SŁOWO PREZESA MOTA-ENGIL POLSKA S.A.
MESSAGE OF THE PRESIDENT OF MOTA-ENGIL POLSKA S.A.

Rok 2008 to rok, w którym firma Mota- Engil Polska S.A. umacniała
zaufanie do polityki modernizacji, którą jednocześnie starała się rozwijać.
Założenia związane z przyjętymi celami organizacyjnymi okazały się trafne, co zainspirowało Nas do stawiania sobie nieszablonowych wyzwań.
Nowe działania, które chcemy podjąć w 2009 roku to wprowadzenie
Zrównoważonej Karty Wyników, wdrożenie polityki oceny efektów pracy
z feedbackiem 360 stopni oraz określenie Indywidualnych Wskaźników
Dokonań dla pierwszego szczebla kadry zarządzającej.

During 2008 Mota-Engil Polska S.A. concentrated on a permanent
modernization and due to that we are stronger and more confident in our
activities. The ambition included in organizational purposes proved to be
adequate and inspiring for new, more sophisticated objectives. The introduction of Balanced Score Card, Performance Appraisal and Feedback
360° Model, and establishment of individual objectives for the highest
management are new steps already taken in current 2009.

Widzimy potencjał w tworzeniu i rozwoju kultury Mota-Engil w Europie
Środkowej i stanowi on wyraźne wsparcie w doskonaleniu działań firmy.
Ukierunkowanie na dyscyplinę organizacyjną, której celem jest
motywowanie pracowników, dało rezultaty w aktywności produkcyjnej
i przyczyniło się do ustalenia nowego maksimum produkcji opartej na zasobach ludzkich, która osiągnęła poziom wskazujący na dużą dojrzałość
jej struktur.
Nie możemy jednak spocząć na laurach. Mamy przed sobą niestabilną i nieprzewidywalną koniunkturę zewnętrzną, ale też mocną ambicję,
aby kontynuować działania, które już rozpoczęliśmy. Nadchodzący okres
pokaże nam, że cele, które chcemy osiągnąć, są wymagające:

The importance of investment in training and development of the culture of Mota-Engil in Central Europe is visible and forms foundations for the
improvement of the performance of the company.
The organizational discipline focused on the motivation of human
resources influenced the results in production, and contributed to the
establishment of new, maximum production value, using our own resources, with a level of productivity characteristic for mature production
structures.
But we cannot stop on the victories which we have aready reached. Although we are facing unstable and unpredictable economic situation, our
ambition to proceed with activities which we have already started is strong.
Soon we will realize how difficult are the challenges we want to reach:
- We must continue improving the core competences and abandon all
what we do wrong;

– Musimy kontynuować doskonalenie kompetencji kluczowych i zaniechać działań, w których nie jesteśmy dobrzy;
– Musimy koncentrować najlepsze zasoby ludzkie i finanse na działaniach
skupionych wokół rynków, na których działamy oraz opracować plan
działań, które w niedalekiej przyszłości otworzą przed nami nowe możliwości;

- We must concentrate on best human and finance resources on the markets on which we are present, and to prepare new activities which in
near future will create new opportunities;

– Chcemy być liderem w rozwijaniu metod i procesów zarządzania. Chcemy być innowacyjni w Planowaniu, Organizacji i Racjonalizacji Produkcji. Po prostu – chcemy być skutecznym liderem;

- We want to be leaders in development of methods and processes of management, to be innovative in Planning, Organizing and Rationalizing of
Production. So, in other words, we want to be leaders in efficiency;

– Chcemy nadal szkolić młodych pracowników i zapewniać im rozwój kariery w obrębie Grupy Mota-Engil;
– Chcemy, aby nasza firma była nowoczesna, efektywna, wymagająca i otwarta na innowacje, co oznacza nasz brak tolerancji wobec biurokracji,
marnotrawstwa i oporności na zmiany.

- We want to continue being the Center of training and development of
young persons and managers’ career development inside Mota-Engil
Group;
- We want to develop the culture of intolerance towards bureaucracy,
wastage and towards the resistance to change, in order to be a modern
company, efficient, demanding and opened to innovation.

Jak w roku ubiegłym, kieruję do wszystkich współpracowników,
klientów, dostawców i instytucji finansowych słowa podziękowania za
owocną współpracę, poświęcenie oraz wysiłek. Dziękuję również akcjonariuszom za wsparcie w restrukturyzacji firmy.
Zobowiązuję się kontynuować politykę zrównoważonego rozwoju
oraz tworzyć wartość firmy kładąc szczególny nacisk na kwestię bezpieczeństwa pracowników, dbałości o środowisko oraz poszanowania społeczeństwa.

I would like to express my gratitude, as in the previous year, for the
dedication and effort of all collaborators, for the cooperation on the part
of the clients, suppliers and financial institutions. I would also like to thank
for the support of our shareholder in strengthening our company.
I commit myself to proceed with the policy of sustainable development and build values of the company by putting particular emphasis
on such issues as safety of the employees, care for the environment and
respect for the society.

Fernando Fiel Barbosa
Prezes Zarządu Mota-Engil Polska S.A.

Fernando Fiel Barbosa
President of the Board of Mota-Engil Polska S.A.
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Zgodnie z przepisami prawa oraz ze Statutem Przedsiębiorstwa,
Zarząd MOTA-ENGIL POLSKA S.A. przedstawia akcjonariuszom
sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa oraz sprawozdania
finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r.

In keeping with the prevailing legislation we are pleased to present
the Management Report and Accounts for the year of 2008, in respect of the business activities of Mota-Engil Polska S.A.

1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

1. MACROECONOMIC FRAMEWORK

W roku 2008 wzrost produktu krajowego brutto w Polsce wyniósł
4,8 % (w porównaniu do 6,7 % w roku 2008), co stanowi jeden z największych wskaźników wzrostu wśród państw UE. Największy
wzrost wartości dodanej brutto nastąpił w sektorze budowlanym
(11,3%) oraz usługowym (5,6%).

In the year 2008 the Polish economy presented a GDP growth of 4,8 %
(in comparison to 6,7 % in the year 2008), one of the highest growth
rates within the economies of the European Union. The gross value
added increased the most in the sector of construction (11,3 %) and
services (5,6%).

Tempo wzrostu inwestycji w gospodarce ogólnej utrzymało się na
poziomie 22%.

The rate of investments in the overall economy stood at 22%.

Przebudowa autostrady A4, odcinek Balice – Opatkowice
Reconstruction of A4 motorway, Balice – Opatkowice section
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Szacowany wzrost eksportu towarów i usług sięgnął 3,8%, podczas
gdy w imporcie zanotowano spadek o 6,9%. W porównaniu do krajów
UE, gdzie wzrost eksportu wyniósł 1,9%, bardziej dynamiczny okazał się eksport w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (11,9%).

The estimated export of goods and services increased yty by 3,8 %,
whereas import augmented by 6,9%. The export shown stronger dynamics in Central and Eastern European countries (11,9%) in comparison to Europen Union countries (1,9%).

Wzrost zatrudnienia o 4,8% w znacznej mierze spowodowany był
zapotrzebowaniem na pracowników w sektorze budowlanym.
W ciągu roku następował stopniowy spadek stopy bezrobocia.
W czwartym kwartale roku stopa bezrobocia wykazywała tendencję
zwyżkową by wreszcie na koniec roku ustabilizować się na poziomie 9,5% (w porównaniu do 11,2% w roku 2007).

The increase of employment by 4,8 % was mainly triggered by the
labour demand in the construction sector. The unemployment rate
was gradually decreasing within the course of the year, registering
an upward trend in the fourth quarter of the year to level out at 9,5%
in the year end (in comparison to 11,2 % in 2007).

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja)
w 2008 roku wyniósł 4,2% (w porównaniu do 2,5% w 2007 roku)
przekraczając tym samym poziom przewidywany w budżecie państwa. Było to spowodowane w szczególności wysokimi cenami towarów i usług związanych z rynkiem mieszkaniowym.

The CPI inflation rate in 2008 reached the average of 4,2 % (in comparison to 2,5% in the year 2007) thus increasing the expected level defined in the state budget. It was sparked off in particular by the high
prices of goods and services related with the residential market.

Na koniec 2008 roku nadwyżka w budżecie państwa sięgała ok. 10%.
Całkowita wartość deficytu budżetowego wynosiła 24,6 mld PLN,
co stanowiło 90,8% planu.
Ostatnie prognozy UE stawiają Polskę wśród państw o jednym
z największych wskaźników wzrostu PKB, które utrzymają dodatnie tempo wzrostu w roku 2009.

The state budget closed the year 2008 with a surplus of approximately 10%. The absolute amount of budget deficit amounted to 24,6
bln pln, which is 90,8% of the planned target.
The last forecasts from EU rate Poland between the countries with
higher economic growth which shall keep positive rates of growth
for 2009.

2. SYTUACJA SEKTORA BUDOWLANEGO

2. CONSTRUCTION SECTOR FRAMEWORK

Według szacunków, produkcja budowlano-montażowa realizowana przez wszystkie przedsiębiorstwa budowlane zanotowała 11%
wzrost.

It is estimated that the construction-assembly production executed
by all construction companies increased by 11%.

Apartamenty Wileńska
Wileńska Apartments

Kompleks hotelowo-usługowo-apartamentowy JUSTIN CENTER
Complex consisting of a hotel, commercial areas and apartments JUSTIN CENTER
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Wzrost stopy zatrudnienia w sektorze budowlanym wyniósł 9,1%,
przy średnim 13% wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (w roku 2007 wzrost ten wynosił 15,5%).

The employment rate in the sector of construction raised by 9,1%
while the average monthly gross remuneration increased by approximately 13% (in relation to 15,5% in 2007).

We wszystkich grupach przedsiębiorstw budowlanych zaobserwowano wzrost sprzedaży. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w realizacji robót z zakresu inżynierii środowiska oraz wodno-inżynie-

The increase of sales has been observed in each group of construction companies. In particular the enterprises specialized in supply
of environmental/water engineering works registered the increase

Budowa autostrady A4, Zgorzelec – Krzyżowa, odcinek „B”: Wykroty – Krzyżowa
Construction of A4 motorway, Zgorzelec – Krzyżowa, part „B”: Wykroty – Krzyżowa
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ryjnych zanotowały wzrost sprzedaży rzędu 24%, przedsiębiorstwa
związane z budownictwem drogowym i mostowym – wzrost rzędu
19%, a zajmujące się konstrukcjami dachowymi – wzrost rzędu 12%.

of sales of 24%, specialized in road and bridge works increase of
19%, specialized in roofing constructions increase of 12%.

Wzrost produkcji wśród przedsiębiorstw świadczących usługi ogólnobudowlane oraz inżynieryjne wyniósł średnio 9%, a wśród przedsiębiorstw świadczących specjalistyczne usługi budowlane 3%.
Szacuje się, że ceny robót budowlano-montażowych wzrosły o 5%
w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten dotyczył: montażu instalacji – 5,1%, wznoszenia budynków i budowli - 5%, najmu sprzętu i operatorów – 3,7%, robót ziemnych i rozbiórkowych
– 3,3%.

Within the group of companies rendering the general construction
services and ground engineering works the average increase of production equaled 9%, whereas the companies providing specialized
construction services 3%.
It is estimated that the prices of construction/assembly works jumped up by 5% in comparison to the previous year, in particular: building installations – 5,1%, erection of buildings and constructions
– 5%, rental of equipment with operators – 3,7%, earth works and
demolishing - 3,3%.

Średni wskaźnik wzrostu cen w budownictwie był niższy niż w tym
samym okresie w roku poprzednim (0,2% vs. 0,7%).

The average price growth rate in construction was lower than in the
same period of the previous year (0,2% vs. 0,7%).

3. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA I STRATEGICZNA

3. MARKET AND STRATEGIC FRAMEWORK

Pomimo coraz bardziej wymagających warunków rynkowych,
w 2008 roku Mota-Engil Polska zanotowała stały, znaczny wzrost.

Despite the increasingly challenging market conditions, Mota-Engil
Polska recorded a consistent strong growth in 2008.

Późną jesienią, spadek notowany w światowej gospodarce oraz
efekty międzynarodowego kryzysu finansowego zahamowały okres
trwającego rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

As the Autumn progressed, the downturn in global economy and
the effects of the international financial crisis impeded a period of
sustained development of the housing construction sector in Poland.

Zapaść na rynku kredytowym dramatycznie pogrążyła w kryzysie
sektor nieruchomości i doprowadziła do znacznej utraty zaufania. Sektory: handlowy, logistyczny oraz przemysłowy gwałtownie zwolniły, zaś budowa nowych powierzchni biurowych uległa
zmniejszeniu.

The credit crunch dramatically plunged the real estate sector into
crisis and led to significant loss of confidence. The commercial, logistics and industrial areas slowed abruptly and new office construction also suffered a striking reduction.

Apartamenty Kordylewskiego
Kordylewskiego Apartments

Zespół mieszkaniowo-usługowy FAJNY DOM
Complex consisting of apartments and commercial areas FAJNY DOM
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Niemniej jednak, posiadanie sporego portfela zamówień na projekty, których realizacja rozpoczęła się w okresie przed obecną kondycją rynku spowodowało, iż kryzys nie miał znacznego wpływu na
działalność firmy na tym polu.

Nevertheless, due to a solid order book with projects started before
the current state of the market, the company’s operation was not so
much affected in this particular area.

Mota-Engil Polska utrzymała stabilność dzięki poprawie sytuacji w
infrastrukturze transportowej.

Mota-Engil Polska’s solid performance was also sustained by an
increasing improvement of the situation in the transport infrastructure sector.
The continuous inflow of EU financing and the slow but consistent
growth in the number of projects being released during 2008, helped the company to consolidate its position in this very demanding
branch of the market.

Ciągły dopływ finansowania z funduszy europejskich oraz powolny, lecz ciągły wzrost liczby projektów w 2008 roku pomogły firmie
umocnić swoją pozycję w tym jakże wymagającym sektorze rynku.
Na nasz całkowity wynik finansowy wpływ miał wkład prawie
wszystkich trwających oraz już zakończonych kontraktów. Spośród
ponad trzydziestu projektów, w których braliśmy udział, z powodu wielkości lub znaczenia na uwagę zasługują: przebudowa Południowego Obejścia Krakowa, budowa autostrady A-4, odcinek Wykroty – Krzyżowa, rekonstrukcja Drogi Krajowej Nr 7 na odcinku
Zabornia – Chyżne, przebudowa długiego odcinka Drogi Krajowej
Nr 4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem.

Our overall result was driven by good contributions from almost all
the ongoing and concluded contracts. From among more than 30 projects where we carried out our activities, we would like to mention for
its dimension or relevance: the rehabilitation of Cracow’s Southern
Motorway by-pass, the construction of the A4 Motorway section between Wykroty and Krzyzowa, the reconstruction of the ZaborniaChyzne section of National Road no. 7 and the rebuilding of a long
section on National Road no. 4, between Cracow and Tarnow.

Rok 2008 był rokiem znaczącej działalności w sektorze budownictwa
ogólnego, w tym zakończenia kompleksu mieszkaniowo – handlowego „Justin Center” we Wrocławiu, budynków mieszkaniowych
„Sołtysowska” oraz „Kordylewskiego” w Krakowie, a także przyznania wykonawstwa projektu mieszkaniowego o nazwie „Angel
Wings” również we Wrocławiu.

2008 was marked also by considerable activity in the buildings construction sector with the conclusion of the residential and commercial complex “Justin Center” in Wroclaw, the housing projects of
“Soltysowska” and “Kordylewskiego” in Cracow and the award of
the residential project “Angel Wings” also in Wroclaw.

Strategia naszej firmy nadal koncentrowała się na rozwoju oraz
umocnieniu własnych możliwości produkcyjnych, podpartych po-

Our strategy continued to be focused on the development and consolidation of our own production capacity, underpinned by strong

Wizyta Prezydenta Portugalii w Polsce
Visit of the President of Portugal in Poland

Akademia MEP podczas wizyty Prezydenta Portugalii w Polsce
MEP Academy during the visit of the President of Portugal in Poland
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ważnymi inwestycjami w zakup nowego sprzętu oraz kamieniołomów dla celów produkcji kruszyw budowlanych.
Największą wagę przywiązujemy do czynnika związanego z Zasobami Ludzkimi – wdrażamy i udoskonalamy procedury wewnętrznych szkoleń i rozwoju zawodowego oraz rekrutujemy nowy i doświadczony personel.

investment in the acquisition of new equipment and quarries for the
production of construction aggregates.
The biggest attention however was put to the Human Resources factor with the implementation and development of internal training
procedures and careers management, together with the recruitment
of new and experienced staff.

4. SYTUACJA FINANSOWA JEDNOSTKI

4. FINANCIAL FRAMEWORK

Mota-Engil Polska zanotowała przychody operacyjne sięgające ogółem kwoty 663 mln PLN, co w porównaniu z rokiem 2007 stanowi
61% wzrost.

Mota-Engil Polska recorded total Operating Income in the sum of
633 mln PLN, an increase of 61% compared to 2007.

Tak znacząca rozbieżność względem wzrostu produkcji budowlanej na rynku krajowym (11%) odzwierciedla przewagę konkurencyjną wypracowywaną przez spółkę.
Zysk EBITDA wyniósł 24,6 mln PLN a EBIT 11,4 mln PLN, zapewniając tym samym marżę zysku rzędu odpowiednio 3,8 % oraz 1,9 %.
Obydwa wskaźniki świadczą o znacznym postępie względem roku
2007 (odpowiednio 0,3% oraz -2,4%), co z kolei odzwierciedla rosnącą rentowność spółki.

The positive variation above market production growth (11%) reflect the competitive advantage the company is developing.
EBITDA amounted to 24,6 mln PLN while EBIT totaled 11,4 mln
PLN, providing profit margins of 3,8 % and 1,9 % respectively.
Both indicators reveal significant improvement in comparison with
2007 ( 0,3% and -2,4% respectively), which reflect the company growing profitability.

Spółka zanotowała wynik na działalności finansowej rzędu -9,1
mln PLN, tj. -1,45 % ogółu przychodów operacyjnych. Koszty finansowania pozostały na podobnym poziomie jak w roku 2007
(6,6 mln PLN).

Financial Results amounted to -9,1 mln PLN, or -1,45 %. Financial
Costs of capital have been kept at similar level as 2007 (6,6 mln
PLN).

Zysk brutto wyniósł 2,16 mln PLN, co stanowiło k. 0,34 % przychodów operacyjnych. Fakt, że w roku 2007 ta sama wartość wynosiła
-2,22 %, świadczy o wzroście rentowności spółki.

Profit before taxes totaled 2,16 mln PLN, aprox. 0,34 % of Operating
Income, compared with -2,22 % in 2007, revealing company profitability improvement.

Budowa autostrady A4, Zgorzelec – Krzyżowa, odcinek „B”: Wykroty – Krzyżowa
Construction of A4 motorway, Zgorzelec – Krzyżowa, part „B”: Wykroty – Krzyżowa

Kopalnia granitu w Górce Sobockiej
Granite mine in Górka Sobocka
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Spółka osiągnęła wynik netto w wysokości 1,8 mln w porównaniu
do -14 mln PLN w roku poprzednim.

Net Result stood at 1,8 mln PLN compared to -14 mln PLN in the
previous year.

Należy również wspomnieć, iż wskaźnik bieżącej płynności wyniósł 1,05 a wskaźnik samofinansowania 12%.

It should be mentioned that the Current Ratio stands at 1,05 and
Self-Financing Ratio amounts to 12%.

W wyniku zatrzymania zysków rocznych, kapitał własny wzrósł o
5% do poziomu 37,14 mln PLN.

Shareholder´s equity at 37,14 mln PLN was up by 5% as a result of
year retained earnings.

W inwestycji w aktywa trwałe nastąpił wzrost o 12,3 mln PLN, z czego 16,6 mln PLN odnosi się do zmiany stanu (wzrost) środków trwałych, a 4,3 mln PLN do zmiany stanu (spadek) aktywów finansowych
spowodowaną spłatą pożyczek zaciągniętych przez spółki z Grupy.
Zobowiązania długoterminowe zostały zmniejszone o 36,7 mln PLN
(20 %), co głównie wynika ze spłaty zaciągniętych pożyczek.

Investment in Fixed Assets grew by 12,3 mln PLN, of which 16,6
mln PLN refer to the increase in tangible fixed assets and 4,3 mln
PLN decrease of financial assets due to return of loans granted to
group companies.
Long term debt decreased by 36,7 mln PLN (20 %) mainly due to
repayment of loans.

Na dzień 31.12.2008 wartość zakontraktowanych robót wyniosła
896,201 mln PLN, co wskazuje na wzrost rzędu ponad 100% w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Około 80%
tej kwoty pochodzi z infrastruktury publicznej.

The Order Book registers 896 201 mln PLN as of 31.12.2008 revealing and increase of 100% in comparison with same period from
previous year, from which 80% arises from Public Infrastructures.

5. ZASOBY LUDZKIE I SZKOLENIA

5. HUMAN RESOURCES AND TRAININGS

5.1 Projekty rozwoju kadr

5.1 Human Resources Development Projects

Akademia MEP

MEP Academy

Pomysł powstał na początku 2007 roku. Koncepcja była bardzo
prosta: wesprzeć firmę silnym, dobrze przygotowanym zespołem
młodych inżynierów, odznaczających się wysoką motywacją do
osiągania sukcesów zawodowych i ukierunkowanych na dążenie
do doskonałości.

The idea was first suggested in the beginning of 2007. The concept
was very simple: to dote Mota-Engil Polska with a strong, well prepared team of young Engineers, highly motivated to pursuit professional success and to orient their performance towards excellence.

Wytwórnia mas bitumicznych w Brzezimierzu
Asphalt batching plant in Brzezimierz

Kopalnia granitu w Górce Sobockiej
Granite mine in Górka Sobocka
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Powołany więc został zespół zadaniowy złożony z grupy potencjalnych „nauczycieli” wywodzących się z różnych obszarów działalności Firmy, a wymagający proces rekrutacji wspierali pracownicy
Wydziału Kadr.

Gathering a group of potential ‘teachers’ from several areas in the
Company, and HR support for a demanding recruitment process,
the initial task force was set up.

Zespół miał za zadanie opracowanie programu szkoleniowego
obejmującego takie dziedziny jak przetargi, produkcja, planowanie,
kontrola ekonomiczna, administracja kontraktami, budowanie zespołu, seminaria z poszczególnych dziedzin, wizyty na kontraktach
i w zakładach, itd..

The group was in charge for designing the training program, which
should include modules for Tender, Production, Planning, Economical Control, Contract Administration, Team Building, seminars
on several subjects, visits to Sites, Plants, etc.

Tak powstał sześciomiesięczny program, którego mottem jest „nauka poprzez praktykę”.
Co trzy miesiące rozpoczynamy nowe edycje programu Akademia
MEP. Członkowie ostatnio utworzonych grup pochodzili nie tylko
z Polski, ale również z innych krajów Europy Środkowej, w których
Grupa działa.

The result was a 6 month duration program, based on ‘learning by
doing’.
We are starting a new edition of MEP Academy Program every 3
months, and the last groups included participants not only from
Poland, but also from other countries in Central Europe where the
Group is operating.

Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w Strzelinie wraz z dojazdami
Reconstruction of the viaduct over the railway line in Strzelin with access roads
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Po zakończeniu realizacji Programu Akademii MEP, nasi absolwenci muszą sprostać wyzwaniu polegającemu na wyborze zagadnienia
i sporządzeniu propozycji jego ulepszenia, która zostanie przedstawiona Zarządowi. Najlepsze propozycje są wdrażane przez Firmę a
ich autorzy nagradzani.

5.2 Proces rekrutacji

After concluding the MEP Academy Program, our Graduates are
challenged to identify a subject for which they develop a proposal of
improvement to be submitted to the Board. The best proposals are
implemented in the Company and the authors have a prize.

5.2 Recruitment Process

Nasza polityka polega na zrównoważeniu wewnętrznych i zewnętrznych praktyk rekrutacyjnych w celu pozyskania najlepszych
kandydatów na każde stanowisko w związku z czym korzystamy
z różnorodnych narzędzi rekrutacyjnych.

Our policy is to balance internal and external recruitment practices
in order to have best candidates for each position.
We are applying various recruitment tools for gaining best candidates from the market to fulfill our human resources needs.

Rozbudowa drogi krajowej nr 7, Kraków – Chyżne, odcinek Myślenice – Pcim
Extension of the national road no 7, Kraków – Chyżne, Myślenice – Pcim section

Roboty drogowe w ramach kontraktu Zbiornik Wodny Świnna Poręba
Road Works within Świnna Poręba Water Reservoir contract

Annual report 2008
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Assessment Center

Assessment Center

Assessment Center to przykład efektywnego narzędzia rekrutacyjnego, jakiego używa nasz Wydział Rozwoju Kadr w celu lepszego
wyboru kandydatów odpowiadających potrzebom firmy.
Zaczęliśmy stosować to narzędzie w 2007 roku, ponieważ, jak zdecydowano, stanowi ono najbardziej efektywny sposób doboru najlepszych kandydatów do udziału w projekcie Akademia MEP.

Assessment Center is an example of effective recruitment tool our
HR Development Division is using for better selection of candidates
according to company’s needs.
We start to use that tool in 2007 as it was agreed to be most effective way to select best candidate to participate in MEP Academy
Project.

Narzędzie to pozwala ocenić nastawienie, umiejętności oraz osiągane efekty pracy. Jest stosowane wobec grupy uczestników i polega
na korzystaniu z różnorodnych procesów diagnostycznych pozwalających na uzyskanie informacji na temat zdolności, potencjału rozwoju oraz innych niż techniczne kompetencji kandydatów.
Przewaga tego narzędzia nad innymi polega na tym, że Assessment
Center pozwala na rozpoznanie ogólnych umiejętności związanych
z wymaganiami stawianymi na danym stanowisku. Składają się na
nie różnorodne ćwiczenia w postaci symulacji różnych aspektów środowiska pracy tak, by były jak najbardziej zbliżone do wymagań stawianych w rzeczywistej pracy, co pozwala bliżej przyjrzeć się prawdziwym zachowaniom kandydatów. Ćwiczenia trwają cały dzień
i są prowadzone przez naszych wewnętrznych wykwalifikowanych
specjalistów ds. rozwoju kadr (oceniający), którzy następnie analizują kompetencje kandydatów wymagane na dane stanowisko.
Do metod używanych podczas Assessment Center należą:
• Rozmowa kwalifikacyjna
• Koszyk zadań (in-basket)
• Ćwiczenia w grupach
• Symulacje (indywidualne, jedynie z osobą oceniającą oraz w grupach)
• Studia przypadku i dyskusje w grupach
• Testy kompetencji

This tool is a method for assessing attitude, skills and performance.
It is applied to a group of participants by using of various diagnostic
processes in order to obtain information about candidates’ abilities,
non-technical competences or development potential.

Zakład prefabrykacji w Lubartowie
Prefabrication Plant in Lubartów

Budowa dojazdów do Centrum Handlowego FELICITY w Lublinie
Construction of the access roads to FELICITY Shopping Center in Lublin
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The advantage of using that tool than other is that Assessment Center allows to recognize general skills related to the requirements of
the job. It develops a set of varied exercises which are designed to
simulate different aspects of the work environment with aim to be
as similar as possible to real work requirements and as a result it allows to observe the real behaviors of candidates. These exercises last
full day and are conducted by our internal trained HR development
specialist (assessors) who then analyze competencies of candidates
critical for the position.
Various methods used during Assessment Center are:
• Structured interview
• In-basket exercise
• group exercise
• Simulations (individual, with assessor only, and group simulations)
• Case-studies and group discussions
• Merit related tests
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Kolejną zaletą AC jest bardzo wysoka efektywność, ponieważ daje on
obszerne, wyczerpujące i zindywidualizowane informacje o ocenianych
kandydatach, a także pozwala określić ich potencjał i umiejętności.

The final advantage is very high effectiveness as the AC report gives
comprehensive, broad and individualized information about assessed candidates with delimitation of their potential and skills

Umiejętności osobiste kandydatów oceniane podczas sesji AC:

We are able to assess the candidate’s personal skills as:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

umiejętności przywódcze/potencjał lidera
umiejętność negocjacji/perswazji
umiejętności komunikacyjne oraz cechy dobrego słuchacza
elastyczność
umiejętność pracy w grupie
umiejętności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów
• umiejętność planowania i umiejętności organizacyjne
• odporność na stres

Budowa wiaduktu drogowego wraz z dojazdami w Stalowej Woli
Construction of the road viaduct with ramps in Stalowa Wola

Annual report 2008

leadership skills / leader’s potential
negotiation / persuasion skills
communication skills and good listener qualities
flexibility
team work attitude
analytical and problem solving skills

• planning and organizing skills
• stress resistance

Przebudowa wiaduktu nad linią PKP w Strzelinie wraz z dojazdami
Reconstruction of the viaduct over the railway line in Strzelin with access roads
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5.3 Team building
Głównym zadaniem projektu Akademia MEP jest przygotowanie
wykwalifikowanego zespołu do objęcia w przyszłości kluczowych,
odpowiedzialnych i wymagających stanowisk, co pozwoli firmie
utrzymać się na coraz bardziej konkurencyjnym i zmiennym rynku.
Jednak bardzo istotnym zadaniem programu jest również stworzenie sieci pracowników w celach usprawnienia przyszłej współpracy. Było to powodem zorganizowania spotkań służących budowaniu zespołu (team building) dla uczestników Akademii MEP.
Każde z tych spotkań zawierało elementy rywalizacji i współzawodnictwa, a także współpracy i pracy w grupie.
Program integracyjny spełnił stawiane mu wymagania: uczestnicy
byli zaangażowani we wszystkie zadania, lepiej się poznali, pracowali ze sobą i pomagali sobie nawzajem. Wydaje się, że są bardziej
zżyci i lepiej niż wcześniej się komunikują.

5.3 Team building
Main purpose of MEP Academy project is to prepare trained staff
for responsible and demanding key positions in the company in the
future in order to keep up with more and more competitive and
changeable market.
However very important role of the program is also to create a network of employees for better cooperation in the future. It was the
reason for organization of team building events for MEP Academy
Participants.
Each event included elements of competing, of rivalry and at the
same time of work group and cooperation.
The integration program reached its purpose: the participants were
involved in all the tasks, they got to know each other better, worked
each other and helped one to another. They seem to be more integrated and more communicative than before.

Budowa autostrady A4, Zgorzelec – Krzyżowa, odcinek „B”: Wykroty – Krzyżowa
Construction of A4 motorway, Zgorzelec – Krzyżowa, part „B”: Wykroty – Krzyżowa
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5.4 Szkolenia:

5.4 Trainings

Przez cały 2008 rok skupiliśmy się na rozwoju zawodowym naszych pracowników.
Nasza troska o zagwarantowanie coraz lepszego działania poprzez
ciągłe dooskonalenie znalazła wyraz w realizacji zadań w dwu aspekatch – angażowania naszych pracowników w wymagające i ambitne zadania oraz zapewniania im szerokiego wachlarza formalnych szkoleń.

Within whole 2008 we were focused on the professional development of our employees.
That concern of doing better by improving all the time was accomplished in two aspects, by involving our employees in demanding,
ambitious tasks and by providing wide scope of formal trainings.

*nie uwzględniono obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa w pracy/*obligatory safety at work trainings not included
** nie uwzględniono wewnętrznych szkoleń umiejętności miękkich, które przedstawiono poniżej/**soft skills internal trainings not included, presented separately below

Budowa autostrady A2, odcinek Konin – Koło
Construction of A2 motorway, Konin – Koło section

Annual report 2008

Zespół zabudowy usługowo-biurowo-apartamentowej ANGEL WINGS
Complex of buildings for residential, office and services use ANGEL WINGS

23

RAPORT ZARZĄDZANIA

Wewnętrzne szkolenia umiejętności miękkich

Soft skills internal trainings

W celu doskonalenia umiejętności miękkich naszych pracowników,
w 2008 roku zorganizowaliśmy szkolenia prowadzone przez trenera wewnętrznego.

During 2008 in order to improve soft skills of our employees we
introduced the soft skills trainings conducted by internal coach.

Główne zagadnienia zawarte w projekcie dotyczącym umiejętności
miękkich:

Main concepts included in the soft training project:

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowa teoria komunikacji i przywództwa
Asertywność
Kanały komunikacji
Różnice kulturowe – przyczyny problemów w komunikacji międzykulturowej
Kultura organizacyjna
Aktywne słuchanie/trudni rozmówcy
Bariery w komunikacji
Prezentacje
Kierowanie zespołem
Radzenie sobie ze stresem
Przywództwo/ narzędzia lidera
Motywowanie, delegowanie
Feedback, konstruktywna krytyka

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basic theory of communication & leadership
Assertiveness
Channels of communication
Culture differences – reasons of problems in intercultural communication
Organizational culture
Active listening/difficult speakers
Barriers in communication
Presentations
Team management
Stress management
Leadership/ Tools of a leader
Motivating, delegating
Feedback, constructive critics

Narzędzia używane w projekcie:

Tools used in the project:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dyskusja
ćwiczenia rejestrowane za pomocą kamery
ćwiczenia indywidualne/w parach/ w grupach
symulacje
studia przypadku
teoria/prezentacje
burza mózgów
testy
artykuły

Budowa autostrady A2, odcinek Konin – Koło
Construction of A2 motorway, Konin – Koło section
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discussion
camera exercises
individual/pair/group exercises
simulations
case studies
theory/ presentations
brainstorming
tests
articles

Budowa autostrady A4, Zgorzelec – Krzyżowa, odcinek „B”: Wykroty – Krzyżowa
Construction of A4 motorway, Zgorzelec – Krzyżowa, part „B”: Wykroty – Krzyżowa

Sprawozdanie roczne 2008

MANAGEMENT REPORT

5.5 Zasoby ludzkie / Human Resources

Przebudowa autostrady A4, odcinek Balice – Opatkowice
Reconstruction of A4 motorway, Balice – Opatkowice section

Annual report 2008

Budowa autostrady A4, Zgorzelec – Krzyżowa, odcinek „B”: Wykroty – Krzyżowa
Construction of A4 motorway, Zgorzelec – Krzyżowa, part „B”: Wykroty – Krzyżowa
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6. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI

6. PERSPECTIVES/OUTLOOK

Pomimo mniej korzystnych warunków finansowych na rynku,
które prawdopodobnie doprowadzą do zmniejszonego wzrostu w
sektorze budownictwa, Mota-Engil Polska nie tylko ugruntuje swą
tradycyjną już obecność w sektorach drogowym i mostowym, ale
będzie także poszukiwać innych możliwości zróżnicowania swojej
działalności w Polsce w innych sektorach budownictwa takich jak
ochrona środowiska czy rynek kolejowy.

Despite the less favorable financial market conditions, that will probably lead to a smaller growth of the buildings construction sector,
Mota-Engil Polska will consolidate its traditional presence in the
roads and bridges sectors but will also continue to explore other opportunities and seek to diversify its activities in Poland to other areas of construction, such as the environment and railway markets.
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Perspektywy dla rynku infrastruktury transportowej są w nadchodzących latach dodatnie, zaś my sami zajmujemy właściwą pozycję, pozwalającą stawić czoła wyzwaniu, jakie stawia przed nami
ten sektor, który, choć bardzo obiecujący w odniesieniu do liczby
pojawiających się kontraktów, będzie świadkiem intensywnego
współzawodnictwa ze strony silnych podmiotów wywodzących się
z rynków objętych recesją.

The perspective for the transport infrastructure market is positive
for the years to come and we are well positioned and prepared to
face the challenge of a sector that, although very promising in terms
of volume of contracts to be released, will witness still the arrival of
an intensified competition from strong groups coming from depressed market areas.

Już przyznane i podpisane kontrakty stanowią stabilną bazę dla
portfela zamówień na rok 2009. Mota-Engil Polska będzie prowadzić, obok innych, następujące kontrakty: budowę drogi ekspresowej S7, odcinek pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Występą,
obejście Zembrzyc, budowę nowego mostu podwieszanego w Sandomierzu oraz odbudowę mostów i wiaduktów w Stalowej Woli,
Jarosławiu i Piaskach.

The already awarded and signed contracts constitute a confortable
basis for a solid order book in 2009. Mota-Engil Polska will carry
out, among others, the construction of the S7 expressway section between Skarzysko-Kamienna and Wystepa, the Zembrzyce by-pass,
the new suspended bridge in Sandomierz and the reconstruction of
bridges and viaducts in Stalowa Wola, Jaroslaw and Piaski.

Wysoko wykwalifikowani oraz oddani pracownicy Mota-Engil Polska, rzetelne i odpowiedzialne kierownictwo, efektywna kontrola
kosztów oraz silna polityka oceny ryzyka, wraz ze stabilną strukturą standardów i polityk wewnętrznych nieprzerwanie stanowią
fundamentalną część naszej działalności oraz są kluczowymi czynnikami naszego sukcesu.

Mota-Engil Polska’s highly skilled and committed employees, reliable and responsible management, cost effective construction, and
a strong policy of risk assessment, together with a solid framework
of regulations and policies, continued to be a fundamental part of
our operation and key factors in our success.

Nasza obecność na rynku, umotywowana jasno sprecyzowaną Wizją,
Misją, Wartościami oraz Kodeksem Etycznym opiera się na zrozumieniu lokalnych warunków i środowiska budowlanego oraz szacunku dla najlepszych zwyczajów środowiskowych i społecznych.

Substantiated by our Vision, Mission and Values and also by our
ethics code, our presence in the market is based on the understanding of local conditions and construction environment and the respect for the best environmental and social practices.

Obecne uwarunkowania rynkowe oraz trwający kryzys finansowy
czynią przewidywania krótkoterminowe nawet trudniejszymi niż
zwykle, jednak jesteśmy przekonani, że pomimo trudnych czasów,

Current market conditions and the ongoing financial crisis make the
short term forecasting more difficult than usual but we are strongly
convinced that despite the challenging times, we have good con-

Rozbudowa drogi krajowej nr 7, Kraków – Chyżne, odcinek Myślenice – Pcim
Extension of the national road no 7, Kraków – Chyżne, Myślenice – Pcim section

Budowa autostrady A4, Zgorzelec – Krzyżowa, odcinek „B”: Wykroty – Krzyżowa
Construction of A4 motorway, Zgorzelec – Krzyżowa, part „B”: Wykroty – Krzyżowa
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spełniamy wszystkie warunki nie tylko by pokonać czekające na
nas trudności, ale również by wykorzystać pojawiające się na rynku
możliwości.

ditions to overcome the awaited difficulties but also to take advantage of the inevitable market opportunities.

7. INNE OBOWIĄZKOWE INFORMACJE

7. OTHER MANDATORY INFORMATION

Mota-Engil Polska S.A. nie posiada żadnych przeterminowanych
długów względem Skarbu Państwa lub innych podmiotów publicznych, w tym względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także
żadnych zobowiązań podatkowych oraz nie opłaconych składek.

Mota-Engil Polska S.A. has no past-due debts to the State or other
public entities, including Social Security and its taxes and contributions are all settled.

W ramach realizowanej przez siebie polityki odpowiedzialności
społecznej Spółka powzięła wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia, by jej działalność miała jak najmniejszy wpływ na gospodarkę. Środkami tymi został objęty również sprzęt, zaplecze przemysłowe oraz budynki.

Within the scope of its social responsibility policy the Company has
taken every step to ensure that its business has the least possible
impact in the economy. These measures extend to the equipment,
fixed industrial facilities and buildings.

8. PROPOZYCJA DOTYCZĄCA PODZIAŁU ROCZNEGO 8. PROPOSAL FOR APPROPRIATION OF THE NET
ZYSKU NETTO
PROFIT OF THE YEAR
Rada Nadzorcza Mota-Engil Polska S.A., po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 17.03.2009 roku w przedmiocie sposobu
podziału zysku netto Spółki w roku obrotowym 2008, postanawia
zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie uchwały o podziale zysku w kwocie
1.840.104,99 PLN , poprzez jego przeznaczenie w całości na kapitał
zapasowy Spółki.

Having considered the application of the Management Board dated
March 17th 2009 concerning the appropriation of the Company’s
net profit for the financial year 2008, the Supervisory Board of Mota
-Engil Polska S.A. decides to propose, at the general Shareholders’
Meeting, the adoption of regulation on appropriation of profit in
the amount of 1.840.104,99 PLN by assigning the whole sum to the
disclosed capital of the Company.

Sprawozdanie roczne 2008

Przebudowa drogi krajowej nr 7, odcinek Zabornia – Chyżne
Reconstruction of the national road no 7, Zabornia – Chyżne section

INFORMACJE DODATKOWE
ADDITIONAL INFORMATION

Budowa autostrady A2, odcinek Konin – Koło
Construction of A2 motorway, Konin – Koło section

ADDITIONAL INFORMATION

Poniżej prezentujemy zatwierdzone przez niezależnego audytora
sprawozdania finansowe wraz z głównymi dodatkowymi informacjami objaśniającymi.
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Please find below the financial statements by the independent auditor with the general additional explanations approved.
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1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ ZASADY RACHUNKOWOWŚCI
1.1 Informacje ogólne

1. INTRODUCTION TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AND ACCOUNTING POLICIES
1.1 General Information

Spółka Mota-Engil Polska S.A. rozpoczęła działalność gospodarczą 1 marca 1996 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa
państwowego. Spółka została utworzona Aktem Notarialnym
z dnia 19 grudnia 1995 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy
w dniu 1 marca 1996 roku uzyskując wpis w Rejestrze Handlowym
pod nr RHB 6589.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 maja
2001 roku Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod
nr KRS 0000012902.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 350980504.
Do 30 listopada 2004 roku Spółka działała pod nazwą Krakowskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z siedzibą w Krakowie
przy ul. Mogilskiej 25.

Mota Engil-Polska S.A. started its business activity on March 1st 1996
as a result of transformation of a national company. The company
was established with a notarial deed on December 19th 1995 and registered in the District Court of Kraków Śródmieście, VI Commercial Division of the National Court Register on March 1st 1996 under
entry no 6589 in the Commercial Register, Section B.
The company was entered in the Register of Entrepreneurs under
the KRS no 0000012902.
The company was awarded the statistical REGON number
350980504.
Till November 30th 2004 the Company ran business under the name
Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. with the registered office in Kraków, ul. Mogilska 25.

Od 1 grudnia 2004 roku Spółka KPRD S.A. po połączeniu ze spółką
Przedsiębiorstwo Budowy Mostów w Lubartowie sp. z o.o. działała
pod nazwą Mota-Engil Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej 14a (zmiana rejestracji – wpis do KRS:
0000012902 zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 1 grudnia 2004

Starting from December 1st 2006, following merger with Przedsiębiorstwo Budowy Mostów in Lubartów sp. Z o.o., KPRD acted as MotaEngil Polska S.A. with the registered office in Kraków, ul. Sołtysowska
14a (change of the entry in the National Court Register [KRS] – entry
no 0000012902 pursuant to the decision of the Court dated December
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3. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

1st 2004). In the financial year 2007 the place of the registered office
of the Company changed (KRS entry pursuant to the decision of the
Court dated June 29th 2007). Now, the company’s registered office is
in Kraków, ul. Wadowicka 8 W.
The existence of the Company shall be indefinite.
In accordance with the Articles of Association, the Company’s core
business is:
1. execution of works connected with construction of roads and motorways,
2. construction of roads for motor vehicles and railways,
3. execution of general construction works connected with erection
of residential and non-residential buildings,

4. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

4. execution of general construction works connected with erection
of buildings,

5. wykonywanie robót związanych z budową mostów i tuneli,

5. execution of works connected with construction of bridges and
tunnels,
6. execution of general construction works within the scope of bridge structures.

roku). W roku obrotowym 2007 nastąpiła zmiana siedziby Spółki
(wpis do KRS zgodnie z postanowieniem Sądu z dnia 29 czerwca
2007 roku). Obecnie siedziba Spółki znajduje się w Krakowie przy
ul. Wadowickiej 8 W.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest:
1. wykonywanie robót związanych z budową dróg i autostrad,
2. budowa dróg kołowych i szynowych,

6. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów
mostowych.

1.2 Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31.12.2008, ponieważ korzysta ze zwolnienia
na podstawie MSR 27.10.

1.3 Skład Zarządu Spółki

1.2 Identification of Consolidated Financial Statements
The Company does not prepare the consolidated financial statements for the year ended December 31st 2008, as it is exempted
from doing so in accordance with IAS 27.10.

1.3 The Company’s Management Body

W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku wchodzili:

As at Dec 31st 2008, the Company’s Management Board comprised:

Fernando Alberto Fiel e Barbosa
Paulo Jorge Machado Ribeiro da Silva
Pedro Jose Alves Fernandes
Paulo Ricardo Ferreira Dias

Fernando Alberto Fiel e Barbosa
Paulo Jorge Machado Ribeiro da Silva
Pedro Jose Alves Fernandes
Paulo Ricardo Ferreira Dias

Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie.

1.4 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 16.03.2009 roku.

1.5 Inwestycje Spółki
Spółka posiada inwestycje w następujących jednostkach zależnych
i współzależnych:
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President of the Management Board
Management Board Member
Management Board Member
Management Board Member

Till the day of approval of these Financial Statements, the personnel
of the Management Board was not changed.

1.4 Approval of the Financial Statements
These Financial Statements were approved for publication by the
Management Board on 16.03.2009.

1.5 Investment Projects of the Company
The Company holds its investment projects in the following subsidiaries and co-subsidiary companies:
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Na dzień 31 grudnia 2008 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Spółkę w podmiotach zależnych i współzależnych
jest równy udziałowi Spółki w kapitałach tych jednostek.

1.6 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie
i szacunkach
1.6.1 Profesjonalny osąd

As at December 31st 2008 the percentage of the voting rights held
by the Company in the subsidiaries and co-subsidiary companies is
equal to the Company’s equity stake in these companies.

1.6 Principal Valuation based on Professional Judgments and
Estimates
1.6.1 Professional Judgments

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień takich jak leasing, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.

In the process of application of accounting policies towards such
issues as lease, apart from accounting estimates, professional judgment by the management was most significant.

Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści
ekonomicznej każdej transakcji.

Lease contracts are classified as operational or finance leases on the
basis of the scope in which the risk and advantages inherent in the
possession of the leased asset are on the part of the lessor/lessee.
The classification is based on economic content of each transaction.

W swoim portfelu inwestycyjnym Spółka posiada umowy leasingu
finansowego (podatkowo operacyjnego), a także jest stroną umów
leasingu operacyjnego, których przedmiotem są jednostki sprzętowe i transportowe.

In its investment portfolio the Company holds finance lease contracts (tax operating lease) and, furthermore, it is also a party to operating lease contracts in which equipment and transportation units
are the subjects.

1.6.2 Niepewność szacunków

1.6.2 Uncertainty in Estimates

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości
i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty
wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku
finansowym.

The more significant estimates concerning the future and other key
sources of uncertainty as at the balance-sheet date, associated with
significant risk of crucial adjustments of the book value of assets
and liabilities in the following financial year is discussed below.

• Utrata wartości aktywów

• Impairment of assets

Spółka przeprowadza testy na utratę wartości poszczególnych aktywów (grup aktywów) takich jak: aktywa niematerialne, rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne, wyceniane w myśl
modelu kosztowego. Testy te są przeprowadzane co najmniej raz w
roku, na koniec okresu obrachunkowego.

The Company carries out impairment tests for individual assets
(groups of assets) such as: intangible assets, property, plant and
equipment, investment property estimated in accordance with cost
model. The tests are carried out at least once a year, at the end of
financial year.
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W przypadku braku możliwości określenia wartości godziwej analizowanych aktywów przeprowadzenie testu wymaga oszacowania
wartości ekonomicznych (użytkowych) ośrodka wypracowującego
środki pieniężne, do których zostały przypisane te aktywa.

If estimation of the fair value of the analyzed assets is impossible,
for the test to be carried out, it is necessary to estimate the economic
values (values in use) of the cash generating unit in which the assets
belong.

Oszacowanie wartości użytkowej polega na ustaleniu przyszłych
przepływów pieniężnych generowanych przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne i wymaga ustalenia stopy dyskontowej do
zastosowania w celu obliczenia bieżącej wartości tych przepływów.
Wzrost zastosowanej stopy dyskontowej spowodowałby rozpoznanie dodatkowego odpisu z tytułu utraty ich wartości.

Estimation of the value in use involves estimation of future cash
arising from the cash generating unit and requires fixing of discount
rates to be used for calculations of current value of these cash flows.
Increase of the used discount rate would lead to recognition of additional impairment loss.

• Wycena rezerw

• Valuation of Provisions

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane
za pomocą metod aktuarialnych przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną. Zmiana wskaźników finansowych będących podstawą
szacunku tj. wzrost stopy dyskonta spadek wskaźnika wynagrodzeń oraz zmiana przyjętej do wyliczeń stopy mobilności (rotacji)
pracowników, mogłyby spowodować spadek wartości rezerwy.

Provisions for employee benefits have been estimated with actuarial
methods by expert external company. Change in financial ratio basic for the valuation, that is, increase of the discount rate, decrease of
the salary and wage rate and change in the accepted acid ratio could
lead to the impairment of the provision.

• Stawki amortyzacyjne

• Amortization and Depreciation Rates

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalona jest na podstawie
przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników
rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.

Amortization and depreciation rates are determined in accordance
with the predicted period of economic life of property, plant and
equipment and intangible assets. The Company annually verifies
the assumed economic lives on the basis of current estimates.

1.7 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z konwencją kosztu historycznego, z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych oraz pochodnych instrumentów finansowych, które
są wyceniane według wartości godziwej.
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu,
że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości, tj. przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2008
roku, działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie,
bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości. Zarząd Spółki
nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia
dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w dającej się
przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok
od dnia bilansowego na skutek zamierzonego lub przymusowego
zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej
działalności.

1.7.1 Oświadczenie zgodności
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(„MSSF”) oraz MSSF zatwierdzonymi przez UE.

1.7.2 Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego
Walutą pomiaru Spółki i walutą sprawozdawczą niniejszego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN).
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1.7 Bases of Preparation of Financial Statements
These financial statements have been prepared in accordance with
the Historical Cost Accounting Convention, except for investment
property and derivative financial instruments, whose valuation is
based on fair value. The Company’s financial statements have been
prepared at the adopted assumption that the Company shall continue its business activity in the foreseeable future, that is, for at least
12 months counting from December 31st 2008, within basically unchanged scope and without being put in liquidation or insolvency.
As at the date of signing the financial statements, the Management
Board does not find facts or circumstances which would indicate threat to the continuity of the Company’s business in the foreseeable
future covering the period of minimum one year counting from the
balance-sheet date as a result of intended or compulsory renunciation or significant limitation of its previous activity.

1.7.1 Statement of Compliance
These financial statements have been prepared in accordance with
International Standards of Financial Reporting (ISFR) and ISFR approved by the EU.

1.7.2 Functional and Reporting Currency
The Company’s functional currency and reporting currency of these
financial statements is PLN.
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1.7.3 Główne obszary różnic pomiędzy krajowymi zasadami
rachunkowości, a przyjętymi Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości zostały wprowadzone na podstawie uchwały NWZA z dnia 14 grudnia 2007 roku. Na
mocy tej uchwały począwszy od sprawozdania finansowego za
okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007
roku, sprawozdania finansowe sporządza się zgodnie z MSSF obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.

1.8 Istotne zasady rachunkowości
1.8.1 Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej

1.7.3 Main Differences between National Accounting
Standards and Adopted International Standards of
Financial Reporting
International Accounting Standards have been introduced pursuant to resolution of the Shareholders’ Meeting dated December
14th 2007. Pursuant to the resolution, starting from the financial statements for the reporting period January 1st 2007 - December 31st
2007, financial statements are prepared in accordance with IFRS applicable within the territory of the European Union.

1.8 Principal Accounting Policies
1.8.1 Foreign Currency Valuation

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w
dniu zawarcia transakcji, od grudnia 2008 przy zastosowaniu kursu
z dnia poprzedzającego dzień zawarcia transakcji.

Transactions expressed in currencies other than PLN shall be translated into PLN at the rates of exchange prevailing at the dates of the
individual transactions, since December 2008 at the rates of exchange prevailing at the day preceding the transaction.

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone
w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie
przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu
sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty
przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów)
finansowych lub, w przypadkach określonych zasadami (polityką)
rachunkowości, kapitalizowane w wartości aktywów. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według kosztu historycznego
wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości godziwej.

As at the balance-sheet date, assets and financial liabilities in currencies other than PLN are translated into PLN at the mid-exchange rate of a particular currency of the end of the reporting period,
quoted by the National Bank of Poland. Differences arising from
the translation are reported as financial income (costs) or, for cases
specified in the accounting policies, compounded in the asset value.
Non-financial assets and liabilities recognized at historical expense
and expressed in foreign currency are recorded at the historical rate
of the day of transaction. Non-financial assets and liabilities recognized at fair value expressed in foreign currency are translated at
the rate of the date of preparing fair-value estimates.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:

The following exchange rates have been adopted for the balancesheet valuation:

1.8.2 Rzeczowe aktywa trwałe

1.8.2 Tangible Fixed Assets

Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są według ceny nabycia/
kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość początkowa środków
trwałych obejmuje ich cenę nabycia powiększoną o wszystkie koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika
majątku do stanu zdatnego do używania. W skład kosztu wchodzi
również koszt wymiany części składowych maszyn i urządzeń
w momencie poniesienia, jeśli spełnione są kryteria rozpoznania.
Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania,
takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków
i strat w momencie ich poniesienia.

Tangible fixed assets are recognized at the purchase price/production cost decreased by amortization and write-offs including
impairment of value. Initial value of fixed assets includes their purchase price increased by total expenditures directly connected with
the purchase and adjustment of the assets to usable condition. The
expenditures also include costs of exchanging component parts of
machines and devices on incurrence, if recognition criteria are satisfied. The income statement is charged with costs incurred after
the date of putting the asset to use, such as maintenance and repair
costs, on incurrence.

Środki trwałe w momencie ich nabycia zostają podzielone na części
składowe będące pozycjami o istotnej wartości, do których można

On acquisition, fixed assets are divided into constituents (items of
significant value), which can be assigned individual useful lives.
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przyporządkować odrębny okres ekonomicznej użyteczności. Częścią składową środków trwałych są również koszty ich modernizacji
i ulepszeń.

Costs of modernization and improvements are also constituents of
fixed assets.

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez szacowany okres
użytkowania danego składnika aktywów, wynoszący:

The Company uses the straight-line depreciation method for the
estimated useful life of individual asset, that is:

Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji
składników aktywów weryfikuje się corocznie, i w razie konieczności
– koryguje z efektem od początku następnego roku obrotowego.

Ending value, useful life and depreciation method of assets are annually verified and, if necessary, corrected with effect from the beginning of the following financial year.

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

Fixed asset can be derecognized from the balance sheet after it has
been disposed of or if no future economic benefits are expected from
its further use. Any profit/loss resulting from derecognizing of such
an asset from the balance sheet (calculated as difference between net
disposal proceeds and carrying amount of the item) are reported in
the income statement for the period when the derecognizing was
made.

Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie
przekraczającym 1 roku lub wartości początkowej poniżej 3,5 tysięcy
złotych są jednorazowo odpisywane w koszty amortyzacji po ich wydaniu do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
natomiast przedmioty długotrwałego użytku takie jak: meble, odzież
robocza, drobne narzędzia o cenie do 3,5 tysięcy złotych w momencie
wydania ich do użytkowania obciążają konto kosztów.

Assets whose expected useful life does not exceed 1 year or whose
initial value is lower than 3 500 PLN are written off in the amortization and depreciation costs after their putting into use and recorded
in the fixed assets register, while assets with long useful life, e.g.
furniture, working clothes, fine tools whose price does not exceed
3 500 PLN charge the “expenses” on putting to use.

Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku
budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu utraty
wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do używania.

Investment projects in progress apply to fixed assets under construction or in assembly and are recognized as purchase prices or production costs, decreased by possible impairment loss. Investment
projects in progress are not subject to depreciation until the investment is completed and the asset is put into use.

1.8.3 Nieruchomości inwestycyjne

1.8.3 Investment Properties

Początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych następuje według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Wartość
bilansowa składnika aktywów obejmuje koszt wymiany części składowej nieruchomości inwestycyjnej w chwili jego poniesienia, o ile
spełnione są kryteria ujmowania, i nie obejmuje kosztów bieżącego
utrzymania tych nieruchomości.

Investment property is initially recognized at purchase cost, including transaction costs. Carrying amount of an asset includes costs
of changing component parts of the investment property on incurrence (provided that recognition criteria are satisfied) and does not
include the costs of maintenance of these properties.

Po początkowym ujęciu, nieruchomości inwestycyjne są wykazywane według wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian
wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych są ujmowane
w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powstały.

After the initial recognition, investment properties are recognized at
fair value. Profits or losses arising from changes in the fair value of
investment property must be included in the income statement for
the period in which it arises.
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Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku
ich zbycia lub w przypadku stałego wycofania danej nieruchomości
inwestycyjnej z użytkowania, gdy nie są spodziewane żadne przyszłe korzyści z jej sprzedaży. Wszelkie zyski lub straty wynikające
z usunięcia nieruchomości inwestycyjnej z bilansu są ujmowane
w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym dokonano takiego usunięcia.

1.8.4 Wartości niematerialne

Investment properties are derecognized from the balance sheet
when disposed of or permanently withdrawn from use when and
no future benefits are expected from their disposal. Profits/ losses
arising from derecognizing of investment property from balance
sheet must be included in the income statement for the period in
which derecognizing arises.

1.8.4 Intangible Assets

Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji lub wytworzone (jeżeli spełniają rozpoznania dla kosztów prac badawczych
i rozwojowych) wycenia się przy początkowym ujęciu odpowiednio
w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Cena nabycia wartości
niematerialnych nabytych w transakcji połączenia 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 wartości. Nakłady poniesione
na wartości niematerialne wytworzone we własnym zakresie, z wyjątkiem aktywowanych nakładów poniesionych na prace rozwojowe, nie są aktywowane i są ujmowane w kosztach okresu, w którym
zostały poniesione.
Spółka ustala, czy okres użytkowania wartości niematerialnych jest
ograniczony czy nieokreślony. Wartości niematerialne o ograniczonym 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 wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania są weryfikowane przynajmniej na koniec każdego roku
obrotowego. Zmiany w oczekiwanym okresie użytkowania lub
oczekiwanym sposobie konsumowania korzyści ekonomicznych
pochodzących z danego składnika aktywów są ujmowane poprzez
zmianę odpowiednio okresu lub metody amortyzacji, i traktowane
jak zmiany wartości szacunkowych. Odpis amortyzacyjny składników wartości niematerialnych o ograniczonym okresie użytkowania
ujmuje się w rachunku zysków i strat w ciężar tej kategorii, która
odpowiada funkcji danego składnika wartości niematerialnych.

Intangible assets purchased with a separate transaction or produced (if they satisfy the recognition criteria for the costs of development works) are estimated with the initial recognition in the
purchase price or production cost respectively. Purchase price of
intangible assets purchased by merger of undertakings is equivalent to their fair value for the date of merger. After initial recognition, intangible assets are recognized as purchase or production
cost decreased by amortization and impairment loss. Costs incurred for intangible assets produced within the company’s own scope, except for activated expenses incurred for development works,
are not activated and must be included in the costs of the period in
which they arise.

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

Intangible assets whose useful life is indefinite or which are not being used are subject to verification for possible impairment of value
with regard to particular assets or at the level of cash generating
unit.

Okresy użytkowania są poddawane corocznej weryfikacji, a w razie potrzeby, korygowane z efektem od początku następnego roku
obrotowego.

Working limes are subject to annual verifications and, if necessary,
corrected with the effect from the beginning of the following financial year.

Amortyzacja jest naliczana metodą liniową przez przewidywany
okres użytkowania.

The Company uses the straight-line depreciation method for the
estimated useful life of individual asset.

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

The expected period of economic life is in accordance with the following:

Oprogramowanie komputerowe
3 lata
Inne wartości niematerialne i prawne
5 lat
Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 3.500 zł odnoszone są jednorazowo w koszty amortyzacji.

Computer software
3 years
Other intangible fixed assets
5 years
Intangible fixed assets whose value does not exceed 3 500 PLN are
one-off recorded in amortization and depreciation costs.
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Whether the useful life of intangible assets is definite or indefinite
is decided by the Company. Intangible assets whose useful life is
definite are depreciated within the period of their working lives and
subject to impairment tests whenever indications of the impairment
of their value appear. Period and method of depreciation of intangible assets whose useful life is definite are verified at least at the
end of each financial year. Changes in the expected useful life or
method of consumption of economic benefit arising from particular
asset are recognized as change in the depreciation period or method
respectively and treated as changes in estimates. Depreciation charge of intangible assets whose useful life is definite must be included
in income statement within a category equivalent to the function of
the asset.
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Zyski lub straty wynikające z usunięcia wartości niematerialnych
z bilansu są wyceniane według różnicy pomiędzy wpływami ze
sprzedaży netto a wartością bilansową danego składnika aktywów
i są ujmowane w rachunku zysków i strat w momencie ich usunięcia z bilansu.

1.8.5 Leasing

Profits and losses arising from derecognizing of intangible fixed assets from the balance sheet are estimated in accordance with difference between net sales and carrying amount of the asset and must
be included in the income statement when derecognized from the
balance sheet.

1.8.5 Leases

Umowy leasingu finansowego, które przenoszą na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i korzyści wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, są ujmowane w bilansie na dzień rozpoczęcia leasingu według
niższej z następujących dwóch wartości: wartości godziwej środka
trwałego stanowiącego przedmiot leasingu lub wartości bieżącej
minimalnych opłat leasingowych. Opłaty leasingowe są rozdzielane pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania
z tytułu leasingu, w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy
odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe
są ujmowane bezpośrednio w ciężar rachunku zysków i strat.

Finance lease agreements which transfer full risk and profits resulting
from the possession of the lease object to the Company are recognized in the balance sheet as at the date of the lease commencement
according to one of the two values below: fair value of the fixed asset
comprising the lease object or present value of minimum lease charges. The breaking down of the lease charges is into financial expenses
and decrease of the lease liability balance in such a way as to enable
obtaining of full interest rate form the liability to be repaid. Financial
expenses are included directly in the income statement.

Środki trwałe użytkowane na mocy umów leasingu finansowego są
amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres
użytkowania środka trwałego lub okres leasingu.

Fixed assets used pursuant to finance lease agreements are depreciated for shorter of the two periods: estimated useful life of the
asset or term of the lease.

1.8.6 Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek
przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie
stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności
przeprowadzenia corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła
utrata wartości, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego
środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.

1.8.7 Udziały i akcje w jednostkach zależnych,
stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
Udziały i akcje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięciach wykazywane są według kosztu historycznego.

1.8.8 Aktywa finansowe

1.8.6 Impairment of Non-financial Fixed Assets
For each balance-sheet day the Company makes assessment as to
whether there are any indicators of impairment to non-financial assets. If such indications appear or annual impairment tests are necessary, the Company estimates the recoverable value of an asset or
cash generating unit to which the asset belongs.

1.8.7 Equity Investment projects in Subsidiary Companies,
Associated Companies and Co-subsidiary Companies
Equity Investment Projects in Subsidiary Companies, Associated
Companies and Co-subsidiary companies are recognized as historical costs.

1.8.8 Financial Assets

Aktywa finansowe dzielone są na następujące kategorie:
– aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
– aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
finansowy,
– pożyczki udzielone i należności,
– aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Financial assets are divided into several categories:

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to
inwestycje o określonych lub możliwych do określenia płatnościach
oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma
możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według
zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy
procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich
zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Financial assets held to maturity are investment projects of defined
or definable payments and settled maturity date which the Company has the positive intent and ability to hold to maturity. Financial
assets held to maturity are reported as amortized cost with the effective interest rate method. Financial assets held for sale are classified as non-current if their maturity exceeds 12 months from the
balance-sheet date.
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– financial assets held to maturity;
– financial assets valuated at their fair value by financial result;
– borrowings granted and payables;
– financial assets available for sale.
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A) Utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne
przesłanki utraty wartości składnika aktywów finansowych lub
grupy aktywów finansowych.

B) Aktywa ujmowane według zamortyzowanego kosztu
Jeżeli istnieją obiektywne przesłanki na to, że została poniesiona
strata z tytułu utraty wartości pożyczek udzielonych i należności
wycenianych według zamortyzowanego kosztu, to kwota odpisu
aktualizującego z tytułu utraty wartości równa się różnicy pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych a wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych
(z wyłączeniem przyszłych strat z tytułu nieściągnięcia należności,
które nie zostały jeszcze poniesione), zdyskontowanych z zastosowaniem pierwotnej (tj. ustalonej przy początkowym ujęciu) efektywnej stopy procentowej. Wartość bilansową składnika aktywów
obniża się bezpośrednio lub poprzez rezerwę. Kwotę straty ujmuje
się w rachunku zysków i strat.

C) Aktywa finansowe wykazywane według kosztu
Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości nienotowanego instrumentu kapitałowego, który nie jest wykazywany według wartości godziwej, gdyż jego wartości godziwej
nie można wiarygodnie ustalić, albo instrumentu pochodnego, który jest powiązany i musi zostać rozliczony poprzez dostawę takiego
nienotowanego instrumentu kapitałowego, to kwotę odpisu z tytułu utraty wartości ustala się jako różnicę pomiędzy wartością bilansową składnika aktywów finansowych oraz wartością bieżącą oszacowanych przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych
przy zastosowaniu bieżącej rynkowej stopy zwrotu dla podobnych
aktywów finansowych.

D) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Jeżeli występują obiektywne przesłanki, że nastąpiła utrata wartości
składnika aktywów finansowych dostępnego do sprzedaży, to kwota
stanowiąca różnicę pomiędzy ceną nabycia tego składnika aktywów
(pomniejszona o wszelkie spłaty kapitału i – w przypadku aktywów
finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej – amortyzację)
i jego bieżącą wartością godziwą, pomniejszoną o wszelkie odpisy
z tytułu utraty wartości tego składnika uprzednio ujęte w rachunku
zysków i strat, zostaje wyksięgowana z kapitału własnego i przeniesiona do rachunku zysków i strat. Nie można ujmować w rachunku
zysków i strat odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych kwalifikowanych jako dostępne do sprzedaży. Jeżeli w następnym okresie wartość godziwa instrumentu dłużnego
dostępnego do sprzedaży wzrośnie, a wzrost ten może być obiektywnie łączony ze zdarzeniem następującym po ujęciu odpisu z tytułu
utraty wartości w rachunku zysków i strat, to kwotę odwracanego
odpisu ujmuje się w rachunku zysków i strat.

1.8.9 Wbudowane instrumenty pochodne
Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty pochodne, jeżeli wszystkie z następujących
warunków są spełnione:

44

A) Impairment of Financial Assets
For each balance-sheet day the Company makes assessments as to
whether there are any indicators of impairment of individual financial asset or group of assets.

B) Assets Stated at Amortized Cost
If there are objective indications of loss resulting from impairment
of granted borrowings and payables estimated in accordance with
amortized cost, the sum of impairment loss is equivalent to difference between carrying amount of the asset and current value of the
estimated future cash flows (except for future losses resulting from
uncollected receivables not yet incurred), discounted by the use of
initial (i.e. established for initial recognition) effective interest rate.
Carrying amount of an asset is decreased directly or by provision.
The loss is reported in income statement.

C) Financial Assets Stated at Cost
If there are objective indicators of impairment of unquoted capital
instrument not recognized at fair value and whose fair value is impossible to be objectively estimated or of related derivative which
must be settled by supply of such an unquoted capital instrument,
the sum of impairment loss is determined as difference between carrying amount of the asset and current value of estimated future cash
flows discounted with the use of current market rate of return for
similar financial assets.

D) Financial Assets Available for Sale
If there are objective indicators of impairment of financial asset available for sale, the sum which is the difference between purchase
price of the asset (decreased by all principal repayments and – for
financial assets valuated in accordance with amortized cost with the
effective interest rate method – amortization and depreciation) and
its current fair value, decreased by any impairment losses of the asset previously recognized in income statement is derecognized from
the Company’s assets and transferred to the income statements. Reversals of impairment losses of capital instruments qualified as available for sale must not be included in income statement. If value of
debt instrument available for sale increases in the following period
and the increase can be objectively connected with the event which
took place following the impairment loss recognition in income statement, the sum of the reversed impairment loss must be included
in income statement.

1.8.9 Embedded Derivative Instruments
Embedded derivative instruments are separated from agreements
and treated as derivatives provided that the following conditions
are satisfied:
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• charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie
są ściśle związane z ekonomicznym charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany;

• economic character and risk of the embedded instrument are not
strictly connected with economic character and risk of the agreement in which the instrument is embedded;

• samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji
jak instrument wbudowany spełniałby definicję instrumentu pochodnego;

• individual instrument whose delivery terms are identical to those
of the embedded instrument would satisfy the requirements for
derivative instrument;

• instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego wartości godziwej nie są odnoszone
do rachunku zysków i strat.

• hybrid instrument is not reported at fair value and changes in its
fair value do not concern income statement.

Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w podobny
sposób jak samodzielne instrumenty pochodne, które nie są uznane
za instrumenty zabezpieczające.

Embedded derivatives are reported similarly to individual derivatives which are not regarded as hedging instruments.

1.8.10 Pochodne instrumenty finansowe i zabezpieczenia

1.8.10 Derivative Financial Instruments and Hedges

Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami kursów
wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty walutowe typu
forward. Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane do wartości godziwej i na dzień bilansowy prezentowane w
tych samych pozycjach, gdzie są prezentowane zabezpieczane nimi
transakcje.

Derivative instruments used by the Company to protect itself against exchange-rate risk are mostly currency forward contracts. Such
derivative financial instruments are valuated with regard to fair value and as at the balance-sheet date presented in the same categories
as transactions which they hedge.

Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej instrumentów pochodnych, które nie spełniają zasad rachunkowości zabezpieczeń są bezpośrednio odnoszone na wynik finansowy netto roku obrotowego.

Profits/losses for changes in fair value of derivatives which do not
satisfy the conditions of hedge accountancy are directly charged to
net financial result of the financial year.

A) Zabezpieczenie wartości godziwej
Zabezpieczenie wartości godziwej Spółki to zabezpieczenie przed
zmianami wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub zobowiązania lub nie ujętego uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania,
albo wyodrębnionej części takiego składnika aktywów, zobowiązania
lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania, które przypisać
można konkretnemu rodzajowi ryzyka i które mogłoby wpływać na
rachunek zysków i strat. W przypadku zabezpieczenia wartości godziwej, wartość bilansowa zabezpieczanej pozycji jest korygowana o zyski
lub straty z tytułu zmian wartości godziwej wynikających z zabezpieczanego ryzyka, instrument zabezpieczający jest wyceniany do wartości godziwej, a zyski i straty z tytułu instrumentu zabezpieczającego
i pozycji zabezpieczanej są odnoszone do rachunku zysków i strat.

B) Zabezpieczenie przepływów pieniężnych
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych to zabezpieczenie przed
zagrożeniem zmiennością przepływów pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanemu z ujętym
składnikiem aktywów lub zobowiązaniem lub z wysoce prawdopodobną planowaną transakcją, i które mogłoby wpływać na rachunek
zysków i strat. Część zysków lub strat związanych z instrumentem
zabezpieczającym, która stanowi efektywne zabezpieczenie ujmuje
się bezpośrednio w kapitale własnym, a nieefektywną część ujmuje
się w rachunku zysków i strat.

1.8.11 Zapasy
Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia/kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży
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A) Fair Value Hedge
The Company’s fair value hedge secures against changes in fair value of the recognized asset, liability, not recognized future liability,
separated part of such an asset, liability or reasonably anticipated
future liability which can be ascribed to particular risk type and
which could influence income statement. For fair value hedge, the
carrying amount of the item being hedged is adjusted by profits/
losses by virtue of changes in fair value resulting from he hedged
risk, hedging instrument is valuated as fair value, while profits/
losses for hedging instrument and item being hedged are reported
in income statement.

B) Cash Flow Hedge
Cash flow hedge secures against the threat of changes in cash flows
which can be ascribed to certain types of risk connected with the
recognized asset or liability or with highly probable planned transaction and which could influence income statement. The part of
profits/losses connected with the hedging instrument which constitutes effective hedge is recognized directly in the shareholders’ equity, while their ineffective part is recognized in income statement.

1.8.11 Inventories
Inventories are valuated according to the lower of the two amounts:
purchase price/production costs and potential net sales price. Po-
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netto. Ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania jest szacowana
cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszonej o koszty wykończenia i szacowane koszty
niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku.

tential net price is the estimated sales price in ordinary business
activity, decreased by finishing costs and estimated costs necessary
for the sales to be effective.

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

The starting point of the inventory estimate is the condition of the
inventories after stocktaking by physical count.

Spółka tworzy na dzień bilansowy odpis aktualizujący wartość zapasów na podstawie oceny technicznej przydatności do produkcji
poszczególnych rodzajów (asortymentów) materiałów i możliwej
do uzyskania ceny sprzedaży netto.

As at the balance-sheet day the Company creates impairment loss
for inventories on the basis of technical evaluation of suitability for
production of individual types (assortments) of materials and potential net sales price.

1.8.12 Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności
oraz pozostałe aktywa obrotowe

1.8.12 Trade Receivables, other Receivables and Current Assets

Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane
według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na wątpliwe należności. Odpis na należności oszacowywany
jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności przestało być
prawdopodobne.

Trade receivables are reported and presented in accordance with
initially invoiced amounts including provision for doubtful debts.
Provision for debts is calculated when full collection of receivables
becomes improbable.

W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny,
wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy 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. Natomiast zmniejszenie jako koszty finansowe.

If time value of money is significant, value of receivables is determined through discounting the expected future cash flows to the
current value at gross discount rate reflecting current market estimation of time value of money. If discount method has been used,
increase of receivables in time is recorded as financial income, while
decrease is recorded as financial expenses.

Pozostałe należności obejmują w szczególności zaliczki przekazane
z tytułu przyszłych zakupów rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych oraz zapasów.

Other receivables include mainly advance payments by virtue of
future purchase of tangible fixed assets, intangible assets and inventories.

Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do jakich się odnoszą – odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe.
Jako aktywa niepieniężne zaliczki nie podlegają dyskontowaniu.

Advance payments are presented in accordance with types of assets
to which they apply – as fixed or current assets respectively. As intangible assets, advance payments are subject to discounting.

Pozostałe aktywa obrotowe obejmują przede wszystkim kwoty należne z tytułu niezakończonych na dzień bilansowy kontraktów długoterminowych ustalone proporcjonalnie do stopnia zaawansowania.

Other current assets include mainly receivables from long-term contracts (in progress as at the balance-sheet day) proportional to the
level of advancement of the contract execution.

1.8.13 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie
obejmują środki pieniężne w banku i w kasie, lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym
trzech miesięcy oraz udzielone krótkoterminowe pożyczki.

1.8.14 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe,
pożyczki i papiery dłużne są ujmowane według ceny nabycia odpowiadającej wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych,
pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty, pożyczki
i papiery dłużne są wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
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1.8.13 Cash and Cash Equivalents
Cash and current equity investments recorded in balance sheet include cash at bank and balance in hand, current equity investments
whose original maturity does not exceed 3 months and granted current borrowings.

1.8.14 Interest-bearing Loans and Borrowings
At initial recognition, all bank loans, borrowings and debt securities are reported at purchase price amounting to fair value of the
received cash, decreased by costs connected with obtaining of the
borrowing/loan. Following the initial recognition, interest-bearing
loans, borrowings and debt securities are estimated at amortized
cost using the effective interest rate method.
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1.8.15 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. W przypadku, gdy wypływ
pieniądza w czasie jest istotny, wartość zobowiązań jest ustalana
poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy
dyskontowej brutto odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe
wartości pieniądza w czasie.

1.8.16 Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący
obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków
uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać
wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.

1.8.17 Przychody

1.8.15 Trade and Other Payables
Current trade payables are reported as amounts due. If time value
of money is significant, value of liabilities is determined by discounting the expected future cash flows to the current value at gross
discount rate reflecting current market estimation of time value of
money.

1.8.16 Provisions
Provisions are recognized when the Company has legal or constructive obligation following from past events and when it is highly
probable that fulfillment of the obligation shall bring about the
necessity of outflow of resources connected with economic benefits and when reliable estimate of the amount of the liability can be
made.

1.8.17 Income/Revenue

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze
sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Sales revenue includes amounts due to or obtained from sales, decreased by VAT.

Przychody są uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można
wiarygodnie wycenić. Dla kontraktów niezakończonych przychody
ze sprzedaży ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia ich zaawansowania. Stopień zaawansowania usług budowlanych wylicza się stosując metodę udziału kosztów poniesionych od
dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych
kosztach wykonania tych usług. W wyniku takich ustaleń Spółka
dokonuje osobno dla każdego kontraktu niezakończonego na dzień
bilansowy odpowiednio:

Income is recognized in such an amount in which it is possible for
the Company to gain economic benefit that can be reliably estimated. For contracts in progress sales revenue is determined as at the
balance-sheet day, proportionally to their level of advancement.
Advancement level of construction services is determined using the
method of contribution of costs incurred between the date of conclusion of the agreement and the day of the revenue recognition in
total costs of service provision. As a result of such arrangements, for
each contract in progress, as at the balance-sheet date, the Company
prepares respectively:

• zwiększenia wartości przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenia
rozliczeń międzyokresowych po stronie aktywów bilansu, lub

• increases of the value of sales revenue and increases of accruals
disclosed as assets in the balance sheet, or

• zmniejszenia wartości przychodów ze sprzedaży oraz zwiększenia rozliczeń międzyokresowych po stronie pasywów bilansu.

• decreases of the value of sales revenue and increases of accruals
disclosed as liabilities in the balance sheet.

1.8.18 Podatki
A) Podatek bieżący
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres
bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających
zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie
już obowiązywały na dzień bilansowy.

B) Podatek odroczony
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest
obliczany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic
przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową
wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
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1.8.18 Taxes
A) Current Tax
Liabilities and receivables for current tax and tax of past periods
are valuated as the amount of expected payment for fiscal bodies
(refundable by fiscal bodies) using tax rates and regulations legally
or actually binding as at the balance-sheet day.

B) Deferred Tax
For the purposes of financial reporting, deferred tax is calculated with
the method of balance-sheet liabilities towards timing differences as
at the balance-sheet date between tax value of assets and liabilities
and their carrying amount recognized in the financial statements.
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Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu
do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej
jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty.

Deferred tax assets are recognized with regard to all negative timing differences, unused tax reliefs and losses transferred to subsequent years, in such an amount, for which obtaining of taxable
income allowing the use of the differences, assets and losses above
is probable.

Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze
zobowiązaniami z tytułu bieżącego podatku i odroczony podatek
dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym
organem podatkowym.

The Company sets off deferred tax assets and provisions for deferred tax when and only when it possess executable legal title to make
a set-off of current tax receivables with liabilities and deferred tax is
connected with the same tax payer and fiscal body.

C) Podatek od towarów i usług

C) Value Added Tax

Przychody, koszty, aktywa i zobowiązania są ujmowane po pomniejszeniu o wartość podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

Income, expenses, assets and liabilities are recognized following
their decrease by VAT except for:

• gdy podatek od towarów i usług zapłacony przy zakupie aktywów
lub usług nie jest możliwy do odzyskania od organów podatkowych; wtedy jest on ujmowany odpowiednio jako część ceny nabycia składnika aktywów lub jako część pozycji kosztowej oraz

• situation when VAT paid on acquisition of assets or services is impossible to recover from fiscal bodies; then, it is reported respectively as a part of the asset’s purchase price or a cost item and

• należności i zobowiązań, które są wykazywane z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług.

• receivables and liabilities including VAT.

Kwota netto podatku od towarów i usług możliwa do odzyskania
lub należna do zapłaty na rzecz organów podatkowych jest ujęta w
bilansie jako część należności lub zobowiązań.

Net recoverable VAT or VAT due to fiscal bodies is recognized in
balance sheet as a part of receivables or liabilities.

1.8.19 Informacje dotyczące segmentów działalności

1.8.19 Information concerning Business Segments

Podstawowy wzór podziału sprawozdawczości Spółki oparty jest
na segmentach branżowych, a uzupełniający na segmentach geograficznych. Segmentacja branżowa sprawozdawczości wynika z
oparcia się kryterium produktu i usług (w przypadku Spółki są to
typy realizowanych kontraktów budowlanych), których realizacja
ma miejsce na terenie Polski.

Basic division of the Company’s reporting is based on branch segments, while complementary division is based on geographic segments. Branch segmentation results from resistance to the criterion
of products and services (for Companies, these are types of executed building contracts) whose execution/provision is within the
territory of Poland.

Spółka zazwyczaj rozlicza transakcje między segmentami w taki
sposób, jakby dotyczyły one podmiotów niepowiązanych – przy
zastosowaniu bieżących cen rynkowych.

Transactions between segments usually correspond to settlements
with non-related parties – using current market prices.

2. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

2. CLOSING REMARKS

1.1 PRZYCHODY I KOSZTY
1.1.1 Informacje dotyczące umów o usługę budowlaną
Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane na podstawie
stopnia zaawansowania ich realizacji. Procentowy stan zaawansowania realizacji usługi ustalany jest jako stosunek kosztów poniesionych do szacowanych kosztów niezbędnych do zrealizowania
zlecenia.
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1.1 INCOME AND EXPENSES
1.1.1 Information concerning Construction Services Contracts
Income from service provision is reported in accordance with the
level of advancement/progress: The advancement/progress of service provision is established as relation of incurred costs to the estimated costs necessary for order execution.
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2.1.2 Przychody finansowe / Financial Income
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2.1.3 Koszty finansowe / Financial Expenses

2.1.4 Koszty według rodzajów / Expenses by Type
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2.1.5 Koszty amortyzacji i odpisy aktualizujące ujęte w rachunku zysków i strat
Amortization and Depreciation Costs and Write-offs Recognized in Income Statement

2.1.6 Koszty świadczeń pracowniczych / Staff Costs
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2.2 Podatek dochodowy
2.2.1 Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej
Stawka podatkowa w 2008 roku wynosi 19%. Efektywna stawka podatkowa za ten okres wynosi 15%. W związku z poniesioną stratą
bilansową i podatkową za rok obrotowy 2007 wyliczenie efektywnej stopy podatkowej zostało uznane przez Spółkę jako bezprzedmiotowe.

2.2 Corporate Income Tax
2.2.1 Reconciliation of Effective Tax Rate
Tax rate in 2008 is 19%. Effective tax rate for the period is 15%. As a
result of balance-sheet and tax loss for the financial year 2007, calculation of effective financial year was considered by the Company
as groundless.

2.3 Aktywa trwałe i obrotowe/ Fixed and Current Assets
2.3.1 Wartości niematerialne i prawne/ Intangible Fixed Assets
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2.3.2 Rzeczowe aktywa trwałe/ Tangible Fixed Assets
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2.3.3 Nakłady inwestycyjne/ Investment Expenditures

W roku kończącym się 31 grudnia 2008 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.

In the year ended on December 31st 2008 and in previous year the
Company did not incur costs connected with management of liabilities incurred for financing fixed assets at the site recognized in
production costs or purchase price.

2.3.4 Aktywa finansowe (długoterminowe)/ Financial Assets (non-current)

Wszystkie aktywa finansowe dotyczą jednostek powiązanych. Akcje i udziały zostały nabyte zgodnie ze strategią Spółki, aby służyć
jej działalności operacyjnej, a nie w celach spekulacyjnych.
Akcje i udziały wycenione zostały w cenach nabycia z zachowaniem zasady „ostrożnej wyceny”.

All financial assets are connected with related parties. Shares and
equity interests were acquired in accordance with the Company’s
strategy in order to serve its operational activities, not speculative
purposes.
Shares and equity interests have been valuated at purchase prices
with the use of the conservative estimate rule.

2.3.5 Zapasy/ Inventories
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Odpisem aktualizującym wartość materiałów objęto materiały zalegające (od dłuższego czasu nie wykazujące obrotu) zagrożone
utratą wartości.

Revaluation charge for materials covers retained materials (not in
turnover for some time) endangered with impairment.

Żadna kategoria zapasów nie stanowiła zabezpieczenia kredytów
lub pożyczek.

No category of inventories served as hedge for loans or borrowings.

2.3.6 Pozostałe aktywa trwałe i pozostałe aktywa obrotowe/ Other Fixed and Current Assets

2.3.7 Środki pieniężne i inne inwestycje krótkoterminowe/ Cash and other Current Investment Projects

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Spółka posiada środki pieniężne o
ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości: 1.345.457,03
PLN (31 grudnia 2007 roku: 1.419.471,61 PLN), które dotyczą rachunku środków pieniężnych Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych (ZFŚS).
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As at December 31st 2008 the Company’s restricted cash amounts
to: 1.345.457,03 PLN (Dec 31st 2007: 1.419.471,61 PLN), and comes
from the income statement of the Works Welfare Fund (WWF).
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2.4 Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe/ rezerwowe/ Share Capital and Reserve Funds
2.4.1 Kapitał podstawowy (akcyjny)/ Share Capital

Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi o wartości nominalnej 2,00 PLN każda.

All of the Company’s shares are registered ordinary shares of the
par value of 2,00 PLN per share.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku akcjonariuszami Spółki są:

As at December 31st 2008, the Company’s shareholders are:

– TABELLA HOLDING BV z siedzibą w Amsterdamie – 69,76 %
udziału (akcje w pełni opłacone)
– M-INVEST POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie – 30,24%
udziału (akcje pokryte wkładem niepieniężnym).

– TABELLA HOLDING BV with registered office in Amsterdam –
69,76 % of the equity interest (fully paid shares)
– M-INVEST POLSKA Spółka z o.o. - 30,24% of the equity interest
(shares paid-up with contribution in kind).

2.4.2 Kapitały zapasowe i zyski/straty zatrzymane/ Reserve Funds and Retained Profit/Accumulated Loss

Kapitał zapasowy służy pokryciu strat i utworzony jest:
– z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości
nominalnych (pomniejszonych o koszty emisji akcji);
– z odpisów zysków generowanych w poprzednich latach obrotowych.

2.5 Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
2.5.1 Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego z
opcją zakupu
Na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień 31 grudnia 2007 roku
przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu tych umów oraz
wartość opłat leasingowych netto przedstawiają się następująco:
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The aim of the reserve fund is to cover losses. The fund is created
out of:
– surpluses from share premium account (decreased by shares issue
costs);
– write-off of profits generated in past financial years.

2.5 Non-current and Current Liabilities
2.5.1 Liabilities under Finance Lease-Purchase Agreement
As at December 31st 2008 and December 31st 2007 future minimum
lease payments by virtue of the agreements as well as net value of
the lease payments are according to the following:
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2.5.2 Oprocentowane kredyty bankowe/ Interest-bearing Bank Loans

2.5.3 Świadczenia emerytalne oraz inne świadczenia po okresie zatrudnienia
Jednostka wypłaca pracownikom przechodzącym na renty inwalidzkie lub emerytury jednorazowe odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Odprawa jest zwiększona z tytułu
łącznego stażu w MOTA - ENGIL POLSKA S.A. oraz we wszystkich
przedsiębiorstwach , których MOTA – ENGIL POLSKA 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:
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2.5.3 Retirement Plan Benefits and other Post-employment Benefits
Employees who retire or become entitled to receive disability pensions obtain from the Company one-off retirement/pension bonus
amounting to one monthly salary. The bonus is increased by virtue
of total length of service in MOTA - ENGIL POLSKA S.A. and in
all undertakings in which MOTA - ENGIL POLSKA S.A. is a legal
successor in employment relationship. As a result, on the basis of
valuation by a professional actuarial company, the Company builds up provisions for the current value of the liability by virtue of
retirement/pension bonuses. Amount of the provision as well as
arrangement depicting its changes within the last financial year is
presented in the chart below:
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Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy
do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

2.5.4 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
Zobowiązania Spółki wobec ZFŚS zaprezentowane zostały w bilansie po skompensowaniu przychodów i wydatków (per saldo).
Tabele poniżej przedstawiają analitykę aktywów, zobowiązań oraz
kosztów Funduszu.

The main assumption made by the actuarial as at the balance-sheet
date for calculation of the sum of liabilities are as follows:

2.5.4 Social Services Fund Assets and Liabilities of the Works
Welfare Fund (WWF)
The Company’s liabilities towards the WWF are presented in the
balance sheet after the set-off of revenues and expenses (per saldo).
The charts below present the analysis of assets, liabilities and costs
of the Fund.

2.5.5 Zobowiązania warunkowe/ Contingent Liabilities
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Wszystkie zobowiązania warunkowe związane są z realizacją prowadzonych przez Spółkę kontraktów budowlanych.

2.5.6 Rozliczenia podatkowe

All the contingent liabilities are connected with the execution of building contracts by the Company.

2.5.6 Tax Settlements

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy dewizowe) mogą być
przedmiotem kontroli organów administracyjnych, 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
podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące
zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.

Tax settlements and other areas of activity subject to regulations
(e.g. customs or foreign exchange issues) can be subject to control
by administration bodies entitled to impose significant penalties
and sanctions. Impossibility to refer to established legal regulations
in Poland results in ambiguities and incoherencies in binding provisions. Frequent differences in opinions on legal interpretation of
tax regulations, both within state agencies and between the agencies and companies, result in the emergence of areas of conflict and
uncertainty. Such phenomena make the risk in Poland significantly
higher than usually in countries with better developed tax system.

Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez
okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła
zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone
o dodatkowe zobowiązania podatkowe.

Tax settlements may be subject to control within the 5-year period
starting from the end of the year in which the tax payment was
made. As a result of the control, former settlements of the Company
can be increased by additional tax liabilities.

2.6 Informacje o podmiotach powiązanych
2.6.1 Jednostka dominująca całej Grupy

2.6 Information concerning Related Parties
2.6.1 Mother of the Group

Spółka funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej Mota-Engil. Podmiotem dominującym wobec Spółki jest Tabella Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie.

The Company functions within the Mota-Engil Group. The dominant entity towards the Company is Tabella Holding B.V. with the
registered office in Amsterdam.

W roku obrotowym 2008 oraz roku poprzednim Spółka nie prowadziła żadnych transakcji handlowych z podmiotem dominującym.

In the financial years 2008 and 2007 the Company did not effect any
business transactions with the dominant entity.

2.6.2 Transakcje z podmiotami powiązanymi
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2.6.2 Transactions with Related Parties
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2.7 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą kredyty bankowe,
pożyczki, umowy leasingu finansowego zakupu, środki pieniężne
i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność
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.

2.8 Zarządzanie kapitałem
Głównym celem zarządzania kapitałem Spółki jest utrzymanie dobrego ratingu kredytowego i bezpiecznych wskaźników kapitałowych, które wspierałyby bieżącą działalność operacyjną Spółki i
zwiększały wartość Spółki.

2.9 Zdarzenia następujące po dniu bilansowym
Po dniu bilansowym do sporządzenia sprawozdania finansowego
za rok obrotowy, to jest do dnia 22 lutego 2009 roku nie wystąpiły
zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych roku obrotowego.
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2.7 Aims and Rules of Financial Risk Management
Apart from derivatives, the main financial instruments used by
the Company are bank loans, lease-purchase agreements, cash and
short-term investment projects. The main purchase of these financial instruments is cash acquisition for the Company’s activity.
Moreover, the Company is also in the possession of other financial
instruments, like trade payables and receivables which emerge directly in course of the Company’s activity.

2.8 Capital Management
The main purpose of the Company’s capital management is to maintain good credit rating and capital prudent ratio which would support the Company’s operational activity and increase the goodwill.

2.9 Subsequent Events
Following the balance-sheet date until the preparation of the FS for
the financial year, that is until February 22nd 2009, no events occurred which have not been but should have been included in the
accounting books.
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Budowa autostrady A2, odcinek Konin – Koło
Construction of A2 motorway, Konin – Koło section

OPINIA NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA
OPINION OF
THE STATUTORY AUDITOR

Budowa wiaduktu drogowego wraz z dojazdami w Stalowej Woli
Construction of the road viaduct with ramps in Stalowa Wola

OPINION OF THE STATUTORY AUDITOR

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Spółki Mota-Engil Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, ulica
Wadowicka 8W obejmującego:

To the Shareholders and Supervisory Board of Mota-Engil Polska
S.A.,
We have audited the financial statements of Mota-Engil Polska S.A.,
with the registered office in Kraków, ul. Wadowicka 8W, which include:

– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 322.595.884,97 zł,

– Balance Sheet as at December 31st 2008 (which evidences a total
sum of 322.595.884,97 PLN),

– rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31
grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.840.104,99 zł,

– Income Statement for the period January 1st 2008 – December 31st
2008 which evidences the net sum of 1.840.104,99 PLN,

– zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia
2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 1.840.104,99 zł,

– Statement of Movements in Shareholders’ Equity for the period January 1st 2008 – December 31st 2008 which evidences the increase
in share capital amounting to 1.840.104,99 PLN,

– rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008
roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych w kwocie 280.824,78 zł,

– Cash Flow Statement for the year then ended, which evidences
increase in cash flow amounting to 280.824,78 PLN,

– noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości
i inne noty objaśniające.

– Notes including information on the adopted accounting policy
and other explanatory notes.

Za sporządzenie wymienionego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego
sprawozdania oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

The Company’s Management Board is responsible for the preparation of the financial statements. Our responsibility consists of
expressing opinion on the statements’ credibility, correctness and
clarity of the account ledger basic for preparation of the financial
statements.

Sprawozdania finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku podlegało badaniu przez innego biegłego rewidenta, który z datą 4 kwietnia 2008 roku wyraził o tym
sprawozdaniu opinię bez zastrzeżeń. Nasza opinia dotyczy jedynie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku.

The Company’s financial statements for the previous financial year
ended December 31st 2007 was subject to examination by another
auditor whose opinion, issued April 4th 2008, was without reservations. Our opinion applies solely to the financial statements for the
financial year ended December 31st 2008.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

Our examination was planned and performed in accordance
with:

– rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. Zmianami),

– Chapter 7 of Accountancy Act dated September 29th 1994 (Dz. U.
dated 2002 r. No 76, item 694 as amended),

– norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce

– Standards for practice of the profession of Statutory Auditor issued by the National Chamber of Statutory Auditors in Poland

w taki sposób, aby uzyskać racjonalną, wystarczającą podstawę do
wyrażenia opinii, czy sprawozdania finansowe nie zawiera istotnych błędów.

in such a way as to receive rational, adequate basis for opinion
whether the financial statements are free of significant errors.

Badanie obejmowało w szczególności sprawdzenie – w dużej mierze
metodą wyrywkową – dowodów i zapisów księgowych, z których
wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym,
a także ocenę stosowanej polityki rachunkowości, dokonanych przez
Zarząd Spółki znaczących szacunków oraz ogólną ocenę prezentacji
sprawozdania finansowego.
Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone przez nas badanie zapewniło nam wystarczającą podstawę do wyrażenia opinii.

The audit also included verification (usually at random) of the consistency of the financial information and evidence contained in the
statements as well as evaluation of the applied accounting policies,
significant estimates made by the Management Board and overall
evaluation of the presentation of the financial statements.
We believe that the audit performed provides an acceptable basis
for the expression of our opinion.

W naszej opinii, sprawozdanie finansowe Spółki Mota-Engil Polska S.A. za rok obrotowy 2008, zostało sporządzone we wszystkich
istotnych aspektach na podstawie prowadzonych zgodnie z ustawą

In our opinion, the said financial statements of Mota-Engil Polska
S.A. for the financial year 2008 truly and fairly present in all materially relevant aspects the financial situation of the Company as at

Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Mota-Engil Polska S.A.,
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z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ksiąg rachunkowych
i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki na dzień i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2008 roku
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

and for the period of 12 months ended December 31st 2008 is based
on ledgers kept in accordance with the Accountancy Act dated September 29th 1994 and in accordance with the International Standards
of Financial Reporting (ISFR) in the form approved by the European
Union.

Sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, zaczerpnięte bezpośrednio ze zbadanego
sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Pursuant to Art. 49 section 2 of the Accountancy Act, the Company’s
year report for the financial year 2008 is complete, and the information which it includes, taken directly from the examined financial
statements, is in accordance with it.

Warszawa, 16 marca 2009 roku

Warsaw, March 16th 2009

Deloitte Audyt Sp. z o.o.,
Reprezentowana przez Marka Tuszyńskiego
– Biegłego Rewidenta nr ewid. 90114/8115

Deloitte Audyt Sp. z o.o.,
Represented by Marek Tuszyński
– Statutory Auditor, no 90114/8115

Sprawozdanie roczne 2008

