyt	sp.k.,	spółki	wpisanej	na	listę	firm	
audytorskich	pod	numerem	144,	którego	rezultatem	jest	niniejsze	sprawozdanie	niezależnego	
biegłego	rewidenta,	jest	Mastalerz	Michał.

Mastalerz	Michał
Kluczowy	Biegły	Rewident
Numer	w	rejestrze	90074
Kraków,	10	maja	2021	r.

Inne	informacje

Na	 inne	 informacje	 składa	się	 sprawozdanie	
z	działalności	Spółki	za	rok	obrotowy	zakoń-
czony	 31	 grudnia	 2020	 r.	 („Sprawozdanie	 
z	działalności”).	Inne	informacje	nie	obejmu-
ją	sprawozdania	finansowego	i	sprawozdania	
biegłego	rewidenta	na	jego	temat.

Odpowiedzialność	Zarządu	i	Rady	Nadzorczej

Zarząd	Spółki	jest	odpowiedzialny	za	sporzą-
dzenie	Innych	informacji	zgodnie	z	przepisa-
mi	prawa.

Zarząd	 Spółki	 oraz	 członkowie	 Rady	 
Nadzorczej	 są	 zobowiązani	 do	 zapewnienia, 
aby	 Sprawozdanie	 z	 działalności	 Spółki	 
spełniało	 wymagania	 przewidziane	 w	 Usta-
wie	o	rachunkowości.

Inne informacje, 
w tym sprawozdanie z działalności
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