






















TRAKCJA POLSKA SA 
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INFORMACJA DODATKOWA 

1. Zasady przyj�te przy sporz�dzaniu raportu 
 

 1.1. Zastosowane zasady rachunkowo�ci 
 

Sprawozdanie finansowe zosta�o przygotowane zgodnie z przepisami: 
 

� Ustawy o rachunkowo�ci z dnia 29 wrze�nia 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. nr 76 z 2002 
roku,  
z pó�niejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie rozporz�dze� wykonawczych, w 
tym w szczególno�ci:, 

� Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegó�owych 
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 
finansowych  
(Dz. U. nr 149, poz. 1674, z pó�niejszymi zmianami), 

� Krajowych Standardów Rachunkowo�ci, 
� Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku w sprawie informacji 

bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto�ciowych (Dz. 
U., nr 209, poz. 1744), 

� Rozporz�dzenia Ministra Finansów z dnia 18 pa�dziernika 2005 roku w sprawie zakresu 
informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z 
siedzib� na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których w�a�ciwe s� polskie zasady 
rachunkowo�ci (Dz. U., nr 209, poz. 1743). 

 
Trakcja Polska S.A. jako jednostka dominuj�ca Grupy Trakcja Polska S.A. sporz�dza 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwarta� 2008 roku zgodnie z 
Mi�dzynarodowymi Standardami Sprawozdawczo�ci Finansowej przyj�tymi do stosowania w Unii 
Europejskiej („MSSF”). 
 
Sprawozdanie finansowe Spó�ki za trzy miesi�ce 2008 roku oraz dane porównywalne zosta�y 
sporz�dzone zgodnie z zasadami rachunkowo�ci opisanymi szczegó�owo we wprowadzeniu do 
sprawozdania finansowego Spó�ki za rok 2007. 

 
 

1.2.  Zasady przyj�te do przeliczania wybranych danych finansowych na euro 
 

Wybrane dane finansowe zosta�y przeliczone na euro wed�ug nast�puj�cych zasad: 
 

� poszczególne pozycje aktywów i pasywów – wed�ug �redniego kursu obowi�zuj�cego na 
dzie� 31 marca 2008 roku – 3,5258 z�otych/euro, 

 
� poszczególne pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przep�ywów pieni��nych za 

pierwszy kwarta� 2008 roku – wed�ug kursu stanowi�cego �redni� arytmetyczn� �rednich 
kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzie� ka�dego zako�czonego 
miesi�ca okresu od 1 stycznia do 31 marca 2008 roku – 3,5574 z�otych/euro, 

 
� poszczególne pozycje aktywów i pasywów porównywalnych danych finansowych za 

pierwszy kwarta� 2007 roku – wed�ug �redniego kursu og�oszonego na dzie� 31 marca 
2007 roku – 3,8695 z�otych/euro, 

 
� poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przep�ywów pieni��nych 

porównywalnych danych finansowych za pierwszy kwarta� 2007 roku – wed�ug kursu 
stanowi�cego �redni� arytmetyczn� kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na 
ostatni dzie� ka�dego zako�czonego miesi�ca okresu od 1 stycznia do 31 marca 2007 
roku – 3,9063 z�otych/euro. 
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2. Opis organizacji grupy kapita�owej, ze wskazaniem jednostek podlegaj�cych 
konsolidacji 

 
W pierwszym kwartale 2008 roku nie nast�pi�y zmiany w organizacji grupy kapita�owej. 
Wszystkie jednostki zale�ne od Spó�ki Trakcja Polska S.A. s� obj�te konsolidacj� metod� pe�n�. 
 

3. Opis czynników i zdarze� maj�cych znacz�cy wp�yw na wyniki finansowe osi�gni�te  
Emitenta 

 
3.1. Dzia�alno�� Spó�ki w pierwszym kwartale 2008 roku 

  
W pierwszym kwartale 2008 roku Trakcja Polska SA uzyska�a przychody ze sprzeda�y w wysoko�ci 
74 941 tys. z�, co oznacza wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 o 52%. 99% 
ogó�u zrealizowanych przychodów ze sprzeda�y w pierwszym kwartale 2008 roku stanowi�y przychody 
uzyskane z tytu�u realizacji kontraktów budowlano – monta�owych. 
Du�a dynamika sprzeda�y odnotowana w pierwszym kwartale roku 2008 w stosunku do pierwszego 
kwarta�u poprzedniego roku jest efektem realizacji wygranych w ostatnich latach kontraktów 
d�ugoterminowych na modernizacj� infrastruktury kolejowej w Polsce, których portfel z roku na rok si� 
powi�ksza. 
Spó�ka osi�gn��a zysk netto za pierwszy kwarta� 2008 roku w wysoko�ci 1 755 tys. z�, co oznacza 
wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku 2007 o 32%. 
 

3.2. Zmiany wielko�ci szacunkowych 
 
Rezerwy i aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego 
 
W okresie trzech miesi�cy 2008 roku aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego zwi�kszy�y 
si� o 467 tys. z�, natomiast rezerwy z tytu�u odroczonego podatku dochodowego zwi�kszy�y si� o 82  
tys. z�.  
 
Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 
 
W okresie trzech miesi�cy 2008 roku Spó�ka nie dokonywa�a odpisów aktualizuj�cych warto�	 
nale�no�ci. 
 

3.3 Sezonowo�� lub cykliczno�� dzia�alno�ci w pierwszym kwartale 2008 roku 
 
Na osi�gni�te wyniki pierwszego kwarta�u roku 2008 oraz porównywalnego okresu roku poprzedniego 
ma wp�yw sezonowo�	 sprzeda�y spowodowana zarówno warunkami atmosferycznymi jak i 
procedurami wy�aniania wykonawców w drodze zamówie� publicznych. Sprzeda� us�ug budowlano-
monta�owych w Polsce osi�ga najni�szy poziom w I kwartale natomiast najwy�szy poziom sprzeda�y 
notowany jest zazwyczaj w ostatnich dwóch kwarta�ach ka�dego roku.
 

3.4. Emisje, wykup i sp�ata d�u�nych i kapita�owych papierów warto�ciowych 
 
W pierwszym kwartale br. nie przeprowadzano emisji oraz sp�at d�u�nych i kapita�owych papierów 
warto�ciowych. 
 

3.5. Wyp�acone (lub zadeklarowane) dywidendy 
 
Spó�ka nie wyp�aca�a i nie deklarowa�a wyp�aty dywidendy. 
 

3.6. Zabezpieczenia walutowe 
 

W dniu 31 marca 2008 r., w ramach umowy ramowej w sprawie wspó�pracy w zakresie transakcji 
rynku finansowego zawartej w dniu 21 sierpnia 2002 roku z Bankiem Pekao S.A. (poprzednio Bank 
BPH S.A.), Trakcja Polska S.A. zawar�a terminowe transakcje walutowe typu forward maj�ce na celu 
zabezpieczenie ryzyka kursowego na ��czn� kwot� nominaln� 38.929 tys. EUR.  
Daty zapadalno�ci poszczególnych transakcji forward przypadaj� od 31 lipca 2008 do 31 sierpnia 
2010. 
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4. Istotne zdarzenia nast�puj�ce po dniu bilansowym 

 
Po dniu bilansowym do dnia sporz�dzenia niniejszego �ródrocznego skróconego sprawozdania 
finansowego, to jest do dnia 15 maja 2008 roku, nie wyst�pi�y zdarzenia, które nie zosta�y, a powinny 
by	 uj�te w ksi�gach rachunkowych roku obrotowego. 
 
1 kwietnia 2008 roku Trakcja Polska S.A. zadebiutowa�a na Gie�dzie Papierów Warto�ciowych.  
W drodze emisji 30 milionów nowych akcji serii F, Spó�ka pozyska�a ok. 120 mln z� brutto na 
inwestycje. Aktualnie Spó�ka oczekuje na rejestracj� emisji akcji serii F. 
 
W dniu 9 kwietnia 2008 roku Trakcja Polska S.A., zosta�a poinformowana przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., i� w wyniku oceny ofert z�o�onych w post�powaniu dotycz�cym zamówienia 
publicznego prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego za najkorzystniejsz� zosta�a uznana 
oferta z�o�ona przez Konsorcjum Trakcja Polska w sk�ad, którego wchodzi m.in. Trakcja Polska S.A. 
Powy�sza oferta dotyczy przetargu nieograniczonego nr 2005/PL/16/C/PT/001 03 LOT A 
„Modernizacja stacji: Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin. Wykonanie robót budowlanych w 
ramach Projektu Nr 2005/PL/16/PT/001 „Modernizacja Linii Kolejowej E-65, odcinek Warszawa – 
Gdynia, Etap II w Polsce”. Warto�	 wybranej oferty wynosi  101.117.014,36 euro netto.  
 
Istotne umowy na us�ugi budowlane: 
Dnia 24 kwietnia 2008 roku, Trakcja Polska S.A. podpisa�a umow� z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
na realizacj� zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie „Rozszerzonego zakresu robót 
modernizacyjnych na stacji Skierniewice nie obj�tych kontraktem nr 2 „Zaprojektowanie i wykonanie 
przebudowy odcinka Skierniewice – Koluszki” w ramach projektu SPOT/1.1.1./82/04 o warto�ci 
14.899.111,00 z�. 
 
 

5. Nale�no�ci i zobowi�zania warunkowe 
 
Nale�no�ci i zobowi�zania warunkowe zosta�y wykazane w cz��ci liczbowej raportu. 
 
 
 

Warszawa, dnia 15 maja 2008 roku 

Maciej Radziwi�� Tadeusz Ka�donek Tadeusz Kozaczy�ski Dariusz Ma�kowski 
Prezes Zarz�du Wiceprezes Zarz�du Wiceprezes Zarz�du Wiceprezes Zarz�du 

 
 
 
Sporz�dzaj�cy sprawozdanie: 
 
 
 
El�bieta Oku�a 
G�ówny Ksi�gowy 
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POZOSTA	E INFORMACJE 
 

1. Wybrane dane finansowe 
 

       Wybrane dane finansowe zosta�y zaprezentowane w cz��ci liczbowej raportu. 
 

2. Prognozy wyników 
   

Spó�ka nie publikowa�a prognoz dotycz�cych jednostkowego sprawozdania finansowego na 2008 
rok. 

 
 

3. G�ówni akcjonariusze Spó�ki 
 

       Stan akcjonariatu na dzie� opublikowania niniejszego raportu kwartalnego jest nast�puj�cy: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba g�osów 
na WZA 

Udzia� w 
ogólnej liczbie 

g�osów na 
WZA 

Udzia� w 
kapitale 

podstawowym 

COMSA S.A. 81 065 510 81 065 510 62,31% 62,31%
Maciej Radziwi�� 26 875 280 26 875 280 20,66% 20,66%
Pozostali akcjonariusze 22 164 690 22 164 690 17,03% 17,03%
Razem 130 105 480 130 105 480 100,00% 100,00%
 
       W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego nie nast�pi�y zmiany w stanie 

akcjonariatu. 
 

Akcje Emitenta b�d�ce w posiadaniu osób zarz�dzaj�cych i nadzoruj�cych: 
 

Imi� i nazwisko Liczba akcji 
% udzia� w 
strukturze 

Akcjonariatu 
Maciej Radziwi��  26 875 280 20,66%
Tadeusz Ka�donek  2 550 960 1,96%
Dariusz Ma�kowski 650 500 0,50%
 

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego nie nast�pi�y zmiany w stanie 
posiadania akcji przez osoby zarz�dzaj�ce i nadzoruj�ce emitenta. 

 
4. Informacja o transakcjach z podmiotami powi�zanymi 

 
       Transakcje zawierane z podmiotami powi�zanymi w pierwszym kwartale br. by�y transakcjami     

typowymi i rutynowymi oraz by�y zawierane na zasadach rynkowych. 
 

5. Informacje o udzielonych por�czeniach kredytu lub po�yczki lub udzieleniu gwarancji 
 
       W pierwszym kwartale nie udzielono por�cze� kredytów i po�yczek oraz gwarancji. 
 

6. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spó�ki 
 
      Nie ma takich informacji na dzie� sporz�dzenia raportu.  
 
 

7. Czynniki, które mog� mie� wp�yw na osi�gni�te wyniki w przysz�o�ci 
       
Do najwa�niejszych czynników maj�cych istotny wp�yw na wyniki finansowe emitenta zalicza si�: 

Komisja Nadzoru Finansowego 1



TRAKCJA POLSKA SA 
Pozosta�e informacje do raportu kwartalnego S.A.-Q1za 2008 rok 

Komisja Nadzoru Finansowego 2

� Zdolno�	 pozyskiwania nowych kontraktów budowlanych, co z uwagi na profil dzia�alno�ci 
naszej Spó�ki jest determinowane przez poziom wydatków na infrastruktur� kolejow� i tramwajow� 
w Polsce. 

� Trafno�	 oszacowania kosztów realizowanych projektów, maj�ca bezpo�redni wp�yw na 
decyzje w sprawie strategii udzia�u w przetargach, wycen� kontraktów do przetargów i w efekcie 
mar�e osi�gane na kontraktach. Dok�adno�	 oszacowania bud�etów kosztów kontraktów 
zwi�zana jest z kolei zarówno z czynnikami metodologicznymi jak i zewn�trznymi, np. zmian� cen 
materia�ów i cen us�ug podwykonawców.  

� Kszta�towanie si� kursów walutowych, w szczególno�ci kursu z�otego w stosunku do euro. 
Nasza Spó�ka prowadzi polityk� zabezpiecze� kursu walutowego poprzez walutowe kontrakty 
terminowe. Spó�ka nie mo�e jednak prowadzi	 tzw. rachunkowo�ci zabezpiecze� z uwagi na 
przesuni�cia w harmonogramach robót budowlanych oraz opó�nienia w p�atno�ciach przez 
odbiorców. Wobec powy�szego, fluktuacje na rynku walutowym wraz z przesuni�ciami w 
realizowanych przez odbiorców p�atno�ciach w euro mog� powodowa	 zarówno negatywny jak i 
pozytywny efekt odnoszony bezpo�rednio w wynik finansowy Spó�ki. 

� Polityka  monetarna Banku Centralnego, przek�adaj�ca si� na zmiany oprocentowania 
kredytów. Aktualnie nasza Spó�ka posiada zad�u�enie zewn�trzne. Ponadto, w celu finansowania 
planowanych akwizycji Spó�ka mo�e zaci�ga	 kredyty bankowe, dlatego te� mo�e ponosi	 koszty 
finansowe kszta�towane poprzez poziom stóp procentowych. 

� Terminowo�	 regulowania zobowi�za� przez naszych odbiorców. Nieterminowo�	 sp�aty 
zobowi�za� przez naszych kontrahentów mo�e prowadzi	 do pogorszenia si� naszej p�ynno�ci 
finansowej. 

Ponadto w przysz�o�ci na wyniki finansowe Spó�ki mog� mie	 wp�yw zmiany przepisów prawa 
wyznaczaj�cych zakres dzia�alno�ci Spó�ki, w tym przepisów podatkowych, jak i przepisów 
dotycz�cych innych obci��e� o charakterze publicznoprawnym, a tak�e przepisów: 

� zwi�zanych z organizacj� Euro 2012, w szczególno�ci wykonanie i ewentualna zmiana 
Ustawy z dnia 7 wrze�nia 2007 r. o przygotowaniu fina�owego turnieju Mistrzostw Europy w Pi�ce 
No�nej UEFA Euro 2012 (Dz. U. z dnia 21 wrze�nia 2007 r.),  

� zwi�zanych z trybem uzyskiwania zamówie� publicznych, w szczególno�ci zmiana Ustawy o 
Zamówieniach Publicznych,  

� zwi�zanych z partnerstwem publiczno-prawnym, w szczególno�ci Ustawa z dnia 28 lipca 2005 
r. o partnerstwie publiczno-prawnym (Dz. U. z dnia 6 wrze�nia 2005 r.), 

� zwi�zanych z finansowaniem infrastruktury kolejowej, 

� zwi�zanych z ochron� �rodowiska w zakresie realizacji poszczególnych projektów, w 
szczególno�ci Prawa Ochrony 
rodowiska,  

� zwi�zanych z energi� odnawialn�, w szczególno�ci Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. 06.89.625) 

 

. 
 
Warszawa, dnia 15 maja 2008 roku 
 
 

 
Maciej Radziwi�� Tadeusz Ka�donek Tadeusz Kozaczy�ski Dariusz Ma�kowski 
Prezes Zarz�du Wiceprezes Zarz�du Wiceprezes Zarz�du Wiceprezes Zarz�du 

 
 
Sporz�dzaj�cy sprawozdanie: 
 
El�bieta Oku�a 
G�ówny Ksi�gowy 

 


