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RAPORT ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2013 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 2013 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            

2013-03-31     
(MSSF) 

stan na            
2012-12-31     

(MSSF) 

stan na            
2012-03-31      

(MSSF) 

AKTYWA TRWAŁE 2 452  2 501  3 606  

Rzeczowe aktywa trwałe 2 018  2 041  2 285  

Wartości niematerialne 42  44  53  

Wartość firmy 0  0  0  

Prawo wieczystego użytkowania gruntu 118  118  118  

Nieruchomości inwestycyjne 6  8  13  

Należności długoterminowe 104  104  172  

Inwestycje długoterminowe 0  0  0  

Aktywa z tytułu podatku dochodowego i inne 164  186  965  

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 

AKTYWA OBROTOWE 8 482  8 320  9 404  

Zapasy 49  52  3  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 1 961  7 363  8 693  

Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 270  223  0  

Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych 0  0  533  

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 560  80  0  

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 601  559  45  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41  43  130  

AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 0  0  0  

SUMA AKTYWÓW 10 934  10 821  13 010  
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PASYWA                (w tys zł) 
stan na               

2013-03-31      
(MSSF)  

stan na               
2012-12-31      

(MSSF)  

stan na               
2012-03-31      

(MSSF)  
 

KAPITAŁ WŁASNY RAZEM 6 529 6 371 4 159  

Kapitał podstawowy 4 256 4 254 1 445  

Kapitał (fundusz) zapasowy 6 582 6 574 8 433  

Kapitał z aktualizacji wyceny 1 815 1 815 1 812  

Niepodzielony wynik lat ubiegłych -6 271 158 -7 054  

Zysk(strata)netto 147 -6 430 -477  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 192 146 467  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 192 146 288  

Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0 0 47  

Pozostałe rezerwy długoterminowe 0 0 51  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0 0 0  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego 0 0 81  

Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0  

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 213 4 304 8 384  

Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 0 0 1  

Pozostałe rezerwy krotkoterminowe 460 600 754  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 1 059 1 034 1 405  

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego oraz inne 
finansowe 

0 0 58 ` 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania  2 557 2 567 5 745  

z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 33 0 0  

Kwoty należne odbiorcom z tytułu wyceny usług budowlanych 0 0 69  

Zaliczki otrzymane 0 0 0  

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 104 103 349  

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 0 0 0  

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 3  

SUMA PASYWÓW 10 934 10 821 13 010  

Wartość księgowa  6 529 6 371 4 159  

Liczba akcji 2 473 000 2 473 000 840 000  

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,64 2,58 4,95  

Rozwodniona liczba akcji 2 473 000 2 473 000 840 000  

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 2,64 3 4,95  
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1.2. Rachunek zysków i strat i sprawozdanie z całkowitych dochodów. 

    

(wariant kalkulacyjny) w tys zł 
2013-01.01-
2013-03-31 

(MSSF) 

2012-01-01-
2012-12-31 

(MSSF) 

2012-01-01-
2012-03-31 

(MSSF) 

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

50 5 237 3 984 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 50 5 237 3 984 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0   0 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 76 6 459 3 819 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 76 6 459 3 819 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów     0 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  -26 -1 222 165 

Koszty sprzedaży   0 0 

Koszty ogólnego zarządu 168 1 849 575 

Zysk (strata) ze sprzedaży  -194 -3 071 -410 

Pozostałe przychody operacyjne 243 896 180 

Pozostałe koszty operacyjne 46 3 372 90 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  3 -5 547 -320 

Przychody finansowe 262 232 28 

Koszty finansowe 50 371 78 

Zysk (strata) brutto 215 -5 686 -370 

Podatek dochodowy 68 744 107 

Zysk/Strata z działalności kontynuowanej 
147 -6 430 -477 

Zyski/straty z działalności zaniechanej 0 0 0 

Zyski/straty netto za okres obrotowy 147 -6 430 -477 

 
1.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym. 

  Kapitał własny   

  

Kapitał 
podstawowy 

Pozostały 
kapitał 

zapasowy 

Kapitał z 
aktualizacji 

wyceny 

Niepodzielony 
wynik finansowy 

Kapitał własny 
razem  

 

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

 - korekty blędów 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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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 01.01.2011 po 
zmianach 

1 445 8 433 1 974 -7 216 4 636 

Zwiększenie kapitału ( emisja akcji) 2 809 5 356 0 0 8 165 

Zysk(strata) netto za okres 0 0 0 -6 430 -6 430 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 -7 215 0 7 215 0 

Pozostałe zmiany 0 0 -159 159 0 

Stan na 31 grudnia  2012 4 254 6 574 1 815 -6 272 6 371 

 

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 (477) 161 (316) 

Dywidendy 0 0 0 0 0 

Podział wyniku finansowego 0 0 0 0 0 

Pozostałe zmiany 0 0 (161) 0 (161 

Stan na 31 marzec  2012 1 445  8 433 1 336 (7 055) 4 159 

 

1.4.  Rachunek przepływów pieniężnych. 

(metoda pośrednia) 

2013.01.01-
2013.03.31 

(MSSF)    

2012.01.01-
2012.12.31 

(MSSF)    

2012.01.01-
2012.03.31 

(MSSF)  

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 272 -3 278 -705  

I. Zysk (strata) brutto 147 -5 686 -370  

II.  Korekty razem 5 125 2 408 -335  

1 Amortyzacja 27 168 70  

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

3  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 75 15  

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -240 12 -142  

5 Zmiana stanu rezerw 46 -689 -294  

6 Zmiana stanu zapasów 3 67 115  

7 Zmiana stanu należności 5 356 11 907 4 880  

8 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 

-91 -9 498 -5 119 
 

9 Zmiana stanu rozliczeń  międzyokresowych 24 366 140  

10 Podatek dochodowy 0 0 0  

11 Inne korekty 0 0 0  

III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 5 272 -3 278 -705  

B. Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -5 240 -4 886 428  
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I.  Wpływy 80 448 428  

    1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 448 428  

    2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne  0 0 0  

    3. Z aktywów finansowych, w tym: 80 0 0  

  a) w jednostkach powiązanych 0 0 0  

  b) w pozostałych jednostkach 80 0 0  

   - zbycie aktywów finansowych 80 0 0  

    4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0  

II.  Wydatki 5 320 5 334 0  

    1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 14 0  

    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 0 0 0  

    3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 320 0 0  

  a) w jednostkach powiązanych 0 0 0  

      - udzielone pożyczki 0 0 0  

  b) w pozostałych jednostkach 5 320 0 0  

   - nabycie aktywów finansowych 5 320 0 0  

   - udzielone pożyczki długotermninowe 0 0 0  

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 5 320 0  

III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 240 -4 886 428  

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 10 8 669 268  

  I.  Wpływy 10 11 085 298  

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

10 8 165 0 
 

    2. Kredyty i pożyczki 0 2 920 298  

    3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0  

    4. Inne wpływy finansowe 0 0    

  II.  Wydatki 0 2 416 30  

    1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0 0 0  

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

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

    4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 2 308 0  

    5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0  

    6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0  

    7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 68 15  

    8. Odsetki 0 40 15  

    9. Inne wydatki finansowe 0 0 0  

 III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 10 8 669 268  

D. Przepływy pieniężne netto razem 42 505 -9  

E.  Bilansowa zmiana stanu środków, w tym: 42 505 -9  

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

F.  Środki pieniężne na początek okresu 559 54 54  

G.  Środki pieniężne na koniec okresu 601 559 45  
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II. INFORMACJE DODATKOWE. 

 
2.1. 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:  4.256.140,00 zł 
 
Przeważającym przedmiotem działalności Spółki są roboty budowlane związane ze wznoszeniem  
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 4120Z. W dniu 20-04-2012r. Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o zmianie głównego profilu działalności na wytwarzanie 
energii elektrycznej - PKD 3511Z.  

 
Organy Spółki: 

Rada Nadzorcza: 

 Wojciech Hetkowski 

 Marianna Patrowicz 

 Małgorzata Patrowicz 

 Damian Patrowicz 

 Jacek Koralewski 
 

Zarząd: 

 Anna Sobol   Prezes Zarządu 

 Anna Kajkowska  Członek 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 na dzień 31 marca 2013 roku oraz za 3 miesiące zakończone 
31 marca 2013 roku 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.  
 
Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane 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 Spółki sporządzonym za rok zakończony 31 grudnia 2012. 
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Zasady rachunkowości są zastosowane w sposób ciągły. 
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 2013r.  

 
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 

2013-01-01 - 2013-03-31 2012-01-01 - 2012-03-31 

kurs data kurs data 

kurs na ostatni dzień okresu 4,1774 29-03-2012 4,2270 30-03-2012 

* średni arytmetyczny kurs w okresie 4,1738 
01-01-2012 do  

31-03-2012 
4,1750 

01-01-2012 do  
31-03-2012 

kurs najniższy 4,0671 02-01-2012 4,1062 12-03-2012 

kurs najwyższy  4,2028 01-02-2012 4,5135 05-01-2012 

okres sprawozdawczy 2013-01-01 - 2013-03-31 okres sprawozdawczy 2012-01-01 - 2012-03-31 

Tab. nr 21 z dn. 31.01.2012 4,1870 Tab. nr 21 z dn. 31.01.2012 4,2270 

Tab. nr 42 z dn. 29.02.2012 4,1570 Tab. nr 42 z dn. 29.02.2012 4,1365 

Tab. nr 63 z dn. 30.03.2012 4,1774 Tab. nr 64 z dn. 30.03.2012 4,1616 

średni arytmetyczny kurs  
w okresie 

4.1738 
średni arytmetyczny kurs  

w okresie 
4.1750 

 
* 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 marca 2013 roku 1 EUR = 4,1774 PLN 

w dniu 31 marca 2012 roku 1 EUR = 4,2270 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 2013 r. do 31 marca 2013 r. 1 EUR  =  4.1738 PLN 
w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. 1 EUR  =  4.1750 PLN 
 

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-szy kwartał 
narastająco       

/2013 okres od 
2013-01-01 do 

2013-03-31 

1-szy kwartał 
narastająco       

/2012 okres od 
2012-01-01 do 

2012-03-31 

1-szy kwartał 
narastająco 

/2013 okres od 
2013-01-01 do 

2013-03-31 

1-szy kwartał 
narastająco       

/2012 okres od 
2012-01-01 do 

2012-03-31 
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Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 

50 3 984 12 954 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 (320) 0 (77) 

Zysk (strata) brutto 215 (370) 52 (89) 

Zysk (strata) netto 147 (477) 35 (114) 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 272 (705) 1 263 (169) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 240) 428 (1 255) 103 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 298 2 71 

Przepływy pieniężne netto, razem 42 (9) 10 (2) 

Aktywa razem  10 934 13 010 2 617 3 078 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 405 8  851 1 055 2 094 

Zobowiązania długoterminowe 192 467 46 110 

Zobowiązania krótkoterminowe  4 213 8 384 1 009 1 983 

Kapitał własny  6 529 4 159 1 563 984 

Kapitał zakładowy  4 256 1 445 1 019 342 

Liczba akcji  (w szt.) 2 474 500 840 000 2 474 500 840 000 

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł /  EUR) 2,64 (1) 1 0 

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

0 0 0 0 

 

 
2.4. 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: 

1. Informacja zawierająca wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na 
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.01.2013 r. 

2. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 
15.01.2013r. 

3. Informacja z dnia 18.01.2013 o ustanowieniu hipoteki na nieruchomości emitenta. 
4. Informacja z dnia 24.01.2013r. o objęciu 1.500 szt. akcji serii B w ramach warunkowego 

podwyższenia kapitału zakładowego. 

5. Informacja otrzymana 31.01.2013r. od DAMF CAPITAL Sp. z o.o. o pośrednim nabyciu  

200.000 akcji emitenta oraz o pośrednim zbyciu 200.000 akcji RESBUD S.A.  

6. Informacja o zawiadomieniu w dniu 4.02.2013r. otrzymanym od spółki FON SA z siedzibą w 
Płocku w sprawie pośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym. 

7. Informacja o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A w dniu 
11.02.2013r. uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na 
głównym rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B w ilości 1.500 szt. 

8. Informacja o częściowym zakończeniu emisji akcji serii B, w ramach której Emitent zawarł jedną 
umowę objęcia akcji serii B obejmującą 1.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B. 

9. Informacja o nabyciu przez Emitenta 2.000.000 akcji spółki FLY.PL S.A. z siedzibą w 
Warszawie,  

10. Informacja o zawarciu w dniu 27.02.2013r. aneksu do umowy pożyczki z dnia 08.08.2012r  
 
2.5. .Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny 

wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

 
W I kwartale 2013 r. nastąpił dalszy gwałtowny spadek przychodów ze sprzedaży. Aktualna sytuacja 

jest efektem zmian zachodzących w Spółce, które mają na celu zmianę głównego profilu działalności 

Spółki. W roku 2013 kontynuowany jest proces ograniczenia nierentownej działalności budowlanej, 

który bezpośrednio wpłynął na osiągnięte wyniki oraz wskaźniki ekonomiczno-finansowe RESBUD 
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S.A. W związku z tym wskaźniki rentowności oraz płynności w I kwartale 2013 r. zanotowały wzrost w 

porównaniu do wyników za 2012 r.  

 

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

Dane finansowe 2012 
I kwartał 

2013 
I kwartał 

2012 

Przychody netto ze sprzedaży 5 237 50 3 984 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (1 222) (26) 165 

Zysk (strata) ze sprzedaży (3 071) (194) (410) 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 547) 3 (320) 

Amortyzacja 168 27 70 

EBITDA (5 379) 30 (250) 

Zysk (strata) netto (6 430) 147 (477) 

 
Wybrane wskaźniki rentowności RESBUD S.A.: 

Wskaźnik [%] 2012 
I kwartał 

2013 
I kwartał 

2012 

Rentowność brutto ze sprzedaży (23,33) (0,52) 4,14 

Rentowność ze sprzedaży (58,64) (3,88) (10,29) 

Rentowność z działalności operacyjnej (105,92) 6 (8,03) 

Rentowność EBITDA (102,71) 60 (6,28) 

Rentowność netto (122,78) 294 (11,97) 

Rentowność aktywów – ROA* (59,42) (53,10) (48,05) 

Rentowność kapitałów własnych – ROE* (100,93) (88,93) (87,12) 

Zysk (strata) na akcję [PLN]* (0,26) (0,23) (7,44) 

 
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 (ostatnie cztery kwartały)/aktywa 
Rentowność kapitałów własnych (ROE) – zysk netto (ostatnie cztery kwartały)/kapitały własne 
(średnia z początku  ostatnich czterech kwartałów) 
Zysk na akcję – zysk netto za ostatnie cztery kwartały/aktualna liczba akcji  
*wskaźniki liczone do ostatnich czterech kwartałów 
 
Wybrane wskaźniki płynności i zadłużenia RESBUD S.A.: 

Wskaźnik  2012 
I kwartał 

2013 
I kwartał 

2012 

Płynność bieżąca 1,93 2,01 1,12 

Płynność szybka 1,91 1,99 1,11 

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

 

Wskaźnik  2012 
I kwartał 

2013 
I kwartał 

2012 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,41 0,40 0,68 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – zobowiązania ogółem/pasywa. 

 

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

 
Obecnie prowadzona działalność nie charakteryzuje się sezonowością ani cyklicznością. 
 
2.7. Informacje o rezerwach i odpisach aktualizujących. 

 
W I kwartale 2013 roku  Spółka RESBUD S.A. zwiększyła następujące rezerwy: 

 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. 

 
W I kwartale 2013 roku Spółka RESBUD S.A. nie zmniejszyła  odpisów aktualizujących 

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

 Rezerwa na wynagrodzenia w wys. 67 tys. zł 
 
W I kwartale 2012 roku Spółka RESBUD  S.A. zmniejszyła następujące rezerwy: 

 Rezerwa na wynagrodzenia w wys.  46 tys. zł 

      Rezerwa na koszty dotyczące kontraktów  w wys. 13 tys. zł 

      Rezerwa na podatek odroczony w wys. 163 tys. zł. 

 

 
W I kwartale 2012 roku Spółka RESBUD S.A. zmniejszyła odpisy aktualizujące: 
 Należności z tytułu dostaw, robót i usług w wys. 248 tys. zł 

 
2.8. 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. 
 
2.9. 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. 
 
2.10. 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, 
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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. 

 
W okresie I kwartału 2013 r. Spółka RESBUD S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami 
powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. 

Dane liczbowe dotyczące jednostek powiązanych o: wzajemnych należnościach i zobowiązaniach, 
kosztach i przychodach przedstawia poniższa tabela: 
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TRANSAKCJE JEDNOSTEK 
POWIĄZANYCH ZA OKRES 
KOŃCZĄCY SIĘ 31-03-2013 

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 Sp. z. o.o.  
 

0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 

 Razem  0 0 0 9 0 0 25 0 0 0 
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2.11. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów 
wartościowych. 

 
Zarząd spółki poinformował raportem bieżącym nr 7/2013 z dnia 24.01.2013r. o kolejnej, częściowej 
realizacji postanowień uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.04.2012r. 
w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu 
Spółki” opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2012 z dnia 20.04.2012r.  

Zarząd Emitenta zaoferował do objęcia jednemu podmiotowi 1.500 warrantów subskrypcyjnych akcji 
serii B. Na skutek złożonej 23.01.2013r. oferty pokrywającej się z ofertą Emitenta, w dniu 23.01.2013r. 
doszło do zawarcia umowy objęcia oraz wydania łącznie 1.500 warrantów subskrypcyjnych akcji serii 
B Emitenta. 

Adresat oferty Emitenta w ramach realizacji uprawnienia przysługującego mu z posiadanych 
warrantów w dniu 24.01.2013r. dokonał zapisu na łącznie 1.500 akcji serii B Emitenta o wartości 
nominalnej 1,72 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 2.580 zł.  

Cena emisyjna 1.500 akcji serii B zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 6 NZW z dnia 
20.04.2012r. została ustalona na poziomie 7,05 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 1.500 akcji 
serii B wyniosła 10.575 zł. 

1.500 akcji Emitenta, na które dokonano zapisu w dniu 24.01.2013r. stanowić będzie łącznie 0,06 % 
udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 1.500 głosów 
stanowiących 0,06 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 

Zarząd Emitenta poinformował ponadto, że do jego dyspozycji pozostało 45.500 warrantów 
subskrypcyjnych akcji serii B wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 NZW z dnia 20.04.2012r. 
 

2.12. 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. 
 

2.13. 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 31.03.2013r. nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki 
finansowe Emitenta. 
 
2.14. 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 162 tys. zł, do poziomu 1.444 tys. zł.  
Stan należności warunkowych w tym okresie nie uległ zmianie. 

Należności warunkowe 2013-03-31 2012-12-31 2012-03-31 

Należności warunkowe od jednostek powiązanych 
razem z tytułu: 

0 0 0 

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, 0 0 0 

b) pozostałe należności warunkowe, 0 0 0 

Należności warunkowe od jednostek pozostałych 
razem z tytułu: 

333 333 407 

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń 333 333 407 

b) pozostałe należności warunkowe (otrzymane 
weksle) 

0 0 0 
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Razem należności warunkowe 333 333 407 

Zobowiązania warunkowe 2013-03-31 2012-12-31 2012-03-31 

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek 
powiązanych razem z tytułu: 

0 0 0 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, 0 0 0 

b) pozostałe zobowiązania warunkowe, 0 0 0 

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek 
pozostałych razem z tytułu: 

1 444 1 606 2 678 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń 1 444 1 606 2 678 

b) pozostałe zobowiązania warunkowe  0 0 0 

Razem zobowiązania warunkowe 1 444 1 606 2 678 

 
 
2.15. 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.  
 

III. POZOSTAŁE INFORMACJE. 

 
3.1. Informacja o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2013 roku. 

Na dzień 31 marca 2013 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 2013 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. 

Na dzień przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, tj. 12.11.2012r., żaden z akcjonariuszy nie 
posiadał bezpośrednio ani pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. 
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Historię zmian w akcjonariacie oraz stan aktualny przedstawiają poniższe tabele: 
 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.12.2012r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.12.2012r.: 

 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 31.01.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 31.01.2013r.: 

 
Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 14.02.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 14.02.2013r.: 

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 43,23 

2.  MILA 4 Sp. z o.o. 364 000 364 000 14,72 

3.  ATLANTIS ENERGY S.A. 200 000 200 000 8,09 

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 66,03 

3.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 66,03 

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 43,23 

2.  MILA 4 Sp. z o.o. 364 000 364 000 14,72 

3.  ATLANTIS ENERGY S.A. 200 000 200 000 8,09 

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 66,03 

3.  Damian Patrowicz 1 633 000 1 633 000 66,03 

4.  FON S.A. 200 000 200 000 8,09 

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 
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Bezpośrednie posiadanie akcji na dzień 25.04.2013r.: 

 
Pośrednie posiadanie akcji na dzień 25.04.2013r.: 

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 Zarząd RESBUD S.A. wiedzy, na dzień publikacji niniejszego raportu żadna 
z osób zarządzających i nadzorujących Emitenta nie posiada bezpośrednio 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 
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 

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 
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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 dniu 27.07.2012r. została ogłoszona upadłość ABM SOLID S.A. w Tarnowie. Emitent zgłosił 
wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w kwocie łącznej 2.418.426,48 zł. 

 

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. 

Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi została zawarta w p. 2.10. niniejszego raportu. 

3.9. 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 2013 roku RESBUD S.A. nie udzielał poręczeń kredytu, pożyczki ani nie udzielał 
gwarancji. 

3.10. 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.  
 

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

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

spółki nie ulegnie istotnym zmianom. 

 
 

Zarząd RESBUD S.A.  

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 

15-05-2013 Anna Sobol Prezes Zarządu  

15-05-2013 Anna Kajkowska Członek Zarządu  

 


