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BUDIMEX SA

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 roku 

BILANS 
Stan na 

31.03.2009
Stan na 

31.12.2008
Stan na 

31.03.2008

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)

AKTYWA

I. AKTYWA TRWAŁE 625 591 626 022 632 809

1. Wartości niematerialne i prawne 1 640 1 758 2 475

 - wartość firmy - - -

2. Rzeczowe aktywa trwałe 5 318 5 590 6 281

3. Należności długoterminowe - - -

3.1. Od jednostek powiązanych - - -

3.2. Od pozostałych jednostek - - -

4. Inwestycje długoterminowe 601 232 599 738 598 610

4.1. Nieruchomości - - -

4.2. Wartości niematerialne i prawne - - -

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 601 232 599 738 598 610

a) w jednostkach powiązanych 584 457 584 440 584 418
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane 
metodą praw własności

- - -

b) w pozostałych jednostkach 16 775 15 298 14 192

4.4. Inne inwestycje długoterminowe - - -

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 401 18 936 25 443

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 401 18 936 25 442

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - 1

II. AKTYWA OBROTOWE 96 634 96 403 135 021

1. Zapasy 10 181 9 862 15 138

2. Należności krótkoterminowe 72 661 71 789 85 897

2.1. Należności od jednostek powiązanych 48 053 48 349 42 175

2.2. Należności od pozostałych jednostek 24 608 23 440 43 722

3. Inwestycje krótkoterminowe 6 655 8 846 19 737

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 655 8 846 19 737

a) w jednostkach powiązanych - - -

b) w pozostałych jednostkach 46 950 3 129

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 609 7 896 16 608

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - -

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 7 137 5 906 14 249

AKTYWA RAZEM 722 225 722 425 767 830

PASYWA

I. Kapitał (fundusz) własny 584 641 574 451 531 840

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 391 582 391 582 364 564

5. Kapitał z aktualizacji wyceny 7 993 6 050 4 384

6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - -

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 49 169 - 27 018

8. Zysk (strata) netto 8 247 49 169 8 224

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

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 137 584 147 974 235 990

1. Rezerwy na zobowiązania 4 991 4 531 7 234

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 281 1 084 3 326

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 414 414 376

- długoterminowa 278 278 257

- krótkoterminowa 136 136 119

1.3. Pozostałe rezerwy 3 296 3 033 3 532

- długoterminowe 2 016 1 766 1 986

- krótkoterminowe 1 280 1 267 1 546

2. Zobowiązania długoterminowe - - 2 096

2.1. Wobec jednostek powiązanych - - -

2.1. Wobec pozostałych jednostek - - 2 096

3. Zobowiązania krótkoterminowe 127 709 132 518 202 258

3.1. Wobec jednostek powiązanych 89 373 87 317 120 701

3.2. Wobec pozostałych jednostek 38 222 45 087 81 443

3.3. Fundusze specjalne 114 114 114

4. Rozliczenia międzyokresowe 4 884 10 925 24 402

4.1. Ujemna wartość firmy - - -

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 884 10 925 24 402

- długoterminowe - - -

- krótkoterminowe 4 884 10 925 24 402

PASYWA RAZEM 722 225 722 425 767 830

Obliczenie wartości księgowej na akcję
Stan na 

31.03.2009
Stan na 

31.12.2008
Stan na 

31.03.2008

Wartość księgowa (tys. zł) 584 641 574 451 531 840

Liczba akcji 25 530 098 25 530 098 25 530 098

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) 22,90 22,50 20,83
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BUDIMEX SA

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 roku 

POZYCJE  POZABILANSOWE ( w tys. zł ) 
Stan na 

31.03.2009
Stan na 

31.12.2008
Stan na 

31.03.2008

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)

1. Należności warunkowe 51 121 64 537 90 773

    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 50 822 64 238 90 474

           - otrzymanych gwarancji i poręczeń 50 822 64 238 90 474

           - otrzymanych  weksli  jako zabezpieczenie - - -

    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 299 299 299

           - otrzymanych gwarancji i poręczeń - - -

           - otrzymanych  weksli  jako zabezpieczenie 299 299 299

    1.3. Inne (z tytułu) - - -

           - pozostałe należności warunkowe - - -

2. Zobowiązania warunkowe 1 011 404 982 204 914 522

    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 969 351 936 165 855 850

           - udzielonych gwarancji i poręczeń 969 351 936 165 855 850

           - wystawionych weksli jako zabezpieczenie - - -

    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 42 053 46 039 58 672

           - udzielonych gwarancji i poręczeń 38 744 42 677 54 908

           - wystawionych weksli jako zabezpieczenie 3 309 3 362 3 764

3. Inne (z tytułu) - - -

           - pozostałe zobowiązania pozabilansowe - - -

Pozycje pozabilansowe razem (960 283) (917 667) (823 749)
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BUDIMEX SA

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 roku 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1. kwartał za okres 

od 01.01.09 do 
31.03.09

1. kwartał za okres 
od 01.01.08 do 

31.03.08

(tys. zł) (tys. zł)

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

27 177 35 196

      - od jednostek powiązanych      21 281 22 251
         1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27 177 35 196
         2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - -

  II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: (4 598) (14 512)
       - od jednostek powiązanych (44) (7 144)
         1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (4 598) (14 512)
         2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - -

 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 579 20 684

 IV. Koszty sprzedaży (570) (1 344)
  V. Koszty ogólnego zarządu (8 729) (10 103)

 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 13 280 9 237

 VII. Pozostałe przychody operacyjne 524 133
          1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 -
          2. Dotacje - -
          3. Inne przychody operacyjne 513 133

 VIII. Pozostałe koszty operacyjne (540) (614)
          1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - (2)
          2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (16) (459)
          3. Inne koszty operacyjne (524) (153)

 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 264 8 756

  X.  Przychody finansowe 949 3 766
          1. Dywidendy i udziały w zyskach - -
               - od jednostek powiązanych - -
          2. Odsetki 20 179
               - od jednostek powiązanych - -
          3. Zysk ze zbycia inwestycji - 2 369
          4. Aktualizacja wartości inwestycji 914 1 218
          5. Inne 15 -

  XI. Koszty finansowe (3 490) (2 010)
          1. Odsetki w tym: (293) (1 513)
               - dla jednostek powiązanych (94) (1 239)
          2. Strata ze zbycia inwestycji (1 800) -
          3. Aktualizacja wartości inwestycji - (163)
          4. Inne (1 397) (334)

 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 723 10 512

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

 XIV. Zysk (strata) brutto 10 723 10 512

 XV. Podatek dochodowy 2 476 2 288
            a) część bieżąca 743 405
            b) część odroczona 1 733 1 883
 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
           straty)

- -

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

- -

XVIII. Zysk (strata) netto 8 247 8 224

Obliczenie zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
1. kwartał za okres 

od 01.01.09 do 
31.03.09

1. kwartał za okres 
od 01.01.08 do 

31.03.08
Zysk /(strata) netto zanualizowany (w tys. zł) 49 192 30 004
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 25 530 098 25 530 098
Zysk /(strata) za I kwartał na jedną akcję zwykłą (w zł.) 0,32 0,32
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BUDIMEX SA

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 roku 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

 

1. kwartał za 
okres od 

01.01.09 do 
31.03.09

rok 2008

1. kwartał za 
okres od 

01.01.08 do 
31.03.08

(tys. zł) (tys. zł) (tys. zł)

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 574 451 523 764 523 764

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

b) korekty błędów podstawowych - - -

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

574 451 523 764 523 764

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 391 582 364 565 364 565

4.1. Zmiany kapitału zapasowego - 27 017 (1)

a) zwiększenie (z tytułu) - 27 018 -

 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - 27 018

b) zmniejszenie (z tytułu) - (1) (1)

 - inne (1) (1)

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 391 582 391 582 364 564

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 6 050 4 531 4 531

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 943 1 519 (147)

a) zwiększenie (z tytułu) 1 943 2 005 1

 - zmiany różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych 1 222 2 005 -

 - wyceny inwestycji w walutach obcych 721 - -

 - inne - - 1

b) zmniejszenie (z tytułu) - (486) (148)

 - zmiany różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych - - (137)

 - wyceny inwestycji w walutach obcych - (486) (11)

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 993 6 050 4 384

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 49 169 27 018 27 018

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 49 169 27 018 27 018

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

b) korekty błędów podstawowych - - -

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

49 169 27 018 27 018

a) zwiększenie (z tytułu) - - -

b) zmniejszenie (z tytułu): - (27 018) -

 - podziału zysku na kapitał zapasowy - (27 018) -

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 49 169 - 27 018

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 49 169 - 27 018

7. Wynik netto 8 247   49 169   8 224 

a) zysk netto 8 247 49 169 8 224

a) strata netto - - -

c) odpisy z zysku - - -

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 584 641   574 451   531 840 

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

435 545 574 451 531 840
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BUDIMEX SA

Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2009 roku 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  
1. kwartał za 

okres od 01.01.09 
do 31.03.09

1. kwartał za 
okres od 01.01.08 

do 31.03.08
(tys. zł) (tys. zł)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

       I. Zysk (strata) netto 8 247 8 224

      II. Korekty razem 1 995 30 508
           1. Amortyzacja 530 832
           2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 035 (2)
           3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 262 1 503
           4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 033 (2 203)
           5. Zmiana stanu rezerw 460 (3 609)
           6. Zmiana stanu zapasów (319) (2 663)
           7. Zmiana stanu należności (872) 42 566
           8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
               pożyczek i kredytów

4 482 7 772

           9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (5 737) (12 353)
         10. Inne korekty 1 121 (1 335)

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 242 38 732

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

       I. Wpływy 20 6 479
             1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
                aktywów trwałych

20 55

             2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
                 i prawne

- -

             3. Z aktywów finansowych, w tym: - 6 388
                 a) w jednostkach powiązanych - 6 388
                      - zbycie aktywów finansowych - 6 388
                      - dywidendy i udziały w zyskach - -
                      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
                      - odsetki - -
                      - inne wpływy z aktywów finansowych - -
                 b) w pozostałych jednostkach - -
                      - zbycie aktywów finansowych - -
                      - dywidendy i udziały w zyskach - -
                      - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - -
                      - odsetki - -
                      - inne wpływy z aktywów finansowych - -
             4. Inne wpływy inwestycyjne - 36

      II. Wydatki (2 490) (2 184)
             1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
                 rzeczowych aktywów trwałych

(690) (290)

             2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - -
             3. Na aktywa finansowe, w tym: - (1 894)
                 a) w jednostkach powiązanych - -
                      - nabycie aktywów finansowych - -
                      - udzielone pożyczki długoterminowe - -
                 b) w pozostałych jednostkach - (1 894)
                      - nabycie aktywów finansowych - (1 894)
                      - udzielone pożyczki długoterminowe - -
             4. Inne wydatki inwestycyjne (1 800) -

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 470) 4 295

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

       I. Wpływy - 110 000
             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 - 110 000
             4. Inne wpływy finansowe - -

      II. Wydatki (8 963) (154 089)
             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) (14 716)
             5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - (137 500)
             6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - -
             7. Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego - -
             8. Odsetki (259) (1 873)
             9. Inne wydatki finansowe - -

     III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 963) (44 089)

D. Przepływy pieniężne netto, razem (1 191) (1 062)

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: (1 287) (1 096)
     - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (96) (34)

F. Środki pieniężne na początek okresu 7 896 17 704

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 6 609 16 608
      - o ograniczonej możliwości dysponowania 84 343
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1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu  

 
1.1. Zastosowane zasady rachunkowości  

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za trzy miesiące 2009 roku oraz dane porównywalne zostały 
sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce („PZR”), opisanymi  
we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 

 

1.2. Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego 

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany zasad sporządzania 
sprawozdania finansowego z wyjątkiem zasad prezentacji biernych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów. W związku z nowelizacją Ustawy o rachunkowości na podstawie art. 39 ust. 2a począwszy od 
dnia 1 stycznia 2009 roku Spółka wykazuje rezerwy z tytułu napraw gwarancyjnych w pozostałych 
rezerwach zamiast w biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów. Ponadto począwszy od 
1 stycznia 2009 roku rezerwy na niezafakturowane koszty usług są prezentowane w pozycji 
zobowiązań krótkoterminowych zamiast w biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów. 
 
W tabeli poniżej zaprezentowane zostały wartości korygujące poszczególne pozycje bilansów na dzień 
31 grudnia 2008 roku oraz 31 marca 2008 roku. 

 

 31 grudnia 
2008 roku 

31 marca 
2008 roku 

 (tys. zł.) (tys. zł.) 
   

Pozostałe rezerwy na zobowiązania  2 581 3 080 

Zobowiązania krótkoterminowe 45 820 70 585 

Rozliczenia międzyokresowe bierne (48 401) (73 665) 

 

Z tytułu powyższej zmiany prezentacyjnej w rachunku przepływów pieniężnych za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2008 roku następujące pozycje zostały skorygowane: 
 

 
Dane wykazane   
w sprawozdaniu 

finansowym 

Dane 
przekształcone 

 (tys. zł.) (tys. zł.) 
   

Działalność operacyjna:   

Zmiana stanu rezerw (223) (3 609) 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych , z wyjątkiem pożyczek i kredytów (9 196) 7 772 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 229 (12 353) 

 
 

1.3. 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 2009 roku – 4,7013 złotych/euro, 
 
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 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, 

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

kursu ogłoszonego na dzień 31 marca 2008 roku – 3,5258 złotych/euro, 
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• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
porównywalnych danych finansowych za pierwszy kwartał 2008 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 2008 roku – 
3,5574 złotych/euro. 

 
 

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

 

2.1. Działalność Spółki w I kwartale 2009 roku 

W pierwszym kwartale 2009 roku Budimex SA uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 27 177 
tysięcy złotych, z czego 78,3% stanowiły przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług zarządczych, 
doradczych i finansowych na rzecz spółek Grupy. 

Przychody ze sprzedaży usług budowlanych w pierwszym kwartale 2009 roku wyniosły 5 897 tysięcy 
złotych.  W porównywalnym okresie 2008 roku przychody ze sprzedaży usług budowlanych wyniosły 
12 945 tysięcy złotych. Spadek przychodów ze sprzedaży usług budowlanych jest efektem koncentracji 
Budimeksu SA na zarządzaniu Grupą.  

2.2. 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 2008 roku rezerwy na straty 
na kontraktach wynosiły 32 277 tysięcy złotych, natomiast na dzień 31 marca 2009 roku Spółka nie 
wykazywała rezerw z tego tytułu. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

W okresie trzech miesięcy 2009 roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zmniejszyły 
się o 1 535 tysięcy złotych (spadek o 8 041 tysięcy złotych w stosunku do poziomu wykazanego na 
31 marca 2008 roku), natomiast rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego zwiększyły się 
o 197 tysięcy złotych (spadek o 2 045 tysięcy złotych w stosunku do poziomu wykazanego na 
31 marca 2008 roku). 

Odpisy aktualizujące wartość należności  

W okresie pierwszego kwartału 2009 roku Spółka dokonała odpisów aktualizujących wartość należności 
w wysokości 16 tysięcy złotych. W okresie sprawozdawczym Spółka nie odwracała odpisów 
aktualizujących należności utworzonych w okresach poprzednich. 

 

2.3. Pozostałe zdarzenia 

W dniu 2 marca 2009 roku Zarząd Budimeksu SA dowiedział się o złożeniu w dniu 27 lutego 2009 
roku w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie pisma procesowego  
Konsorcjum Ferrovial Agroman SA, Budimex SA i Studio Lamela SL (Sp. z o.o.) - powoda (pozwanego 
wzajemnego) zawierającego rozszerzenie powództwa głównego (część przypadająca na Budimex SA 
wynosi 40 %) przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” (PPPL)  w sprawie dotyczącej 
realizacji kontraktu: rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa – Okęcie – Budowa 
Terminalu Pasażerskiego 2 wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Na wartość przedmiotu sporu 
objętego rozszerzonym powództwem składają się roszczenia z tytułu prac wykonanych w ramach 
realizacji Przedmiotu ww. Kontraktu, roszczenie o zwrot kwot zatrzymanych, wynagrodzenie za roboty 
dodatkowe, odsetki od nieterminowych płatności. 
Wartość przedmiotu sporu wynosi 58 887 tysięcy USD po przeliczeniu na PLN według średniego kursu 
NBP z dnia 27 lutego 2009 roku 216 458 tysięcy złotych. 
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W dniu 30 marca 2009 roku Zarząd Budimeksu powziął wiadomość o wyroku częściowym Sądu 
Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 23 marca 2009 w sprawie 
z powództwa wytoczonego przez Ferrovial Agroman SA, Budimex SA i Studio Lamela S.L. (Sp. z o.o.)  
przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” (PPPL) o zwrot gwarancji bankowych 
pobranych przez PPPL na kontrakcie: „Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa – 
Okęcie – budowa Terminalu Pasażerskiego 2 wraz z pełną infrastrukturą techniczną” w wysokości 
54 382 tysięcy złotych. 
Przedmiotowym wyrokiem Sąd zasądził od pozwanego (PPPL) na rzecz Ferrovial Agroman SA, Budimex 
SA i Studio Lamela SL łącznie kwotę 54 382 tysiące złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 
listopada 2007 do dnia zapłaty (na dzień 30 marca 2009 kwota odsetek wynosiła 8,8 mln złotych) oraz 
kwotę 411 tysięcy złotych tytułem opłat arbitrażowych i 20 tysięcy złotych zwrotu kosztów zastępstwa 
procesowego. Część przypadająca na Budimex SA wynosi 40% kwot zasądzonych. 
Orzeczenie jest ostateczne. 
 
W dniu 8 kwietnia 2009 roku Zarząd Budimex SA otrzymał pismo od BZ WBK AIB Asset 
Management SA informujące, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 2 kwietnia 2009 roku klienci Spółki 
stali się posiadaczami akcji w liczbie powodującej spadek udziału w liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Budimex SA o więcej niż 2%. Wcześniej Spółka 
informowała o posiadaniu przez swoich klientów 12,74% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Budimex SA. W dniu 2 kwietnia 2009 roku klienci BZ WBK AIB 
Asset Management SA, których rachunki są objęte umowami o zarządzanie posiadali łącznie 2 737 540 
akcji, co stanowi 10,72% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2 737 540 głosów, co 
stanowi 10,72% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki 
Budimex SA. 
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