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1. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ. 

AKTYWA 
stan na 

 2012.06.30 
stan na 

 2011.12.31 
stan na 

 2011.06.30 

AKTYWA TRWAŁE 3 242 4 238 5 922 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 247 2 637 2 602 

Wartości niematerialne  50 55 59 

Wartość firmy 0 0 0 

Prawo wieczystego użytkowania gruntu 118 118 118 

Nieruchomości inwestycyjne 11 15 19 

Należności długoterminowe  141 178 1 593 

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego i inne 675 1 235 1 531 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 

 AKTYWA OBROTOWE     3 957 14 380 11 827 

Zapasy 3 118 55 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 3 822 12 910 10 563 

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 0 0 72 

Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych 35 1 190 980 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 3 54 8 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 94 108 149 

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 0 0 

SUMA AKTYWÓW 7 199 18 618 17 749 

 

PASYWA 
stan na 

 2012.06.30 
stan na 

 2011.12.31 
stan na 

 2011.06.30 

KAPITAŁ(FUNDUSZ) WŁASNY OGÓŁEM 427 4 636 7 349 

 Kapitał podstawowy 1 445 1 445 1 445 

Kapitał (fundusz) zapasowy 1 217 8 433 8 133 

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 813 1 974 2 405 

Niepodzielony wynik lat ubiegłych 161 (569) (700) 

Zysk (strata) netto (4 209) (6 647) (3 934) 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 300 653 511 

Rezerwa z tytułu podatku dochodowego 190 451 393 

Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 42 57 75 

Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 51 36 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0 0 0 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego 68 94 7 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 6 472 13 329 9 889 

Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0 0 9 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 779 876 19 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 1 780 1 108 258 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego 
oraz inne zobowiązania finansowe 

56 59 24 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania     

3 594 10 929 8 374 

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 0 0 0 

Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych 0 0 0 

Zaliczki otrzymane 0 0 0 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 262 353 469 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 0 0 0 

Rozliczenia międzyokresowe 1 4 736 

SUMA PASYWÓW 7 199 18 618 17 749 
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2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

 

(wariant kalkulacyjny) 
2012.01.01 
2012.06.30 

2011.01.01 
2011.06.30 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 119 17 413 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 119 17 413 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 371 20 154 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 371 20 154 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  (252) (2 741) 

Koszty sprzedaży 0 0 

Koszty ogólnego zarządu 1 076 1 358 

Zysk (strata) ze sprzedaży  (1 328) (4 099) 

Pozostałe przychody operacyjne 436 463 

Pozostałe koszty operacyjne 2 996 244 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (3 888) (3 880) 

Przychody finansowe 187 169 

Koszty finansowe 210 165 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej  (3 911) (3 876) 

Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 

Zysk (strata) brutto  (3 911) (3 876) 

Podatek dochodowy 298 58 

Zysk/Strata z działalności kontynuowanej (4 209) (3 934) 

Zysk/Strata z działalności zaniechanej 0 0 

Zysk/Strata netto za okres obrotowy (4 209) (3 934) 

Inne całkowite dochody 0 0 

Całkowity dochód za okres (4 209) (4 209) 

Średnio ważona liczba akcji zwykłych 840 000 840 000 

Zysk (strata) na jedną akcję (5) (5) 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 840 000 840 000 

Rozwidniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (5) (5) 

 

3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM. 

 

Kapitał własny 

  

Kapitał 
podstawowy 

Pozostały kapitał 
zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny 

Niepodzielony 
wynik finansowy 

Razem 

Stan na 01.01.2012 1 445 8 433 1 974 (7 216) 4 636 

Korekta błędu podstawowego 0 0 0 0 0 

Saldo na dzień 01.01.2012 po 
zmianach 

1 445 8 433 1 974 (7 216) 4 636 

Zysk(strata) netto za okres 0 0 0 (4 209) (4 209) 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 (7 216) 0 7 216 0 

Pozostałe zmiany 0 0 (161) 161 0 

Stan na 30czerwca  2012 1 445 1 217 1 813 (4 048) 427 
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Kapitał własny 

  

Kapitał 
podstawowy 

Pozostały kapitał 
zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny 

Niepodzielony 
wynik finansowy 

Razem 

Stan na 01.01.2011 1 445 7 467 2 408 (37) 11 283 

Korekta błędu podstawowego 0 0 0 0 0 

Saldo na dzień 01.07.2011 po 
zmianach 

1 445 7 467 2 408 (37) 11 283 

Zysk(strata) netto za okres 0 0 0 ( 6 647) (6 647) 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 667 0 0 0 

Pozostałe zmiany 0 0 (135) 0 0 

Stan na 31 grudnia  2011 1 445 8 433 1 974 (7 216) 4 636 

 

Kapitał własny 

  

Kapitał 
podstawowy 

Pozostały kapitał 
zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny 

Niepodzielony 
wynik finansowy 

Razem 

Stan na 01.01.2011 1 445 7 467 2 408 (37) 11 283 

Korekta błędu podstawowego  0 0 0 0 0 

Saldo na dzień 01.01.2011 po 
zmianach 1 445 7 467 2 408 (37) 11 283 

Zysk(strata) netto za okres 0 0 0 (3 934) (3 934) 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 666 0 (666) 0 

Pozostałe zmiany 0 0 (3) 3 0 

Stan na 30czerwca 2011 1 445 8 133 2 405 (4 634) 7 349 

 

4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH. 
 

(metoda pośrednia) 
2012.01.01-
2012.06.30 

2011.01.01-
2011.06.30 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (1 054) (1 529) 

I. Zysk (strata) brutto (3 911) (3 876) 

II. Korekty razem 2 857 2 347 

1. Amortyzacja 105 177 

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

3.  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 55 8 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej (140) 31 

5. Zmiana stanu rezerw (424) (383) 

6. Zmiana stanu zapasów 116 141 

7. Zmiana stanu należności 10 281 3 620 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (7 409) (1 997) 

9. Zmiana stanu rozliczeń  międzyokresowych 273 750 

10. Podatek dochodowy 0 0 

11. Inne korekty 0 0 

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) (1 054) (1 529) 

B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 432 (27) 
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I.   Wpływy 432 13 

1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 432 13 

II. Wydatki 0 40 

1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 40 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 

  a) w jednostkach powiązanych 0 0 

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 432 (27) 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 571 238 

I. Wpływy 1 200 258 

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

0 0 

2. Kredyty i pożyczki 1 200 258 

3. Inne wpływy finansowe 0 0 

II. Wydatki 629 20 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 549 0 

5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 47 12 

6. Odsetki 33 8 

7. Inne wydatki finansowe 0 0 

III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 571 238 

D. Przepływy pieniężne netto razem (51) (1 318) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków, w tym: (51) (1 318) 

F. Środki pieniężne na początek okresu 54 1 326 

G. Środki pieniężne na koniec okresu 3 8 

 

5. INFORMACJE DODATKOWE. 

 
5.1. Ogólne informacje o emitencie. 

 
Nazwa Emitenta:    RESBUD S.A. 
Siedziba:     Rzeszów 
Adres:     35-206 Rzeszów, Al. Gen. L. Okulickiego 18 
Tel./faks     tel. 17/8622448; faks 17/8623995 
Numer KRS:    0000090954 
REGON:     690294174 
NIP:     813-02-67-303 
Kapitał zakładowy opłacony:  1.444.800,00 zł 
 
Przeważającym przedmiotem działalności spółki są roboty budowlane związane ze wznoszeniem  
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 3511Z. W dniu 20-04-2012r. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o zmianie głównego profilu działalności na wytwarzanie 
energii elektrycznej PKD-3511Z.  
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5.2. Informacje dotyczące składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej według stanu na dzień 
30 czerwca 2012 roku: 

 
Rada Nadzorcza: 

 Wojciech Hetkowski 

 Marianna Patrowicz 

 Małgorzata Patrowicz 

 Damian Patrowicz 

 Jacek Koralewskli 

 Anna Kajkowska 
 
Zarząd Spółki: 

 Anna Sobol    Prezes Zarządu 

 Anna Kajkowska                    Członek Zarządu  
 
5.3. Opis przyjętych zasad (polityki rachunkowości),  

 
Niniejszy półroczny  raport finansowy  za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 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.  
MSSF obejmują standardy oraz interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.  
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez 
Spółkę w  nie dającej się przewidzieć przyszłości, a także spójnie z zasadami opisanymi w sprawozdaniu 
finansowym Spółki RESBUD S.A. sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia 2011 r.  

5.4. Nowe standardy i interpretacje KMISF.  
 
Zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości oraz zatwierdzone przez UE:  
 

 Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”, obowiązujące w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub po tej dacie. Zmiany 
precyzują wymagania w zakresie ujawnień dotyczących transakcji przeniesienia aktywów 
finansowych  

 
Standardy i interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejską  
 

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2015 roku lub po tej dacie.  

 MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, obowiązujący w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie.  

 MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych  
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie.  

 MSSF 12 „ujawnienia na temat zaangażowania w inne jednostki”, obowiązujący w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie.  

 MSSF 13 „Wycena wartości godziwej”, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie  

 MSR 27 znowelizowany w 2011 roku „Jednostkowe sprawozdania finansowe”, 
obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub 
po tej dacie.  
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 MSR 28 znowelizowany w 2011 roku „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych oraz 
wspólne przedsięwzięcia”, obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających 
się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie  

 Zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”, obowiązujące w 
odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2013 roku lub po tej dacie. 
Zmiany precyzują wymagania w zakresie kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych.  

 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, obowiązujące w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2012 roku lub po tej dacie. Zmiana dotyczy 
prezentacji składników innych całkowitych dochodów.  

 Zmiany do MSR 12 – „Podatek dochodowy”, obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub po tej dacie. Zmiany dotyczą kwestii 
ujęcia przychodu w zależności od oczekiwania jednostki, czy odzyska wartość bilansową 
określonego aktywu w trakcie jego użytkowania lub sprzedaży.  

 Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze”, obowiązujące w odniesieniu do okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub po tej dacie. Zmiana dotyczy 
kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych. Zmiana dotyczy rachunkowości świadczeń 
pracowniczych.  

 Zmiany do MSR 32 „instrumenty finansowe: prezentacja”, obowiązujące w odniesieniu do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub po tej dacie. Zmiana dotyczy 
kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych.  
 

Według szacunków Spółki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego 
wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez Spółkę na dzień bilansowy.  

 
5.5. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego , w okresie objętych  sprawozdaniem 
finansowym i danymi porównywalnymi, w stosunku do euro, ustalonych przez Narodowy Bank 
Polski. 
 

średnie kursy w okresie 
sprawozdawczym 

okres sprawozdawczy okres sprawozdawczy 

od 2012.01.01 do 2012.06.30  od 2011.01.01 do 2011.06.30 

kurs data kurs Data 

kurs na ostatni dzień okresu 4,2613 29-06-2012 3,9866 30-06-2011 

średni arytmetyczny kurs w okresie 4,2246 
01-01-2012 do 30-

06-2012 
3,9673 

01-01-2011 do 30-
06-2011 

kurs najniższy 4,1062 12-03-2012 3,8403 12-01-2011 

kurs najwyższy  4,5135 05-01-2012 4,0800 17-03-2011 

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

okres sprawozdawczy od 2012.01.01 do 2012.06.30 okres sprawozdawczy od 2011.01.01 do 2011.06.30 

Tab. nr 21 z dn. 31.01.2012 4,2270 Tab. nr 20 z dn. 31.01.2011 3,9345 

Tab. nr 42 z dn. 29.02.2012 4,1365 Tab. nr 40 z dn. 28.02.2011 3,9763 

Tab. nr 64 z dn. 30.03.2012 4,1616 Tab. nr 63 z dn. 31.03.2011 4,0119 

Tab. nr 84 z dn. 30.04.2012 4,1721 Tab. nr 83 z dn. 29.04.2011 3,9376 

Tab. nr 105 z dn. 31.05.2012 4,3889 Tab. nr 104 z dn. 31.05.2011 3,9569 

Tab. nr 125 z dn. 29.06.2012 4,2613 Tab. nr 125 z dn. 30.06.2011 3,9866 

średni arytmetyczny kurs w okresie 4,2246 średni arytmetyczny kurs w okresie 3,9673 

 

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

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

 w dniu 29 czerwca 2012 r. 1 EUR = 4,2613 
 w dniu 30 czerwca 2011 r. 1 EUR = 3,9866 
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 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 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. 1 EUR = 4,2246 
 w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. 1 EUR = 3,96673 

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

 

WYBRANE DANE FINANSOWE  

 w tys. zł w tys. EUR 

za okres od                 
2012-01-01 

do          
2012-06-30 

za okres od           
2011-01-01 do 

2011-06-30 

za okres od         
2012-01-01 
do 2012-06-

30 

za okres od 2011-01-
01 do 2011-06-30 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

5 119 17 413 1 212 4 389 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 888) (3 880) (920) (978) 

Zysk (strata) brutto (3 911) (3 876) (926) (977) 

Zysk (strata) netto (4 209) (3 934) (996) (992) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 054) (1 529) (249) (385) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

432 (27) 102 (7) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 571 238 135 60 

Przepływy pieniężne netto, razem (51) (1 318) (12) (332) 

Aktywa razem  7 199 17 749 1 689 4 452 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 772 10 400 1 589 2 609 

Zobowiązania długoterminowe           300 511 70 128 

Zobowiązania krótkoterminowe          6 472 9 889 1 519  2 481 

Kapitał własny  427 7 349 100 1 843 

Kapitał zakładowy  1 445 1 445 339 362 

Liczba akcji  (w szt.) 840 000 840 000 840 000 840 000 

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

(5) (5) (1) (1) 

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

(5) (5) (1) (1) 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)  1 9 0 2 

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

0 0 0 0 

 
5.7.  Informacja o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze  2012 roku. 

 
Na dzień 30 czerwca 2012 roku Spółka RESBUD S.A. nie posiada jednostek zależnych  i nie  sporządza  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

 
5.8. 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 pierwsze półrocze 2012 roku , oraz  obejmujące 
dane porównywalne za pierwsze półrocze  2011 roku nie zawiera różnic. 
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5.9. Kapitał zakładowy. 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczeni
a praw do 

akcji 

Liczba 
akcji 

Wartość 
serii/emisji 

wg wartości 
nominalnej 

(tys. zł) 

Sposób pokrycia Prawo do dywidendy 

kapitału (od daty) 

seria A 
Zwykłe na 
okaziciela 

___ - 840 000 1 445 przekształcenie 1995-12-31 

Liczba akcji razem   840 000       

Kapitał zakładowy razem na dzień 30-06-2012 1 445     

Wartość nominalna jednej akcji = 1,72       

 
5.10. Informacje o rezerwach i odpisach aktualizujących. 

 
W I półroczu  2012 roku  Spółka RESBUD S.A. zwiększyła następujące rezerwy: 

 

 Rezerwa na świadczenia pracownicze w wys. 349 tys. zł.  

 Rezerwa na przyszłe koszty dotyczące robót budowlanych 32 tyś zł 

 Rezerwa na przyszłe koszty robót poprawkowych 50 tyś zł. 

 Rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 5 tyś zł. 
 

W I półroczu 2012 roku Spółka RESBUD  S.A. zmniejszyła następujące rezerwy: 
 

 Rezerwa na koszty dotyczące robót budowlanych159 tys. zł 

 Rezerwa na świadczenia pracownicze 314 tys. zł 

 Rezerwa na sprawy sporne 51 tyś zł. 

 Rezerwa na koszty badania sprawozdania finansowego 10 tyś zł. 

 Rezerwa na podatek odroczony w wys. 262 tys. zł. 

 
W I półroczu 2012 roku Spółka RESBUD S.A. zwiększyła  odpisy aktualizujące: 
 
 Należności z tytułu dostaw i usług w wys. 2 317 tyś. zł. 

 
W I półroczu 2012 roku Spółka RESBUD S.A. zmniejszyła  odpisy aktualizujące: 

 
 Należności z tytułu dostaw, robót i usług w wys. 248 tys. zł 
 
W I półroczu 2011 roku Spółka RESBUD S.A. zwiększyła następujące rezerwy: 

 

 Rezerwa na przyszłe koszty robót budowlanych 1 345 tyś zł. 

 Rezerwa na świadczenia pracownicze 52 tyś zł. 

 Rezerwa na sprawy sporne 18 tyś zł. 
 

W I półroczu 2011 roku Spółka RESBUD  S.A. zmniejszyła następujące rezerwy: 
 

 Rezerwa na świadczenia pracownicze 24 tys. zł 

 Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 14 tyś. zł. 

 Rezerwa na koszty dotyczące robót budowlanych 926 tyś zł. 

 Rezerwa wynagrodzenia tytułem spraw spornych 22 tyś zł. 

 Rezerwa  pozostałe sprawy sporne 18 tyś zł. 
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5.11.  Podatek dochodowy. 
 

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

 
5.12. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. 

 
Wg. Stanu na dzień 30-06-2012 

 

Nazwa 
jednostki 

Rodzaj 
zobowiązan

ia                      
(kredytu/po

życzki) 

Kwota kredytu/pożyczki 
według umowy na dzień   

Kota 
kredytu/poż

yczki do 
spłaty 

Warunki 
oprocentowani

a  

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 

ING BANK 
ŚLĄSKI S.A. 

KREDYT 900 PLN 559 
WIBOR 
1M+1,95 marża 

30-07-2012 

Hipoteka kaucyjna do 
kwoty 3 500 ,cesja praw 
z polisy 
ubezpieczeniowej, cesja 
wierzytelności z umów o 
roboty budowlane 

MILA 4 Sp. z 
o.o. 

POŻYCZKA 1.200 PLN 1.200 8% w skali roku   31-10-2012 Weksel własny In blanco. 

ATLANTIS 
S.A. 

POŻYCZKA 1.500 PLN 800 
10% w skali 
roku 

30-12-2012 Weksel własny In blanco. 

 
Wg. Stanu na dzień 30-06-2011 

 

Nazwa 
jednostki 

Rodzaj 
zobowiąza

nia                      
(kredytu/p
ożyczki) 

Kwota kredytu/pożyczki 
według umowy na dzień  

31-12-2011 

Kota 
kredytu/poż

yczki do 
spłaty 

Warunki 
oprocentowani

a  

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 

ING BANK 
ŚLĄSKI S.A. 

KREDYT 2 500 PLN 1 108 
WIBOR 
1M+1,95 marża 

30-07-2012 

Hipoteka kaucyjna do 
kwoty 3 500 ,cesja praw 
z polisy 
ubezpieczeniowej, cesja 
wierzytelności z umów o 
roboty budowlane 

 
5.13. 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.  

5.14. 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 zawartych znaczących umowach oraz ważnych zdarzeniach: 

 
1. Informacja o transakcji pośredniego zbycia akcji RESBUD S.A. przez Mila 2 Sp. z o.o. na rzecz 

Investment Friends S.A. oraz o zawarciu umowy znaczącej – umowa przejęcia długu, której 

przedmiotem jest wzajemne rozliczenie między ABM SOLID S.A., RESBUD S.A., Investment Friends 

S.A., Mila 2 Sp. z o.o., 

2. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20.04.2012 r., 

3. Informacja o zawarciu w dniu 02.04.2012 r. umowy pożyczki – pożyczkodawcą jest MILA 4 Sp. z o.o. 
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z siedzibą w Tarnowie, a maksymalna kwota pożyczki opiewa na 1,2 mln zł. Termin zwrotu pożyczki 

ustalono na 31.10.2012 r., 

4. Stanowisko Zarządu Spółki w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez spółkę 

ATLANTIS S.A. w Płocku , 

5. Informacja o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

6. Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej, 

7. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2012r., 

8. Informacja o rejestracji zmian w Statucie Spółki, 

9. Informacja o zawiązaniu spółki zależnej, 

10. Informacja o wyborze biegłego rewidenta, 

11. Informacja o uchwałach podjętych na Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

12. Informacja o podjęciu uchwały przez Zarząd KDPW o rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii B, 

13. Informacja o zmianach w składzie Zarządu Spółki, 

14. Raporty o złożonych oświadczeniach dotyczących zmiany stanu posiadaniu akcji RESBUD S.A. 

przez akcjonariuszy zobowiązanych, 

15. Informacje o zmianie animatora Emitenta i wypowiedzeniu umowy animatora. 

 

5.15. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 
W I półroczu 2012 r. nastąpił znaczny spadek przychodów ze sprzedaży (o 70,6% w porównaniu do I 
półrocza 2011 r.). Spółka zanotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 1 328 tys. zł, strata z działalności 
operacyjnej ukształtowała się na poziomie 3 888 tys. zł, a I półrocze zostało zamknięte stratą netto 4 209 
tys. zł. Niskie przychody ze sprzedaży wpłynęły bezpośrednio na osiągnięte wyniki oraz wskaźniki 
ekonomiczno-finansowe RESBUD S.A. Aktualna sytuacja jest efektem zmian zachodzących w Spółce, 
które mają na celu zmianę głównego profilu działalności Spółki. W związku z tym w I półroczu 2012 r. 
ograniczona została działalność budowlana. Ponadto duży wpływ na wysokość wykazywanej straty z 
działalności operacyjnej miało utworzenie odpisu aktualizującego na należności w kwocie 2 317 tys zł. 
Wskaźniki płynności w I półroczu 2012 r. zanotowały spadek w porównaniu do wyników za 2011 r. W 
związku z zachwianą płynnością finansową RESBUD S.A. korzystał z limitu kredytowego w rachunku 

bieżącym oraz z pożyczki udzielonej przez Mila 4 Sp. z o.o. 
 
Wybrane dane finansowe RESBUD S.A. [tys. PLN]: 
 

Dane finansowe 
I półrocze 

2012 r. 
2011 

I półrocze 
2011 

Przychody netto ze sprzedaży 5 119 38 987 17 413 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (252) (3 622) (2 741) 

Zysk (strata) ze sprzedaży (1 328) (6 245) (4 099) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 888) (6 350) (3 880) 

Amortyzacja 105 309 177 

EBITDA (3 783) (6 041) (3 703) 

Zysk (strata) netto (4 209) (6 647) (3 934) 
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Wybrane wskaźniki rentowności RESBUD S.A.: 
 

Wskaźnik [%] 
I półrocze 

2012 
2011 

I półrocze 
2011 

Rentowność brutto ze sprzedaży (4,92) (9,39) (15,74) 

Rentowność ze sprzedaży (25,94) (16,02) (23,54) 

Rentowność z działalności operacyjnej (75,95) (16,29) (22,28) 

Rentowność EBITDA (74,33) (15,20) (21,26) 

Rentowność netto (82,22) (17,05) (22,59) 

Rentowność aktywów – ROA (985,77) (143,40) (53,54) 

Rentowność kapitałów własnych – ROE (59,02) (35,82) (22,17) 

 
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 
Rentowność aktywów (ROA) – zysk netto /aktywa 
Rentowność kapitałów własnych (ROE) – zysk netto /kapitały  
 
Wybrane wskaźniki płynności i zadłużenia RESBUD S.A.: 
 

Wskaźnik  
I półrocze 

2012 
2011 

I półrocze 
2011 

Płynność bieżąca 0,69 1,16 1,30 

Płynność szybka 0,67 1,14 1,27 

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

Wskaźnik  
I półrocze 

2012 
2011 I półrocze 2011 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,80 0,67 0,51 

 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania ogółem/pasywa. 
 
5.16. Objaśnienia dotyczące sezonowości i cykliczności działalności Emitenta 
w prezentowanym okresie. 
 
Działając w branży budowlanej Spółka RESBUD S.A. podlega charakterystycznym dla tego rynku 
śródrocznym wahaniom sprzedaży. Na poziom RESBUD S.A. istotny wpływ ma sezonowość inwestycji i 
realizacji robót. Prace uzależnione są w dużej mierze od warunków atmosferycznych. Stąd realizacja 
założonych harmonogramów prac może być zagrożona. Ważnym czynnikiem jest również poziom cen na 
materiały budowlane, których wielkość może ulec zmianie w stosunku do założeń przyjętych w budżetach 
kontraktów, stąd ryzyko różnic założonych i rzeczywistych poziomów rentowności kontraktów. Ponadto 
wpływ na poziom sprzedaży ma aktualna sytuacja na rynku finansowym, w tym w szczególności 
utrudniony dla inwestorów dostęp po środków finansowych w bankach. 
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5.17. Informacje dotyczące przychodów oraz wyników przypadających na poszczególne 
segmenty branżowe podstawy zamieszczono poniżej. 

 
Podział  przychodów ze sprzedaży i wyników w poszczególnych segmentach za I półrocze 2012 roku 
 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 
SEGMENTY 

za okres  2012-01-01 do 2012-06-30 

usługi  
budowlano-
montażowe 

pozostałe w tym 
przychody 

i koszty 
nieprzypisane 

Razem 

I. Przychody segmentu 5 119 623 5 742 

II. Koszty segmentu 5 370 4 283 9 653 

III 
Wynik brutto segmentu z działalności 
gospodarczej  

(251) (3 658) (3 911) 

 
Podział  przychodów ze sprzedaży i wyników w poszczególnych segmentach za  I półrocze 2011 rok. 
 

DANE CHARAKTERYZUJĄCE 
SEGMENTY 

za okres  2011-01-01 do 2011-06-30 

usługi  
budowlano-
montażowe 

pozostałe w tym 
przychody 

i koszty 
nieprzypisane 

Razem 

I. Przychody segmentu 17 413 632 18 045 

II. Koszty segmentu 20 154 1 767 21 921 

III 
Wynik brutto segmentu z działalności 
gospodarczej  

(2 741) (1 135) (3 876) 

 
Zdarzenia, które wystąpiły po dniu na który sporządzono półroczne sprawozdanie finansowe, nie 
ujętych w tym sprawozdaniu a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe Emitenta. 
 
Po okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby w znaczący sposób wpłynąć na 

przyszłe wyniki finansowe Spółki RESBUD S.A. 

6.11. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów 
wartościowych. 

 
RESBUD S.A. w okresie sprawozdawczym nie dokonywała emisji, wykupu i spłaty dłużnych papierów 
wartościowych.  

6.12. 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. 

6.13. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 
Od zakończenia ostatniego roku obrotowego wartość zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych 
gwarancji i poręczeń zmniejszyła się o kwotę 930 tys. zł, do poziomu 1 798 tys. zł.  
Stan należności warunkowych zmniejszył się w tym okresie o kwotę 27 tys. zł i wg stanu na dzień 
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30.06.2012 r. wynosi 371 tys. zł. 
 

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE  30-06-2012 31-12-2011 30-06-2011 

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, z tytułu: 0 0 0 

Należności warunkowe od jednostek powiązanych razem 0 0 0 

Należności warunkowe od jednostek pozostałych razem 371 398 498 

a) otrzymane gwarancje i poręczenia 371 398 498 

b) pozostałe należności warunkowe 0 0 0 

 

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE OGÓŁEM Z TYTUŁU: 30-06-2012 31-12-2011 
30-06-
2011 

Z tytułu udzielonych poręczeń dla jednostek powiązanych 0 0 0 

z tytułu udzielonych poręczeń dla jednostek pozostałych 0 0 0 

z tytułu udzielonych gwarancji dla jednostek powiązanych 0 0 0 

z tytułu udzielonych gwarancji dla pozostałych jednostek 1 798 2 728 2 115 

Razem stan na koniec okresu 1 798 2 728 2 115 

 

6.13. 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 opublikowała prognoz finansowych na 2012 rok. 

6.14. 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: 
 
Bezpośrednie posiadanie akcji: 

 
Pośrednie posiadanie akcji: 

 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / 
Liczba akcji 

(seria A) 
Liczba 
głosów 

%  
udział głosów  

w ogólnej liczbie 
głosów 

1.  Mila 4 Sp. z o.o. 549 249 549 249 65,39 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / 
Liczba akcji 

(seria A) 
Liczba 
głosów 

%  
udział głosów  

w ogólnej liczbie 
głosów 

1.  ATLANTIS S.A 549 249 549 249 65,39 
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6.15. 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– Członek Rady Nadzorczej. 

W dniu 21.03.2012r. Pan Damian Patrowicz pośrednio nabył 549.249 akcji Spółki, która to ilość stanowi 
65,39 % udziału w  kapitale zakładowym Spółki i pośrednio uprawnia do oddania 549.249 głosów, 
stanowiących 65,39 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

 

6.16. 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 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 poinformował w raporcie bieżącym nr 14/2010, że otrzymał 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.  
RESBUD S.A. informował 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 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / 
Liczba akcji 

(seria A) 
Liczba 
głosów 

%  
udział głosów  

w ogólnej liczbie 
głosów 

1.  Mariusz Patrowicz, 549 249 549 249 65,39 

2.  Damian Patrowicz 549 249 549 249 65,39 

3.  DAMF INVEST S.A. 549 249 549 249 65,39 
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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. 
 
W okresie objętym niniejszym raportem wszczęto w dniu 12.06.2012 r. nowe 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 zgłosi dodatkowo swoje roszczenie o zapłatę w sposób solidarny kwoty 115.000,00 
zł wraz z odsetkami ustawowymi w prowadzonym postępowaniu upadłościowym. O wszczęciu 
postępowania Emitent nie informował raportem bieżącym z uwagi na wyższy poziom kapitałów własnych 
w dniu 12.06.2012r. 
 
Emitent ze względu na obniżenie kapitałów własnych podaje również informację o następujących 
postępowaniach toczących się w okresach poprzednich, które nie były wskazywane w poprzednich 
raportach okresowych ze względu na wyższe kapitały własne Spółki, a w odniesieniu do kapitału 
własnego wg stanu na dzień 30.06.2012r. wartość przedmiotu sporu przekracza 10%: 
 

 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”. W chwili obecnej, Gmina Tyczyn zapowiedziała wniesienie od 
powyższego wyroku skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, która zdaniem RESBUD SA nie 
znajduje uzasadnionych podstaw prawnych. 

 W dniu 14 czerwca 2012 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie 
uwzględniający powództwo Włodarzewska SA o ustalenie, że zobowiązanie Włodarzewska SA o 
zapłatę na rzecz RESBUD SA odsetek w wysokości 495.597,62 zł za opóźnienie w zapłacie przez 
powódkę należności za roboty budowlane wynikające z ugody z dnia 11 czerwca 2010 r. wygasły. 
RESBUD SA podjął decyzję o wniesieniu skargi kasacyjnej od powyższego rozstrzygnięcia sądu, 
ponieważ nie zgadza się z zasadnością takiego rozstrzygnięcia i podtrzymuje stanowisko o 
zasadności swojego roszczenia o zapłatę przez Włodarzewska SA kwoty 495.597,62 zł.  

 

 

6.17. 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. 

 
Dane liczbowe dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi poniżej.
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TRANSAKCJE JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH ZA OKRES 
KOŃCZĄCY SIĘ 30-06-2012 

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 

MILA 4 0 0 0 0 0 0 1 221 0 0 0 

 Razem  0 0 0 0 0 0 1 221 0 0 0 

 

TRANSAKCJE JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH ZA OKRES 
KOŃCZĄCY SIĘ 30-06-2011 

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 

ABM SOLID S.A. 3 098 0 0 1 519 0 619 0 2 847 0 
0 
 

ABM WSCHÓD Sp. z 
o.o. 

1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 

TRANSRES Sp. z o.o. 0 0 0 29 0 0 0 346 0 
0 
 

 Razem  3 099 0 0 1 548 0 619 0 3 197 0 
0 
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6.18. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy 

Lp. Nazwa 
01-01.2012-
30-06-2012 

01-01.2011-
30-06-2011 

1. Ogółem  73 127 

2. Pracownicy produkcyjni 48 86 

3. Pracownicy inżynieryjno - techniczni 11 17 

4. Pracownicy administracyjno – biurowi 12 21 

5. Personel kierowniczy (zarząd) 2 3 

6.19. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej. 

Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących  01-01.2012-30-06-2012 

Osoby nadzorujące – członkowie Rad Nadzorczych 61 348 

Osoby zarządzające 188 950 

6.20. 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 pierwszym półroczu 2012 roku RESBUD S.A. nie udzielał poręczeń kredytu, pożyczki ani nie 
udzielał gwarancji.  

6.21. Inne informacje, które są istotne, zdaniem emitenta, do 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 jego sytuacje finansową. 

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

 
W Spółce trwa proces restrukturyzacji zatrudnienia oraz kosztogennych środków trwałych, 
dostosowując je do bieżących potrzeb Spółki. Spółka podjęła kroki zmierzające do ograniczania 
dotychczasowej nierentownej działalności statutowej związanej z realizacją kontraktów budowlano-
montażowych z uwagi na niezadawalające wyniki finansowe oraz generowane straty na tej 
działalności. Ponadto Spółka zamierza czynnie uczestniczyć w realizacji przedsięwzięć dotyczących 
farm wiatrowych  i związaną z tym produkcją tzw. „zielonej energii”. Podjęte działania, w sposób 
znaczący redukujące stałe koszty prowadzonej działalności, przełożą się bezpośrednio na 
konkurencyjność RESBUD S.A. na rynku oraz będą miały wpływ na stały przyrost przychodów. 

6.23. Zarządzanie ryzykiem. 

Nie uległy zmianie informacje opublikowane w raporcie rocznym. 
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Zarząd RESBUD S.A.  

 

Data 

 

Imię i Nazwisko 

 

Stanowisko/Funkcja 

 

Podpis 

27-08-2012 Anna Sobol 

Prezes Zarządu                    
Dyrektor ds. Ekonomicznych 

 

 

 

 

27-08-2012 Anna Kajkowska Członek Zarządu  

 


