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BUDIMEX SA

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 roku 

BILANS 
Stan na 

31.03.2010
Stan na 

31.12.2009
Stan na 

31.03.2009

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)

AKTYWA

I. AKTYWA TRWAŁE 1 157 876 1 169 179 722 818

1. Wartości niematerialne i prawne 1 895 2 025 1 974

 - wartość firmy - - -

2. Rzeczowe aktywa trwałe 64 320 66 818 69 445

3. Należności długoterminowe - - -

3.1. Od jednostek powiązanych - - -

3.2. Od pozostałych jednostek - - -

4. Inwestycje długoterminowe 845 794 846 642 464 439

4.1. Nieruchomości 13 899 14 053 22 427

4.2. Wartości niematerialne i prawne - - -

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 831 895 832 589 442 012

a) w jednostkach powiązanych 829 653 830 347 439 732

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 
metodą praw własności

- - -

b) w pozostałych jednostkach 2 242 2 242 2 280

4.4. Inne inwestycje długoterminowe - - -

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 245 867 253 694 186 960

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 243 782 251 816 185 257

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 085 1 878 1 703

II. AKTYWA OBROTOWE 1 211 171 1 704 035 1 393 112

1. Zapasy 131 635 109 817 134 444

2. Należności krótkoterminowe 359 402 474 120 521 417

2.1. Należności od jednostek powiązanych 67 117 71 640 91 514

2.2. Należności od pozostałych jednostek 292 285 402 480 429 903

3. Inwestycje krótkoterminowe 604 533 1 019 372 565 252

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 604 533 1 019 372 565 252

a) w jednostkach powiązanych 608 700 456

b) w pozostałych jednostkach 10 792 27 198 101 053

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 593 133 991 474 463 743

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - -

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 115 601 100 726 171 999

AKTYWA RAZEM 2 369 047 2 873 214 2 115 930

PASYWA

I. Kapitał (fundusz) własny 605 005 585 253 622 783

1. Kapitał zakładowy 127 650 127 650 127 650

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - -

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - - -

4. Kapitał zapasowy 315 609 315 609 346 858

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 3 153 3 964 7 349

6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - -

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 138 030 - 117 847

8. Zysk (strata) netto 20 563 138 030 23 079

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wlk. ujemna) - - -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 764 042 2 287 961 1 493 147

1. Rezerwy na zobowiązania 194 345 192 262 162 319

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 272 34 019 49 810

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 767 2 767 2 696

- długoterminowa 1 441 1 441 1 722

- krótkoterminowa 1 326 1 326 974

1.3. Pozostałe rezerwy 157 306 155 476 109 813

- długoterminowe 64 618 66 200 73 295

- krótkoterminowe 92 688 89 276 36 518

2. Zobowiązania długoterminowe 8 438 10 660 18 246

2.1. Wobec jednostek powiązanych - - -

2.1. Wobec pozostałych jednostek 8 438 10 660 18 246

3. Zobowiązania krótkoterminowe 811 616 1 237 401 1 124 778

3.1. Wobec jednostek powiązanych 100 735 115 995 144 369

3.2. Wobec pozostałych jednostek 706 111 1 118 665 976 000

3.3. Fundusze specjalne 4 770 2 741 4 409

4. Rozliczenia międzyokresowe 749 643 847 638 187 804

4.1. Ujemna wartość firmy - - -

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 749 643 847 638 187 804

- długoterminowe 5 150 5 150 5 150

- krótkoterminowe 744 493 842 488 182 654

PASYWA RAZEM 2 369 047 2 873 214 2 115 930

Obliczenie wartości księgowej na akcję
Stan na 

31.03.2010
Stan na 

31.12.2009
Stan na 

31.03.2009

Wartość księgowa (tys. zł) 605 005 585 253 622 783

Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 25 530 098

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 23,70 22,92 24,39
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BUDIMEX SA

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 roku 

POZYCJE  POZABILANSOWE ( w tys. zł ) 
Stan na 

31.03.2010
Stan na 

31.12.2009
Stan na 

31.03.2009

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)

1. Należności warunkowe 208 602 184 534 176 570

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - - -

           - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - -

           - otrzymanych  weksli  jako zabezpieczenie - - -

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 208 602 184 534 176 570

           - otrzymanych gwarancji i poręczeń 205 761 179 094 174 110

           - otrzymanych  weksli  jako zabezpieczenie 2 841 5 440 2 460

    1.3. Inne (z tytułu) - - -

           - pozostałe należności warunkowe - - -

2. Zobowiązania warunkowe 1 412 340 1 341 620 1 032 281

    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 130 258 150 350 54 639

           - udzielonych gwarancji i poręczeń 130 258 150 350 54 639

           - wystawionych weksli jako zabezpieczenie - - -

    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 282 082 1 191 270 977 642

           - udzielonych gwarancji i poręczeń 1 278 080 1 185 080 950 359

           - wystawionych weksli jako zabezpieczenie 4 002 6 190 27 283

3. Inne (z tytułu) - - -

           - pozostałe zobowiązania pozabilansowe - - -

Pozycje pozabilansowe razem (1 203 738) (1 157 086) (855 711)
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BUDIMEX SA

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 roku 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I kwartał         
za okres         

od 01.01.10       
do 31.03.10

I kwartał         
za okres         

od 01.01.09       
do 31.03.09

(tys. zł) (tys. zł)

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

383 383 524 730

      - od jednostek powiązanych      11 755 52 357
         1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 383 333 524 250
         2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 50 480

  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: (348 201) (420 128)
       - od jednostek powiązanych (14 920) (12 742)
         1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (348 167) (419 653)
         2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (34) (475)

 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 35 182 104 602

 IV. Koszty sprzedaży (2 588) (3 359)
  V. Koszty ogólnego zarządu (25 964) (26 314)

 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 630 74 929

 VII. Pozostałe przychody operacyjne 6 188 5 362
          1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 483 120
          2. Dotacje - -
          3. Inne przychody operacyjne 5 705 5 242

 VIII. Pozostałe koszty operacyjne (4 857) (3 368)
          1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - -
          2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (465) (2 096)
          3. Inne koszty operacyjne (4 392) (1 272)

 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 961 76 923

  X.  Przychody finansowe 23 853 14 782
          1. Dywidendy i udziały w zyskach - -
               - od jednostek powiązanych - -
          2. Odsetki 9 926 7 086
               - od jednostek powiązanych 8 -
          3. Zysk ze zbycia inwestycji - -
          4. Aktualizacja wartości inwestycji 13 910 773
          5. Inne 17 6 923

  XI. Koszty finansowe (6 881) (62 254)
          1. Odsetki w tym: (353) (1 347)
               - dla jednostek powiązanych (36) (451)
          2. Strata ze zbycia inwestycji (1 766) (29 197)
          3. Aktualizacja wartości inwestycji (693) (29 678)
          4. Inne (4 069) (2 032)

 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 24 933 29 451

 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - -
           1. Zyski nadzwyczajne - -
           2. Straty nadzwyczajne - -

 XIV. Zysk (strata) brutto 24 933 29 451

 XV. Podatek dochodowy 4 370 6 372
            a) część bieżąca (3 917) 3 853
            b) część odroczona 8 287 2 519
 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
           straty)

- -

 XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
           podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

- -

XVIII. Zysk (strata) netto 20 563 23 079

Obliczenie zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

I kwartał         
za okres         

od 01.01.10       
do 31.03.10

I kwartał         
za okres         

od 01.01.09       
do 31.03.09

Zysk /(strata) netto zanualizowany (w tys. zł) 135 514 133 062
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 530 098 25 530 098
Zysk /(strata) za I kwartał na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,81 0,90
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BUDIMEX SA

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 roku 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

 

I kwartał      
za okres       

od 01.01.10    
do 31.03.10

rok 2009

I kwartał    
za okres     

od 01.01.09  
do 31.03.09

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 585 253 595 893 595 893

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -

b) korekty błędów podstawowych - - -

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

585 253 595 893 595 893

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 127 650 127 650 127 650

1.1. Zmiany kapitału zakładowego - - -

a) zwiększenie (z tytułu) - - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - - -

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 127 650 127 650 127 650

2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu - - -

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - -

a) zwiększenie - - -

b) zmniejszenie - - -

2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - - -

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - - -

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - - -

a) zwiększenie - - -

b) zmniejszenie - - -

3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - - -

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 315 609 346 858 346 858

4.1. Zmiany kapitału zapasowego - (31 249) -

a) zwiększenie (z tytułu) - 68 678 -

 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 68 678 -

b) zmniejszenie (z tytułu) - (99 927) -

 - wypłata dywidendy - (99 927) -

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 315 609 315 609 346 858

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 964 3 538 3 538

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny (811) 426 3 811

a) zwiększenie (z tytułu) - 426 3 811

 - zmiany różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych - 426 3 090

 - wyceny inwestycji w walutach obcych - - 721

b) zmniejszenie (z tytułu) (811) - -

 - zmiany różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych (811) - -

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 153 3 964 7 349

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 138 030 117 847 117 847

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 138 030 117 847 117 847

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -

b) korekty błędów podstawowych - - -

6.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

138 030 117 847 117 847

a) zwiększenie (z tytułu) - - -

b) zmniejszenie (z tytułu): - (117 847) -

 - podziału zysku na kapitał zapasowy - (68 678) -

 - wypłata dywidendy - (49 169) -

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 138 030 - 117 847

6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - -

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -

b) korekty błędów podstawowych - - -

6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych

- - -

a) zwiększenie (z tytułu) - - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - - -

6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - - -

6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 138 030 - 117 847

7. Wynik netto 20 563   138 030   23 079 

a) zysk netto 20 563 138 030 23 079

a) strata netto - - -

c) odpisy z zysku - - -

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 605 005   585 253   622 783 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty)

431 400 585 253 473 687
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BUDIMEX SA

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2010 roku 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
I kwartał        
za okres         

od 01.01.10      
do 31.03.10

I kwartał        
za okres         

od 01.01.09      
do 31.03.09

(tys. zł) (tys. zł)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

       I. Zysk (strata) netto 20 563 23 079

      II. Korekty razem (432 933) (169 309)
           1. Amortyzacja 4 225 3 979
           2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (372) 686
           3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 100 (132)
           4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 976 28 321
           5. Zmiana stanu rezerw 2 083 7 341
           6. Zmiana stanu zapasów (21 818) (13 722)
           7. Zmiana stanu należności 114 716 154 551
           8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
               pożyczek i kredytów

(414 075) (192 966)

           9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (105 043) (190 180)
         10. Inne korekty (14 725) 32 813

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (412 370) (146 230)

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

       I. Wpływy 20 519 79 522
             1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
                aktywów trwałych

419 232

             2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
                 i prawne

- -

             3. Z aktywów finansowych, w tym: 20 100 79 290
                 a) w jednostkach powiązanych 100 -
                      - zbycie aktywów finansowych - -
                      - dywidendy i udziały w zyskach - -
                      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 100 -
                      - odsetki - -
                      - inne wpływy z aktywów finansowych - -
                 b) w pozostałych jednostkach 20 000 79 290
                      - zbycie aktywów finansowych 19 067 77 983
                      - dywidendy i udziały w zyskach - -
                      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
                      - odsetki 933 1 307
                      - inne wpływy z aktywów finansowych - -
             4. Inne wpływy inwestycyjne - -

      II. Wydatki (3 479) (108 894)
             1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
                 rzeczowych aktywów trwałych

(1 713) (1 513)

             2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
             3. Na aktywa finansowe, w tym: - (78 184)
                 a) w jednostkach powiązanych - (85)
                      - nabycie aktywów finansowych - (85)
                      - udzielone pożyczki długoterminowe - -
                 b) w pozostałych jednostkach - (78 099)
                      - nabycie aktywów finansowych - (78 099)
                      - udzielone pożyczki długoterminowe - -
             4. Inne wydatki inwestycyjne (1 766) (29 197)

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 040 (29 372)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

       I. Wpływy - 32 000
             1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
                 instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

- -

             2. Kredyty i pożyczki - -
             3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - 32 000
             4. Inne wpływy finansowe - -

      II. Wydatki (2 927) (42 883)
             1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - -
             2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - -
             3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
                 podziału zysku

- -

             4. Spłaty kredytów i pożyczek - (8 704)
             5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - (29 500)
             6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
             7. Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego (2 705) (3 327)
             8. Odsetki (222) (1 352)
             9. Inne wydatki finansowe - -

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 927) (10 883)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (398 257) (186 485)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (398 341) (186 232)
     - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (84) 253

F. Środki pieniężne na początek okresu 991 474 649 975

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 593 133 463 743
      - o ograniczonej możliwości dysponowania 28 626 24 732
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1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu  

 
1.1. Zastosowane zasady rachunkowości  

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za trzy miesiące 2010 roku oraz dane porównywalne zostały 
sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce („PZR”), opisanymi  
we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009. 

Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne wszystkich oddziałów 
działających na dzień 31 marca 2010 roku i 31 marca 2009 roku, sporządzane w walutach obcych 
i przeliczone na walutę polską według kursów przedstawionych w pkt. 1.4 niniejszego skróconego 
sprawozdania finansowego. 

Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają również dane przypadające 
na Budimex SA z tytułu udziału w spółkach współzależnych Budimex SA Sygnity SA Sp. j. 
oraz Budimex SA Ferrovial Agroman SA Sp. j., zagregowane metodą proporcjonalną zgodnie z art. 61 
ustawy o rachunkowości. 

 

1.2. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w niniejszym skróconym sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi 
i opublikowanymi skróconymi sprawozdaniami finansowymi 

W roku kończącym się dnia 31 grudnia 2009 roku doszło do transakcji połączeniowych spółki 
Budimex SA (spółka przejmująca) ze spółkami Budimex Dromex SA i Budimex Inwestycje Sp. z o.o. 
(spółki przejmowane), które zostały rozliczone zgodnie z przepisami artykułu 44 c ustawy 
o rachunkowości metodą łączenia udziałów, co zostało szerzej opisane w sprawozdaniu finansowym 
Spółki za rok 2009. 

W związku z powyższym, porównywalne dane zaprezentowane w niniejszym skróconym sprawozdaniu 
finansowym zostały przekształcone w stosunku do opublikowanego skróconego sprawozdania 
finansowego Budimex SA za I kwartał 2009 roku w sposób zapewniający ich porównywalność 
przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości.  

Poniżej przedstawiono wartości korygujące kapitał własny i zysk (stratę) netto Budimex SA na dzień 
31 marca 2009 roku w wyniku połączenia spółek w stosunku do kwot zaprezentowanych 
w opublikowanym skróconym sprawozdaniu finansowym Budimex SA za I kwartał 2009:  

 

Kapitał        
własny 

w tym 
zysk (strata) 

netto 

Wartości na dzień 31 marca 2009 roku według skróconego sprawozdania 
finansowego za I kwartał 2009 roku 

       
584 641     

       
8 247     

   - korekty kapitału własnego* / zysku netto Budimex Dromex SA  
       

8 002     
       

17 266     

   - korekty kapitału własnego* / straty netto Budimex Inwestycje Sp. z o.o.  
       

37 430     
       

(2 434)     

   - różnica pomiędzy wartością kapitałów zakładowych spółek przejmowanych  
     a wartością ich akcji/udziałów w księgach Budimex SA 

       
(7 290)     

- 

Wartości na dzień 31 marca 2009 roku według skróconego sprawozdania 
finansowego za I kwartał 2010 roku 

       
622 783     

       
23 079     

 

* korekty kapitału własnego obejmują korekty kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji wyceny, zysku (straty) z lat ubiegłych 
oraz zysku (straty) netto.  

Ponadto, w związku z rozszerzeniem definicji jednostek powiązanych w Ustawie o rachunkowości, 
Spółka przeklasyfikowała posiadane udziały w spółkach Autopistas del Levante S.L (3,16%) 
i Autostrady Południe Sp. z o. o. (5,05%) z pozycji udziały w pozostałych jednostkach do pozycji 
udziały w jednostkach powiązanych. Powyższe spółki znajdują się wraz z Budimex SA pod wspólną 
kontrolą Grupo Ferrovial SA. Wartość przeklasyfikowanych udziałów na dzień 31 marca 2009 roku 
wynosiła 15 650 tysięcy złotych. 
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1.3. Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego 

Poza zmianami opisanymi w pkt. 1.2. niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, nie wystąpiły 
inne zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego.  

 

1.4. Zasady przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych na euro 

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad: 
 
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu obowiązującego na dzień 

31 marca 2010 roku – 3,8622 złotych/euro, 
 
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za pierwszy 

kwartał 2010 roku - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych 
przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia 
do 31 marca 2010 roku – 3,9669 złotych/euro, 

 
• poszczególne pozycje aktywów i pasywów porównywalnych danych finansowych - według średniego 

kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2009 roku – 4,1082 złotych/euro, 
 
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 

porównywalnych danych finansowych za pierwszy kwartał 2009 roku - według kursu stanowiącego 
średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień 
każdego zakończonego miesiąca okresu od 1 stycznia do 31 marca 2009 roku – 
4,5994 złotych/euro. 

 
 

2. Zmiana struktury Akcjonariatu 

 
Według posiadanych przez Budimex SA informacji, struktura akcjonariatu Budimeksu SA na dzień 
28 kwietnia 2010 roku przedstawiała się w sposób następujący: 
 

Akcjonariusz 
rodzaj 
akcji 

liczba  
akcji 

% udział       
w kapitale 

zakładowym 

liczba  
głosów 

% udział 
w głosach 
na WZA 

Valivala Holdings B.V. Amsterdam (Holandia) - 
Spółka z Grupy Ferrovial SA (Hiszpania) 

zwykłe 15 078 159 59,06% 15 078 159 59,06% 

OFE PZU „Złota Jesień” zwykłe 1 444 895 5,66% 1 444 895 5,66% 

Pozostali akcjonariusze zwykłe 9 007 044 35,28% 9 007 044 35,28% 

Ogółem  25 530 098 100,00% 25 530 098 100,00% 

 
W dniu 3 lutego 2010 roku klienci OFE PZU "Złota Jesień" (Fundusz) w wyniku nabycia akcji 
na GPW w Warszawie stali się posiadaczami 1 444 895 akcji, co stanowi 5,66% udziału w kapitale 
zakładowym Budimex SA i przekłada się na 1 444 895 posiadanych głosów oraz 5,66% udziału 
w ogólnej liczbie głosów na WZA. Przed zmianą udziału Fundusz posiadał 1 273 730 akcji, co stanowiło 
4,99% udziału w kapitale zakładowym Budimex SA i przekładało się na 1 273 730 głosów oraz 4,99% 
udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. 

 
 

3. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągnięte 
przez Budimex SA  

 

3.1. Działalność Spółki w I kwartale 2010 roku 

W pierwszym kwartale 2010 roku Budimex SA uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 
383 383 tysięcy złotych, z czego 87,91% stanowiły przychody ze sprzedaży usług budowlano-
montażowych wynoszące 337 028 tysięcy złotych, natomiast 10,38% - przychody z działalności 
deweloperskiej i wynajmu nieruchomości wynoszące 39 807 tysięcy złotych.  
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W porównywalnym kwartale 2009 roku przychody ze sprzedaży wynosiły 524 730 tysięcy złotych, 
z czego 98,25% stanowiły przychody ze sprzedaży usług budowlano-montażowych wynoszące 
515 546 tysięcy złotych, natomiast przychody z działalności deweloperskiej i wynajmu nieruchomości 
wyniosły 4 454 tysiące złotych (0,84%).  

Spadek o 34,63% przychodów ze sprzedaży usług budowlano-montażowych w pierwszym kwartale 
2010 roku w stosunku do porównywalnego okresu roku 2009, był związany głównie z trudnymi 
warunkami atmosferycznymi w pierwszych trzech miesiącach roku, w wyniku przedłużającej się zimy, 
które opóźniły realizację robót budowlanych. Przychody ze sprzedaży działalności deweloperskiej mają 
charakter okresowy, gdyż są rozpoznawane w momencie przeniesienia własności mieszkania/lokalu 
na nabywcę po odbiorze technicznym całego obiektu.    

Pomimo istotnie niższej sprzedaży oraz zysku ze sprzedaży, Spółka w pierwszym kwartale 2010 roku 
odnotowała zysk netto w wysokości 20 563 tysiące złotych, osiągając wyższą rentowność na poziomie 
zysku netto - 5,36%, niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego – 4,40%. Wpływ na to miał 
głównie pozytywny wynik z wyceny i rozliczenia instrumentów finansowych, zawartych w celu 
ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych w wysokości 
12 144 tysięcy złotych, który zrekompensował niższą marżę na sprzedaży. W porównywalnym okresie 
2009 roku Spółka odnotowała stratę z wyceny i rozliczenia instrumentów finansowych w wysokości 
58 875 tysięcy złotych.  

 
3.2. Zmiany wielkości szacunkowych 
 

Rezerwy na straty na kontraktach 

Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Spółka tworzy rezerwy na straty na kontraktach, jeżeli 
budżetowane koszty przekraczają łączne przychody z tytułu umowy. W kolejnych okresach część 
utworzonej rezerwy jest rozwiązywana proporcjonalnie do stopnia zaawansowania kontraktu 
przy uwzględnieniu ujemnej całkowitej marży kontraktu. Na dzień 31 marca 2010 roku saldo rezerw 
na straty na kontraktach wynosiło 231 357 tysięcy złotych, natomiast na dzień 31 marca 2009 roku  
wynosiło 26 521 tysięcy złotych. W okresie 3 miesięcy 2010 roku saldo rezerw uległo zmniejszeniu 
o kwotę 9 466 tysięcy złotych. 

Rezerwy na sprawy sądowe 

Spółka tworzy rezerwy związane ze skutkami toczącego się postępowania sądowego, wówczas 
gdy przeciwko jednostce wniesiono pozew, a prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego 
dla jednostki jest większe niż prawdopodobieństwo wyroku korzystnego. Podstawą oceny 
tego prawdopodobieństwa jest przebieg postępowania sądowego oraz opinie prawników. Na dzień 
31 marca 2010 roku saldo rezerw z powyższego tytułu wynosiło 41 334 tysiące złotych, natomiast 
na dzień 31 marca 2009 roku wynosiło 23 954 tysiące złotych. W okresie 3 miesięcy 2010 roku saldo 
rezerw uległo zwiększeniu o kwotę 88 tysięcy złotych. 

Rezerwy na kary i odszkodowania 

Spółka tworzy rezerwy na przyszłe zobowiązania wynikające z przewidywanych kar i odszkodowań 
związanych z realizacją kontraktów budowlanych. Rezerwy powyższe są tworzone w przypadku, 
gdy na jednostce ciąży obecny obowiązek świadczenia wynikający ze zdarzeń przeszłych, wypełnienie 
tego obowiązku jest wysoce prawdopodobne oraz jest możliwe wiarygodne oszacowanie kwoty 
zobowiązania. Na dzień 31 marca 2010 roku saldo rezerw na kary i odszkodowania wynosiło 
32 137 tysięcy złotych, natomiast na dzień 31 marca 2009 roku wynosiło 14 420 tysięcy złotych. 
W okresie 3 miesięcy 2010 roku saldo rezerw uległo zwiększeniu o kwotę 2 044 tysięcy złotych. 

Rezerwy na naprawy gwarancyjne 

W przypadku usług budowlanych Spółka jest zobowiązana do udzielenia gwarancji na swoje usługi. 
Wysokość rezerw na koszty napraw gwarancyjnych jest związana z poszczególnymi segmentami 
budownictwa i wynosi od 0,15% do 1,4% przychodów z danego kontraktu. Wartość ta podlega 
indywidualnej analizie i może ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu w uzasadnionych przypadkach. 
Na dzień 31 marca 2010 roku saldo rezerw na naprawy gwarancyjne wynosiło 83 271 tysięcy złotych, 
natomiast na dzień 31 marca 2009 roku wynosiło 75 544 tysiące złotych. W okresie 3 miesięcy 
2010 roku saldo rezerw uległo zmniejszeniu o kwotę 190 tysięcy złotych. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

W okresie trzech miesięcy 2010 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmniejszyły 
się o kwotę 8 034 tysięcy złotych (wzrost o kwotę 58 525 tysięcy złotych w stosunku do poziomu 
wykazanego na dzień 31 marca 2009 roku), natomiast rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
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dochodowego zwiększyły się o kwotę 253 tysięcy złotych (spadek o kwotę 15 538 tysięcy złotych 
w stosunku do poziomu wykazanego na 31 marca 2009 roku). 

Odpisy aktualizujące wartość należności  

Saldo odpisów aktualizujących należności na dzień 31 marca 2010 roku wynosiło 65 841 tysięcy 
złotych, natomiast na dzień 31 marca 2009 roku wynosiło 51 250 tysięcy złotych. W okresie 
pierwszego kwartału 2010 roku Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość należności 
w wysokości 465 tysięcy złotych, natomiast odwróciła w wysokości 614 tysięcy złotych.  

 

3.3. Istotne zmiany w zakresie postępowań sądowych w I kwartale 2010 roku 

W okresie I kwartału 2010 roku nie miały miejsca istotne zmiany w zakresie postępowań sądowych 
prowadzonych, zarówno z powództwa, jak i przeciwko Spółce. Wartość postępowań dotyczących 
zobowiązań oraz wierzytelności na dzień 31 marca 2010 roku pozostawała na poziomie zbliżonym 
do wartości przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2009 i wynosiła odpowiednio 
221 651 tysięcy złotych oraz 238 730 tysięcy złotych.  

 

3.4. Umowy gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych podpisane w I kwartale i po dniu 
bilansowym 

 
W dniu 13 stycznia 2010 roku Budimex SA podpisał z Kredyt Bankiem SA Aneks nr 12 do umowy 
o udzielenie linii gwarancyjnej z dnia 13 listopada 2000 roku, zawartej przez Budimex SA i Kredyt 
Bank SA. Na mocy Aneksu, Budimex SA może składać w Banku zlecenia wystawiania gwarancji 
bankowych do łącznej kwoty 116 000 tysięcy złotych w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku. 
W/w limit gwarancyjny obciąża gwarancje wystawione dotychczas przez Kredyt Bank SA na zlecenie 
Budimeksu SA oraz na zlecenie Budimeksu Dromeksu SA (spółka przejęta przez Budimex SA w dniu 
16 listopada 2009 roku). Zabezpieczeniem umowy są oświadczenie Budimex SA o poddaniu 
się egzekucji oraz pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Budimex SA 
prowadzonymi przez Kredyt Bank SA. 

W dniu 2 marca 2010 roku Budimex SA podpisał z Societe Generale SA Oddział w Polsce umowę 
dotyczącą gwarancji bankowych. Na mocy umowy, Budimex SA może składać w Banku zlecenia 
wystawiania gwarancji bankowych do łącznej kwoty 150 000 tysięcy złotych. Termin ważności umowy 
to 28 lutego 2011 roku. W ramach umowy nie przewidziano ustanowienia zabezpieczeń. Pozostałe 
warunki finansowe są standardowe dla tego typu umów. 

W dniu 11 marca 2010 roku Budimex SA podpisał z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA Aneks 
nr 4 do Umowy zlecenia o okresowe udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych kontraktowych z dnia 
8 maja 2007 roku. Na mocy tego aneksu ustalono kwotę limitu, do wysokości którego PZU SA może 
wystawiać gwarancje kontraktowe, w wysokości 70 000 tysięcy złotych, odnowiono zabezpieczenie 
Umowy, które aktualnie stanowi 7 weksli własnych in blanco z deklaracją wekslową, wystawionych 
przez Budimex SA. Pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian.  

W dniu 21 kwietnia 2010 roku Budimex SA podpisał z Bankiem Zachodnim WBK aneks do umowy 
o limit na gwarancje bankowe z dnia 16 października 2009 roku. Na mocy aneksu, zwiększono limit 
gwarancyjny z kwoty 100 000 tysięcy złotych do kwoty 150 000 tysięcy złotych oraz do 19 kwietnia 
2011 roku przedłużono termin, do którego Spółka może zlecać bankowi wystawianie gwarancji. 
Zabezpieczeniem limitu gwarancyjnego jest oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji bankowej. 
Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianom. 

 

3.5. Pozostałe istotne zdarzenia w trakcie I kwartału  

 
W dniu 23 stycznia 2010 roku Zarząd Budimex SA powziął wiadomość, że nie ziścił się warunek, 
od którego uzależniona była budowa i eksploatacja autostrady A1 Stryków - Pyrzowice w systemie 
koncesyjnym zgodnie z umową podpisaną w dniu 22 stycznia 2009 roku pomiędzy Autostradą Południe 
SA, a Skarbem Państwa. W konsekwencji powyższego nie weszła w życie II faza (dotycząca robót 
budowlanych) podpisanej w dniu 19 stycznia 2010 roku pomiędzy spółką Budimex SA Ferrovial 
Agroman SA Sp. J. (poprzednio Budimex Dromex SA Ferrovial Agroman SA Sp. J.), a Autostradą 
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Południe SA umowy na zaprojektowanie i wybudowanie odcinka autostrady A1 Stryków - Pyrzowice. 
I faza obejmowała prace projektowe o wartości 180 000 tysięcy złotych, których rozpoczęcie nastąpiło 
w roku 2009 roku na podstawie umowy wstępnej zawartej pomiędzy Autostradą Południe SA, 
Budimeksem Dromeksem SA i Ferrovial Agroman SA w dniu 30 maja 2008 roku. 

W marcu 2010 roku Zarząd Budimeksu SA powziął informację o braku akceptacji przez Ministerstwo 
Infrastruktury dokumentacji projektowej wykonywanej przez Spółkę Jawną na rzecz Autostrady 
Południe SA. W związku z tym faktem, istnieje ryzyko braku odzyskania przez tę spółkę 
(w której Budimex SA posiada 50% udziałów) pełnej kwoty kosztów realizowanego kontraktu od spółki 
Autostrada Południe SA, chyba że zostanie wykazane, iż brak płatności od Skarbu Państwa na rzecz 
Autostrady Południe SA nie wynika z wady dostarczonego przez Spółkę Jawną projektu lub też wady 
te są konsekwencją wymagań Autostrady Południe SA odmiennych od Skarbu Państwa jako inwestora.  

W dniu 8 marca 2010 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o zamiarze połączenia Budimex SA 
ze spółką  Budimex Auto – Park Sp. z o.o.. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 par. 1 pkt 
1 kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie spółki Budimex Auto – Park Sp. z o. o. 
przez Budimex SA. Ze względu na fakt, iż Budimex SA posiada 100% udziałów spółki Budimex Auto – 
Park Sp. z o.o. do połączenia będzie miała zastosowanie uproszczona procedura dopuszczona w takich 
sytuacjach przez przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 516 par. 6 k.s.h.). Wcześniej spółka 
przejmowana realizowała projekt mieszkaniowy Wilczak w Poznaniu oraz prowadziła parking 
wielopoziomowy w Bydgoszczy. 

W dniu 22 marca 2010 roku Zarząd Budimeksu SA zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu 
Walnemu Zgromadzeniu w 2010 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 6,80 złotych 
brutto na jedną akcję. Na dywidendę proponuje się przeznaczyć jednostkowy zysk netto za okres 
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w kwocie 138 030 tysięcy złotych, powiększony 
o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych 
w wysokości 35 575 tysięcy złotych. Całkowita kwota proponowana na wypłatę dywidendy, 
w wysokości  173 605 tysięcy złotych.  Termin wypłaty dywidendy został zaproponowany na dzień 
21 czerwca 2010 roku. 

 
 

Prezes Zarządu 
 

Członek Zarządu  
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Marcin Węgłowski 
 
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2010 roku 
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