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RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 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 pierwszy kwartał 2014 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            

2014-03-31      
(niebadane) 

stan na            
2013-12-31     
(badane) 

stan na            
2013-03-31      
(niebadane) 

AKTYWA TRWAŁE 2 221 2 220  2 452  

Rzeczowe aktywa trwałe 159 17  2 018  

Wartości niematerialne 35 36  42  

Wartość firmy 0 0  0  

Prawo wieczystego użytkowania gruntu 0 117  118  

Nieruchomości inwestycyjne 1 934 1 934  6  

Należności długoterminowe 0 0  104  

Inwestycje długoterminowe 0 0  0  

Aktywa z tytułu podatku dochodowego i inne 93 116  164  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 

AKTYWA OBROTOWE 13 019 9 833  8 482  

Zapasy 34 35  49  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 532 1 531  1 961  

Należności z tytułu podatku VAT 26 22  270  

Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 160 7 980  5 560  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 225 221  601  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 42 44  41  

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0 0  0  

SUMA AKTYWÓW 15 240 12 053  10 934  

 
 

PASYWA                (w tys zł) 
stan na               

2014-03-31      
(niebadane)  

stan na               
2013-12-31      

(badane)  

stan na               
2013-03-31      
(niebadane)  
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KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 10 206 7 793 6 529 

Kapitał podstawowy 4 256 4 256 4 256 

Kapitał (fundusz) zapasowy 153 153 6 582 

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 815 1 815 1 815 

Niepodzielony wynik lat ubiegłych 1 569 158 -6 271 

Zysk(strata)netto 2 413 1 411 147 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 257 734 192 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1257 654 192 

Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0 80 0 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 3 777 3 526 4 213 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 284 307 460 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 1 743 1 236 1 059 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  1 643 1 769 2 557 

z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 22 13 33 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 12 14 104 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 73 187 0 

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 

SUMA PASYWÓW 15 240 12 053 10 934 

Wartość księgowa  10 206 7 793 6 529 

Liczba akcji 2 474 500 2 474 500 2 473 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,12 3,15 2,64 

Rozwodniona liczba akcji 2 520 000 2 520 000 2 473 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,64 3,09 2,64 
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1.2. Rachunek zysków i strat i sprawozdanie z całkowitych dochodów. 

 

 

(wariant kalkulacyjny) w tys zł 
2014-01-01-2014-03-31 

(niebadane) 
2013-01-01-2013-03-31 

(niebadane) 

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

69 50 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 69 50 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 

32 76 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 32 76 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  37 -26 

Koszty sprzedaży 0 0 

Koszty ogólnego zarządu 159 168 

Zysk (strata) ze sprzedaży  -122 -194 

Pozostałe przychody operacyjne 18 243 

Pozostałe koszty operacyjne 43 46 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -147 3 

Przychody finansowe 3 215 262 

Koszty finansowe 30 50 

Zysk (strata) brutto 3 038 215 

Podatek dochodowy 625 68 

Zysk/Strata z działalności kontynuowanej 2 413 147 

Zyski/straty z działalności zaniechanej 0 0 

Zyski/straty netto za okres obrotowy 2 413 147 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych  2 474 212 2 473 000  

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,98 0,06  

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych  2 519 712 2 473 000  

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,96 0,06 
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1.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym. 

 

Kapitał własny 

  

Kapitał 
podstawowy 

Pozostały kapitał 
zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny 

Niepodzielony 
wynik finansowy 

Razem 

Stan na 01.01.2014 4 256 153 1 815 1 569 7 793 

Korekta błędu podstawowego 0 0 0 0 0 

Saldo na dzień 01.01.2014 po 
zmianach 

4 256 153 1 815 1 569 7 793 

Zwiększenie kapitału (emisji akcji) 0 0 0 0 0 

Zysk(strata) netto za okres 0 0 0 2 413 2 413 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 0 0 0 0 

Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 

Stan na 31 marzec 2014 4 256 153 1 815 3 982 10 206 

 

Kapitał własny 

  

Kapitał 
podstawowy 

Pozostały kapitał 
zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 
wyceny 

Niepodzielony 
wynik finansowy 

Razem 

Stan na 01.01.2013 4 254 6 575 1 815 (6 272) 6 372 

Korekta błędu podstawowego 0 0 0 0 0 

Saldo na dzień 01.01.2013 po 
zmianach 

4 254 6 575 1 815 (6 272) 6 372 

Zwiększenie kapitału (emisji akcji) 2 8 0 0 10 

Zysk(strata) netto za okres 0 0 0 1 411 1 411 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 (6 430) 0 6 430 0 

Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 

Stan na 31 grudnia  2013 4 256 153 1 815 1 569 7 793 

 

  Kapitał własny  

  

Kapitał 
podstawowy 

Pozostały kapitał 
zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Niepodzielony 
wynik finansowy 

razem  

Stan na 01.01.2013 4 254 6 574 1 815 -6 271 6 372 

 - korekty błędów podstawowych 0 0 0 0 0 

Saldo na dzień 01.01.2013 po 
zmianach 4 254 6 574 1 815 -6 271 6 372 

Zwiększenie kapitału (emisji akcji) 2 8 0     

Zysk(strata) netto za okres 0 0 0 147 147 

Całkowity dochód za okres 2 8 0 147 157 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Wyemitowany kapitał podstawowy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 0 0 0 0 

Pozostałe zmiany 0 0 0 0 0 

Stan na 31 marca 2013 4 256 6 582 1 815 -6 124 6 529 
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1.4.  Rachunek przepływów pieniężnych. 

 
 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

    

(metoda pośrednia) 

2014.01.01-
2014.03.31 
(niebadane)    

2013.01.01-
2013.03.31 
(niebadane)    

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -298 5 272 

I. Zysk (strata) brutto 3 038 2 147 

II.  Korekty razem -3 336 5 125 

1 Amortyzacja 24 27 

2  Zyski (straty)  z tytułu różnic kursowych 0 0 

3  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 0 

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3 180 -240 

5 Zmiana stanu rezerw -102 46 

6 Zmiana stanu zapasów 2 3 

7 Zmiana stanu należności -6 5 356 

8 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

-105 -91 

9 Zmiana stanu rozliczeń  międzyokresowych 25 24 

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -298 5 272 

B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -48 -5 240 

I.  Wpływy 0 80 

    
1. 

Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 

    
2. 

Z aktywów finansowych 0 80 

II.  Wydatki 48 5 320 

    
1. 

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48 0 

    
2. 

Na aktywa finansowe, w tym: 0 5 320 

  b) w pozostałych jednostkach 0 5 320 

   - nabycie aktywów finansowych 0 5 320 

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -48 -5 240 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 350 -1 024 

  I.  Wpływy 350 10 

    
1. 

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

0 10 

    
2. 

Kredyty i pożyczki 350 0 

  II.  Wydatki 0 0 

    
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 0 0 

    
5. 

Odsetki 0 0 

 III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 350 10 

D. Przepływy pieniężne netto razem 4 42 

E.  Bilansowa zmiana stanu środków, w tym: 4 42 

  - zmiana stanu środków pieniężnych z tyt. różnic kursowych 0 0 

F.  Środki pieniężne na początek okresu 221 559 

G.  Środki pieniężne na koniec okresu 225 601 
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II. INFORMACJE DODATKOWE. 

 
2.1. 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 były 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.  

Postanowieniem z dnia 10.09.2013 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy dokonał  
rejestracji zmian  Statutu  Spółki  wynikających z treści uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Emitenta z dnia 14 czerwca 2013 r  na mocy której - Zmieniono treść Artykułu 2 Statutu 
Spółki który aktualnie brzmi: "Siedzibą Spółki jest Płock." 

 
Organy Spółki: 

Rada Nadzorcza: 

 Wojciech Hetkowski 

 Marianna Patrowicz 

 Małgorzata Patrowicz 

 Damian Patrowicz 

 Jacek Koralewski 
 

Zarząd: 

  

 Anna Kajkowska  Prezes Zarządu  
 
 
 
2.2. 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 2014 r. do 31 marca  2014 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”. 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, a także spójnie z zasadami opisanymi  
w sprawozdaniu finansowym RESBUD S.A. sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia 2013. 
Skrócone  sprawozdanie finansowe powinno być czytane wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 
zakończony 31 grudnia 2013. 
Zasady rachunkowości są zastosowane w sposób ciągły. 
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 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 15 maja 2014 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 

2014-01-01 - 2014-03-31 2013-01-01 - 2013-03-31 

kurs data kurs data 

kurs na ostatni dzień okresu 4,1713 31-03-2014 4,1774 29-03-2013 

* średni arytmetyczny kurs w okresie 4,1894 
01-01-2014 do  

31-03-2014 
4,1738 

01-01-2013 do  
31-03-2013 

kurs najniższy 4,1450 17-02-2014 4,0671 02-01-2013 

kurs najwyższy  4,2375 03-02-2014 4,2028 01-02-2013 

     

     

okres sprawozdawczy 2014-01-01 - 2014-03-31 okres sprawozdawczy 2013-01-01 - 2013-03-31 

Tab. nr 21 z dn. 31.01.2014 4,1870 Tab. nr 22 z dn. 31.01.2013 4,2270 

Tab. nr 41 z dn. 28.02.2014 4,1570 Tab. nr 42 z dn. 28.02.2013 4,1365 

Tab. nr 62 z dn. 31.03.2014 4,1774 Tab. nr 63 z dn. 29.03.2013 4,1616 

średni arytmetyczny kurs  
w okresie 

4,2231 
średni arytmetyczny kurs  

w okresie 
4,1948 

 
* 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 31 marzec 2014 roku 1 EUR = 4,1713 PLN 

w dniu 29 marzec 2013 roku 1 EUR = 4,1774 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 2014 r. do 31 marca 2014 r. 1 EUR  =  4,1894 PLN 
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 29 marca 2013 r. 1 EUR  =  4,1738 PLN 
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2.3. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje jednostkowego sprawozdania 
finansowego (również przeliczone na EURO). 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE  

w tys. zł w tys. EUR 

1 kwartał(y) 
narastająco       

/2014 okres od 
2014-01-01 do 

2014-03-31 

1 kwartały(y) 
narastająco       

/2013 okres od 
2013-01-01 do 

2013-03-31 

1 kwartał(y) 
narastająco       

/2014 okres od 
2014-01-01 do 

2014-03-31 

4 kwartały(y) 
narastająco       

/2013 okres od 
2013-01-01 do 

2013-03-31 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

69 50 16 12 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -147 3 -35 1 

Zysk (strata) brutto 3 038 215 725 52 

Zysk (strata) netto 2 413 147 576 35 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -298 5 272 -71 1 263 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 48 -5 240 11 -1 255 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 350 10 84 2 

Przepływy pieniężne netto, razem 4 42 1 10 

Aktywa razem  15 240 10 934 3 654 2 617 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0 0 0 0 

Zobowiązania długoterminowe 1 257 192 301 46 

Zobowiązania krótkoterminowe  3 777 4 213 905 1 009 

Kapitał własny  10 206 6 529 2 447 1 563 

Kapitał zakładowy  4 256 4 256 1 020 1 019 

Liczba akcji  (w szt.) 2 474 500 2 473 000 2 474 500 2 473 000 

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł /  EUR) 0,98 0,06 0,23 0,01 

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

0,96 0,06 0,23 0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)  4,12 2,64 0,99 0,63 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
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: 

 
 Powrót Emitenta do notowań w systemie notowań ciągłych. 
 
W związku z komunikatem Zarządu GPW z 23 grudnia 2013 dotyczącym okresowej weryfikacji 
płynności spółek giełdowych Emitent informuje o zakwalifikowaniu akcji Emitenta do Strefy Niższej 
Płynności i w związku z tym o przejściowej zmianie - począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 
2013 roku - dotychczasowego systemu notowań akcji Emitenta, tj. systemu notowań ciągłych na 
system notowań jednolitych. 
 
Zarząd Emitenta informuje jednocześnie o podjętych działaniach w przystąpieniu do Programu 
Wspierania Płynności, na mocy którego to programu Emitent m.in. zawrze umowę z animatorem oraz 
będzie publikował informacje dotyczące relacji inwestorskich na stronie internetowej 
www.gpwinfostrefa.pl w sekcji przeznaczonej dla emitentów. 
 
Zarząd Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań 
akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.  
 
W związku z przystąpieniem do Programu Wspierania Płynności liczy na jak najszybszą kolejną 
weryfikację płynności akcji spółek giełdowych dokonaną przez Zarząd GPW, zmianę kwalifikacji akcji 
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Emitenta z dnia 23 grudnia 2013 roku, a w konsekwencji na wznowienie obrotu akcjami Emitenta na 
rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych. 
 
Zarząd Emitenta nadmienia przy tym, że w świetle § 7 ust. 2 aktualnego brzmienia Uchwały Nr 
502/2008 Zarządu GPW z 23 czerwca 2008 roku z chwilą przystąpienia do Programu Wspierania 
Płynności akcje Emitenta przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej płynności. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 1/2014 z 02.01.2014 r 
 

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie 
 
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.01.2014r. do siedziby spółki 
wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 07.01.2014r. złożone w 
trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie – o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany w 
rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, z członkami Rady Nadzorczej Emitenta.  
 
Czterej członkowie Rady Nadzorczej złożyli zawiadomienia o dokonanych przez podmiot blisko 
związany z członkami Rady Nadzorczej w dniach od 30.12.2013r. do dnia 7.01.2014 r. na rynku 
regulowanym GPW S.A. transakcjach na akcjach Emitenta . 
 
Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany z Członkami 
Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku 
regulowanym akcji Emitenta w dniach:  
Data Transakcji Wolumen Cena 
30.12.2013 r - 1307 akcji 5,87 zł  
2.01.2014 r. 10844 akcji 6,20 zł 
3.01.2014 r. 11379 akcji 4,94 zł 
7.01.2014 r. 3224 akcji 5,03 zł 
Oraz zbycia w dniu 30.12.2013 r.- 8692 akcji po cenie 5,87 zł za akcję . 
 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 2/2014 z 07.01.2014 r 
 
 
Nabycie akcji Emitenta przez Damf Invest S.A,  
 
Damf Invest S.A jako akcjonariusz spółki RESBUD S.A. w Płocku  zawiadomił o: 
 bezpośrednim  zwiększeniu  udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu RESBUD S.A. w Płocku wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000090954 (dalej: RESBUD lub Spółka) 
Zawiadamiająca informuje, iż wobec dokonania w dniach 20 -30.-grudnia  2013 r. oraz w dniach 02-07 
stycznia 2014r transakcji nabycia akcji Spółki w ramach obrotu na rynku regulowanym nabyła 44.826  
akcji, która to ilość stanowi  1.81% udziału  w  kapitale  zakładowym  Spółki  oraz  uprawnia  do  
oddania  44.826 głosów  stanowiących  1.81,% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki. 
Zawiadamiająca informuje, że przed transakcjami, o których mowa powyżej  łącznie pośrednio i 
bezpośrednio posiadała 1.638.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 66,19 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 1.638.000 głosów stanowiących 66,19 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego 
bezpośrednio: 1.074.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 43,40 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawnia do oddania 1.074.000 głosów stanowiących 43,40 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
oraz pośrednio przez: 
1) FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
2) Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,71 % udziału w 
kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,71 % 
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Wobec powyższego Zawiadamiająca informuje, że aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio 
posiada 1.682.826 akcji Spółki, która to ilość stanowi 68,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki 
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oraz uprawnia do oddania 1.682.826. głosów stanowiących 68,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego 
bezpośrednio: 1.118.826 akcji Spółki, która to ilość stanowi 45,21 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawnia do oddania 1.118.826 głosów stanowiących 45,21 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
oraz pośrednio przez: 
FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,72 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,72 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i 
pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne podmioty od niej zależne poza ATLANTIS S.A. oraz 
FON S.A. nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani 
umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 3/2014 z 07.01.2014 r,  
 
Przystąpienie Emitenta do Programu Wspierania Płynności -zmiana kwalifikacji akcji Emitenta. 
 
Zarząd Spółki Resbud S.A z siedzibą w Płocku ,zawiadamia iż zgodnie z treścią Komunikatu Zarządu 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 stycznia 2014 roku (Główny Rynek GPW) 
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poinformował, że z dniem 8 stycznia 2014 
roku do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka RESBUD S.A.  
 
Z chwilą przystąpienia spółki do Programu Wspierania Płynności jej akcje przestają być kwalifikowane 
do Strefy Niższej Płynności. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 6/2014 z 08.01.2014 r, 
 
Nabycie akcji Emitenta 
 
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.01.2014r. do siedziby spółki 
wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o 
obrocie o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w 
rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 9637 akcji Emitenta. 
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkiem 
Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku 
regulowanym akcji Emitenta w dniach:  
 
Data Transakcji Wolumen Cena 
09.01.2014 r - 1632 akcji 5,66 zł  
10.01.2014 r. 1006 akcji 4,20 zł 
13.01.2014 r. 4283 akcji 4,87 zł 
14.01.2014 r. 2716 akcji 5,97 zł 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 8/2014,9/2014,10/2014,11/2014  z 15.01.2014 r, 
 
 
Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie. 
 
 
Damf Invest S.A jako akcjonariusz spółki RESBUD S.A. w Płocku, zawiadomił o: bezpośrednim  
zwiększeniu  udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
RESBUD S.A. w Płocku wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090954 
(dalej: RESBUD lub Spółka) 
Zawiadamiająca informuje, iż dokonała zwiększenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A.  o 13.578  akcji w wyniku  dokonania w 
dniach 21-27  stycznia 2014r transakcji na akcjach Spółki w ramach obrotu na rynku regulowanym, 
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która to ilość stanowi  0.55% udziału  w  kapitale  zakładowym  Spółki  oraz  uprawnia  do  oddania 
13.578  głosów  stanowiących  0.55,% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Spółki. 
 
Zawiadamiająca informuje, że przed transakcjami, o których mowa powyżej łącznie pośrednio i 
bezpośrednio posiadała 1.692.463 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 68,40 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 1.692.463. głosów stanowiących 68,40 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego 
bezpośrednio: 1.128.463 akcji Spółki, która to ilość stanowi 45,60 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawnia do oddania 1.128.463 głosów stanowiących 45,60 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
oraz pośrednio przez: 
1) FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
2) Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,71 % udziału w 
kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,71 % 
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Wobec powyższego Zawiadamiająca informuje, że aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio 
posiada 1.706.041 akcji Spółki, która to ilość stanowi 68,94 % udziału w kapitale zakładowym Spółki 
oraz uprawnia do oddania 1.706.041 . głosów stanowiących 68,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów 
na Walnym Zgromadzeniu Spółki, z czego 
bezpośrednio: 1.142.041 akcji Spółki, która to ilość stanowi 46.15 % udziału w kapitale zakładowym 
Spółki oraz uprawnia do oddania 1.142.041 głosów stanowiących 46,15 % udziału w ogólnej liczbie 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
oraz pośrednio przez: 
1) FON S.A. w Płocku – 200.000 akcji Spółki, która to ilość stanowi 8,08 % udziału w kapitale 
zakładowym Spółki oraz uprawniał do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,08 % udziału w 
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
2) Atlantis S.A w Płocku –  364.000 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 14,71 % udziału w 
kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 364.000 głosów stanowiących 14,71 % 
udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i 
pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. 
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne podmioty od niej zależne poza ATLANTIS S.A. oraz 
FON S.A. nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani 
umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 11/2014 z 27.01.2014 r, 
 
Porozumienie do Umowy pożyczki z dnia 08.08.2012 r. 
 
Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.02.2014r. zawarł 
porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Pożyczki z dnia 08.08.2012r. 
Emitent o zawarciu przedmiotowej Umowy pożyczki informował raportem bieżącym nr 34/2012 z dnia 
31.08.2012r. natomiast raportem nr 15/2013 z dnia 28.02.2013r. Emitent informował o zawarciu 
aneksu do tej umowy. 
 
Emitent informuje, że na mocy porozumienia z dnia 24.02.2014r. zawartego ze spółką Atlantis S.A. w 
Płocku – nabywcą wierzytelności wynikających z umowy pożyczki z dnia 08.08.2012r. uzgodnił 
warunki spłaty zadłużenia Spółki wynikającego z tej umowy.  
Zgodnie z treścią porozumienia o którym mowa powyżej Emitent zobowiązał się do uregulowania 
całego zadłużenia wynikającego z przedmiotowej umowy pożyczki do dnia 31.03.2015r.  
 
Emitent informuje, że porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu. 
Emitent informuje, że kryterium uznania porozumienia z dnia 24.02.2014r. za znaczące jest jego 
wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 21/2014 z 24.02.2014 r, 
 
Wypowiedzenie umowy o pełnienie funkcji animatora przez PKO BP S.A 
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Zarząd RESBUD S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, w dniu 28.03.2014r. wypowiedział 
zawartą w dniu 25 kwietnia 2012r. umowę na pełnienie funkcji animatora akcji Emitenta przez 
Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. – Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w 
Warszawie. 
Zarząd informuje, że Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu jej wypowiedzenia z dniem 
30.06.2014r. Emitent informuje, że wypowiedzenie wyżej wskazanej umowy podyktowane jest 
ustaniem przesłanek do pełnienia funkcji Animatora dla akcji Spółki RESBUD S.A . 
 
Jednocześnie Emitent dziękuje animatorowi Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. – 
Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie za dotychczasową współpracę w tym 
zakresie i wysoki poziom świadczonych usług. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 23/2014 z 28.03.2014 r, 
 
 
Nabycie akcji Emitenta. Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie. 
 
 
Zarząd spółki RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.03.2014r. do siedziby spółki 
wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o 
obrocie, o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w 
rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie łącznie 3317 akcji Emitenta. 
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia podmiot blisko związany z Członkiem 
Rady Nadzorczej Emitenta dokonał nabycia w ramach obrotu zorganizowanego na rynku 
regulowanym akcji Emitenta w dniu:  
 
Data Transakcji Wolumen Cena 
12.03.2014 r. – 1311 akcji 8,47 zł 
14.03.2014 r.- 152 akcje 8,07 zł  
31.03.2014 r.- 1854 akcje 9,17 zł  
Łączna liczba nabytych akcji wynosi 3.317 akcji w cenie średniej 8,84zł za akcję. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 24/2014 ,25/2014 ,26/2014 ,27/2014 z 31.03.2014 r, 
 
 
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta. 
 
W dniu 14.05.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. w organizacji z 
siedzibą w Płocku z dnia 14.05.2014r.dotyczące pośredniego nabycia akcji Emitenta. 
 
Zawiadamiająca informuje, że wobec uzyskania w dniu 08.05.2014r. statusu podmiotu dominującego 
wobec spółki DAMF Invest S.A. oraz wobec spółki Resbud  S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o 
ofercie pośrednio nabyła posiadane przez wyżej wymienione podmioty akcje Resbud  S.A. w Płocku 
(KRS 000090954) w ilości 1. 709.358 która to ilość stanowi  69,08   % udziału w kapitale zakładowym 
RESBUD  S.A. oraz uprawnia do oddania 1. 709.358  głosów stanowiących 69,08 % udziału w ogólnej 
liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Resbud  S.A. 
 
Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim nabyciem akcji o którym mowa powyżej nie posiadała 
żadnych akcji Emitenta.  
Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego 
zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkach w których pośrednio nabyła akcje 
w związku z uzyskaniem statutu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. 
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta 
oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by 
przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 
 
Informacja przekazana raportem bieżącym Nr 28/2014 z dnia 14.05.2014r. 
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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 2014 kontynuowany jest proces ograniczenia nierentownej 

działalności budowlanej, który bezpośrednio wpłynął na osiągnięte wyniki oraz wskaźniki 

ekonomiczno-finansowe RESBUD S.A.  

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

Dane finansowe I kwartał 2014 I kwartał 2013 

Przychody netto ze sprzedaży 69 50 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 37 -26 

Zysk (strata) ze sprzedaży -122 -194 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -147 3 

Amortyzacja 24 27 

EBITDA  -123 30 

Zysk (strata) netto 2 413 147 

 
Wybrane wskaźniki rentowności RESBUD S.A.: 

Wskaźnik [%] I kwartał 2014 I kwartał 2013 

Rentowność brutto ze sprzedaży 0,54 -0,52 

Rentowność ze sprzedaży -1,77 -3,88 

Rentowność z działalności operacyjnej -2,13 6 

Rentowność netto 34,97 294 

Zysk (strata) na akcję [PLN]* 0,96 -0,23 

 
 
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 /aktualna liczba akcji  
 
 
 
Wybrane wskaźniki płynności i zadłużenia RESBUD S.A.: 
 

Wskaźnik  31-03-2014 31-03-2013 

Płynność bieżąca 3,45 2,01 

Płynność szybka 3,43 1,99 

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

 
 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania ogółem/pasywa. 
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Wskaźnik  31-03-2014 31-03-2013 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,33 0,40 

 
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 

 
Począwszy od roku 2014 Spółka nie wyodrębnia wewnętrznych segmentów  operacyjnych.  
Spółka uzyskuje cały przychód od klientów zewnętrznych. 100% przychodu stanowi finansowa 
działalność usługowa – wynajem pomieszczeń. 
Spółka nie wyodrębnia obszarów geograficznych. 
Żaden pojedynczy klient nie odpowiadał za więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży. 

 

 
 
 
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 I kwartał 2014 roku, oraz  obejmujące dane 
porównywalne za I kwartał 2013 roku nie zawiera różnic. 
 
 
 
2.11 Informacje o rezerwach i odpisach aktualizujących. 

 
W I kwartale 2014 roku Spółka RESBUD  S.A. zmniejszyła następujące rezerwy: 
 
 

 Rezerwa na podatek odroczony w wys. 23 tys. zł. 

 Rezerwa na koszty dotyczące usunięcia usterek w ramach gwarancji 23 tys. zł 

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

 
 

W I kwartale 2014 roku  Spółka RESBUD S.A. zwiększyła następujące rezerwy: 

 

 Rezerwa na podatek od wyceny akcji  604 tys zł. 

 
 
W I kwartale 2014 roku Spółka RESBUD S.A. zmniejszyła  odpisy aktualizujące: 
 
 Należności z tytułu dostaw i usług w wys. 22 tys. zł. 
 

 
W I kwartale 2013 roku Spółka RESBUD S.A. zwiększyła następujące rezerwy:  
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Rezerwa na podatek odroczony w wys. 5 tys. zł.  
 
W I kwartale 2013 roku Spółka RESBUD S.A. zmniejszyła następujące rezerwy: 
  
Rezerwa na koszty dotyczące kontraktów w wys. 140 tys. zł  

Rezerwa na podatek odroczony w wys. 27 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 

 

 
31-03-2014 
(niebadane) 

31-03-2013 
(niebadane) 

Środki pieniężne na rachunkach bieżących i lokatach 225 601 

Środki pieniężne wykazane w bilansie 225 601 

 
 
2.14 Podatek dochodowy 

 

 
2014-01-01 –  
2014-03-31 
(niebadane)  

2013-01-01 -
2013-03-31 
(niebadane)  

Bieżący podatek dochodowy  wykazany w rachunku zysków i 
strat 

0 0 

Odroczony podatek dochodowy 625 68 

    > powstanie i odwrócenie się różnic przejściowych 625 68 

Razem  obciążenie  podatkowe wykazane w rachunku zysków i 
strat  

625 68 

 
 
2.15 Rzeczowe aktywa trwałe 

 
W okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2014 roku Spółka RESBUD S.A.  poniosła 

wydatek w wysokości 48 tys. na przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 

gruntu. Nie zanotowano 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; 



18 

 

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: 

 
 31 marzec 2014 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Akcje 
krótkoterminowe 
notowane na GPW 
i NC 

11 160 11 160 - - 

Akcje 
krótkoterminowe 
nienotowane 

- - - - 

Razem aktywa 
finansowe 
wyceniane w 
wartości 
godziwej 

11 160 11 160 - - 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane w 
wartości 
godziwej 
 

- - - - 

 

 31 marzec 2013 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Akcje 
krótkoterminowe 
notowane na GPW 
i NC 

5 560 5 560 - - 

Akcje 
krótkoterminowe 
nienotowane 

- - - - 

Aktywa 
finansowe 
wyceniane w 
wartości 
godziwej 

5 560 5 560 - - 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane w 
wartości 
godziwej 
 

- - - - 

 
W okresie sprawozdawczym nie było żadnych przesunięć wyceny instrumentów pomiędzy poziomami 
hierarchii wartości godziwej. 

 
2.18 Zobowiązania inwestycyjne 

 
Na dzień 31 marca 2014 r. Spółka nie ma zobowiązań inwestycyjnych. 
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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. 
 

 
2.21.  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 , Investment 
Friends S.A , Damf Invest S.A , RESBUD S.A., Investment Friends Capital S.A. 

- Prezes Zarządu –Elkop S.A ,  

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



 

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

 

 
 
 

 

 

TRANSAKCJE Z 
JEDNOSTKAMI 

POWIĄZANYMI ZA OKRES 
KOŃCZĄCY SIĘ 

31.03.2014 

Sprzedaż 
produktów, 
towarów i 

materiałów 
podmiotom 
powiązanym 

Przychody z 
tytułu 

odsetek od 
podmiotów 

powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 
powiązanyc

h 

Koszty z tytułu 
odsetek dla 
podmiotów 

powiązanych 

Należności z 
tytułu dostaw 

i usług na 
koniec 

okresu od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności 
inne na 
koniec 

okresu od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności z 
tytułu 

pożyczek i 
odsetek od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 
usług oraz inne 
zob. na koniec 
okresu wobec 

podmiotów 
powiązanych 

Zobowiązani
a 

z tytułu 
pożyczek 

wobec 
jednostek 

powiązanych 

ATLANTIS S.A. 0 0 0 6 0 0 0 0 1 743 

razem 0 0 0 6 0 0 0 0 1 743 

          

          

 

 

 

TRANSAKCJE Z 
JEDNOSTKAMI 

POWIĄZANYMI ZA OKRES 
KOŃCZĄCY SIĘ 

31.03.2013 

Sprzedaż 
produktów, 
towarów i 

materiałów 
podmiotom 
powiązanym 

Przychody z 
tytułu 

odsetek od 
podmiotów 

powiązanych 

Zakupy od 
podmiotów 
powiązanyc

h 

Koszty z tytułu 
odsetek dla 
podmiotów 

powiązanych 

Należności z 
tytułu dostaw 

i usług na 
koniec 

okresu od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności 
inne na 
koniec 

okresu od 
podmiotów 

powiązanych 

Należności z 
tytułu 

pożyczek i 
odsetek od 
podmiotów 

powiązanych 

Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 
usług oraz inne 
zob.na koniec 
okresu wobec 

podmiotów 
powiązanych 

Zobowiązani
a 

z tytułu 
pożyczek 

wobec 
jednostek 

powiązanych 

MILA 4 Sp. z o.o. 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

razem 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

          

          

 

 

 



 

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

 

 
 
 

2.22 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. 

 

2.23 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. 
 

2.24 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 31.03.2014r. nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe Emitenta. 
 
2.25 Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 

nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. 

 
Należności warunkowe. 
 

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE  31-03-2014 31-03-2013 

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, z tytułu: 0 0 

Należności warunkowe od jednostek powiązanych razem 0 0 

Należności warunkowe od jednostek pozostałych razem 333 631 

a) otrzymane gwarancje i poręczenia 333 631 

b) pozostałe należności warunkowe 0 0 

 
 
 
 
Zobowiązania warunkowe. 

 
 
 
 
2.26 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.  
 

 

    ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE OGÓŁEM  Z TYTUŁU: 31-03-2014 31-03-2013 

 z tytułu udzielonych poręczeń dla jednostek powiązanych 0 0 

z tytułu udzielonych poręczeń dla jednostek pozostałych 0 0 

z tytułu udzielonych gwarancji dla jednostek powiązanych 0 0 

 z tytułu udzielonych gwarancji dla pozostałych jednostek 200 1 444 

Razem stan na koniec okresu 200 1 444 
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3 POZOSTAŁE INFORMACJE. 

 
3.1. Informacja o  sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2014 roku. 

 
Na dzień 31 marca 2014 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 
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 2014 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. 

 
Historię zmian w akcjonariacie oraz stan aktualny przedstawiają poniższe tabele: 
 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 31.01.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 31.01.2013r.: 

 
 
 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

1.  DAMF INVEST S.A. 1 069 000 1 069 000 43,20 

2.  MILA 4 Sp. z o.o. 364 000 364 000 14,71 

3.  ATLANTIS ENERGY S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

1.  ATLANTIS S.A. 564 000 564 000 22,81 

2.  Mariusz Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

3.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

4.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 
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Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.02.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.02.2013r.: 

 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 25.04.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 25.04.2013r.: 

 

Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.11.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.11.2013r.: 
 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

1.  DAMF INVEST S.A. 1 069 000 1 069 000 43,20 

2.  MILA 4 Sp. z o.o. 364 000 364 000 14,71 

3.  ATLANTIS ENERGY S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

1.  ATLANTIS S.A. 564 000 564 000 22,81 

2.  Mariusz Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

3.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

4.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

1.  DAMF INVEST S.A. 1 069 000 1 069 000 43,20 

2.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

3.  ATLANTIS ENERGY S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

1.  ATLANTIS S.A. 564 000 564 000 22,81 

2.  Mariusz Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

3.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

4.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

4.  DAMF INVEST S.A. 1 069 000 1 069 000 43,20 

5.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

6.  ATLANTIS ENERGY S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

5.  ATLANTIS S.A. 564 000 564 000 22,81 

6.  Mariusz Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

7.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

8.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 
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Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 24.12.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 24.12.2013r.: 
 

 
 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 07.01.2014r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 07.01.2014r.: 
 

 

Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 27.01.2014r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 27.01.2014r.: 
 

 
 

 
 
 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

7.  DAMF INVEST S.A. 1 069 000 1 069 000 43,20 

8.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

9.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

9.  Mariusz Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

10.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 65,99 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

10.  DAMF INVEST S.A. 1 118 826 1 118 826 45,21 

11.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

12.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

11.  Mariusz Patrowicz 1 682 826 1 682 826 68,00 

12.  Damian Patrowicz 1 682 826 1 682 826 68,00 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

13.  DAMF INVEST S.A. 1 142 041 1 142 041 46,15 

14.  ATLANTIS S.A. 364 000 364 000 14,71 

15.  FON S.A. 200 000 200 000 8,08 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

13.  Mariusz Patrowicz 1 706 041 1 706 041 68,94 

14.  Damian Patrowicz 1 706 041 1 706 041 68,94 
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Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 31.03.2014r.: 
 
 
 
Nazwa akcjonariusza Typ posiadanych 

akcji (zwykłe: Z, 
uprzywilejowane: 

U) 

% posiadanych 
głosów 

Liczba posiadanych 
akcji w szt 

Wartość nominalna 
posiadanych akcji w 

tys.zł 

DAMF INVEST S.A.  46,15 1 142 041 1 964 

ATLANTIS S.A.  14,71 364 000 626 

FON S.A.  8,08 200 000 344 

 

Pośrednie posiadanie akcji na dzień 31.03.2014r.: 
 

Na dzień publikacji śródrocznego sprawozdania finansowego Resbud S.A- podmiotem 
posiadającym   pośrednio 1.709.358 akcji Emitenta jest IFEA SP.ZO.O. w organizacji .Pośrednio 
posiadane akcje stanowią 69,08% w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA Resbud Spółka 
Akcyjna. 

 

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  
Zgodnie z zawiadomieniem z dnia 27.01.2014r. Pan Damian Patrowicz pośrednio posiada 1.706.041 
akcji Emitenta, co stanowi 68,94% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio uprawnia do 
oddania 1.706.041 głosów, stanowiących 68,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki, z czego: 
- poprzez Spółkę DAMF Invest SA pośrednio posiada 1.142.041 akcji Spółki,  
- poprzez FON SA pośrednio posiada 200.000 akcji spółki, 
- poprzez Atlantis S.A  pośrednio posiada 364.000 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 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 

Lp. Nazwisko i imię / nazwa / Liczba akcji 
Liczba 
głosów 

% udział głosów  
w ogólnej liczbie 

głosów 

1.  Mariusz Patrowicz 1 706 041 1 706 041 68,94 

2.  Damian Patrowicz 1 706 041 1 706 041 68,94 
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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 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 podał 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. 
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,  Sąd Najwyższy przekazał sprawę do ponownego 
rozpoznania –wyznaczono biegłego rzeczoznawcę . 
 
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 . 
 

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. 

W okresie sprawozdawczym Resbud S.A nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi na 
warunkach innych niż rynkowe. 
 
Transakcje z udziałem Członków Zarządu 
Spółka nie zawierała  żadnych transakcji z Członkami Zarządu 

3.9 Wynagrodzenia  Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 

   

 31-03-2014 

Zarząd 6 tys. 
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Rada Nadzorcza 3 tys. 

 

3.10 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 I kwartale 2014 roku RESBUD S.A. nie udzielała poręczeń kredytu, pożyczki ani nie udzielała 
gwarancji. 

3.11 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.  
 

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

 
Istotnym czynnikiem mającym wpływ na wynik z działalności za 2014 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. 

 

3.13 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. 

Zysk na akcję 

 

od 01.01.2014                                                                            
do 31.03.2014 
(niebadane) 

 

od 01.01.2013                                                                            
do 31.03.2013 
(niebadane) 
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Zysk netto 2 413 147 

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

2 474 212 2 473 000 

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

2 519 712 2 473 000 

Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych) 0,98 0,06 

Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych) 0,96 0,06 

 
 
 
3.14 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 . 
 

3.15 Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu 
lub wykorzystania tych aktywów. 
 
W bieżącym okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian klasyfikacji aktywów . 
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Zarząd RESBUD S.A.  

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

15-05-2014 Anna Kajkowska Prezes Zarządu  

 


