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From vision to reality



W imieniu Zarządu Trakcji PRKiI S.A. mam zaszczyt 
przekazać naszym Akcjonariuszom, Klientom i Part-
nerom Biznesowym raport roczny za rok 2015, jedno-
cześnie dziękując za dotychczasową współpracę oraz 
zaufanie. 
W minionym roku podnieśliśmy naszą rentowność, po-
mimo okresu przejściowego między unijnymi perspekty-
wami finansowymi cechującego się mniejszą ilością pod-
pisywanych umów, spadkiem nakładów inwestycyjnych, 
a w konsekwencji przychodów. 
Jednak do najważniejszych ubiegłorocznych osiągnięć 
Grupy Trakcja zaliczam poprawę naszej sytuacji mar-
ketingowej dzięki, opracowanej i wdrożonej w połowie 
roku, nowej strategii ofertowania. Jej efektem było 
znaczące zwiększenie portfela zamówień i podpisanie 
nowych kontraktów o wartości ponad 1,8 mld zł. W ten 
sposób umocniliśmy się na pozycji lidera w branży ko-
lejowej oraz przeprowadziliśmy skuteczną ekspansję 
na rynek drogowy. 
Sektor budownictwa infrastrukturalnego w Polsce stoi 
przed niespotykanym dotąd wyzwaniem – realizacją pla-
nu budowy lub modernizacji dróg i linii kolejowych o war-
tości blisko 200 mld zł w okresie najbliższych 7 – 8 lat. To 
wielka szansa dla Grupy Trakcja, którą zamierzamy wła-
ściwie wykorzystać.

Jarosław Tomaszewski

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Trakcja PRKiI S.A.

On behalf of Trakcja PRKiI S.A. Board I am honoured to 
present our annual report for 2015 to our Sharehold-
ers, Clients and Business Partners, and at the same 
time I would like to thank everyone for their cooper-
ation and trust. Over the course of the past year, we 
have increased our profitability despite the transition 
period between the financial perspectives for the EU, 
which is characterised by a lower amount of contracts 
signed and decrease in capital expenditure, which ulti-
mately results in lower revenues. 
However, one of last year’s most important achieve-
ments of Trakcja Group was the improvement of our 
marketing situation, thanks to a new bidding strategy, 
developed and implemented in mid-2015. It resulted 
in a significant increase of our order book and signing 
of new contracts amounting to 1.8 billion PLN. Thus 
we managed to secure our position as a leader in the 
railway industry and conducted a successful expan-
sion to road industry. 
The infrastructural construction sector in Poland fac-
es an unprecedented challenge - executing plans of 
building and upgrading roads and railways, amounting 
to nearly 200 billion PLN over the course of the next 
7 - 8 years. It is a great opportunity for Trakcja Group 
and we are going to take advantage of it.

Jarosław Tomaszewski

President of the Board
Chief Executive Officer

Ladies and gentlemen,
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Dzięki nowej strategii ofertowania 
pozyskaliśmy 1,8 mld zł nowych kon-
traktów i  umocniliśmy naszą pozycję 
w branży. Jednocześnie poprawiliśmy 
rentowność Grupy Trakcja, potwier-
dzając naszą wysoką wiarygodność.

Thanks to the new bidding strate-
gy we have obtained new contracts 
amounting to 1.8 billion PLN, which 
strengthened our position in the 
industry. Additionally, we have also 
improved Trakcja Group’s profitability, 
confirming our high reliability.
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ZARZĄD SPÓŁKI
MANAGEMENT BOARD

WŁADZE SPÓŁKI na dzień 31.12.2015
GOVERNING BODIES OF THE COMPANY as of December 31, 2015

Jarosław Tomaszewski

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

President of the Board
Chief Executive Officer

Paweł Nogalski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

Vice-President of the Board 
Chief Financial Officer 

Sławomir Raczyński

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Produkcji

Vice President of the Board
Production Director 

Nerijus Eidukevicius

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Rynków Bałtyckich

Vice-President of the Board 
Baltic States Markets Director

Marek Kacprzak

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Marketingu
i Przygotowania Produkcji

Vice President of the Board
Marketing and Production 
Preparation Director
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RADA NADZORCZA
SUPERVISORY BOARD

KOMITET AUDYTU
AUDIT COMMITTEE

Dominik Radziwiłł
Przewodniczący Rady Nadzorczej
President of the Supervisory Board

Andrzej Bartos
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Miquel Llevat Vallespinosa
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Jorge Miarnau Montserrat
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Wojciech Napiórkowski
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Fernando Perea Samarra
Członek Rady Nadzorczej
Member of the Supervisory Board

Wojciech Napiórkowski
Przewodniczący Komitetu Audytu
President of the Audit Committee

Fernando Perea Samarra
Członek Komitetu Audytu
Member of the Audit Committee

Dominik Radziwiłł
Członek Komitetu Audytu
Member of the Audit Committee

NASZA MISJA, WIZJA, WARTOŚCI 
OUR MISSION, VISION, VALUES

1. Odpowiedzialność – rzetelnie wypełniamy podję-
te zobowiązania wobec naszych klientów i współ-
pracowników.

2. Ludzie – inwestujemy w wiedzę i umiejętności 
pracowników, budując ich entuzjazm oraz zaan-
gażowanie. 

3. Relacje – tworzymy pozytywne i trwałe relacje 
z  inwestorami, kontrahentami, podwykonawca-
mi, dostawcami oraz pracownikami, zyskując ich 
wieloletnie zaufanie.

4. Jakość –  realizujemy zadania zgodnie z ocze-
kiwaniami klientów, mając otwartą postawę na 
wprowadzanie kolejnych innowacji. 

5. Bezpieczeństwo – nadzór nad poziomem bezpie-
czeństwa i stałe jego podnoszenie jest kluczową 
częścią naszych działań. 

6. Środowisko naturalne – wykonujemy jedynie za-
dania przyjazne dla środowiska, wykorzystując 
w tym celu ekologiczne technologie prowadzenia 
prac.

7. Kompetencje – systematycznie rozwijamy zakres 
naszych usług, oferujemy klientom kompleksowe 
rozwiązania i jednocześnie wzmacniamy nasz po-
tencjał.

1. Responsibility – we reliably fulfil our obligations 
to our Clients and Partners.

2. People – we invest in the knowledge and skills 
of our employees, building their enthusiasm and 
involvement.

3. Relations – we are building positive and 
durable relations with our Investors, Clients, 
Subcontractors, Suppliers and Employees, gaining 
their long-term trust.

4. Quality – we perform our tasks according to 
the needs of our Clients and we are open to 
implement innovations.

5. Safety – the oversight over our safety level and 
its constant improvement is a key aspect of our 
operations.

6. Natural environment – we carry out tasks in an 
environmentally friendly manner, employing 
ecological technologies. 

7. Competencies – we systematically expand 
the scope of our services, offering our Clients 
comprehensive solution and strengthening our 
potential.

Wizja Grupa Trakcja dąży do osiągnięcia czołowej pozycji wśród firm bu-
downictwa infrastrukturalnego w regionie państw Morza Bałtyckiego.

Misja Rozwój potencjału gospodarczego państw i regionów oraz wspieranie 
mobilności społeczeństwa poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury.

The vision Trakcja Group aims to achieve a leading position among the com-
panies building infrastructure in the Baltic Sea region 

The mission Developing the economic potential of countries and regions 
and supporting mobility of population by building modern infrastructure.

Nasze  wartości Our values
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Od blisko 7 dekad specjalizujemy się w budowie 
oraz kompleksowej modernizacji linii 

kolejowych, obejmującej prace torowe, sieć 
trakcyjną, budowę obiektów inżynieryjnych, 

peronów oraz wszelkich elementów 
infrastruktury pasażerskiej.

Prowadzimy inwestycje z zakresu budowy 
i modernizacji ulic, dróg i autostrad oraz 

elementów infrastruktury towarzyszącej 
jak: chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi czy 

oświetlenie. Posiadamy własne wytwórnie mas 
bitumicznych oraz betonu.

Budujemy napowietrzne oraz kablowe 
linie energetyczne wysokich, 

średnich i niskich napięć.

Produkujemy rozdzielnice niskiego i średnie-
go napięcia do zasilania trakcji tramwajowej, 

trolejbusowej oraz kolejowej. W swojej ofercie 
posiadamy również rozdzielnicę średniego 

napięcia prądu przemiennego 15 kV do zasilania 
i rozdziału energii w podstacjach trakcyjnych.

Budujemy osiedla mieszkaniowe i domy wie-
lorodzinne oraz obiekty kubaturowe o różnym 

przeznaczeniu.

Prowadzimy kompleksową obsługę 
procesu inwestycyjnego i projektowego. 

 Przygotowujemy studia wykonalności, projekty 
budowlane, wykonawcze, dokumentację 

przetargową oraz kosztorysy.

KOMPETENCJE GRUPY TRAKCJA
COMPETENCIES OF TRAKCJA GROUP

Kolej

Drogi

Energetyka

Produkcja

Budownictwo

Projektowanie

Railways For almost 7 decades we have been 
specialising in construction and comprehensive 
modernisation of railways, including track relat-

ed works, overhead contact lines, engineering 
structures construction, platforms and all other 

elements of passenger infrastructure. 

Roads We implement investments in road and 
highway construction, as well as the related 

infrastructure, including sidewalks, bike paths, 
car parks or lighting. We have our own manu-

facturers of bituminous mass and concrete.

Energy sector We construct overhead and 
underground low, medium and high voltage 

power lines. 

Production We manufacture low and medium 
voltage switchgear for powering tram and trol-
leybus lines, as well as railways. We also offer 

medium voltage switchgear for 15kV alternat-
ing current for powering and distribution of 

energy in traction substations.

Construction We build housing estates, apart-
ment blocks and facilities of various purpose 

and functionality.

Design We provide comprehensive services 
related to the investment process and design. 
We prepare feasibility studies, construction 

and execution projects, tender documents and 
cost estimation models.

Grupę Trakcja tworzy kilkanaście podmiotów prowadzących działalność w różnych branżach budownictwa
infrastrukturalnego, mieszkaniowego oraz energetyce, w tym m.in.:

Trakcja Group is made up of over a dozen entities, operating in various markets of the infrastructural
and residential construction industry, as well as in the energy sector, including:

O GRUPIE
ABOUT TRAKCJA GROUP

Trakcja PRKiI SA
Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz tramwajowych, produkcja rozdzielnic niskiego i śred-
niego napięcia na potrzeby zasilania sieci kolejowej i transportu miejskiego, budownictwo drogowe, 
kubaturowe oraz energetyczne.

Trakcja PRKiI SA 
Construction and modernisation of railways and tram lines, production of low and medium voltage 
switchgear for powering railway network and public transportation, capacity construction, road 
construction and power engineering.

AB Kauno Tiltai  
Budownictwo drogowe, kolejowe oraz inżynieryjne, budowa linii energetycznych oraz innych 
elementów infrastruktury transportowej. 

AB Kauno Tiltai  
Road and railway construction, engineering construction, construction of power lines and other 
elements of transportation infrastructure.

PEUiM Sp. z o.o.
Budownictwo drogowe oraz produkcja mas bitumicznych, betonu i pozostałych materiałów 
budowlanych, montaż urządzeń sygnalizacyjnych związanych z ruchem drogowym.   

PEUiM Sp. z o.o. 
Road construction and production of bituminous masses, concrete and other construction materials, 
installation of signalling devices for road traffic.

PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o. 
Budownictwo kubaturowe – głównie  deweloperskie w zakresie budynków i osiedli mieszkaniowych.

PRK 7 Nieruchomości Sp. z o.o.
Capacity construction, mostly for real estate, buildings and housing estates.

Torprojekt Sp. z o.o. 
Kompleksowe projektowanie dla budownictwa: kolejowego, drogowego, energetycznego 
oraz inżynieryjnego. 

Torprojekt Sp. z o.o. 
Comprehensive design for the construction industry: railway, road, power and engineering construction.

Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o.
Roboty torowe, termitowe spawanie szyn kolejowych i tramwajowych, remonty przejazdów szynowych.

Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o.
Track related works, thermite welding of rail tracks and tram tracks, maintenance of railways. 

DALBA Sp. z o.o.
Budowa sieci i kolektorów wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni i przepompowni ścieków 
oraz zbiorników żelbetowych, obiektów związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska. 

DALBA Sp. z o.o.
Building water supply network and collectors, sanitary sewage systems, water treatment plants and 
sewage pumping stations, as well as reinforced concrete tanks and other objects connected with waste 
management and environmental protection. 

6 GRUPA TRAKCJA Raport roczny 2015 | Annual report 2015



8

STRATEGIA GRUPY TRAKCJA
STRATEGY OF TRAKCJA GROUP

W roku 2015 Grupa Trakcja pomyślnie kontynuowała 
prawną i organizacyjną restrukturyzację celem uzy-
skania lepszych wyników finansowych oraz podnie-
sienia efektywności operacyjnej.

Grupa prowadzi dalsze działania zmierzające do 
zwiększenia rentowności, m.in. poprzez: poprawę 
zarządzania przepływami pieniężnymi, zmniejszenie 
stanu zadłużenia, większy stopień wykorzystania sił 
własnych w realizacji kontraktów, lepszą organizację 
robót oraz selektywny wybór kontraktów do realiza-
cji w formule konsorcjum.

Istotnymi czynnikami sukcesu Grupy Trakcja są syste-
my motywacyjne zachęcające pracowników do szuka-
nia dalszych udoskonaleń w działaniach operacyjnych 
oraz przepływ wiedzy w ramach spółek Grupy.

Strategicznym celem Grupy Trakcja 
pozostaje utrzymanie pozycji lidera 
budownictwa kolejowego w Polsce oraz 
umacnianie udziału w branży drogowej 
zarówno w Polsce, jak i na Litwie.

Grupa zamierza także sukcesywnie budować silną po-
zycję rynkową w segmencie infrastruktury transportu 
szynowego oraz energetyki na terytorium Polski oraz 
Litwy, jak również prowadzić ekspansję w  kolejnych 
krajach na terenie Europy.

Podstawowe rynki, na których działają spółki Grupy 
Trakcja, mają obiecujące perspektywy dzięki znacz-
nemu dofinansowaniu ze środków funduszy Unii 
Europejskiej w ramach nowej perspektywy budże-
towej. Do 2023 roku wartość nakładów na moderni-
zację i utrzymanie linii kolejowych w Polsce trafi bli-
sko 100 mld zł, zaś na drogi ponad 150 mld zł. Grupa 
Trakcja dysponuje odpowiednim potencjałem kadro-
wym i wykonawczym, by zrealizować dużą część tych 
zadań, a dzięki wysokiemu zaufaniu instytucji finan-
sowych, może uczestniczyć w największych przetar-
gach.

In 2015 Trakcja Group successfully continued its legal 
and organisational restructuring in order to obtain 
better financial results and increase the operational 
effectiveness. 

The Group still carries out further actions leading 
to the increase of profitability through: better cash 
flows management, reducing debt, increased level of 
utilisation of its own resources in contract realisation, 
better organisation of works and selective choice of 
contracts to be carried out in the consortium model. 

Significant success factors of the Trakcja Group are in-
centive systems, encouraging employees to seek fur-
ther improvements in their activities, and knowledge 
sharing between various Group companies.

Staying at the leading position of the rail-
way construction market in Poland and 
increasing our share in the road construc-
tion industry in Poland and Lithuania re-
mains our strategic goal.

The Group is also going to successfully build a strong 
market position in the railway transport infrastruc-
ture and energy sector in Poland and Lithuania, as 
well as to expand to other European countries.

The basic operating markets for the Trakcja Group 
companies have promising perspectives thanks to 
significant financing from the means of the Europe-
an Union under the new financial perspective. Until 
2023, Poland will receive almost 100 billion PLN for 
modernisation and maintenance of railways, as well 
as over 150 billion PLN for roads. Trakcja Group has 
the potential to carry out a significant share of those 
tasks, and thanks to great trust of financial institu-
tions we can also participate in the largest tenders.
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W 2015 roku Grupa Trakcja realizowała blisko 
300  specjalistycznych i wielobranżowych kontrak-
tów na terenie: Polski, Litwy, Łotwy oraz Szwe-
cji o  łącznej wartości ponad 7,3 mld zł. 15 spośród 
nich stanowiły umowy o  wartości od 100 do blisko 
900 mln zł polegające na kompleksowej moderniza-
cji i budowie linii kolejowych i dróg kołowych.

In 2015 Trakcja Group has carried out almost 300 
multi-branch and specialist contracts in: Poland, Lith-
uania, Latvia and Sweden, amounting over 7.3 billion 
PLN. 15 of them were contracts worth from 100 to 
900 million PLN, related to comprehensive moderni-
sation and construction of railways and roads.

ZASIĘG DZIAŁALNOŚCI GRUPY
RANGE OF ACTIVITY OF THE GROUP

GRUPA TRAKCJA Raport roczny 2015 | Annual report 2015



STRUKTURA SPRZEDAŻY GRUPY TRAKCJA W 2015 ROKU
TRAKCJA GROUP’S SALES STRUCTURE IN 2015

Struktura sprzedaży Grupy Trakcja w podziale na rynki:
Trakcja Group’s sales structure by market

wartość (w tys. zł)
value (in thousands PLN)

udział
share

wartość (w tys. zł)
value (in thousands PLN)

udział
share

Roboty kolejowe /  Rail works 859 606 64,7% 1 210 212 75,6%
Roboty drogowe /  Road works 328 334 24,7% 213 984 13,4%
Roboty mostowe /  Bridge works 26 410 2,0% 49 890 3,1%
Roboty tramwajowe /  Tram works 26 625 2,0% - 0,0%
Produkcja / Production 45 777 3,4% 55 764 3,5%
Pozostała działalność / Other 
operations 

42 429 3,1% 71 824 4,4%

Razem przychody ze sprzedaży
Total sales revenue 1 329 180 100% 1 601 674 100%
Kraj / Domestic 842 202 63,4% 1 035 790 64,7%
Zagranica / Abroad 486 978 36,6% 565 884 35,3%

11GRUPA TRAKCJA Raport roczny 2015 | Annual report 2015

20142015

Roboty kolejowe / Rail works 

Roboty drogowe /  Road works 

Roboty mostowe /   Bridge works 

Roboty tramwajowe /  Tram works 

Produkcja / Production 

Pozostała działalność / Other operations 

1 210 2122014

2014

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

213 984 

49 890 

55 764 

71 824 

859 606

328 334

26 410

26 625

45 777

42 429

10

2013

25

50

75

100

125

150

175

2014 20152013

500

1000

1500

2000

2014 2015

2013 2014 20152013

20

40

60

80

1,0

2,0

3,0

4,0

2014 2015

PRZYCHODY GRUPY I GŁÓWNE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
CONSOLIDATED REVENUE AND KEY ECONOMIC INDICATORS

Skonsolidowany przychód ze sprzedaży (w mln zł)
/ Consolidated sales revenue (in mPLN)
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Zysk netto (w mln zł)
/ Net profit (in mPLN)

EBITDA (w mln zł)
/ EBITDA (in mPLN)

Marża zysku netto
/ Net profit margin

-17,0 %

+3,0 % +0,7 %

(35 655)

Pomimo 17 % spadku przychodów powstałego                
z przyczyn o charakterze koniunkturalnym i utworze-
nia rezerwy przez spółkę zależną na poziomie 
39 mln zł, rentowność netto grupy wzrosła o ponad 
1,3 mln zł do blisko 4 %. Stało się to głównie dzięki 
znacząco niższym kosztom finansowym i opera-
cyjnym, wypracowanym poprzez wdrożoną politykę 
obniżania zadłużenia oraz stałą poprawę zarządzania 
kontraktami.

Despite a 17% decrease in revenues, caused by 
economic reasons, and provision amounting to 
39 million PLN created by the subsidiary, the net 
profitability of the Group has increased by 1.3 million 
PLN to almost 4%. It was caused mostly because of 
significantly lower financial and operational costs, 
caused by the implemented policy of reducing debt 
and constant improvement of contract management.



1.01.2015 
– 31.12.2015

BADANE / AUDITED

1.01.2014
– 31.12.2014

BADANE / AUDITED

Działalność kontynuowana / Continued operations
(w tys. zł) / (in kPLN) (w tys. zł) / (in kPLN)

Przychody ze sprzedaży / Sales revenue 1 329 180 1 601 674

Koszt własny sprzedaży / Cost of goods sold (1 163 047) (1 399 546)

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży / Gross profit (loss) on sales 166 133 202 128

Koszty sprzedaży, marketingu i dystrybucji
/ Cost of sales, marketing and distribution

(6 156) (5 591)

Koszty ogólnego zarządu / General and administrative costs (71 106) (66 597)

Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 5 091 2 310

Pozostałe koszty operacyjne / Other operating costs 7 715 (11 761)

Udział w wyniku jednostki konsolidowanej metodą praw własności
/ Share of profit of entities consolidated using equity method

2 781 2 786

Odpis wartości firmy / Goodwill impairment (12 302) (37 431)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Operating profit (loss) 76 726 85 844

Przychody finansowe / Financial revenues 7 461 1 896

Koszty finansowe / Financial costs (11 503) (18 926)

Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss) 72 684 68 814

Podatek dochodowy / Income tax (20 926) (18 423)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 
/ Net profit (loss) from continued operation

51 758 50 391

Działalność zaniechana / Discontinued operations

Zysk (strata) netto za okres z działalności zaniechanej
/ Net profit (loss) from discontinued operations

- -

Zysk (strata) netto za okres
/ Net profit (loss) for the period

51 758 50 391

1.01.2015 
– 31.12.2015

BADANE / AUDITED

1.01.2014
– 31.12.2014

BADANE / AUDITED

Działalność kontynuowana / Continued operations
(w tys. zł) / (in kPLN) (w tys. zł) / (in kPLN)

Przychody ze sprzedaży / Sales revenue  763 399  966 084 

Koszt własny sprzedaży / Cost of goods sold  (700 208)  (866 472)

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży / Gross profit (loss) on sales  63 191  99 612 

Koszty sprzedaży, marketingu i dystrybucji
/ Cost of sales, marketing and distribution

 (1 718)  (717)

Koszty ogólnego zarządu / General and administrative costs  (33 332)  (32 635)

Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 3 622  853 

Pozostałe koszty operacyjne / Other operating costs  (1 669)  (10 113)

Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Operating profit (loss)  30 094  57 000 

Przychody finansowe / Financial revenues  18 650  16 592 

Koszty finansowe / Financial costs  (7 106)  (14 328)

Zysk (strata) brutto / Gross profit (loss)  41 638  59 264 

Podatek dochodowy / Income tax  (6 477)  (9 467)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 
/ Net profit (loss) from continued operation

 35 161  49 797 

Działalność zaniechana / Discontinued operations

Zysk (strata) netto za okres z działalności zaniechanej
/ Net profit (loss) from discontinued operations

- -

Zysk (strata) netto za okres
/ Net profit (loss) for the period

 35 161  49 797 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
STAND - ALONE PROFIT AND LOSS ACCOUNT
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BILANS GRUPY TRAKCJA
TRAKCJA GROUP BALANCE SHEET

Aktywa trwałe / Fixed assets  704 278  719 867 

Rzeczowe aktywa trwałe / Tangible fixed assets  194 232  185 657 

Wartości niematerialne / Intangible assets  56 603  60 169 

Wartość firmy z konsolidacji / Goodwill arising on consolidation  334 718  342 265 

Nieruchomości inwestycyjne / Property investments  21 976  22 960 

Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności
/ Investments in entities valuated with the equity method

 14 140  11 430 

Inwestycje w jednostkach pozostałych / Investments in other entities  25  131 

Pozostałe aktywa finansowe / Other financial assets  45 564  56 013 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego / Deferred tax assets  30 779  35 863 

Kontrakty budowlane / Construction contracts 2 527  3 972 

Rozliczenia międzyokresowe / Prepayments 3 714  1 407 

Aktywa obrotowe / Current assets  623 143  725 949 

Zapasy / Inventory  84 828  59 977 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
/ Trade and other receivables

 246 864  521 885 

Pozostałe aktywa finansowe / Other financial assets  14 830  10 412 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / Cash and cash equivalents  251 435  61 846 

Rozliczenia międzyokresowe / Prepayments  8 961  4 736 

Kontrakty budowlane / Construction contracts  16 225  67 093 

Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 
/ Equity (attributed to shareholders of the parent company)

 722 341  671 910 

Kapitał podstawowy / Share capital  41 120  41 120 

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej / Share premium  309 984  309 984 

Kapitał z aktualizacji wyceny / Revaluation reserve  6 178  6 790 

Pozostałe kapitały rezerwowe / Capital reserves  299 785  249 258 

Niepodzielony wynik finansowy / Retained profit  50 203  49 537 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych / Exchange rate differences  15 071  15 221 

Udziały niesprawujące kontroli / Non-controlling interests  3 950  2 593 

Kapitał własny ogółem / Total equity  726 291  674 503 

Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities  141 974  151 338 

Oprocentowane kredyty i pożyczki / Interest credits and loans  89 494  101 231 

Rezerwy  / Provisions  9 202  4 912 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych / Liabilities due to employee benefits  11 737  11 961 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego / Provision for deferred tax  26 613  27 132 

Pochodne instrumenty finansowe / Derivative financial instruments  4 862  6 102 

Pozostałe zobowiązania finansowe / Other financial liabilities  66  - 

Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities  459 156  619 975 

Oprocentowane kredyty i pożyczki / Interest-bearing credits and loans  21 625  30 082 

Obligacje / Bonds  -  32 360 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
/ Trade and other payables

 288 100  388 616 

Rezerwy / Provisions  23 690  21 895 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych / Employment benefits  10 894  10 623 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego / Income tax liabilities  5 167  6 002 

Pochodne instrumenty finansowe / Derivatives  981  386 

Pozostałe zobowiązania finansowe / Other financial liabilities  148  38 338 

Rozliczenia międzyokresowe / Accruals  219  370 

Kontrakty budowlane / Construction contracts  108 223  87 352 

Zaliczki otrzymane na poczet mieszkań / Advance payments for residential units  109  3 951 

Aktywa / Assets Pasywa / Liabilities

Aktywa razem / Total assets 

Pasywa razem / Total equity and liabilities

 1 327 421   1 445 816 

 1 327 421   1 445 816 

31.12.2014

BADANE
Audited

(w tys. zł) / (in kPLN)

31.12.2014

BADANE
Audited

(w tys. zł) / (in kPLN)

31.12.2015

BADANE
Audited

(w tys. zł) / (in kPLN)

31.12.2015

BADANE
Audited

(w tys. zł) / (in kPLN)
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Trakcja PRKiI zawarła umowę na 
budowę tunelu drogowego pod 
torami kolejowymi w ciągu ul. Ni-
ciarnianej, pomiędzy stacjami 
Łódź Widzew – Łódź Fabryczna. 
Wartość umowy to 55 mln zł.

AB Kauno Tiltai podpisała kon-
trakt na rozbudowę transeuro-
pejskiej drogi ekspresowej E67, 
zwaną również Via Baltica, na tra-
sie  Kowno – Marijampole.

Trakcja PRKiI podpisała umowę 
na kompleksową modernizację 
linii kolejowej E59 Poznań – Wro-
cław na trasie Poznań – Czempiń.  
Wartość prac to 173 mln zł.

Trakcja PRKiI podpisała umowy 
na budowę drogi ekspresowej S5 
na odcinkach Szubin – Jaroszewo 
oraz Aleksandrowo – Tryszczyn 
o  łącznej wartości 586 mln zł. 
Obie inwestycje będą prowadzo-
ne w formule konsorcjum. 

Spółka AB Kauno Tiltai zakończy-
ła I etap budowy linii kolejowej 
Rail Baltica na Litwie. Wartość 
zrealizowanej inwestycji to blisko 
480 mln zł. Rail Baltica stanowi 
fragment I paneuropejskiego ko-
rytarza transportowego, łączące-
go Polskę oraz Finlandię i ma duże 
znaczenie geopolityczne. 

Trakcja PRKiI zdobyła III nagrodę 
w konkursie „Budowa roku” aran-
żowanym z inicjatywy Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa. Jury doceniło 
budowę najnowocześniejszego  
w  Polsce  zaplecza technicznego 
dla taboru Łódzkiej Kolei Aglo-
meracyjnej.

Trakcja PRKiI podpisała umowę 
na budowę dwóch wiaduktów 
drogowych w ramach moderniza-
cji linii kolejowej Wrocław – Po-
znań.

28.10.

2015

12.1028.0816.07.12.06.15.01.

28.0107.01 23.06. 27.07. 20.10.05.10.

Trakcja PRKiI podpisała pierwszy 
kontrakt drogowy na komple-
ksową przebudowę odcinka ulicy 
Wierzbowej w Wągrowcu.

AB Kauno Tiltai, litewska spółka 
Grupy Trakcja, została wyróżnio-
na złotym medalem za budowę 
II etapu zachodniej obwodnicy 
Wilna w  prestiżowym konkursie 
„Produkt roku 2014” organizo-
wanym przez Litewską Konfe-
derację Przedsiębiorców.  To już 
piąta nagroda AB Kauno Tilati we 
wspomnianym konkursie.

Trakcja PRKiI podpisała umo-
wę na modernizację infrastruk-
tury kolejowej w rejonie stacji 
Warszawa Gdańska o wartości 
43 mln zł.

AB Kauno Tiltai  jako lider konsor-
cjum zawarła umowę na budowę 
III etapu zachodniej obwodnicy 
Wilna. Wartość umowy wynosi 
271 mln zł.

Trakcja PRKiI podpisała z PKP 
PLK umowę o wartości 376 mln 
zł na modernizację linii kolejowej 
nr  8 Warszawa – Radom na od-
cinku Warszawa Okęcie – Cza-
chówek.

Trakcja PRKiI has signed a con-
tract for the construction of a 
road tunnel under railway within 
Niciarniana Street, between the 
Łódź Widzew and Łódź Fabrycz-
na railway stations. The net value 
of the contract is over 55 million 
PLN.

AB Kauno Tiltai has signed 
a  contract for the expansion of 
trans-European Expressway E67, 
also known as Via Baltica, in a sec-
tion from Kovno to Marijampole.

Trakcja PRKiI has signed an agree-
ment for comprehensive modern-
isation of the E59 railway from 
Poznań to Wrocław, along the 
section from Poznań to Czempiń. 
The net value of the contract was 
over 173 million PLN.

Trakcja PRKiI has signed a con-
tract for building two sections 
of the S5 expressway - Szubin 
- Jaroszewo and Aleksandrowo - 
Tryszczyn. The total value of the 
contract was 586 million PLN. 
Both investments will be carried 
out in the consortium model

AB Kauno Tiltai has concluded 
the first stage of the Rail Baltica 
railway construction in Lithuania. 
The value of the investment car-
ried out amounted to almost 480 
million PLN. Rail Baltica is a frag-
ment of the first pan-European 
transport corridor, connecting 
Poland and Finland, with a signif-
icant geopolitical importance.

Trakcja PRKiI has won the 3rd 
prize in the “Construction of the 
Year” competition, organised by 
the Polish Association of Con-
struction Engineers and Techni-
cians. The jury has recognised the 
company for building state-of-
the-art technical facilities for the 
Łódź Municipal Railway.

Trakcja PRKiI has signed a con-
tract for construction of two road 
viaducts as part of the moderni-
sation of a Wrocław - Poznań rail-
way.

Trakcja PRKiI has signed the first 
road construction contract for 
a  comprehensive modernisation 
of a section of Wierzbowa Street 
in Wągrowiec.

AB Kauno Tiltai, a Lithuanian com-
pany belonging to the Trakcja Group, 
has been awarded a gold medal for 
the construction of the 2nd stage 
of the Vilnius Western Bypass in 
the prestigious “Product of the Year 
2014” competition, organised by the 
Lithuanian Confederation of Enter-
prises. It was the fifth award in this 
competition won by AB Kauno Tiltai.

Trakcja PRKiI has signed a con-
tract for the modernisation of 
railway infrastructure in the area 
of the Warszawa Gdańska railway 
station. The net value of the con-
tract was 43 million PLN.

AB Kauno Tiltai has signed a con-
tract for the construction of a 3rd 
stage of the Vilnius Western By-
pass. The value of the contract 
was 271 million PLN.

Trakcja PRKiI has signed a con-
tract with PKP PLK with the value 
of 376 million PLN for the mod-
ernisation of railway line no. 8 
from Warsaw to Radom, along the 
section from Warszawa Okęcie to 
Czachówek.

16
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ŁAD KORPORACYJNY
CORPORATE GOVERNANCE

Q1 Q2 Q3 Q42015

12,65

7,85

+ %
161,15

RELACJE INWESTORSKIE na dzień 31.12.2015
INVESTOR RELATIONS as of December 31, 2015 

28,81%

9,95%

8,46%

52,78%

COMSA S.A.

OTHER
SHAREHOLDERS

POZOSTALI
AKCJONARIUSZE

ING OFE

OFE PZU

Akcjonariusz

Shareholder

Liczba akcji

Number of shares

% udział w kapitale 
zakładowym

% share in initial capital

 Liczba głosów

Number  of votes

% udział w głosach
na WZ

% share in votes at GM

COMSA S.A. 14 806 908 28,81%  14 806 908 28,81%
ING OFE   5 111 908   9,95%    5 111 908   9,95%
OFE PZU   4 349 650   8,46%    4 349 650   8,46%
Pozostali akcjonariusze
/ Other shareholders

27 131 082 52,78%  27 131 082  52,78%

Ogólna liczba akcji
/ Total shares

51 399 548 100,00%  51 399 548 100,00%

Spółka jest notowana na giełdzie od   04.2008 r.

Ilość wyemitowanych akcji: 51 399 548
The company is listed on stock exchange        since April 2008.
Total number of shares issued:  51 399 548
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Trakcja PRKiI stosuje się do zaleceń Dobrych Praktyk 
przyjętych Uchwałą Rady Giełdy z 4 lipca 2007 roku. 
Spółka zapewnia łatwy dostęp do rzetelnych i obiekty-
wnych informacji, na podstawie których akcjonariusze, 
banki i instytucje finansowe oraz analitycy, media, 
klienci i pozostali uczestnicy rynku mogą kształtować 
opinię na temat sytuacji bieżącej, potencjału oraz 
perspektyw rozwoju Trakcji PRKiI S.A. i Grupy Trakcja.
Polityka informacyjna Trakcji PRKiI jest prowadzona 
z wykorzystaniem powszechnie znanych i stosowanych 
narzędzi oraz kanałów komunikacji.
Przy okazji publikacji okresowych sprawozdań finan-
sowych, firma organizuje spotkania z akcjonariuszami, 
analitykami, inwestorami i dziennikarzami – grupowe 
lub indywidualne, w zależności od zgłaszanych potrzeb.
Ponadto, na stronie internetowej spółki pod adresem 
www.grupatrakcja.com, zamieszczane są istotne 
aktualności w formie raportów bieżących, okresowych 
czy też informacje prasowe informujące 
o realizowanych kontraktach, zawartych umowach, 
bądź innych istotnych wydarzeniach dotyczących 
spółki.
Polityka informacyjna Trakcji PRKiI S.A. uwzględniająca 
wszystkich zidentyfikowanych odbiorców jest 
realizowana przez Dział Sprawozdawczości Giełdowej 
we współpracy z Działem Komunikacji oraz Działem 
Relacji Inwestorskich.

W celu uzyskania bezpośrednich informacji można 
kontaktować się z Działem Relacji Inwestorskich 
telefonicznie: +48 22 483 30 53 bądź e-mailowo
ir@grupatrakcja.com lub z Działem Komunikacji
tel. 22 483 30 58 lub komunikacja@grupatrakcja.com.

Trakcja PRKiI is implementing the recommendations 
set out in Good Practices, adopted through the Reso-
lution of the Stock Exchange Council of 4 July 2007.
The Company provides easy access to reliable and 
objective information, based on which the sharehold-
ers, banks and other financial institutions, as well as 
analysts, media, clients and other participants of the 
market may shape their opinions regarding the 
current situation, potential and perspectives for the 
development of Trakcja PRKiI S.A. and Trakcja Group.
The information policy of Trakcja PRKiI is applied 
using commonly known and used tools and communi-
cations channels.
At the time of publishing our financial statements, the 
company organises individual and group meetings 
with shareholders, analysts, investors and journalists, 
as needed.
Moreover, the company publishes significant news in 
the form of current or periodical reports or press 
releases informing about executed contracts, signed 
contracts or other noteworthy events related to the 
company taking place on its official website: 
www.grupatrakcja.com
The information policy of Trakcja PRKiI S.A. regarding 
all indentified recipients is carried out by the Financial 
Reporting Office in cooperation with Communications 
Office and Investor Relations Department.

In order to obtain information directly, please contact 
the Investor Relations Department by phone: +48 22 
483 30 53, e-mail: ir@grupatrakcja.com or the Com-
munications Department by phone: +48 22 483 30 58 
or e-mail: komunikacja@grupatrakcja.com
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