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RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2015 ROKU 
PREZENTOWANY ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI  

SPRAWOZDAWCZOŚCI FINASNOWEJ WRAZ Z INFORMACJAMI DODATKOWYMI 

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. 

 
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki RESBUD S.A. za trzeci kwartał 2015 roku,  wraz z 
danymi porównywalnymi sporządzone zostało zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Finansów  z dnia 19 
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz.259 z późniejszymi zm.) oraz zgodnie 
z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSR/MSSF). 

W tysiącach polskich złotych. 

 

1.1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej. 

 
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

   

     

AKTYWA                          (w tys. zł) 
stan na            

2015-09-30     
/niebadane/ 

stan na            
2015-06-30     
/zbadane/ 

stan na            
2014-12-31    
/zbadane/ 

stan na            
2014-09-30      
/niebadane/ 

AKTYWA TRWAŁE 3 646 12 257  2 242  2 161  

Rzeczowe aktywa trwałe 9 10  12  13  

Wartości niematerialne 24 26  29  31  

Wartość firmy 0 0  0  0  

Prawo wieczystego użytkowania gruntu 0 0  0  0  

Nieruchomości inwestycyjne 1 958 1 978  2 018  2 038  

Należności długoterminowe 289 274  7  0  

Inwestycje długoterminowe 1 244 9 820  0  0  

Aktywa z tytułu podatku dochodowego i inne 122 149  176  79  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 

AKTYWA OBROTOWE 1 561 862  11 137  15 493  

Zapasy 19 94  33  19  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 242 464  507  1 620  

Należności z tytułu podatków 64 151  108  69  

Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych 0 0  0  0  

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0  9 820  13 600  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 175 71  630  123  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61 82  39  62  

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 0  0  0  

SUMA AKTYWÓW 5 207 13 119  13 379  17 654  

 
 



PASYWA                (w tys. zł) 
stan na               

2015-09-30      
/niebadane/  

stan na               
2015-06-30      
/zbadane/  

stan na               
2014-12-31      
/zbadane/  

stan na               
2014-09-30      
/niebadane/  

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 3 512 7 920 8 064 11 949 

Kapitał podstawowy 4 256 4 256 4 256 4 256 

Kapitał (fundusz) zapasowy 152 152 152 152 

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 815 1 815 1 815 1 815 

Niepodzielony wynik lat ubiegłych 1 840 1 840 1 569 1 569 

Zysk(strata)netto -4 551 -143 272 4 157 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 741 1 969 1 701 2 529 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 122 977 981 1 703 

Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0 0 0 0 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 0 0 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 527 736 464 826 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego 0 0 0 0 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 92 256 256 0 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 954 3 230 3 614 3 176 

Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0 0 0 0 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 0 279 506 54 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0 2 128 2 056 1 395 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego oraz 
inne finansowe 

0 0 0 0 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  364 559 815 1 634 

z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 13 19 8 12 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 10 11 7 9 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 567 234 222 72 

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 

SUMA PASYWÓW 5 207 13 119 13 379 17 654 

Wartość księgowa  3 512 7 920 8 064 11 949 

Liczba akcji 9 898 000 9 898 000 9 898 000 9 898 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,35 0,80 0,81 1,21 

Rozwodniona liczba akcji 10 080 000 10 080 000 10 080 000 10 080 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 0,35 0,79 0,80 1,19 

  



1.2. Rachunek zysków i strat i sprawozdanie z całkowitych dochodów. 

 

(wariant kalkulacyjny) w tys. zł 
2015-01-01-
2015-09-30 
/niebadane/ 

2015-07-01-
2015-09-30 
/niebadane/ 

2014-01-01-
2014-09-30 
/niebadane/ 

2014-07-01-
2014-09-30 
/niebadane/ 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

283 177 253 66 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 283 177 253 66 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0   0 0 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 

120 91 75 30 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 120 91 75 30 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0   0 0 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  163 86 178 36 

Koszty sprzedaży     0 0 

Koszty ogólnego zarządu 366 251 480 148 

Zysk (strata) ze sprzedaży  -203 -165 -302 -112 

Pozostałe przychody operacyjne 151 75 74 40 

Pozostałe koszty operacyjne 119 105 107 50 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -171 -195 -335 -122 

Przychody finansowe 1 545 2 068 5 662 -1 396 

Koszty finansowe 6 731 6 680 85 31 

Zysk (strata) brutto -5 357 -4 807 5 242 -1 549 

Podatek dochodowy -806 -712 1 085 -270 

Zysk/Strata z działalności kontynuowanej 
-4 551 -4 095 4 157 -1 279 

Zyski/straty z działalności zaniechanej 0   0 0 

Zyski/straty netto za okres obrotowy -4 551 -4 095 4 157 -1 279 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  9 898 000   2 657 545   

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,46   1,56   

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  10 080 000   2 839 545   

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,45  1,46  

 
 
 
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 
 
 

Wyszczególnienie 01.01.2015-
30.09.2015 

01.07.2015-
30.09.2015 

01.01.2014-
30.09.2014 

01.07.2014-
30.09.2014 

Zysk (strata) netto za okres -4 551 -4 095 4 157 -1 279 

Inne całkowite dochody za okres 0 0 0 0 

Całkowity dochód: -4 551 -4 095 4 157 -1 279 

 
 
1.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym. 

 
 
 
 



  Kapitał własny  

  

Kapitał 
podstawowy 

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Niepodziel
ony wynik 
finansowy 

Kapitał 
własny 
razem  

Stan na 01.01.2015 4 256 152 1 815 1 569 7 792 

 - korekty błędów podstawowych 0 0 0 0 0 

Saldo na dzień 01.01.2015 po zmianach 4 256 152 1 815 1 569 7 792 

Zwiększenie kapitału (emisji akcji) 0 0 0     

Zysk(strata) netto za okres 0 0 0 -4 551 -4 551 

Inne całkowite dochody za okres 0 0 0 0 0 

Całkowity dochód za okres 0 0 0 -4 551 -4 551 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Wyemitowany kapitał podstawowy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 0 0 272 272 

Zmiana struktury w grupie 0 0 0 0 0 

Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 

Stan na 30 wrzesień 2015 4 256 152 1 815 1 635 3 512 

      

        Kapitał własny  

  

Kapitał 
podstawowy 

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Niepodziel
ony wynik 
finansowy 

Kapitał 
własny 
razem  

Stan na 01.01.2014 4 256 152 1 815 1 569 7 792 

 - korekty błędów podstawowych 0 0 0 0 0 

Saldo na dzień 01.01.2014 po zmianach 4 256 152 1 815 1 569 7 792 

Zwiększenie kapitału (emisji akcji) 0 0 0 0 0 

Zysk(strata) netto za okres 0 0 0 272 272 

Inne całkowite dochody za okres 0 0 0 0 0 

Całkowity dochód za okres 0 0 0 272 272 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 0 0 0 0 

Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 

Stan na 31 grudzień 2014 4 256 152 1 815 1 841 8 064 

      

  

        Kapitał własny  

  

Kapitał 
podstawowy 

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Niepodziel
ony wynik 
finansowy 

Kapitał 
własny 
razem  

Stan na 01.01.2014 4 256 152 1 815 7 005 13 228 

 - korekty błędów podstawowych 0 0 0 0 0 

Saldo na dzień 01.01.2014 po zmianach 4 256 152 1 815 7 005 13 228 

Zysk(strata) netto za okres 0 0 0 -1 279 -1 279 

Inne całkowite dochody za okres 0 0 0 0 0 

Całkowity dochód za okres 0 0 0 -1 279 -1 279 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Wyemitowany kapitał podstawowy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 0 0 0 0 

Zmiana struktury w grupie 0 0 0 0 0 

Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 

Stan na 30 wrzesień 2014 4 256 152 1 815 5 726 11 949 



1.4.  Rachunek przepływów pieniężnych. 

 

(metoda pośrednia) 
2015.01.01-
2015.09.30 
/niebadane/ 

2015.07.01-
2015.09.30 
/niebadane/ 

2014.01.01-
2014.09.30 
/niebadane/   

2014.07.01-
2014.09.30 
/niebadane/ 

A. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

-857 -586 -857 -327 

I. Zysk (strata) brutto -5 356 -5 235 5 242 -1 549 

II.  Korekty razem 4 499 4 649 -6 099 1 222 

1 Amortyzacja 68 23 70 23 

2  Zyski (straty)  z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 

3  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 118 118 -13 -10 

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5 075 5 075 -5 620 1 400 

5 Zmiana stanu rezerw -560 -813 -117 -183 

6 Zmiana stanu zapasów 14 75 16 11 

7 Zmiana stanu należności -102 165 -136 -53 

8 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

-146 -10 -318 22 

9 Zmiana stanu rozliczeń  międzyokresowych 32 16 19 12 

10 Podatek dochodowy 0 0 0 0 

11 Inne korekty 0 0 0 0 

III. 
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-
II) 

-857 -586 -857 -327 

B. 
Przepływ środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

0 0 -47 0 

I.  Wpływy 0 0 1 0 

    1. 
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

0 0 1 0 

    2. 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne  

0 0 0 0 

    3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0 

  a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 

  b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0 

   - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0 

    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 -1 1 0 

II.  Wydatki 0 0 48 0 

    1. 
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

0 0 48 0 

    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0 0 0 

    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0 

  a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 

      - udzielone pożyczki 0 0 0 0 

  b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0 

   - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0 

   - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 -47 0 

C. 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

402 152 812 310 

  I.  Wpływy 520 270 833 316 

    1. 
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

0 0 0 0 

    2. Kredyty i pożyczki 520 270 833 316 

    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 

    4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 

  II.  Wydatki 118 118 21 6 



    1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0 0 

    2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0 

    3. 
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku 

0 0 0 0 

    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0 

    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 

    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 

    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0 

    8. Odsetki 118 118 21 6 

    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 

 III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 402 152 812 310 

D. Przepływy pieniężne netto razem -455 -434 -92 -17 

E.  Bilansowa zmiana stanu środków, w tym: -455 -434 -92 -17 

  
- zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic 
kursowych 

0 0 0   

F.  Środki pieniężne na początek okresu 630 71 215 140 

G.  Środki pieniężne na koniec okresu 175 -363 123 123 

 
 
 



INFORMACJE DODATKOWE. 

 
1.2. Ogólne informacje o emitencie. 
 
Nazwa Emitenta:   RESBUD S.A. 
Siedziba:    Płock  
Adres:     09-402 Płock, ul. Padlewskiego 18 c 
Tel./faks    tel. 17/8622448; 24/3673131 faks 17/8623995  
Numer KRS:    0000090954 
REGON:    690294174 
NIP:     813-02-67-303 
Kapitał zakładowy opłacony:  4.256.140,00 zł 
 
Przeważającym przedmiotem działalności Spółki są roboty budowlane związane ze wznoszeniem  
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 4120Z. W dniu 20-04-2012r. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o zmianie głównego profilu działalności na wytwarzanie 
energii elektrycznej - PKD 3511Z.  

Organy Spółki: 

Rada Nadzorcza: 

 Wojciech Hetkowski 

 Marianna Patrowicz 

 Małgorzata Patrowicz 

 Damian Patrowicz 

 Jacek Koralewski 
 

Zarząd: 

  

 Anna Kajkowska  Prezes Zarządu  
 
 
 
1.3. Opis przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów, 

ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego. 

 
Niniejszy śródroczny raport finansowy  za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 września  2015 r. zawiera   
sprawozdanie finansowe Spółki RESBUD S.A. które zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) a także wymogami Rozporządzenia Ministra 
Finansów (Dz. U. NR 33 poz.259 z dnia 19 lutego 2009 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.  
Niniejsze skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe jest zgodne  
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię 
Europejską, wydanymi i obowiązującymi na dzień niniejszego sprawozdania finansowego, w tym z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 
Skrócone sprawozdanie finansowe powinno być czytane wraz z jednostkowym sprawozdaniem 
finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2014. 
Zasady rachunkowości są zastosowane w sposób ciągły. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.  
 
Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji jest złoty polski.  
 
Wszystkie dane finansowe przedstawia się w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej. 
 
Sprawozdanie finansowe  zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 16 listopada 2015 roku.  

 



Wskazanie średnich kursów wymiany złotego w okresach objętych historycznymi informacjami 
finansowymi, ustalanych przez Narodowy Bank Polski. 
 

średnie kursy w okresie sprawozdawczym EURO 

Okres sprawozdawczy Okres sprawozdawczy 

2015-01-01 - 2015-09-30 2014-01-01 - 2014-09-30 

kurs data kurs data 

kurs na ostatni dzień okresu 4,2386 30.09.2015 4,1755 30-09-2014 

* średni arytmetyczny kurs w okresie 4,1585 
01.01.2015 do 

30.09.2015 
4,1803 

01-01-2014 do  
30-09-2014 

kurs najniższy 3,9822 21.04.2015 4,0998 09-06-2014 

kurs najwyższy  4,3335 20.01.2015 4,2375 03-02-2014 

     

okres sprawozdawczy 2015-01-01 - 2015-09-30 okres sprawozdawczy 2014-01-01 - 2014-09-30 

Tab. nr 20 z dn. 30.01.2015 4,2081 Tab. nr 22 z dn. 31.01.2013 4,2368 

Tab. nr 40 z dn. 27.02.2015 4,1495 Tab. nr 42 z dn. 28.02.2013 4,1602 

Tab. nr 62 z dn. 31.03.2015 4,0890 Tab. nr 63 z dn. 29.03.2013 4,1713 

Tab. nr 83 z dn. 30.04.2015 4,0337 Tab. nr 84 z dn. 30.04.2013 4,1994 

Tab. nr 103 z dn. 29.05.2015 4,1301 Tab. nr 104 z dn. 31.05.2013 4,1420 

Tab. nr 124 z dn. 30.06.2015 4,1944 Tab. nr 124 z dn. 28.06.2013 4,1609 

Tab. nr 147 z dn. 31.07.2015 4,1488 Tab. nr 147 z dn. 31.07.2013 4,1640 

Tab. nr 168 z dn. 31.08.2015 4,2344 Tab. nr 168 z dn. 30.08.2013 4,2129 

Tab. nr 190 z dn. 30.09.2015 4,2386 Tab. nr 189 z dn. 30.09.2013 4,1755 

średni arytmetyczny kurs  
w okresie 

4,1585 
średni arytmetyczny kurs  

w okresie 
4,1803 

 
* kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na 
ostatni dzień każdego miesiąca 

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę  
w następujący sposób: 

 pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank 
Polski obowiązującego na dzień bilansowy  

w dniu 30 września 2015 roku 1 EUR = 4,2386 PLN 

w dniu 30 września 2014 roku 1 EUR = 4,1755 PLN 

 pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank 
Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym 

w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2015 r. 1 EUR  =  4,1585 PLN 
w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. 1 EUR  =  4,1803 PLN 
 
 
 
 
 



1.4. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania 
finansowego (również przeliczone na EURO). 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE  

w tys. zł w tys. EUR 

3 kwartał(y) 
narastająco       

/2015 okres od 
2015-01-01 do 

2015-09-30 

3 kwartały(y) 
narastająco       

/2014 okres od 
2014-01-01 do 

2014-09-30 

3 kwartał(y) 
narastająco       

/2015 okres od 
2015-01-01 do 

2015-09-30 

3 kwartały(y) 
narastająco       

/2014 okres od 
2014-01-01 do 

2014-09-30 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

283 253 68 61 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 171 -335 41 (80) 

Zysk (strata) brutto -5 357 5 242 -1 288 1 254 

Zysk (strata) netto -4 551 4 157 -1 094 994 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -857 -857 -206 -205 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -47 0 -11 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 402 812 97 194 

Przepływy pieniężne netto, razem -455 -92 -109 -22 

Aktywa razem * 5 207 17 654 1 228 4 228 

Zobowiązania długoterminowe* 741 2 529 175 606 

Zobowiązania krótkoterminowe * 954 3 176 225 761 

Kapitał własny * 3 512 11 949 829 2 862 

Kapitał zakładowy * 4 256 4 256 1 004 1 019 

Liczba akcji  (w szt.) 9 898 000 9 898 000 9 898 000 9 898 000 

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł /  EUR) -0,46 1,56 0,11 0,37 

Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 
(w zł / EUR) 

-0,45 1,46 0,11 0,35 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)  0,35 1,21 0,08 0,29 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 
(w zł / EUR) 

0 0 0 0 

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej 
stan na dzień 31.12.2014 roku. 

 
2.5 . Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z 

wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

 
W okresie sprawozdawczym RESBUD S.A. przekazał do publicznej wiadomości informacje o 
następujących istotnych zdarzeniach: 

 
 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej RESBUD S.A. 

 
W dniu 01.07.2015r. ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki RESBUD S.A. w następujący sposób: 
 
Damian Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Wojciech Hetkowski- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Jacek Koralewski– Sekretarz Rady Nadzorczej 
Małgorzata Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej 
Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej  
 

Informacja przekazana RB nr 20/2015 z dnia 02.07.2015 r. 
 
 
 Informacja w sprawie procedury podziału Spółki 
 
W dniu 02.07.2015r. do Spółki wpłynęły dwa postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego 
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 
26.06.2015r. o przyjęciu Planu Podziału do akt oraz o nałożeniu na Emitenta zobowiązania do uiszczenia 



zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego lub złożenia oświadczenia o samodzielnym rozliczeniu się 
Spółki z biegłym. Jednocześnie Zarząd RESBUD S.A. poinformował, że pozyskał informację, że do spółki 
ATLANTIS S.A. INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. oraz FON S.A. w Płocku – podmiotów biorących 
udział w procedurze podziału również wpłynęły postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego 
Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie przyjęcia 
Planu Podziału do akt dla Spółki ATLANTIS S.A. oraz w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia zaliczki 
na poczet wynagrodzenia biegłego lub złożenia oświadczenia o samodzielnym rozliczeniu się Spółki z 
biegłym dla spółek ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. oraz FON S.A.  
Emitent również otrzymał informację o tym, że spółki ATLANTIS S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL 
S.A. oraz FON S.A. niezwłocznie podejmą stosowne działania wobec Sądu celem umożliwienia dalszego 
prowadzenia procedury podziałowej. 
 
O zamiarze podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 5/2015 z 31.03.2015r. O uzgodnieniu 
planu podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 8/2015 z 15.05.2015r. natomiast o 
wyznaczeniu biegłego rewidenta przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS tj. Sąd 
właściwy dla ELKOP S.A., Emitent informował raportem bieżącym 14/2015 z dnia 25.06.2015r.  
Emitent będzie informował na bieżąco o przebiegu procedury podziałowej.  
 
Informacja przekazana RB nr 21/2015 z dnia 03.07.2015 r. 
 
 
 
Informacja w sprawie procedury podziału Spółki 
 
Zarząd RESBUD S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2015 z dnia 03.07.2015r. 
poinformował, że w dniu 31.07.2015r. do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta 
Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w 
przedmiocie wyznaczenia biegłego rewidenta i biegłego ds. wyceny przedsiębiorstwa w osobie Małgorzaty 
Jurga, wpisanej na listę KIBR pod nr 10700, Kancelaria Audytorska Małgorzata Jurga, ul. Władysława 
Nehringa 8/1, 60-247 Poznań, do przeprowadzenia badania planu podziału spółek ELKOP S.A., FON S.A., 
Investment Friends Capital S.A., Atlantis S.A., Resbud S.A., Investment Friends S.A. poprzez przeniesienie 
części majątku spółek na spółkę IFERIA S.A. w zakresie poprawności i rzetelności. 
 
O zamiarze podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 5/2015 z 31.03.2015r. O uzgodnieniu 
planu podziału Emitent informował Raportem bieżącym numer 8/2015 z 15.05.2015r. natomiast o 
wyznaczeniu biegłego rewidenta przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS tj. Sąd 
właściwy dla ELKOP S.A., Emitent informował raportem bieżącym 14/2015 z dnia 25.06.2015r.  
Emitent będzie informował na bieżąco o przebiegu procedury podziałowej. 
 
Informacja przekazana RB nr 22/2015 z dnia 31.07.2015 r. 
 
 
Cesja praw z umowy pożyczki akcji spółki FLY.PL S.A. Spłata pożyczek zaciągniętych przez 
Emitenta. 
 
Zarząd RESBUD S.A. w Płocku poinformował, że w dniu 24.08.2015 roku zawarł ze spółką Atlantis S.A z 
siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18 c (KRS0000033281) Cesję praw do Umowy pożyczki akcji 
spółki FLY.PL S.A. w Warszawie, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 3/2015r. z 
dnia 25.03.2015r.  
 
Na mocy Umowy z dnia 24.08.2015r. Emitent oraz spółka Atlantis S.A postanowiły, o przeniesieniu praw z 
Umowy pożyczki akcji zawartej pomiędzy Emitentem a spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie w części 692 105/2 000 000. Emitent poinformował, że cesja praw z Umowy pożyczki akcji 
FLY.PL S.A. na rzecz ATLANTIS S.A. została dokonana na zaspokojenie zadłużenia Emitenta 
wynikającego z zawartych ze spółką ATLANTIS S.A. następujących umów pożyczek:  
a) Umowa pożyczki pieniężnej z dnia 08.08.2012r na kwotę 1.000.00,00 z oprocentowaniem w wysokości 
10% w skali roku, 
b) Umowa pożyczki pieniężnej z dnia 11.10.2013r. na kwotę 100.000,00 z oprocentowaniem w wysokości. 
10% w skali roku, 
c) Umowa pożyczki pieniężnej z dnia 15.01.2014r. na kwotę 350.000,00 z oprocentowaniem w wysokości 



8% w skali roku, 
d) Umowa pożyczki pieniężnej z dnia 20.05.2014r. na kwotę 150.000,00 z oprocentowaniem w wysokości 
8% w skali roku, 
e) Umowa pożyczki pieniężnej z dnia 17.07.2014r. na kwotę 300.000,00 z oprocentowaniem w wysokości 
8% w skali roku, 
f) Umowa pożyczki pieniężnej z dnia 10.12.2014r. na kwotę 350.000,00 z oprocentowaniem w wysokości 
8% w skali roku, 
 
Emitent poinformował, że w związku z przeniesieniem na rzecz ATLANTIS S.A. praw do części akcji 
FLY.PL S.A. zaspokojeniu uległo zadłużenie Emitenta wobec ATLANTIS S.A. w łącznej kwocie głównej 
2.250.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami.  Strony na potrzeby rozliczeń wynikających z Umowy cesji z 
dnia 24.08.2015r. uzgodniły wartość jednej akcji FLY.PL S.A. na poziomie rynkowym 3,80 zł za każdą akcje 
tj. w łącznej wartości 2.629.999,00 zł.  Emitent poinformował, że pomiędzy Emitentem a spółką ATLANTIS 
S.A. zachodzą powiązania osobowe: Prezes Zarządu Spółki Pani Anna Kajkowska pełni jednocześnie 
funkcję Prezesa Zarządu spółki Atlantis S.A. w Płocku ponadto wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej 
spółki Pani Małgorzata Patrowicz, Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski, Pan Damian Patrowicz 
oraz Pan Wojciech Hetkowski pełnią również funkcje Członków Rady Nadzorczej spółki Atlantis S.A. w 
Płocku. 
 
Informacja przekazana RB nr 23/2015 z dnia 24.08.2015 r. 
 
 
 Pierwsze zawiadomienie o planowanym podziale oraz opinia biegłego rewidenta 
 

 
Zarząd RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 w nawiązaniu do 
raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 31.03.2015r. oraz raportu nr 8/2015 z dnia 15.05.2015r. poinformował, 
że w dniu 01.10.2015r. do Spółki wpłynęła opinia niezależnego biegłego rewidenta sporządzona zgodnie z 
art. 538 § 1 Kodeksu spółek handlowych z badania planu podziału Emitenta oraz spółek: 
- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA), 
- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA) 
- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – 
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA) 
- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-
402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 
(INVESTMENT FRIENDS CASPITAL SA) 
- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 
(INVESTMENT FRIENDS SA),  
jako Spółkami Dzielonymi oraz Spółką IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 
Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000552042 jako Spółką Przejmującą.  
 
Pełna treść opinii biegłego z badania Planu Podziału jest dostępna nieodpłatnie na  stronie internetowej 
Emitenta pod adresem http://resbud.pl/ w sposób umożliwiający jej wydruk. 
 
Ponadto Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 539 Kodeksu Spółek Handlowych  zawiadomił po raz 
pierwszy akcjonariuszy RESBUD S.A. o zamiarze dokonania podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 
k.s.h., tj. podziału przez wydzielenie majątków Spółek Dzielonych na spółkę Przejmującą.  
 



O zamiarze dokonania Podziału Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 31.03.2015r. 
Uzgodniony w dniu 15.05.2015r. Plan Podziału wraz z załącznikami wymaganymi przepisami prawa 
opublikowany został raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 15.05.2015r. oraz udostępniony został 
nieodpłatnie na stronie internetowej Emitenta pod adresem http://resbud.pl/ gdzie wraz z dokumentami 
określonymi art. 540 k.s.h. oraz opinią biegłego będzie dostępny nieprzerwanie aż do dnia zakończenia 
Walnych Zgromadzeń spółek podejmujących uchwały w sprawie podziału w sposób umożliwiający wydruk 
wszystkich dokumentów. Akcjonariusze Emitenta będą również mogli zapoznać się z wszystkimi 
dokumentami dotyczącymi Podziału o których mowa w art. 540 ksh w siedzibie RESBUD S.A. w Płocku 
przy ul. Padlewskiego 18C, w terminie do zakończenia Walnych Zgromadzeń podejmujących uchwały w 
sprawie podziału w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.00 do 14. 00 
 
       
Informacja przekazana RB-W nr 24/2015 z dnia 02.10.2015 r. 
 
 
Drugie zawiadomienie o planowanym podziale oraz informacja o zwołaniu  Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia na dzień 16.11.2015r. 
 
 
Zarząd RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 niniejszym w 
nawiązaniu do treści raportu nr 24/2015 z dnia 02.10.2015r. na podstawie art. 539 Kodeksu Spółek 
handlowych  po raz drugi zawiadomił o zamiarze dokonania podziału Emitenta oraz Spółek: 
 
- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 (ATLANTIS SA), 
 
- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA) 
 
- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - 
Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 (ELKOP SA) 
 
- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-
402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000267789 
(INVESTMENT FRIENDS CASPITAL SA) 
 
- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000143579 
(INVESTMENT FRIENDS SA), 
 
jako Spółkami Dzielonymi oraz Spółką IFERIA S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 
Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 
KRS 0000552042 jako Spółką Przejmującą w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. podziału przez wydzielenie 
majątków Spółek Dzielonych na spółkę Przejmującą. 
 
O zamiarze dokonania Podziału Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2015 z dnia 31.03.2015r., 
pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału wraz z opinią biegłego rewidenta z badania Planu Podziału 
opublikowane zostało raportem bieżącym nr 24/2015 z dnia 02.10.2015r.Uzgodniony w dniu 15.05.2015r. 
Plan Podziału wraz z załącznikami wymaganymi przepisami prawa opublikowany został raportem bieżącym 
nr 8/2015 z dnia 15.05.2015r. oraz udostępniony został nieodpłatnie na stronie internetowej Em itenta pod 
adresem http://resbud.pl/ gdzie wraz z dokumentami określonymi art. 540 k.s.h. oraz opinią biegłego będzie 
dostępny nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń spółek podejmujących uchwały w 



sprawie podziału w sposób umożliwiający wydruk wszystkich dokumentów. 
 
Akcjonariusze Emitenta będą również mogli zapoznać się z wszystkimi dokumentami dotyczącymi Podziału 
o których mowa w art. 540 ksh w siedzibie RESBUD S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, w terminie 
do zakończenia Walnych Zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie podziału w dniach od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 09.00 do 14.00 
 
Jednocześnie Zarząd RESBUD S.A. zawiadomił o zwołaniu na dzień 16.11.2015r. na godzinę 12.00 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. 
Padlewskiego 18C. 

 
Informacja przekazana RB-W nr 25/2015 z dnia 19.10.2015 r. 
 
W dniu 5.09.2015 roku Resbud S.A podpisała ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp.z o.o. Aneks Nr 2 do 
umowy pożyczki akcji FLY.PL S.A  z dnia 24.03.2015 roku. Strony zgodnie postanowiły , że dokonują  
zmiany postanowień   Umowy pożyczki akcji   w zakresie  zasad rozliczenia pożyczki  oraz postanowiły 
,że Pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do zwrotu części, to jest 30.000 ( trzydzieści tysięcy )  
pożyczonych  Akcji  , zaś  Akcje w tej ilości pozostawione zostaną  Pożyczkobiorcy , za ustalonym  
wynagrodzeniem wynoszącym 16 zł (szesnaście złotych ) za jedną akcję tj. łącznie na kwotę 480.000 zł 
(słownie: czterysta osiemdziesiąty tysięcy złotych  )za wszystkie wskazane Akcje .Wynagrodzenie za w/w 
akcje ma zostać uregulowane do dnia 30.11.2015 roku. Pozostałe pożyczone akcje wynoszą 1.277.895 
(jeden milion dwieście siedemdziesiąt  siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) sztuk. 
 
W dniu 10.09.2015 roku Resbud S.A podpisała ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp.z o.o. Aneks Nr 3 do 
umowy pożyczki akcji FLY.PL S.A  z dnia 24.03.2015 roku. Strony zgodnie postanowiły , że dokonują  
zmiany postanowień   Umowy pożyczki akcji   w zakresie  zasad rozliczenia pożyczki  oraz postanowiły 
,że Pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do zwrotu części, to jest 21.724 ( dwadzieścia jeden  tysięcy  
siedemset dwadzieścia cztery )  pożyczonych  Akcji  , zaś  Akcje w tej ilości pozostawione zostaną  
Pożyczkobiorcy , za ustalonym  wynagrodzeniem wynoszącym 18 zł (osiemnaście złotych ) za jedną akcję 
tj. łącznie na kwotę 391.032  zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dwa  złote  )za 
wszystkie wskazane Akcje .Wynagrodzenie za w/w akcje ma zostać uregulowane do dnia 30.11.2015 
roku. Pozostałe pożyczone akcje wynoszą 1.256. 171 ( jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy 
sto siedemdziesiąt jeden) sztuk. 
 
 
2.6  Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ 

na osiągnięte wyniki finansowe. 

 
Aktualna sytuacja jest efektem zmian jakie zaszły  w Spółce, które miały na celu zmianę głównego profilu 

działalności Spółki. W roku 2015 kontynuowany jest proces ograniczenia nierentownej działalności 

budowlanej, który bezpośrednio wpłynął na osiągnięte wyniki oraz wskaźniki ekonomiczno-finansowe 

RESBUD S.A. , jak również wynikiem dokonania aktualizacji wartości aktywów finansowych . 

 

 

Wybrane dane finansowe RESBUD S.A. [tys. PLN]: 
 

Dane finansowe 
3 kwartały 

2015 
3 kwartały 

2014 
III kwartał 

2015 
III kwartał 

2014 

Przychody netto ze sprzedaży 283 253 177 66 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 163 178 86 36 

Zysk (strata) ze sprzedaży -203 -302 -165 -112 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -171 -335 -195 -122 

Amortyzacja 57 70 19 23 



Zysk (strata) netto -4 551 4 157 -4 095 -1 279 

 
Wybrane wskaźniki rentowności RESBUD S.A.: 

Wskaźnik [%] 
3 kwartały 

2015 
3 kwartały 

2014 
III kwartał 

2015 
III kwartał 

2014 

Rentowność brutto ze sprzedaży 0,58% 0,70% 0,49% 0,55% 

Rentowność ze sprzedaży 0,72% (1,19%) (0,93%) (1,70%) 

Rentowność z działalności operacyjnej (0,60%) (1,32%) (1,10%) (1,85%) 

Rentowność netto (16,08)% 16,43% (23,14%) (19,38%) 

Zysk (strata) na akcję [PLN]* 0 0 0 0 

 
 
Rentowność brutto ze sprzedaży – zysk brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży 
Rentowność ze sprzedaży – zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży 
Rentowność z działalności operacyjnej – zysk z działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży 
Rentowność netto – zysk netto/przychody ze sprzedaży 
Zysk na akcję – zysk netto za ostatnie cztery kwartały/aktualna liczba akcji  
*wskaźniki liczone do ostatnich czterech kwartałów 
 
 
Wybrane wskaźniki płynności i zadłużenia RESBUD S.A.: 
 

Wskaźnik  30-09-2015 30-09-2014 

Płynność bieżąca 1,64 4,88 

Płynność szybka 1,55 4,85 

 
 
Płynność bieżąca – aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 
Płynność szybka– (aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia. międzyokresowe 
czynne)/zobowiązania krótkoterminowe 

 
 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania ogółem/pasywa. 

Wskaźnik  30-09-2015 30-09-2014 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,33 0,32 

 
2.7  Obszary szacunków 

 
Zmiany wielkości szacunkowych zostały opisane w punkcie 2.11. Poza wymienionymi  zmianami nie 
wystąpiły żadne inne zmiany w wielkościach szacunkowych 
 

2.8 Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym 
okresie. 

 
Obecnie prowadzona działalność nie charakteryzuje się sezonowością ani cyklicznością. 
 
2.9   Informacje dotyczące segmentów działalności 

 
Poniżej przedstawiono analizę przychodów i wyników Spółki w poszczególnych segmentach objętych 



sprawozdawczością. 

 
Spółka uzyskuje cały przychód od klientów zewnętrznych.  
 
Spółka nie wyodrębnia obszarów geograficznych. 

 
Na dzień 30.09.2015r. Spółka posiada następujące segmenty operacyjne: 
 

 Usługi budowlano-montażowe 

 Wynajem 

 Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 

 
 
Podział  przychodów ze sprzedaży i wyników w poszczególnych segmentach na 30.09. 2015 roku 
 
 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 
SEGMENTY 

za okres  2015-01-01 do  
2015-09-30 

usługi  
budowlano-
montażowe 

wynajem 
pozostałe w tym 

przychody i koszty 
nieprzypisane 

 
 

Razem 

I. Przychody segmentu 47 172 64 283 

II. Koszty segmentu 0 101 19 120 

III 
Wynik brutto segmentu z 
działalności gospodarczej  

47 71 45 
 

163 

I Koszty zarządu 366 
 

366 

II 
Pozostałe przychody 
operacyjne 

151 
 

151 

III Pozostałe koszty operacyjne 119 
 

119 

IV Przychody finansowe 1 545 
 

1 545 

V Koszty finansowe 6 731 
 

6 731 

 
ZYSK PRZED 
OPODATKOWANIEM 

 
-5 357 

 
  

   W bieżącym roku nie miały miejsca żadne transakcje  sprzedaży między segmentami. 
   Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty bez alokacji kosztów administracji i 
   wynagrodzenia Zarządu oraz przychodów i kosztów finansowych. 
 

   Aktywa i zobowiązania segmentów 
 
   Aktywa segmentów stan na 30.09.2015r. 
 

usługi  budowlano-montażowe 372 

wynajem 3 344 

pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 0 
 

Aktywa niealokowane 
 

1 491 

Razem aktywa 
 

5 207 

 



 
   Zobowiązania segmentów stan na 30.09.2015r. 
 

usługi  budowlano-montażowe 92 

wynajem 364 

pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 
 

577 

Zobowiązania niealokowane 
 

662 

Razem zobowiązania 
 

1 695 

 

 

 Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa, z wyjątkiem aktywów z tytułu 
podatku bieżącego i odroczonego, pozostałych aktywów finansowych, krótkoterminowych aktywów 
finansowych. Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty sprawozdawcze przyporządkowano do danego 
segmentu w oparciu o racjonalne przesłanki. 

 Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem pożyczek, 
pozostałych zobowiązań finansowych, zobowiązań z tytułu podatku bieżącego i odroczonego. 
Zobowiązania przypisane do różnych segmentów sprawozdawczych przydzielono proporcjonalnie do 
wartości aktywów segmentów. 

 
   Pozostałe informacje o segmentach na dzień 30.09.2015r. 
 
 

 Amortyzacja Zwiększenia aktywów 
trwałych 

usługi  budowlano-montażowe 0 0 

wynajem 60 0 

pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 
 

8 0 

Razem  
 

68 0 

Informacje o wiodących klientach 
Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji trzech pojedynczych klientów  przekroczyło 10% przychodów 

ze  sprzedaży z łącznych przychodów: 
 
- klient nr 1 = 20,7 % 
- klient nr 2 = 20,4 % 
- klient nr 3 = 16,6 % 
- klient nr 4 = 15,4 % 
 
 
Na dzień bilansowy Spółka posiada następujące segmenty operacyjne: 

 Usługi budowlano-montażowe 

 Wynajem 

 Pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 
 

 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 
SEGMENTY 

za okres  2014-01-01 do 2014-12-31 

usługi  
budowlano-
montażowe 

wynajem 
pozostałe w tym 

przychody i koszty 
nieprzypisane 

 
 

Razem 

I. Przychody segmentu 0 230 107 337 

II. Koszty segmentu 0 127 765 892 

III 
Wynik brutto segmentu z 
działalności gospodarczej  

0 103 (658) 
 

(555) 



I Koszty zarządu 627 
 

627 

II Pozostałe przychody operacyjne 237 
 

237 

III Pozostałe koszty operacyjne 227 
 

227 

IV Przychody finansowe 1 899 
 

1 899 

V Koszty finansowe 189 
 

189 

 
ZYSK PRZED 
OPODATKOWANIEM 

 
538 

 
  

   Powyższe przychody stanowią przychody od klientów zewnętrznych. W bieżącym roku nie miały miejsca 
żadne transakcje  sprzedaży między segmentami. 
   Zysk segmentów to zysk wygenerowany przez poszczególne segmenty bez alokacji kosztów 
administracji i 
   wynagrodzenia zarządu oraz przychodów i kosztów finansowych 
 
   Aktywa i zobowiązania segmentów 
 
   Aktywa segmentów stan na 31.12.2014r. 
 

usługi  budowlano-montażowe 583 

wynajem 2 493 

pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 253 
 

Aktywa niealokowane 
 

10 049 

Razem aktywa 
 

13 379 

 
 

   Zobowiązania segmentów stan na 31.12.2014r. 
 

usługi  budowlano-montażowe 1 567 

wynajem 17 

pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 
 

2 735 

Zobowiązania niealokowane 
 

996 

Razem zobowiązania 
 

5 315 

 

 

 Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie aktywa, z wyjątkiem 
aktywów z tytułu podatku bieżącego i odroczonego, pozostałych aktywów finansowych, 
krótkoterminowych aktywów finansowych. Aktywa użytkowane wspólnie przez segmenty 
sprawozdawcze przyporządkowano do danego segmentu w oparciu o racjonalne przesłanki. 

 Do segmentów sprawozdawczych przyporządkowuje się wszystkie zobowiązania, z wyjątkiem 
pożyczek, pozostałych zobowiązań finansowych, zobowiązań z tytułu podatku bieżącego i 
odroczonego. Zobowiązania przypisane do różnych segmentów sprawozdawczych przydzielono 
proporcjonalnie do wartości aktywów segmentów. 

 
   Pozostałe informacje o segmentach na dzień 31.12.2014r. 



 
 

 Amortyzacja Zwiększenia aktywów 
trwałych 

usługi  budowlano-montażowe 0 0 

wynajem 81 0 

pozostałe w tym przychody i koszty nieprzypisane 
 

11 0 

Razem  
 

92 0 

 

Informacje geograficzne 
Spółka w ramach segmentów operacyjnych nie wyodrębnia obszarów geograficznych. 

 
Informacje o wiodących klientach 
Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji żaden pojedynczy klient nie przekroczył 10%przychodów ze 

sprzedaży z łącznych przychodów. 

 
 
2.10 Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 

finansowym i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonym i opublikowanymi 
sprawozdaniami finansowymi. 

 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał 2015 roku, oraz  obejmujące dane 
porównywalne za III kwartał 2014 roku nie zawiera różnic. 
 
 
2.11 Informacje o rezerwach i odpisach aktualizujących. 

 
W III kwartałach  2015 roku  Spółka RESBUD S.A. zwiększyła następujące rezerwy: 

 

 Rezerwa na podatek od wyceny akcji  103 tyś zł. 

 Aktywo na podatek odroczony 418 tys. zł. 

 
W III kwartałach 2015 roku Spółka RESBUD  S.A. zmniejszyła następujące rezerwy: 
 

 Rezerwa na koszty dotyczące robót budowlanych 506 tys. zł 

 Rezerwa na podatek odroczony w wys. 472 tys. zł. 

 Rezerwa na podatek od wyceny akcji 958 tys. zł. 

 Rezerwa na podatek od dyskonta zobowiązań 2 tys. zł. 

  
W III kwartałach 2015 roku Spółka RESBUD S.A. nie zwiększyła  odpisów aktualizujących 
 
W III kwartałach 2015 roku Spółka RESBUD S.A. nie zmniejszyła  odpisów aktualizujących 

 
 

W III kwartałach  2014 roku  Spółka RESBUD S.A. zwiększyła następujące rezerwy: 

 

 Rezerwa na podatek od wyceny akcji  1 630 tyś zł. 

 Aktywo na podatek odroczony 6 tys. zł. 

 
W III kwartałach 2014 roku Spółka RESBUD  S.A. zmniejszyła następujące rezerwy: 
 

 Rezerwa na koszty dotyczące robót budowlanych 253 tys. zł 

 Rezerwa na podatek odroczony w wys. 43 tys. zł. 

 Rezerwa na świadczenia pracownicze w wys. 80 tys. zł. 

 Rezerwa na podatek od wyceny akcji 562 tys. zł. 



 Rezerwa na podatek od dyskonta zobowiązań 19 tys. zł. 

  
W III kwartałach 2014 roku Spółka RESBUD S.A. nie zwiększyła  odpisów aktualizujących 
 
W III kwartałach 2014 roku Spółka RESBUD S.A.  zmniejszyła  odpisy aktualizujące: 
 
 

 Odpis aktualizujący należności 28 tys. zł. 

 
 

 
2.12 Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia 

jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Emitenta, 
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. 
 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze Emitenta 

 

2.13 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 

 
30-09-2015 
(niebadane) 

31-12-2014 
(badane) 

Środki pieniężne na rachunkach bieżących i lokatach 175 123 

Środki pieniężne wykazane w bilansie 175 123 

 
 
2.14 Podatek dochodowy 

 
  Podatek bieżący nie występuje , pozycja wykazana w rachunku zysków i strat obejmuje  podatek 
  odroczony. 

 
 
2.15 Rzeczowe aktywa trwałe 

 
W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2015 roku Spółka RESBUD  nie  poniosła 

nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz nie zanotowano istotnych transakcji sprzedaży rzeczowych 

aktywów trwałych. 

 

2.16 Działalność zaniechana 

 
W okresie sprawozdawczym nie zaniechano żadnej działalności 
 
2.17  Instrumenty finansowe 

 
Spółka stosuje następującą hierarchię dla celów ujawniania informacji na temat instrumentów 
finansowych wycenianych w wartości godziwej - w podziale na metody wyceny: 
Poziom 1: ceny notowane na aktywnym rynku (niekorygowane) dla identycznych aktywów lub 
zobowiązań; 
Poziom 2: metody wyceny, w których wszelkie dane mające istotny wpływ na szacowaną wartość godziwą 
są obserwowalnymi, bezpośrednio lub pośrednio, danymi rynkowymi; 
Poziom 3: metody wyceny, w których dane wejściowe mające istotny wpływ na szacowaną wartość 
godziwą nie są oparte na obserwowalnych danych rynkowych. 

 
Poniższa tabela przedstawia instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej na dzień bilansowy: 
 



 30 wrzesień 2015 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Akcje 
długoterminowe 
notowane na GPW 
i NC 

1 244 1 244 - - 

Akcje 
krótkoterminowe 
nienotowane 

- - - - 

Razem aktywa 
finansowe 
wyceniane w 
wartości 
godziwej 

1 244 1 244 - - 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane w 
wartości 
godziwej 
 

- - - - 

 

 
 30 wrzesień 2014 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Akcje 
krótkoterminowe 
notowane na GPW 
i NC 

13 600 13 600 - - 

Akcje 
krótkoterminowe 
nienotowane 

- - - - 

Razem aktywa 
finansowe 
wyceniane w 
wartości 
godziwej 

13 600 13 600 - - 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane w 
wartości 
godziwej 
 

- - - - 

 
W okresie sprawozdawczym nie było żadnych przesunięć wyceny instrumentów pomiędzy poziomami 
hierarchii wartości godziwej. 
 
W poniższych tabelach zaprezentowano instrumenty finansowe w podziale na poszczególne kategorie aktywów i pasywów. 

 

Stan na 30-09-2015 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
wynik - 

przeznaczone do 
obrotu 

Pożyczki i 
należnośc

i 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 
godziwej 

przez wynik 
przeznaczone 

do  obrotu 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
zamortyzowan

ym koszcie 

Rrra         Razem 

1) Udziały i akcje 1 244 0 0 0 0 1 244 

a) część długoterminowa 1 244 0 0 0 0 1 244 

b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 

2)Pożyczki  0 0 0 0 0 0 

 a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 

b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 

3) Inne aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 



a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 

b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 

4)Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności 

0 1 242 0 0 0 1 242 

a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 

b) część krótkoterminowa 0 1 242 0 0 0 1 242 

5)Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

175 0 0 0 0 175 

6)Pochodne instrumenty 
finansowe wbudowane 

0 0 0 0 0 0 

7)Pochodne instrumenty 
finansowe zabezpieczające 

0 0 0 0 0 0 

8)Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe zobowiązania 

0 0 0 0 1 046 1 046 

 a) część długoterminowa 0 0 0 0 92 92 

b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 954 954 

 9)Kredyty i pożyczki  0 0 0 0 527 527 

a) część długoterminowa 0 0 0 0 527 527 

b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 

10)Zobowiązania z tytułu leasingu  0 0 0 0 0 0 

a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 

b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 1 419 1 242 0 0 1 573 4 233 

 
 

Stan na 30-09-2014 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
wynik - 

przeznaczone 
do obrotu 

Pożyczki i 
należności 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 
godziwej 

przez wynik 
przeznaczone 

do  obrotu 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
zamortyzowan

ym koszcie 

Rrra         Razem 

1) Udziały i akcje 13 600 0 0 0 0 13 600 

a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 

b) część krótkoterminowa 13 600 0 0 0 0 13 600 

2)Pożyczki  0 0 0 0 0 0 

 a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 

b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 

3) Inne aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 

a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 

b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 

4)Należności z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe należności 

0 1 620 0 0 0 1 620 

a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 

b) część krótkoterminowa 0 1 620 0 0 0 1 620 

5)Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

123 0 0 0 0 123 

6)Pochodne instrumenty 
finansowe wbudowane 

0 0 0 0 0 0 

7)Pochodne instrumenty 
finansowe zabezpieczające 

0 0 0 0 0 0 

8)Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

0 0 0 0 1 727 1 727 

 a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 

b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 1 727 1 727 

 9)Kredyty i pożyczki  0 0 0 0 2 221 2 221 

a) część długoterminowa 0 0 0 0 826 826 

b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 1 395 1 395 

10)Zobowiązania z tytułu 
leasingu  

0 0 0 0 0 0 

a) część długoterminowa 0 0 0 0 0 0 



b) część krótkoterminowa 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 13 723 1 620 0 0 3 948 19 291 

 
 

Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań 
finansowych. 
 
Wartość bilansowa instrumentów finansowych nie różni się od ich wartości godziwej. 
 
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień 
bilansowy po kursie średnim, ustalonym dla waluty przez NBP na ten dzień. 
 
Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 
 
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem 
zobowiązań  z tytułu dostaw i usług wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald 
wykazywane są jako krótkoterminowe. 
 
 
Zobowiązania z tytułu kredytów  zaciągnięte zostały w PLN i były oprocentowane wg zmiennej stopy 
procentowej opartej na stawce WIBOR aktualizowanej w cyklach miesięcznych. Zobowiązania z tytułu 
pożyczek zaciągnięte zostały w PLN i są oprocentowane wg stałej umownej stopy procentowej. 
 
Opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii 
dostępnych do sprzedaży. 
 
Skutki przeszacowania instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży odnosi się na zwiększenie 
kapitału z aktualizacji wyceny, chyba, że zwiększenie ich wartości stanowi odwrócenie wcześniej 
dokonanego odpisu aktualizującego. 
 
Wartość godziwa instrumentów finansowych. 
 
Pozycje przychodów, kosztów, zysków i strat ujęte w rachunku zysków w podziale na kategorie 
instrumentów finansowych. 
 

Stan na 
30-09-2015 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
wynik - 

przeznaczone 
do obrotu 

Pożyczki i 
należności 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
wynik 

przeznaczone 
do  obrotu 

Nieefektywna 
część 

zabezpieczenia - 
rachunkowość 
zabezpieczeń 

Zobowiąza
nia 

finansowe 
wyceniane 

w 
zamortyzo

wanym 
koszcie 

Razem 

Przychody i zyski        
1) Przychody z tytułu 
odsetek 

0 0 0 0 0 0 0 

2)Zyski z tytułu różnic 
kursowych 

0 0 0 0 0 0 0 

3)Odwrócenie odpisów 
aktualizujących 

0 0 0 0 0 0 0 

4)Zyski z tytułu wyceny 
wartości godziwej 

0 0 0 0 0 0 0 

Razem przychody i 
zyski 

0 0 0 0 0 0 0 

Koszty i straty        
1) Koszty z tytułu 
odsetek 

0 0 0 0 0 0 0 

2)Straty z tytułu różnic 
kursowych 

0 0 0 0 0 0 0 

3)Utworzenie odpisów 
aktualizujących 

0 0 0 0 0 0 0 

4)Straty z tytułu wyceny 
wartości godziwej 

6 598 0 0 0 0 0 6 598 

Razem koszty i straty 6 598 0 0 0 0 0 6 598 

 



 

Stan na 
30-09-2014 

Aktywa 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
wynik - 

przeznaczone 
do obrotu 

Pożyczki i 
należności 

Aktywa 
finansowe 

dostępne do 
sprzedaży 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane w 
wartości 

godziwej przez 
wynik 

przeznaczone 
do  obrotu 

Nieefektywna 
część 

zabezpieczenia - 
rachunkowość 
zabezpieczeń 

Zobowiąza
nia 

finansowe 
wyceniane 

w 
zamortyzo

wanym 
koszcie 

Razem 

Przychody i zyski        
1) Przychody z tytułu 
odsetek 

0 0 0 0 0 0 0 

2)Zyski z tytułu różnic 
kursowych 

0 0 0 0 0 0 0 

3)Odwrócenie odpisów 
aktualizujących 

0 0 0 0 0 0 0 

4)Zyski z tytułu wyceny 
wartości godziwej 

5 620 0 0 0 0 0 5 620 

Razem przychody i 
zyski 

5 620 0 0 0 0 0 5 620 

Koszty i straty        
1) Koszty z tytułu 
odsetek 

0 0 0 0 0 0 0 

2)Straty z tytułu różnic 
kursowych 

0 0 0 0 0 0 0 

3)Utworzenie odpisów 
aktualizujących 

0 -28 0 0 0 0 -28 

4)Straty z tytułu wyceny 
wartości godziwej 

0 0 0 0 0 0 0 

Razem koszty i straty 5 620 -28 0 0 0 0 5 592 

 
 

W okresie objętym sprawozdaniem nie dokonywano reklasyfikacji  instrumentów finansowych. 
 
Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym i kapitałem 
 
Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w sprawozdaniu rocznym za rok 2014 
opublikowanym w dniu 23 marca 2015 roku. W stosunku do opisanych w sprawozdaniu za 2014 rok celów 
i zasad zarządzania ryzykiem nie zaszły żadne zmiany. 

 

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń z określeniem w jakim stopniu emitent jest na nie 
narażony. 

 

Ryzyko wahań kursowych oraz ograniczonej płynności 

 

Immanentną cechą obrotu giełdowego są wahania kursów akcji oraz krótkookresowe wahania wartości 
obrotów. Może to skutkować tym, że ewentualna sprzedaż bądź zakup większego pakietu akcji Emitenta 
wiązać się będzie z koniecznością akceptacji znacznie mniej korzystnej ceny niż kurs odniesienia. Nie 
można także wykluczyć czasowych znacznych ograniczeń płynności, co może uniemożliwiać bądź 
znacznie utrudnić sprzedaż bądź zakup akcji Emitenta. 

 

Ryzyko niestabilności polskiego systemu prawnego 

 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji prawa, w szczególności prawa 
podatkowego, niosą za sobą istotne ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim działa Emitent. 
Przyszłe zmiany przepisów prawa mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność Emitenta i 
osiągane przez niego wyniki finansowe. 

 

 



Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu akcjami znajdującymi się w portfelu Emitenta. 

 

Mając na uwadze zawartość portfela Emitenta ,na który składają się głównie akcje spółek publicznych 
notowanych na GPW , w przypadku zawieszenia obrotu tymi akcjami , istnieje ryzyko znacznego 
obniżenia wyceny portfela Spółki. 

 

 

Ryzyko zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę 

 

Z uwagi na szereg czynników wpływających na sytuację finansową pożyczkobiorcy mogących w 
negatywny sposób wpłynąć na zdolność regulowania zobowiązań w tym wynikających z zawartej Umowy 
pożyczki ze spółką Atlantis S.A , istnieje ryzyko zmienności zdolności obsługi długu przez pożyczkobiorcę 
. 

 

Ryzyko zmienności  przychodów uzyskiwanych przez Spółkę . 

 

Z uwagi na ryzyka gospodarcze jakim podlegają podmioty współpracujące ze Spółką Resbud S.A   
istnieje ryzyko związane ze zmiennością przychodów uzyskiwanych przez Resbud S.A . 

 
2.18 Zobowiązania inwestycyjne 

 
Na dzień 30 września 2015 r. Spółka nie ma zobowiązań inwestycyjnych. 

 
2.19 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które 

mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych 
jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w 
skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym). 

 

W ocenie Emitenta zmiany zachodzące w sytuacji gospodarczej i warunkach prowadzenia działalności w 
okresie sprawozdawczym nie mają istotnego wpływu na wartość godziwą aktywów i zobowiązań 

finansowych spółki. 
 
2.20 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy 

kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do 
końca okresu sprawozdawczego. 

 
Emitent terminowo spłaca kredyty i pożyczki oraz nie naruszył istotnych postanowień umów. 

 
2.13.  Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, 
jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, 
wraz ze wskazaniem ich wartości, oraz z przedstawieniem;  informacji o podmiocie z którym 
została zawarta transakcja, informacji o powiązaniach emitenta z podmiotem będącym stroną 
transakcji, informacji o przedmiocie transakcji, istotnych warunków transakcji ze szczególnym 
uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony 
specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy w szczególności odbiegających od 
warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,  innych informacji dotyczących tych 
transakcji jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku 
finansowego emitenta,  wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, które mogły mieć 
istotny wpływ na sytuację majątkową, finansowa i wynik finansowy emitenta. 
 
I Powiązania osobowe Zarząd: 

Anna Kajkowska pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Atlantis S.A oraz Prezesa Zarządu Spółki 
RESBUD S.A. 



II Powiązania osobowe Rada Nadzorcza : 

1.Wojciech Hetkowski - Członek Rady Nadzorczej – Elkop S.A, , FLY.PL, FON S.A., ATLANTIS S.A. 
RESBUD S.A., Investment Friends S.A., Investment Friends Capital S.A. 

2. Mariusz Patrowicz- Członek Rady Nadzorczej : ELKOP S.A., Akcjonariusz DAMF INVEST S.A 

3. Małgorzata Patrowicz-Członek Rady Nadzorczej : Atlantis S.A , Investment Friends Capital S.A, Elkop 
S.A , , FLY PL, FON S.A., RESBUD S.A.,Invesment Friends S.A., Prezes Zarządu DAMF INVEST S.A 

4. Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej :-Atlantis S.A , Elkop S.A , ., FLY PL., FON S.A., 
RESBUD S.A., Investment Friends Capital S.A. 

5. Jacek Koralewski –Członek Rady Nadzorczej : FLY.PL, FON S.A., Atlantis S.A , , Damf Invest S.A , 
RESBUD S.A., Investment Friends Capital S.A.- Prezes Zarządu –Elkop S.A , Investment Friends S.A 

6.Damian Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej: Prezes Zarządu : Investment Friends S.A., Akcjonariusz 
Damf Invest S.A 

 

Dane liczbowe dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi poniżej.  

 
 
 
 
 
 
 



TRANSAKCJE JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH ZA OKRES 
KOŃCZĄCY SIĘ 30-09-2015 

Sprzedaż 
produktów, 

towarów 
i materiałów 
podmiotom 

powiązanym 

Przychody 
z tytułu 

odsetek od 
podmiotów 

powiązanych 

Koszty 
z tytułu 

odsetek dla 
podmiotów 

powiązanych 

Należności 
z tytułu 
dostaw 

i usług na 
koniec okresu 
od podmiotów 
powiązanych 

Należności 
z tytułu 

pożyczek 
i odsetek od 
jednostek 

powiązanych 

Zobowiązania 
z tytułu dostaw 

i usług na 
koniec okresu 

wobec 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania 
z tytułu 

pożyczek 
i odsetek 
wobec 

jednostek 
powiązanych 

Pozostałe 
należności od 

jednostek 
powiązanych 

Pozostałe 
zobowiązania 

wobec 
jednostek 

powiązanych 

Nabycie 
środków 

trwałych od 
jednostek 

powiązanych 

ATLANTIS S.A. 5 0 125 1 0 4 527 0 159 0 

DAMF INVEST S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 5 0 125 1 0 4 527 0 159 0 

 
 
 

 
 
 

TRANSAKCJE JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH ZA OKRES 
KOŃCZĄCY SIĘ 31-12-2014 

Sprzedaż 
produktów, 

towarów 
i materiałów 
podmiotom 

powiązanym 

Przychody 
z tytułu 

odsetek od 
podmiotów 

powiązanych 

Koszty 
z tytułu 

odsetek dla 
podmiotów 

powiązanych 

Należności 
z tytułu 
dostaw 

i usług na 
koniec okresu 
od podmiotów 
powiązanych 

Należności 
z tytułu 

pożyczek 
i odsetek od 
jednostek 

powiązanych 

Zobowiązania 
z tytułu dostaw 

i usług na 
koniec okresu 

wobec 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania 
z tytułu 

pożyczek 
i odsetek 
wobec 

jednostek 
powiązanych 

Pozostałe 
należności od 

jednostek 
powiązanych 

Pozostałe 
zobowiązania 

wobec 
jednostek 

powiązanych 

Nabycie 
środków 

trwałych od 
jednostek 

powiązanych 

ATLANTIS S.A. 54 0 135 0 0 150 2 520 0 0 0 

DAMF INVEST S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 54 0 135 0 0 150 2 520 0 0 0 

 



 

ŚRÓDROCZNY RAPORT FINANSOWY RESBUD S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 

 

 
 
 

2.14. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 
wartościowych. 

 
Zarząd spółki w okresie sprawozdawczym nie dokonywał emisji , wykupu i spłaty nie udziałowych i 
kapitałowych papierów wartościowych. 

 

2.15. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy łącznie i w 
przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 
Spółka  nie wypłacała, ani nie deklarowała wypłaty dywidendy. 
 

2.16. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono skrócone kwartalne 
sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu a mogących w znaczny sposób 
wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta. 

 
Po dniu 30.09.2015r. nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe Emitenta. 
 
 
Informacja w sprawie podziału spółki – informacje uzupełniające do opinii z badania Planu 
Podziału    
  
 Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku poinformował, że dniu 02.11.2015r. do spółki 
wpłynęło pismo biegłego rewidenta Pani Małgorzaty Jurgi zawierające informacje dodatkowe do opinii 
biegłego z badania Planu Podziału, opublikowanej przez Emitenta raportem bieżącym nr 24/2015 z 
dnia 02.10.2015r.  W związku z wydaniem przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu Podziału z 
dnia 15.05.2015r. opublikowanego raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 15.05.2015r., uzgodnionego 
przez Emitenta oraz spółki: ELKOP S.A., FON S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., 
ATLANTIS S.A., ora INVESTMENT FRIENDS S.A. jako spółki dzielone oraz spółką IFERIA S.A. jako 
spółką przejmującą w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., zwrócił się do biegłego rewidenta o 
udostępnienie dodatkowych informacji w zakresie ustaleń poczynionych przez biegłego w trakcie 
wykonanego badania. 
Emitent wyjaśnił, że ze względu na przyjętą przez podmioty biorące udział w procedurze podziału 
konstrukcję podziału, opis części majątku Emitenta, który nie podlega przeniesieniu na Spółkę IFERIA 
S.A. został zamieszczony w Załączniku nr 10, natomiast składniki majątku przechodzące na spółkę 
IFERIA S.A. zostały ujęte w punkcie 2.3 Planu Podziału. W trakcie prac prowadzonych przez biegłego 
rewidenta nad opinią z badania Planu Podziału biegły rewident poczynił ustalenia na podstawie, 
których był w stanie w odpowiedzi na wniosek Emitenta udzielić informacji dodatkowych o grupach 
składników majątku i zobowiązań Emitenta, które w szczególności będą mogły podlegać przeniesieniu 
na rzecz spółki IFERIA S.A. które to informacje Emitent zamieścił na stronie internetowej 
www.resbud.pl Jednocześnie Emitent poinformował ,iż z uwagi na przepisy o ochronie danych 
osobowych nie ujawnia danych osób fizycznych , które zostały zakryte w tabeli zawartej w treści 
pisma biegłego. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 26/2015 z dnia 3.11.2015 roku. 
 
 
 
 
Zwołanie NWZA przez Akcjonariusza i podjęcie przez Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
spółki RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w dniu 01.12.2015 roku Uchwały  
 

http://www.resbud.pl/
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w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, 
ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków 
na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie), 
 
§1 Podział 
Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 541 Kodeksu 
spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD Spółka Akcyjna („Spółka”), 
niniejszym postanawia podjąć uchwalę o podziale Spółki, jako spółki dzielonej („Spółka dzielona”), 
poprzez przeniesienie całości majątku Spółki na spółkę przejmującą z wyłączeniem składników 
majątkowych, wskazanych w załączniku nr 10 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. zawartego 
pomiędzy spółkami::  
 
- FON Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 000028913 (FON SA) 
- ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Katowice – Wschód w Katowicach  Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000176582 
(ELKOP SA) 
- INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 
09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 
0000267789 (INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA) 
- ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000033281 
(ATLANTIS SA) 
- RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. 
st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 0000090954 (RESBUD SA) 
- INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402 
Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem 
0000143579 (INVESTMENT FRIENDS SA), 
FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, 
INVESTMENT FRIENDS SA dalej jako („Spółki dzielone”) 
 
jako spółkami dzielonymi oraz IFERIA  S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18c, 09-402 
Płock, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS  pod 
numerem KRS 0000552042 jako spółką przejmującą (Spółka Przejmująca). Plan Podziału stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na 
przeniesienie na rzecz Spółki Przejmującej całości majątku Spółki z wyłączeniem składników 
majątkowych, które zostały wskazane w załączniku nr 10 do Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. , a 
także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Szczegółowo zasady podziału majątku zostały opisane w 
planie podziału o którym mowa w §2 niniejszej uchwały. 
 
 
3. Postanowienia niniejszej Uchwały wchodzą w życie pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenia Spółek Dzielonych oraz Spółki Przejmującej uchwał w sprawie wyrażenia zgody 
na podział Spółek na warunkach określonych w Planie Podziału oraz zgody na treść Planu Podziału. 
 
4. Podział nastąpi na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (podział przez 
wydzielenie) („Podział”).  
 
§2 Zgoda na plan podziału 
1. Działając na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony przez Spółkę Dzieloną oraz Spółkę Przejmującą plan 
podziału, który został ogłoszony na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem http://resbud.pl/ 
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oraz  raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 15.05.2015 roku i został, zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu 
spółek handlowych, złożony w dniu 21.05.2015r. roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki 
Dzielonej („Plan Podziału”). 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzeniu Spółki postanawia również wyrazić zgodę na przeniesienie na 
rzecz Spółki Przejmującej majątku Spółki, w części która  nie została wskazana w załączniku nr 10 do 
Planu Podziału z dnia 15.05.2015r. a także załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
§3 Finansowanie podziału 
Podział zostaje dokonany bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie art. 396 § 5 
Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 542 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wydzielenie 
zostanie uwzględnione w wysokości kapitałów własnych Spółki innych niż kapitał zakładowy poprzez 
ich obniżenie, w dniu wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę 
__________________ zł_________________ złotych 00/100).  
 
§4 Wynagrodzenie dla akcjonariuszy Spółki Dzielonej 
W zamian za przenoszoną na Spółkę Przejmującą część majątku Spółki, z wyłączeniem składników 
majątkowych wskazanych w załączniku nr 10 Planu Podziału z dnia 15.05.2015r., a także załączniku 
nr 2 do niniejszej uchwały, akcjonariusze Resbud S.A. obejmą łącznie 19.796.000 (dziewiętnaście 
milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć) z 185.358.958 (sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta 
pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt  osiem)  nowowyemitowanych akcji zwykłych 
Spółki Przejmującej na okaziciela serii B w trybie publicznej emisji adresowanej do akcjonariuszy 
Spółki, na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych. („Akcje Podziałowe”). Przysługujące akcjonariuszom Spółki w ramach podziału 
19.796.000 (dziewiętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B Spółki 
Przejmującej będzie miało wartość nominalną 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda i łączną wartość 
nominalną 197.960,00 zł.(sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 
00/100).  
Akcje Podziałowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej wypłacanym 
akcjonariuszom począwszy od zysku za rok obrotowy Spółki przejmującej, czyli począwszy od dnia 7 
kwietnia 2015 roku 
 
§5 Stosunek przydziału akcji i dopłaty 
1. Akcjonariusze Spółki Dzielonej obejmą Akcje Podziałowe, o których mowa w §4 niniejszej Uchwały, 
przy zachowaniu stosunku przydziału : 1: 2 („Stosunek Przydziału Akcji”), co oznacza, że z tytułu 
posiadania każdej jednej akcji Spółki, akcjonariusz Spółki otrzyma 2 (słownie: dwie) Akcje 
Podziałowe, zachowując dotychczasowy stan posiadania akcji Spółki. 
2. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem Krajowego 
Depozytu Papierów Wartościowych S.A., zgodnie ze Stosunkiem Przydziału Akcji i zasadami 
ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej Uchwale, według stanu posiadania akcji Spółki Dzielonej 
w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny („Dzień Referencyjny”). 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wskazanie przez Zarząd Spółki Przejmującej 
Dnia Referencyjnego. 
4. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 529 §3 KSH. 
 
§6 Zgoda na brzmienie Statutu 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na proponowane w planie podziału 
zmiany Statutu Spółki Przejmującej, stanowiące Załącznik nr 3 do Planu Podziału. 
 
§7 Szczególne uprawnienia i szczególne korzyści 
1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i 
wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonej na Spółkę 
Przejmującą, na podstawie art. 534 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych. 
2. Na podstawie art. 534 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki 
Dzielonej, ani też innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne 
szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych. 
 
§8 Upoważnienia dla Zarządu 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia 
wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i 
składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie najpełniejszej realizacji 
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wszelkich postanowień niniejszej Uchwały związanych z podziałem Spółki.  
 
§9 Postanowienia końcowe 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podział i na plan podziału. 
 
Informacja przekazana RB Nr 27/2015 z dnia 4.11.2015 r. 
 
 
Kolejnym istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik z działalności za 2015 r. będą miały 
konsekwencje Umów Konsorcjum zawartych ze spółką ABM SOLID S.A , która w 2012 roku ogłosiła 
upadłość ,a z którą to Resbud S.A uczestniczyła w ramach Umów Konsorcjum w realizacji zadań 
inwestycyjnych  .Znaczne koszty Spółka ponosi  w związku z koniecznością współobsługi 
gwarancyjnej inwestycji pn. „Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Tarnowie dla potrzeb tworzenia Akademii Tarnowskiej”, gdzie RESBUD S.A.  pełniła funkcję partnera 
konsorcjum. Dzięki włączeniu się Emitenta w realizację zadania zostało ono ukończone w terminie i 
tym samym Spółka uniknęła naliczenia  kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy, 
niemniej jednak do dnia 30.12.2017 roku ciąży na niej współodpowiedzialność z tytułu realizacji 
niniejszego kontraktu stanowiąca zagrożenie  naliczenia kar umownych .Emitent dołoży wszelkich 
starań aby do takiej sytuacji nie doszło a koszty były jak najniższe. 
 
 
 
2.17. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 
 
 

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE  30-09-2015 31-12-2014 30-09-2014 

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, z tytułu:   0 

Należności warunkowe od jednostek powiązanych razem   0 

Należności warunkowe od jednostek pozostałych razem 96 116 116 

a) otrzymane gwarancje i poręczenia   116 

b) pozostałe należności warunkowe   0 

 

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE OGÓŁEM Z TYTUŁU: 30-09-2015 31-12-2014 30-09-2014 

Z tytułu udzielonych poręczeń dla jednostek powiązanych   0 

z tytułu udzielonych poręczeń dla jednostek pozostałych   0 

z tytułu udzielonych gwarancji dla jednostek powiązanych   0 

z tytułu udzielonych gwarancji dla pozostałych jednostek 203 213 213 

Razem stan na koniec okresu 203 213 213 

 
 
2.18. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, 

finansowej i wyniku finansowego emitenta. 

 
Poza wymienionymi w niniejszym raporcie, w ocenie Emitenta nie występują informacje mające wpływ 
na ocenę jego sytuacji majątkowej i finansowej.  
 

3. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

 
3.1. Informacja o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2015 roku. 

 
Na dzień 30 września 2015 roku Spółka RESBUD S.A. nie posiada jednostek zależnych ani 
stowarzyszonych i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

 
3.2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie 
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obowiązujących przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji. 

 
Na dzień sprawozdawczy Spółka RESBUD S.A. nie posiada jednostek zależnych i nie sporządza 
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

3.3. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku 
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej 
Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania 

działalności. 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany w strukturze Emitenta. 

3.4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz 
wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym  
w stosunku do wyników prognozowanych. 

Spółka RESBUD S.A. nie publikowała prognoz finansowych na 2015 rok.. 

3.5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 
zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na 
dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez 
te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z 
nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólniej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji 
Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. 

 
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez akcjonariuszy RESBUD S.A., na dzień publikacji  
niniejszego sprawozdania, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RESBUD 
S.A. przysługuje następującym podmiotom: 
 
 
Historię zmian w akcjonariacie oraz stan aktualny przedstawiają poniższe tabele: 
 
 
Bezpośrednie posiadanie na dzień 31.08.2015 roku  
 

Lp. Nazwisko i imię / 
nazwa / 

Liczba akcji Liczba głosów % udział głosów 
w ogólnej liczbie 

głosów 

 
1. 

Damf Invest S.A 4.656.301 4.656.301 47,05 % 

 
2. 

Atlantis S.A 1.456.000 1.456.000 14,71 % 

 
3. 

Fon S.A 800.000 800.000 8,08 % 

 
Pośrednie posiadanie na dzień 31.08.2015 roku 
 

Lp. Nazwisko i imię / 
nazwa / 

Liczba akcji Liczba głosów % udział głosów 
w ogólnej liczbie 

głosów 

 
1. 

Mariusz 
Patrowicz 

6.912.301 6.912.301 69,84 % 

 
2. 

Damian 
Patrowicz 

6.912.301 6.912.301 69,84 % 

 
3. 

Damf Invest S.A 6.912.301 6.912.301 69,84 % 
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Bezpośrednie posiadanie na dzień 16.11.2015 roku  
 

Lp. Nazwisko i imię / 
nazwa / 

Liczba akcji Liczba głosów % udział głosów 
w ogólnej liczbie 

głosów 

 
1. 

Damf Invest S.A 4.656.301 4.656.301 47,05 % 

 
2. 

Atlantis S.A 1.456.000 1.456.000 14,71 % 

 
3. 

Fon S.A 800.000 800.000 8,08 % 

 
Pośrednie posiadanie na dzień 16.11.2015 roku 
 

Lp. Nazwisko i imię / 
nazwa / 

Liczba akcji Liczba głosów % udział głosów 
w ogólnej liczbie 

głosów 

 
1. 

Mariusz 
Patrowicz 

6.912.301 6.912.301 69,84 % 

 
2. 

Damian 
Patrowicz 

6.912.301 6.912.301 69,84 % 

 
3. 

Damf Invest S.A 6.912.301 6.912.301 69,84 % 

 
 

 

3.6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby 
zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze 
wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób. 

 
Według posiadanej przez RESBUD S.A. wiedzy, na dzień przekazania niniejszego raportu akcje 
RESBUD S.A. posiadają następujące osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę: 

 
Damian Patrowicz– Przewodniczący Rady Nadzorczej pośrednio posiada 6.912.301  akcji Emitenta, 
co stanowi 69,84% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio uprawnia do oddania 6.912.301 
głosów, stanowiących 69,84 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z 
czego: 
- poprzez Spółkę DAMF Invest SA pośrednio posiada 4.656.301 akcji Spółki, 
- poprzez FON SA pośrednio posiada 800.000 akcji spółki, 
- poprzez Atlantis S.A pośrednio posiada 1.456.000 akcji spółki. 
 
 
 

3.7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem 
informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności 
emitenta , których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,  
z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia 
postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta, dwu lub więcej 
postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość 
stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,  
z określenie łącznej wartości postępowań  wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie 
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oraz, w odniesieniu do największych postępowań  – ze wskazaniem ich przedmiotu, 
wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego 
postępowania. 

 
 
Nadal toczą się postępowania, o których RESBUD SA informowała w poprzednich okresach 
sprawozdawczych: 
RESBUD S.A poinformowała w raporcie bieżącym nr 14/2010, że otrzymała w dniu 08.06.2010 r. 
pismo procesowe pozwanej DRIMEX – BUD S.A. zawierające informację o wydaniu w dniu 14 maja 
2010 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – Sąd Gospodarczy – X Wydział Gospodarczy dla 
spraw upadłościowych i naprawczych postanowienia o ogłoszeniu upadłości w stosunku do dłużnika 
naszej Spółki tj. DRIMEX - BUD S.A. z siedzibą w Warszawie obejmującej likwidację majątku 
upadłego. Obecnie RESBUD SA oczekuje na podział masy upadłości i zaspokojenie swojej 
wierzytelności w wysokości 2 mln zł, która została prawomocnie zasądzona już przez sąd 
upadłościowy. 
RESBUD S.A. informowała o toczącym się postępowaniu sądowym z powództwa RESBUD S.A. 
przeciwko DRIMEX - BUD S.A. z siedzibą w Warszawie i SM Przy Metrze z siedzibą w Warszawie o 
zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, zasądzenia naliczonych przez emitenta kar 
umownych z tytułu nienależytego wykonywania umowy przez inwestora, a także zwrotu przez 
inwestora wpłaconych przez emitenta kaucji gwarancyjnych. W związku z upadłością pozwanej 
DRIMEX – BUD S.A. sąd umorzył postępowanie w stosunku do pozwanej DRIMEX – BUD S.A. i 
RESBUD S.A. będzie dochodziła zaspokojenia swoich roszczeń w stosunku do DRIMEX – BUD S.A. 
z masy upadłości, natomiast kontynuowane jest postępowanie sądowe przeciwko pozwanej SM Przy 
Metrze o zapłatę 2 275 801,25 zł tytułem wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, za zapłatę 
którego obie pozwane spółki odpowiadają solidarnie, a której to spółdzielni kondycja finansowa nie 
budzi żadnych zastrzeżeń, co do jej wypłacalności i stanu aktywów. Na należności wyżej opisane 
Spółka utworzyła w 2009 r. stosowne odpisy aktualizujące. RESBUD SA uzyskała prawomocne 
zabezpieczenie swojego powództwa na 8 hipotekach na 8 lokalach użytkowych SM Przy Metrze na 
sumę zabezpieczenia przekraczającą 4 mln zł. 
Postępowanie sądowe o zapłatę kwoty 115.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi w sposób 
solidarny przez Hydrobudowę Polska SA,, Alpine Construction Polska Sp. z o.o. oraz .Skarb Państwa 
– Ministra Sportu z tytułu niezapłaconego dotychczas wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane 
na Stadionie Narodowym w Warszawie. W związku z ogłoszeniem upadłości Hydrobudowy Polska 
S.A. z możliwością zawarcia układu, RESBUD SA zgłosiła dodatkowo swoje roszczenie o zapłatę w 
sposób solidarny kwoty 115.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi w prowadzonym postępowaniu 
upadłościowym. 
 
Emitent informował ,iż w dniu 10 maja 2012 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Rzeszowie oddalający w całości powództwo Gminy Tyczyn o zapłatę odszkodowania w wysokości 
300.000,00 zł z tytułu nienależytego wykonania umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod 
nazwą „Rozbudowa Gimnazjum w Tyczynie – etap II”. Sąd Najwyższy przekazał sprawę do 
ponownego rozpoznania .Na dzień publikacji niniejszego raportu strony zawarły porozumienie w 
ramach którego Resbud S.A zobowiązała się do usunięcia usterek –wykonania określonych w treści 
porozumienia prac , których wartość określona została na kwotę 160.000,00 zł netto .Jednocześnie 
strony postępowania złożyły zgodne oświadczenia woli przed Sądem w sprawie zawieszenia 
postępowania sądowego.  W dniu 06.10.2015 - doręczono postanowienie o umorzeniu postępowania 
na skutek cofnięcia pozwu w całości. Postępowanie sądowe zostało umorzone na skutek cofnięcia 
pozwu przez Gminę Tyczyn w całości. 
 
W dniu 27.07.2012r. została ogłoszona upadłość ABM SOLID S.A. w Tarnowie. Emitent zgłosił 
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w kwocie 2.301.237,71zł .Na liście wierzytelności 
uznano łącznie 1.661.651,73zł .W dniu 29.01.2014 r Emitent złożył sprzeciw co do odmowy uznania 
kwoty 639.585,98zł. Oczekiwanie na rozpoznanie sprzeciwu przez sędziego – komisarza. 
 

 

3.8. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami 
powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych 
warunkach niż rynkowe. 
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Spółka nie zawierała żadnych transakcji na innych warunkach niż rynkowe. 

3.9. Transakcje z udziałem Członków Zarządu 

 
Spółka nie zawierała  żadnych transakcji z Członkami Zarządu 

3.10. Wynagrodzenia  Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

   

 30-09-2015 30-09-2014 

Zarząd 18 tys. 18 tys. 

Rada Nadzorcza 9 tys. 9 tys. 

 

3.11. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub 
jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub 
gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta,  
z określeniem: nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub 
gwarancje, łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części 
została odpowiednio poręczona lub gwarantowana, okresu, na jaki zostały udzielone 
poręczenia lub gwarancje, warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje 
zostały udzielone, z określeniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej 
za udzielenie poręczeń lub gwarancji, charakteru powiązań istniejących pomiędzy 
emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki. 

 
W III kwartale 2015 roku RESBUD S.A. nie udzielała poręczeń kredytu, pożyczki ani nie udzielała 
gwarancji. 

3.12. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne 
dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. 

 
Poza wymienionymi w niniejszym raporcie, w ocenie Emitenta nie występują informacje mające wpływ 
na ocenę jego sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej.  
 

3.13. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. 

 
W świetle wiedzy posiadanej przez Zarząd Resbud S.A. w perspektywie kolejnego kwartału sytuacja 

spółki nie ulegnie istotnym zmianom. 

 

3.14. Metody wyceny do wartości godziwej instrumentów finansowych prezentowanych  w 
wartości godziwej (hierarchia wartości) 

 
Wartość godziwa posiadanych instrumentów finansowych notowanych na GPW  ustalana jest na 
podstawie notowań rynkowych. Wartość godziwa ustalona na podstawie notowań rynkowych  
klasyfikowane jest do  tzw. poziomu 1.  
W stosunku do poprzedniego roku  obrotowego Spółka nie dokonywała zmian metody wyceny  
instrumentów finansowych. 
 
W dniu 10.11.2015r.  Zarząd podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.09.2015r. odpisu 
aktualizującego z tytułu spadku wartości aktywów finansowych Spółki w wysokości 4.924.190,32 zł. 
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Odpisem aktualizującym objęta jest kategoria aktywów finansowych długoterminowych Emitenta w 
zakresie zawartych przez Emitenta umów pożyczki akcji FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie.  
 Na dzień 30.09.2015r. kategoria aktywów finansowych objętych odpisem dotyczy zawartych przez 
Emitenta jako pożyczkodawcę umów pożyczki akcji spółki FLY.PL S.A. obejmujących łącznie pakiet 
1.256.171 akcji spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w Warszawie, której akcje notowane są w 
Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect GPW S.A. w Warszawie. Wartość tego aktywa 
finansowego w księgach Emitenta szacowana jest zgodnie z ich wartością godziwą, którą w 
przypadku akcji FLY.PL S.A. uczestniczących w obrocie ocenia się z uwzględnieniem ich kursu na 
rynku na którym są one notowane.  
Na dzień 30.06.2015r na który sporządzone zostało ostatnie sprawozdanie finansowe Emitenta 
obejmujące I półrocze 2015r., wartość aktywów objętych odpisem aktualizującym wynosiła 
6.167.799,61 zł , przy czym ówczesna wycena tych aktywów opierała się na ich wartości godziwej 
określonej w postaci wartości średnich ważonych notowań tego waloru na rynku giełdowym 
wynoszącej 4,91 zł za akcję . Emitent informuje, że nabycie akcji FLY.PL S.A., będących przedmiotem 
zawartych przez Emitenta umów pożyczek nastąpiło za łączną kwotę 3.341.414,86 zł tj. po 2,66zł za 
akcję .W konsekwencji, wynik finansowy Emitenta ulegnie zmniejszeniu o wartość opisanego powyżej 
odpisu . Wartość aktywów objętych odpisem aktualizującym tj. aktywów finansowych 
długoterminowych w zakresie zawartych przez Emitenta umów pożyczek obejmujących łącznie 
1.256.171 akcji FLY.PL S.A., po dokonaniu ww. odpisu aktualizacyjnego w księgach Emitenta 
wyniesie 1.243.609,29 zł. 
Podstawą dokonania odpisu była przeprowadzona przez Zarząd Emitenta analiza finansowa w 
oparciu o bieżące i historyczne notowania kursu akcji spółki FLY.PL S.A. Jednocześnie Zarząd 
wyjaśnia, że w poprzednich okresach sprawozdawczych Emitent dokonywał aktualizacji wyceny tego 
aktywa na podstawie średniego ważonego kursu giełdowego FLY.PL S.A. w danym okresie. 
Aktualnie mając na uwadze względną stabilizację oraz znaczący spadek kursu akcji FLY.PL S.A. 
Zarząd dokonał ponownej wyceny aktywa finansowego długoterminowego w postaci umowy pożyczki 
akcji FLY.PL S.A. na podstawie średniej ceny ważonej walorów FLY.PL S.A., gdzie wagą jest 
wolumenem obrotów akcjami tej spółki w okresie (iloraz wartości obrotów w danym przedziale czasu 
do jego wolumenu). Tak ważona cena wyniosła 0,99 zł za każdą akcję FLY.PL S.A. i stanowi 
podstawę wartości dokonanego przez Emitenta odpisu aktualizującego. 

3.15. Zysk na akcję 

 

od 01.01.2015                                                                            
do 30.09.2015 
(niebadane) 

 

od 01.01.2014                                                                            
do 30.09.2014 
(niebadane) 

 

Zysk netto -4 551 4 157 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych przyjęta do wyliczenia 
zysku na jedną akcję zwykłą 

9 898 000 2 657 545 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych przyjęta do wyliczenia 
rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą 

10 080 000 2 839 545 

Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych) -0,46 1,74 

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych) -0,45 1,63 

 
 
 

Zarząd RESBUD S.A.  

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

16-11-2015 Anna Kajkowska Prezes Zarządu  

 


