
w tys. PLN

Ferrovial Construction S.A. 35 021

charakter transakcji - licencja, wsparcie IT, usługi pracownicze

Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. 432 317

główny charakter transakcji - usługi budowlane, ponadto: licencja, wsparcie IT, najem

Budimex Budownictwo Sp z o.o. 676 410

Budimex Kolejnictwo SA 16 849

Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. 327

Budimex SA Tecnicas Reunidas  S.C. 18 891

Budimex SA Cadagua S.C 2 498

FBSerwis SA 7 122

Mostostal Kraków SA 98 117

Promos Sp z o.o. 559

pozostałe transakcje kontrolowane 452

w tym usługi księgowe dla spółek 174

wsparcie IT 25

odbiór odpadów (zakup) 63

najem powierzchni (sprzedaż) 92

pozostałe 99

Ponadto Spółka udzieliła podmiotom powiązanym wsparcia w postaci poręczeń i gwarancji 

kontrahent limit (tys zł)

wykorzystanie 

na 31.12.2020     

( w tys zł)

Mostostal Kraków SA 877 343 100 585

Budimex Kolejnictwo SA 240 000 74 264

Budimex Nieruchomości Sp z o.o. 600 000 1 599

FBSerwis SA 63 000 31 882

oraz udzieliła pożyczki na rzecz Budimex Parking Wrocław Sp z o.o. w kwocie 1677 tys zł

główny charakter transakcji - najem, usługi księgowe, usługi pracownicze

główny charakter transakcji -  projekt budowlany w formie spółki cywilnej 

główny charakter transakcji -  projekt budowlany w formie spółki cywilnej 

najem

główny charakter transakcji - współpraca w zakresie realizacji projetków budowlanych, ponadto: refaktury gwarancji, najem, 

usługi  księgowowe

główny charakter transakcji - najem taboru kolejowego, poręczenie, ponadto: wsparcie IT, najem, usługi księgowe 

główny charakter transakcji - współpraca w zakresie realizacji projektów budowlanych, usługi budowlane, rafaktury gwarancji i 

ubezpieczeń, usługi  księgowowe, usługi kadrowe, nadzór autorski

W nawiązaniu do wyjaśnień opublikowanych w dniu 15.12.2020 na stronie Ministra Finansów                                                        

Społka przedstawia                                                                                                                                                                                                                   

w  załaczeniu do Raportu o wykonaniu strategii podatkowej za rok 2020                                                                                                 

dodatkowy zakres informacji o transakcjach  z podmiotami powiązanymi

główny charakter transakcji - usługi budowlane i utrzymaniowe, ponadto: wsparcie IT, ubezpieczenia i gwarancje, usługi kadrowe


