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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

 

 

"000 EUR Nota  30 czerwiec 2022   31 grudzień 2021  

Rzeczowe aktywa trwałe  4099 5405 

Wartość firmy  31279 31279 

Pożyczki długoterminowe   27                           35 

Należności długoterminowe   99                             113 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku  

dochodowego 
  20 68 

Aktywa trwałe   35524 36900 

Zapasy  3439 2305 

Aktywa z tytułu bieżącego podatku                               

Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne 

należności 
 21631 29992                         

Pozostałe należności   309 331                         

Pożyczki krótkoterminowe  539                           409 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  2855 3983                         

Krótkoterminowe rozliczenia  

międzyokresowe  
  9                             15 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków 

pieniężnych 
 654 3548                           

Aktywa obrotowe    29436 40583                        

Aktywa ogółem   64960 77483 

Kapitał zakładowy 19  26028 26028 

Dodatkowy kapitał wpłacony 19  10112 10112 

Kapitał rezerwowy   69                             69                         

Kapitał z aktualizacji wyceny   (498) (498)                    

Różnice w przeliczeniu na EURO 19 (1977)                           680                       

Kapitał z połączeń jednostek  

gospodarczych 
19 

(4)                           (4)                         

Zyski zatrzymane   (860) (2710) 

Kapitał własny ogółem   
32870  33677 

Pożyczki i kredyty 20 66 18 

Długoterminowe zobowiązania finansowe  90                           133 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku  

dochodowego 
24 

645 839 

Zobowiązania długoterminowe   
801  990 

Kredyty  i pożyczki 20 5395 6498                        

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

inne zobowiązania 
21 

23766 32768                          

Zobowiązania podatkowe   50                              362 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 24 2078 3180                        
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Rezerwy krótkoterminowe  0 8 

Zobowiązania krótkoterminowe   
31289 42816                       

Zobowiązania ogółem   32090 43806                       

Kapitał własny i zobowiązania  ogółem   
64960 77483 

 

 

 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych 

całkowitych dochodów 

 

"000 EUR Nota 30 czerwiec 2022 31 grudzień 2021 

Przychód 7 21009 61059 

Koszt sprzedaży 8 17136 54250 

Zysk brutto  3873 6809 

Pozostałe dochody 10 257 216 

Inne wydatki 10 4012 6653 

Wyniki działalności operacyjnej  118 374 

Dochody finansowe 11 1687                                 791 

Koszty finansowe 11 398 1259 

Zysk/(strata) przed 

opodatkowaniem podatkiem  

dochodowym  

 1407 (94) 

Obciążenie z tytułu podatku  

dochodowego 
12 141 373 

Zysk/(strata) za dany okres  1266 (467)       

Inne całkowite dochody 

Pozycje, które nigdy nie zostaną 

przeklasyfikowane do zysku lub 

straty: 

 0 0 

Inwestycje kapitałowe w FVOCI – 

zmiana netto wartości godziwej 
 0 0 

Metoda praw własności ujmowanych 

jednostek, w których dokonano 

inwestycji – udział OCI 

 0 0 

Razem  0 0 

Pozycje, które są lub mogą zostać 

przeklasyfikowane w następstwie 

wyniku finansowego 

 (2657) 747 

Różnice kursowe w walutach obcych 

dla operacji zagranicznych 
 (2657) 747 

Podatek dochodowy od pozycji, które 

są lub mogą zostać 

przeklasyfikowane w następstwie 

wyniku finansowego 

 0 0 
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Pozostałe całkowite dochody za dany 

okres, bez podatku  

dochodowego  
(2657) 747 

Całkowite dochody ogółem za dany 

okres  (1391) 280 

Strata przypisana do: 

Właściciele firmy   1266  (467) 

Udziały niekontrolujące   0  0 

Całkowite dochody ogółem przypadające na: 

Właściciele firmy   (1391)  280 

Udziały niekontrolujące   0  0 

Zysk na akcję      

Podstawowy zysk na akcję (EUR) 11  0,0053  (0,0018) 

Rozwodniony zysk na akcję (EUR)   0,0053  (0,0018) 

Skorygowany zysk przed 

opodatkowaniem odsetek,  

amortyzacją (skorygowana EBITDA) 13  0,0025  0,0036 
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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

 
Kapitał  

zakładowy  

 Kapitał  

rezerwowy  

Kapitał 

zapasowy 

 Kapitał  

z aktualizacji 

wyceny 

Róznice 

kursowe z 

przeliczenia 

na EUR  

 Kapitał z połączeń 

jednostek   

Zyski  

zatrzymane  

 Kapitał własny 

ogółem  

 Saldo na dzień  

01 stycznia 2021 1991 69 2092 (498) (67) (4) (2243) 1340 

 Podwyższenie kapitału  

(emisja akcji)  24037  8020 0 0 0 0 32057 

 Zysk (strata) netto  

za okres  0                                       0                           0 0 0 0  (467)  (467) 

 Inne całkowite 

dochody 0 0 0 0 747 0 0 747 

 Saldo na dzień  

31 grudnia 2021 26028 69 10112 (498)    680 (4) (2710) 33677 

 

 
Kapitał  

zakładowy  

 Kapitał  

rezewowy  

Kapitał 

zapasowy 

 Kapitał  

z aktualizacji 

wyceny  

Róznice 

kursowe z 

przeliczenia 

na EUR  

 Kapitał z połączeń  

jednostek  

Zyski 

 zatrzymane  

Kapitał własny 

ogółem  

 Saldo na dzień 

 01 stycznia 2022  26028 69 10112 (498) 680 (4) (2710) 33677 

 Podwyższenie kapitału  

(emisja akcji)  0 0 0 0 0 0 0 0 

 Zysk (strata) netto  

za okres  0 0 0 0 0 0 1850 1850 

 Inne całkowite 

dochody 0 0 0 0 (2657) 0 0 (2657) 

 Saldo na dzień 

 30 czerwca 2022 26028 69 10112 (498) (1977) (4) (860) 32870 
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Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

(metoda pośrednia) 

 

"000 EUR Nota 30 czerwiec 2022 31 grudnia 2021 

Zysk (strata) netto  1266 (467) 

Podatek dochodowy ujęty w wyniku  141 373 

Koszty finansowe ujęte w wyniku  398 1165 

Zysk (strata) z tytułu zbycia rzeczowych 

aktywów trwałych 
 20 75 

Zysk (strata) z tytułu utraty wartośći należności 

i zobowiązań 
 0                                         (630) 

Amortyzacja  484                                         569                                       

Dodatnie/ujemne różnice kursowe netto  (58) (84) 

Zmiana stanu należności  8361                                         (29988)                                              

Zmiana stanu zapasów  (1134) (2305)                                             

Zmiana stanu pozostałych aktywów  90 (469)                                           

Zmiana stanu zobowiązań  (9002) 32675                                         

Zmiana stanu rezerw  (202) 847                                       

Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów  0                                       0                                              

Zmiana pozostałych zobowiązań  (1145)                                     3157                                              

Zapłacony podatek dochodowy  (105) (11)                                     

Zapłacone odsetki i różnice kursowe  90  84 

Korekty razem  (2062)                                           5458                                           

Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej  
 (796) 4991 

Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych  203                                    121 

Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych 

odsetki 
 0  0                                           

Kwota udzielonych pożyczek  (87)                                    (313)                                      

Płatności z tytułu nabycia rzeczowych  

aktywów  trwałych 
 (115)                                        (2083) 

Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów 

trwałcyh 
 20 97 

Środki pieniężne netto z/(wykorzystane) w 

działalności inwestycyjnej 
 21                                     (2178)                                           

Dywidendy wypłacone  0 0 

Dywidendy otrzymane  0 0                                          

Zaciągnięcie pożyczek  1507 4302 

Spłata rat pożyczek  (3612)                                          (3539) 

Spłata odsetek od pożyczek  (12) (18) 

Spłata pozostałego zadluzenia  (2)  (14)  
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Środki pieniężne netto z/(wykorzystane) w 

działalności finansowej 
 1425 731                                         

Wzrost/(zmniejszenie) netto środków 

pieniężnych i ekwiwalentów środków 

pieniężnych 

 650 3544                                       

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków 

pieniężnych na dzień 1 stycznia 2022 
 3548                                             4                                           

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków 

pieniężnych na dzień 30 czerwca 2022 
 654 3548                                             
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1. Jednostka sprawozdawcza  - informacje ogólne 

 

Jednostką dominującą Grupy kapitałowej RESBUD SE jest RESBUD Spółka Europejska z siedzibą w 

Estonii pod adresem Järvevana tee 9-40, 11314, Tallinn. W skład grupy wchodzą następujace spółki 

zależne zlokalizowane w Europie Środkowo-Wschodniej - Conpol Sp. z o.o. i Uniwersim Sp. z o.o., 

Energokomplekt OOO. 

RESBUD SE powstał w wyniku licznych przekształceń polskiego przedsiębiorstwa państwowego 

założonego w 1950 roku, a w lutym 2018 roku został zarejestrowany jako spółka typu europejskiego. 

Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od września 2007 roku. 

Podstawową działalnością Grupy jest inżynieria lądowa i wodna, roboty budowlane, wznoszenie 

konstrukcji, budowa obiektów inżynierii drogowej i kolejowej, produkcja mieszanek mineralno-

asfaltowych i betonu, a także dostawa materiałów i urządzeń dla dużych projektów 

infrastrukturalnych, w tym urządzeń dla  budowa i modernizacja energetyki w zakładach 

zlokalizowanych w Polsce, Estonii i Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka posiada jeden oddział 

zagraniczny zarejestrowany w Polsce.  

Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2022 roku 

odzwierciedla dokonaną przez zarząd ocenę wpływu estońskiego, polskiego i rosyjskiego otoczenia 

biznesowego na działalność i sytuację finansową Grupy.    

 

 

Struktura Grupy 

 

RESBUD SE 

  

CONPOL Sp. z o.o.   ENERGOKOMPLEKT OOO 

(100%)                                                                                         (100%) 

  

DELCRAFT EHITUS OÜ 

(100 %) 

            UNIWERSIM Sp. z o.o. 

                         (100 %) 
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Skład Zarządu RESBUD SE: 

✓ Krzysztof Włodzimierz Długosz – Przewodniczący Zarządu 

✓ Joanna Maria Dyja – Członek Zarządu 

 

 

Skład akcjonariaru RESBUD SE na dzień  30 czerwca 2022 (akcjonariusze bezpośredni) 

 

 

 

Lp. 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Liczba akcji 

 

 

Liczba głosów 

 

    % udział w ogólnej  

      

liczbie głosów 

1. Alexey Petrov 135 835 462 135 835 462 43,05% 

2. DKW Polska OÜ 57 995 627 57 995 627 18,38% 

3. Olga Petrova 38 083 739 38 083 739 12,07% 

 

 

 

Skład akcjonariatu RESBUD SE na dzień 30 czerwca 2022 (akcjonariusze pośredni) 

 

 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko bezpośredniego 

posiadacza oraz  

    nazwa pośredniego posiadacza 

 

 

 

Liczba akcji 

 

 

Liczba głosów 

% udział  

w ogólnej  

liczbie głosów 

1. 
Alexey Petrov , directly and indirectly 

over AP Energobau Ltd 

and  over EU LEX Management OÜ 

 

142 710 805 

 

142 710 805 

  

 45,23% 

2. 
Iwona Długosz indirectly  

over DKW Polska OÜ 

 

      57 995 627 

 

 

57 995 627 

 

18,38% 

3. 
Olga Petrova , directly and indirectly 

over EU LEX Management OÜ 

 

39 255 147 

 

39 255 147 

 

12,44% 
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2. Podstawa rachunkowości 

 Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za sześć miesięcy 

zakończonych 30 czerwca 2022 roku zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna 

sprawozdawczość finansowa.  Wybrane noty objaśniające są zawarte w celu wyjaśnienia zdarzeń i 

transakcji, które są istotne dla zrozumienia zmian sytuacji finansowej i wyników Grupy. Niniejsze 

skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji 

wymaganych do sporządzenia pełnego rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z 

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ("MSSF"). 

 

3. Kontynuacja działalności 

Kierownictwo ma uzasadnione oczekiwania, że Grupa posiada odpowiednie zasoby, aby kontynuować 

działalność przez co najmniej następne 12 miesięcy i że podstawa rachunkowości kontynuacji 

działalności pozostaje odpowiednia. Za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 roku Grupa 

osiągnęła zysk netto w wysokości 1266 tys. Euro.   

Niniejsze skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuacji działalności i nie zawiera żadnych korekt wartości bilansowych oraz 

klasyfikacji aktywów, zobowiązań i kosztów sprawozdawczych, które w przeciwnym razie mogłyby 

być wymagane, gdyby zasada kontynuacji działalności nie była odpowiednia. 

 

(a) Wpływ sytuacji geopolitycznej na działania Grupy 

W okresie pierwszych sześciu miesiecy 2022 roku wszystkie kraje Unii Europejskiej odczuły skutki 

wojny w Ukrainie – wzrost stóp procentowych, inflację, znaczny wzrost cen towarów i usług a także 

problemy w utrzymaniu łańcuchów dostaw. Okolicznosci te nie spowodowały jednak niepewności co 

do kontynuowania działalności którejolwiek ze spółek Grupy.  

Sankcje nałożone na szereg rosyjskich firm, branż, towarów i osób fizycznych w zwiąku z agresją na 

Ukrainę, nie wpłynęły znacząco na działalność rosyjskiego segmentu Grupy. Energokomplekt OOO 

prowadziła niezakłóconą działalność, realizując wszystkie kontrakty i kontynując współpracę w 

dotychczasowym zakresie.  

Także polskie spółki z Grupy prowadziły normalną działalność, wywiązując się ze wszystkich 

zobowiazań umownych. 

 

(b) Emisja bonusowa i podwyższenie kapitału zakładowego spółki RESBUD SE 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  RESBUD SE w dniu 23 maja 2022 roku, 

Uchwałą nr 3 zdecydowano o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej 

78 873 421 nowych akcji bez wartości nominalnej, tym samym liczba akcji Spółki wzrosła z 236 620 

263 do 315 493 684. Kapitał zakładowy Spółki został zwiększony z 26 028 229 EUR do 34 704 306 

EUR. 
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Kapitał zakładowy Spółki  podwyższono w drodze emisji bonusowej kosztem kapitału zapasowego w 

wysokości 8 676 077 EUR z całkowitej wielkości tego kapitału w wysokości  10 111 694 EUR wg 

bilansu na dzień 30 września 2021 roku. Dzień ustalenia prawa do emisji premii ustalono na 27 maja 

2022 roku.  

Na skutek emisji bonusowej udział akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrósł 

proporcjonalnie do udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji 

bonusowej. W związku z tym w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz Spółki otrzymał 1 

(jedną) nową akcję za każde 3 (trzy) akcje dotychczas posiadane. Prawa z nowych akcji są takie same 

jak prawa wynikające z istniejących akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Liczba akcjonariuszy nie 

zwiększyła się wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego. 

Szczegółowe informacje dotyczące papierów wartościowych objętych emisją bonusową zawate 

zostały  w Dokumencie Informacyjnym pod nazwą: „Dokument zawierający informacje na temat 

liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji RESBUD SE wyemitowanych 

na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 maja 

2022 roku”, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: 

https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-nr-6-2022-publikacja-dokumentu-informacyjnego/. 

Z powodu trwającego procesu dopuszczenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów 

Wartościowych S.A. w Warszawie, nie dokonano zmiany w prezentacji danych w sprawozdaniu 

finansowym. 

(c) Zmiana Statutu 

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, Uchwałą nr 1 podjetą w dniu 23 maja 2022 roku 

przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki RESBUD SE, zmieniono zapisy 

pkt.2.1 i 2.4 Statutu w  ten sposób, że obecnie minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki 

wynosi 8 750 000 EUR, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 35 000 000 EUR, oraz 

minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 72 500 000 akcji, a maksymalna liczba 

akcji Spółki bez wartości nominalnej wynosi 320 000 000 akcji. 

 

Aktualna treść Statutu Spółki została opublikowana stronie internetowej pod adrese: 

https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-numer-7-2022-rejestracja-zmian-statutu-spolki-oraz-

podwyzszenia-kapitalu-zakladowego/. 

4. Waluta funkcjonalna i prezentacyjna 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest prezentowane w euro („EUR”); jednak walutą 

funkcjonalną dla Federacji Rosyjskiej są ruble („RUB”), dla Polski jest złoty („PLN”), a dla Estonii to 

euro („EUR”). Wszystkie kwoty zostały zaokrąglone do najbliższego tysiąca, chyba że wskazano 

inaczej. 

Wyniki i sytuację finansową spółek zależnych, których waluta funkcjonalna różni się od waluty 

prezentacji, przelicza się na walutę prezentacji stosując następujące procedury: 

– aktywa i pasywa dla każdego prezentowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przelicza się 

według kursu zamknięcia obowiązującego na dzień tego sprawozdania z sytuacji finansowej; 

– przychody i koszty dla każdego prezentowanego sprawozdania z całkowitych dochodów przelicza 

się według kursów walutowych na dzień transakcji; i 

– wszystkie wynikające z tego różnice kursowe ujmuje się w innych całkowitych dochodach. 

https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-nr-6-2022-publikacja-dokumentu-informacyjnego/
https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-numer-7-2022-rejestracja-zmian-statutu-spolki-oraz-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego/
https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-numer-7-2022-rejestracja-zmian-statutu-spolki-oraz-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego/
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Kursy wymiany walut krajowych na euro, stosowane przy sporządzaniu śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są następujące: 

Waluta 

Kurs wymiany 

30 czerwca 2022 

Średni ważony kurs wymiany z 6 

miesięcy 2022  

Kurs wymiany 

31 grudnia 2021 

PLN 4,6904 4,6354 4,5969 

EUR 1 1 1 

RUB 117,201 88,3971 85,3004 

 

Kurs wymiany RUB i PLN w stosunku do EUR został przyjęty zgodnie z danymi Europejskiego 

Banku Centralnego dla odpowiednich dat. 

Od 1 marca 2022 roku Europejski Bank Centralny zaprzestał publikacji kursu rubla rosyjskiego.  

Kurs na dzień 01 marca 2022 wyniósł 117,201 i wg tego kursu przeliczone zostały kwoty ujęte w 

walucie RUB. 

 

5. Wykorzystanie szacunków i osądów 

Skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe wymaga od Zarządu dokonania ocen, oszacowania 

założeń, które wpływają na stosowanie ujmowanych zasad oraz wykazywanych kwot aktywów i 

pasywów, przychodów i kosztów. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od tych szacunków.  

Istotne oceny dokonane przez kierownictwo w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości Grupy 

kapitałowej oraz kluczowych źródeł niepewności szacunkowej były takie same jak te opisane w 

ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. 

 

Wycena wartości godziwych 

Szereg zasad (polityki) rachunkowości i ujawnień Grupy Kapitałowej wymaga wyceny wartości 

godziwych, zarówno w odniesieniu do aktywów i zobowiązań finansowych, jak i niefinansowych. 

Grupa posiada ustalone ramy kontroli w odniesieniu do wyceny wartości godziwych. Obejmuje to zespół 

wyceny, który ponosi ogólną odpowiedzialność za nadzorowanie wszystkich istotnych wycen wartości 

godziwej, w tym wartości godziwych poziomu 3, i podlega bezpośrednio dyrektorowi finansowemu. 

Kierownictwo regularnie dokonuje przeglądu istotnych nieobserwowalnych danych wejściowych i 

korekt wyceny. Jeżeli do wyceny wartości godziwej wykorzystywane są informacje od osób trzecich, 

kierownictwo ocenia dowody uzyskane od osób trzecich na poparcie wniosku, że takie wyceny 

spełniają wymogi MSSF, w tym poziom w hierarchii wartości godziwej, w którym takie wyceny 

powinny być klasyfikowane. 

Wyceniając wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązania, Grupa w miarę możliwości 

wykorzystuje dane obserwowalne na rynku. Wartości godziwe dzieli się na różne poziomy w 

hierarchii wartości godziwej w oparciu o dane wejściowe stosowane w technikach wyceny w 

następujący sposób. 

– Poziom 1: notowane ceny (nieskorygowane) na aktywnych rynkach dla identycznych 
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aktywów lub pasywów. 

– Poziom 2: dane wejściowe inne niż ceny notowane zawarte w Poziomie 1, które można 

zaobserwować dla składnika aktywów lub zobowiązania, bezpośrednio (tj. jako ceny) lub 

pośrednio (tj. pochodzące z cen). 

– Poziom 3: dane wejściowe dotyczące składnika aktywów lub zobowiązania, które nie są 

oparte na obserwowalnych danych rynkowych (nieobserwowalne dane wejściowe). 

Jeżeli dane wejściowe stosowane do wyceny wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania 

można podzielić na różne poziomy hierarchii wartości godziwej, wówczas wycenę wartości godziwej 

klasyfikuje się w całości na tym samym poziomie hierarchii wartości godziwej, co najniższy poziom 

danych wejściowych, który jest istotny dla całej wyceny. 

Grupa Kapitałowa ujmuje transfery pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej na koniec 

okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiła zmiana. 

 

6. Istotne zasady (polityka) rachunkowości 

Zmiany istotnych zasad (polityki) rachunkowości 

Z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej, zasady (polityka) rachunkowości stosowane w 

niniejszym śródrocznym sprawozdaniu finansowym są takie same jak zasady stosowane w ostatnich 

rocznych sprawozdaniach finansowych (zasady ujmowania i wyceny podatku dochodowego w  

okresie śródrocznym opisano w nocie 12). 

(a) Wartość firmy 

Wartość firmy nabyta w wyniku połączenia jednostek gospodarczych stanowi nadwyżkę kosztu 

połączenia jednostek gospodarczych nad wartością godziwą netto możliwych do zidentyfikowania 

aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych. 

Wartość firmy wycenia się w koszcie wytworzenia pomniejszonym o wszelkie skumulowane odpisy 

aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy jest przypisywana ośrodkom wypracowującym 

środki pieniężne i przeprowadzany jest coroczny test na utratę wartości lub gdy istnieje przesłanka 

wskazująca na utratę wartości. Odpisy z tytułu utraty wartości firmy nie są odwracane. 

Wszelkie ujemne wartości firmy wynikające z przejęć ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i 

strat. 

(b) Rzeczowe aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe ujmuje się w koszcie wytworzenia pomniejszonym o skumulowaną 

amortyzację i wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości.  Grunty wykazuje się w wartości 

godziwej pomniejszonej o skumulowaną utratę wartości. 

Amortyzacja opiera się na kosztach pomniejszonych o szacunkową wartość rezydualną. Rzeczowe 

aktywa trwałe amortyzuje się przez szacowany okres użytkowania. Aktywa z tytułu prawa do 

użytkowania są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania lub okres obowiązywania umowy, 

w zależności od tego, który z tych okresów jest najkrótszy. 
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Maszyny i urządzenia powyżej 5–10 lat 

Budynki i budownictwo powyżej 10–50 lat 

Grunty uważa się za posiadające nieokreślony okres użytkowania 

Sprzęt komputerowy jest amortyzowany przez 3-5 lat  

Jeżeli pozycja rzeczowych aktywów trwałych składa się ze składników o różnym okresie 

użytkowania, każdy taki istotny składnik amortyzuje się oddzielnie. Metody amortyzacji oraz 

szacowane wartości rezydualne i okresy użytkowania są poddawane przeglądowi na koniec każdego 

roku. 

W przypadku gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego szacunkowa wartość 

odzyskiwalna, jest ona natychmiast odpisywana do jego wartości odzyskiwalnej. Zyski i straty ze 

zbycia ustala się poprzez porównanie wpływów z wartością bilansową i ujmuje w wyniku 

operacyjnym w odpowiedniej pozycji. Kolejne koszty są uwzględniane w wartości bilansowej 

składnika aktywów lub ujmowane jako oddzielny składnik aktywów, stosownie do przypadku, tylko 

wtedy, gdy jest prawdopodobne, że przyszłe korzyści ekonomiczne związane z pozycją wpłyną do 

Grupy, a cena nabycia lub koszt wytworzenia tej pozycji może być wiarygodnie wyceniony. 

Wszystkie inne naprawy i konserwacje są rozliczane z rachunku zysków i strat w okresie obrotowym, 

w którym zostały poniesione. 

(c) Zapasy 

Zapasy wykazuje się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i wartości netto możliwej do 

uzyskania. Koszt jest określany metodą średniego ważonego kosztu. Wartość netto możliwa do 

uzyskania to szacunkowa cena sprzedaży w zwykłym toku działalności, pomniejszona o szacunkowe 

koszty ukończenia i szacowane koszty niezbędne do dokonania sprzedaży.  

 

(d) Przychody i koszty finansowe 

Na koszty finansowe składają się koszty odsetek od pożyczek, straty z tytułu różnic kursowychoraz 

zmiany wartości godziwej aktywów finansowych w ujęciu wartości godziwej przez wynik finansowy.  

Straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych oraz zyski i straty z tytułu różnic kursowych na 

instrumentach zabezpieczających ujmuje się w rachunku zysków i strat za dany rok. 

Na dochód finansowy składają się przychody odsetkowe z tytułu udzielonych pożyczek, dywidend i 

dochodów z wymiany walut. 

Straty kredytowe z tytułu aktywów finansowych oraz zyski i straty z tytułu różnic kursowych ujmuje 

się w rachunku zysków i strat za dany rok.  Przychody i koszty z tytułu odsetek ujmuje się w rachunku 

zysków i strat jako narosłe. 

(e) Operacje w walucie obcej 

Transakcje walutowe są przeliczane na walutę funkcjonalną przy użyciu kursów wymiany 

obowiązujących w dniach transakcji lub wyceny, w przypadku gdy pozycje są ponownie wyceniane. 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych wynikające z rozliczenia takich transakcji oraz z przeliczenia 

po kursach wymiany na koniec roku aktywów pieniężnych i zobowiązań pieniężnych 

denominowanych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat. 

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych są prezentowane w rachunku zysków i strat albo w rachunku 

zysków i strat, albo w wyniku operacyjnym dla nieoperacyjnych aktywów i zobowiązań finansowych. 
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(f) Zagraniczne spółki zależne 

Aktywa i pasywa zagranicznych jednostek zależnych, w tym korekty wartości firmy i wartości 

godziwej powstałe w wyniku konsolidacji, przelicza się na walutę prezentacji po kursie 

obowiązującym na dzień bilansowy. Przychody i koszty zagranicznych spółek zależnych przeliczane 

są na walutę prezentacji po kursach zbliżonych do kursów obowiązujących w dniu transakcji. 

Wynikające z tego różnice kursowe ujmuje się w innych całkowitych dochodach. 

 

(g) Zyski/straty z tytułu wymiany walut 

Straty z tytułu różnic kursowych ujęte w ciągu roku odnoszą się do zrealizowanych i 

niezrealizowanych strat z tytułu przekładów na aktywach i pasywach pieniężnych. 

 

7. Segmenty operacyjne  

Grupa zidentyfikowała trzy segmenty operacyjne. Segmenty są agregowane zgodnie z kryteriami 

geograficznymi. Polski komponent działa w branży budowlanej. Komponent estoński należy do 

innych działalności. Segment rosyjski obejmuje dostawy i zaopatrzenie placów budowy. 

Poniższa tabela przedstawia informacje o przychodach, kosztach, zysku i stracie każdego segmentu. 

Wyeliminowano transakcje międzysegmentowe dotyczące przychodów odsetkowych i kosztów 

odsetkowych.  

 

Za 6 miesięcy zakończonych 

30 czerwca 2022  

"000 EUR Rosja  Polska  Estonia  Razem  

Dochody zewnętrzne 19810 1207 6 21023 

Przychody międzysegmentowe 0 3 8 11 

Zysk (strata) segmentu przed 

opodatkowaniem podatkiem 

dochodowym 575 1097 (268) 1404 

 

Segmenty są niezależne i nie mają przychodów ani kosztów między segmentami. 

30 czerwca 2022 

"000 EUR Rosja  Polska  Estonia  Razem  
Aktywa segmentu  

sprawozdawczego 32260 11376 34661 78297 

Zobowiązania segmentu  

sprawozdawczego 26040 9788 1038 36866 



RESBUD SE 

Noty do Skróconego Skonsolidowango Sprawozdania Finansowego za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 r. 

19 

 

8. Przychód 

Grupa osiąga przychody głównie z działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej  w ramach umów 

zawartych z największymi wykonawcami budowlanymi realizującymi znaczące projekty 

infrastrukturalne. 

Polskie komponenty podlegają sezonowym wahaniom zależnym od warunków atmosferycznych. W 

szczególności niekorzystnie wpływają na nie zimowe warunki pogodowe, które występują od stycznia 

do marca. Pierwszy kwartał roku zazwyczaj skutkuje niższymi przychodami i wynikami dla tego 

segmentu. 

Rosyjski komponent nie podlega wahaniom sezonowym.  

 

(a) Źródła przychodów 

‘000 EUR 

Za 6 miesięcy 

zakończonych  

30 czerwca 2022 

Za 12 miesięcy  

zakończonych  

31 grudnia 2021 

Przychody ze sprzedaży sprzętu i materiałów 

budowlanych  
19810 58290 

Przychody z robót budowlanych 618 1511 

Przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 589 1258 

Przychody ze sprzedaży usług 75 98 

Przychody ogółem 21092 61157 

 

(b) Dezagregacja przychodów z umów z klientami 

W poniższej tabeli przychody z umów z klientami są zdezagregowane według pierwotnego rynku 

geograficznego, głównych produktów i linii usług oraz harmonogramu ujmowania przychodów. 

Tabela zawiera również uzgodnienie zdezagregowanych przychodów z segmentami raportowanymi 

Grupy. 

 
Sprzedaż sprzętu i 

materiałów 

budowlanych 

Roboty budowlane Wyroby gotowe Razem 

"000 EUR 
6 m  

2022 

12 m 

2021 

6 m 

2022 

12 m 

2021 

6 m 

 2022 

2 m 

 2021 

6 m 

 2022 

12 m 

2021 

Pierwotne rynki geograficzne 

Rosja 19810             58290 0 0   19810 58290 

Polska    618 1511  589 1258  1207         2769 

Razem 19810  58290  618        1511  589 1258  21017      61059  

 

Przychód ujmuje się w momencie dostarczenia towarów i zaakceptowania usługi przez klienta. 

Przychody  pochodzą z umów z klientami. 
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(c) Zobowiązania do wykonania zadań i zasady ujmowania przychodów 

 

Przychody są wyceniane na podstawie wynagrodzenia określonego w umowie z klientem. Grupa 

rozpoznaje przychody w momencie przekazania klientowi kontroli nad dobrem lub usługą. 

Przychody ze sprzedaży urządzeń, materiałów budowlanych i wyrobów gotowych są rozpoznawane w 

momencie przekazania kontroli klientowi lub w momencie dostarczenia towarów do klienta. W tym 

czasie generowane są faktury.  Umowy mogą przewidywać zapłatę zaliczki, a w momencie sprzedaży 

towaru następuje pełna zapłata w terminie uzgodnionym w umowie. Umowy na dostawę sprzętu 

zwykle nie trwają dłużej niż dwa miesiące, a umowy z klientami przewidują wynagrodzenie zmienne 

w postaci premii za wyniki. Zmienne wynagrodzenie jest uwzględniane w przychodach ze sprzedaży 

towarów. Umowy o roboty budowlane zawierane są na okres od jednego do dwóch lat. 

 

9. Koszty sprzedaży 

"000 EUR Za 6 miesięcy zakończonych  

30 czerwca 2022 

Za 12 miesięcy  

zakończonych  

31 grudnia 2021 

Materiały/ Towary do odsprzedaży 3439 2305 

Amortyzacja 484 569 

Zużycie materiałów 63 710 

Usługi 1289 2060 

Podatki, opłaty 19 38 

Wynagrodzenia 422 796 

Ubezpieczenia społeczne 105 211 

Pozostałe koszty 72 164 

Koszty ogółem 5893 6853 

 

10. Pozostałe przychody/koszty 

 

(a) Kary i koszty sądowe 

Pozostałe wydatki obejmują kary i koszty sądowe za niewypełnienie warunków umów na dostawy w 

wysokości 158 tys. Euro. 

11. Koszty finansowe netto 

Koszty finansowe Grupy obejmują różnice kursowe w wysokości 280 tys. Euro oraz naliczone odsetki 

od otrzymanych pożyczek w wysokości 252 tys. Euro. 
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12. Obliczanie zysku na akcję 

Obliczenie podstawowego zysku na akcję na dzień 30 czerwca 2022 roku zostało oparte na zysku 

przypadającego na zwykłych akcjonariuszy w wysokości 1266 tys. EUR (2021 rok: strata 467 tys 

EUR) oraz średniej ważonej liczbie akcji zwykłych pozostających w obrocie wynoszącej 236 620 236 

(2021:188 060 205), obliczonej w sposób przedstawiony poniżej.  

 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021 

Akcje wyemitowane na dzień 1 stycznia 236 620 263 18 100 000 

Wpływ akcji wyemitowanych w marcu 2021 0 218 520 263 

Średnia ważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym 236 620 236 188 060 205 

ZYSK NA AKCJĘ (EPS) 30 czerwca 2022 31 grudnia 2021  

Zysk/strata za okres w EUR 1266 000  (347000) 

Podstawowy EPS (w euro) 0,0053 (0,0018) 

 

13. Obciążenie z tytułu podatku dochodowego 

 

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego za dany okres 

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego ujmuje się w kwocie ustalonej przez pomnożenie zysku 

(straty) przed opodatkowaniem za śródroczny okres sprawozdawczy przez najlepsze oszacowanie 

przez kierownictwo średniej ważonej rocznej stawki podatku dochodowego oczekiwanej za cały rok 

obrotowy, skorygowanej o efekt podatkowy niektórych pozycji ujętych w całości w okresie 

śródrocznym. W związku z tym efektywna stawka podatkowa w śródrocznym sprawozdaniu 

finansowym może różnić się od szacunków kierownictwa dotyczących efektywnej stawki podatkowej 

dla rocznego sprawozdania finansowego. 

 

"000 EUR 

Za okres zakończony do 

30 czerwca 2022  

Należny podatek dochodowy 141 

Obciążenie z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 

Zmiany w aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego (48) 

Zmiany rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego 194 

Obciążenie podatkowe z tytułu działalności kontynuowanej 287 

Stawka podatku dochodowego w Federacji Rosyjskiej wynosi 20%. 
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W polskich spółkach została z podatkowego punktu widzenia poniesiona strata i nie został naliczony 

podatek dochodowy za okres zakończony 30 czerwca 2022 roku. Grupa nie obliczała aktywów z 

tytułu odroczonego podatku dochodowego od wysokości strat poniesionych w polskich spółkach.  

W Polsce stawka podatku dochodowego CIT dla firm z sektora małych firm wynosi 9%.  

W Estonii podatek dochodowy jest wypłacany dpiero po zrealizowaniu wypłaty zysku.  

 

14. Skorygowany zysk przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją 

(skorygowana EBITDA) 

 

Zarząd przedstawił miarę wyników skorygowaną EBITDA, ponieważ monitoruje wyniki na poziomie 

skonsolidowanym i uważa, że miara ta jest istotna dla zrozumienia wyników finansowych Grupy. 

Definicja skorygowanej EBITDA jest taka sama jak w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. 

Skorygowana EBITDA nie jest zdefiniowaną miarą wyników w MSSF. Definicja skorygowanej 

EBITDA Grupy może nie być porównywalna z podobnie zatytułowanymi miarami wyników i 

ujawnianiem informacji przez inne podmioty. 

 

"000 EUR 30 czerwiec 2022 31 grudzień 2021 

Zysk/Strata za okres 1266 (467) 

Obciążenie z tytułu podatku dochodowego 141 373 

Zysk przed opodatkowaniem 1407 (94) 

Korekty dla: 1773  101 

– Koszty finansowe netto 1289 (468) 

– Amortyzacja 484 569 

Skorygowana EBITDA 3180 7 

15. Zapasy 

 

"000 EUR 30 czerwiec 2022 

Materiały i materiały eksploatacyjne 305 

Towary do odsprzedaży 3134 

Zapasy 3439 

 

Nie doszło do utraty wartości zapasów i nie utworzono rezerwy.  

Żadne zapasy nie są zastawione.  
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16. Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 

 

W rachunkach grupy wierzytelności wykazywane są w wartości godziwej, pomniejszonej o rezerwę z 

tytułu utraty wartości.  

"000 EUR 30 czerwiec 2022 31 grudzień 2021 

Należności długoterminowe 99 113 

Należności z tytułu dostaw i usług 21631 29992 

Przedpłaty 0 0 

Pozostałe należności 309 331 

Krótkoterminowe należności 21940 30323 

17. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

 

Środki pieniężne w wysokości 56 tys. Euro  zostały umieszczone na rachunkach objętego sankcjami 

banku. Środki pieniężne w wysokości 25 tys. Euro zostały umieszczone na specjalnych rachunkach 

skarbowych. Na dzień 30 czerwca 2022 roku obowiązują ograniczenia na rachunku rozliczeniowym 

Energokomplekt OOO w wysokości 339 tys. Euro. 

 

18. Rzeczowe aktywa trwałe 

(a) Przejęcia i zbycia 

 

"000 EUR 

 

Grunty,Budynki 

i budowle 

Maszyny i 

urządzenia Inne Razem 

Koszt na dzień 31 grudnia 2021 2160 4662 65 6887 

Zwiększenia w wyniku połączenia jednostek 

gospodarczych 0 0 0 0 

Zwiększenia  0 0 0 0 

Zbycie (213) (2050) 0 (2263) 

Wpływ zmian kursów walutowych 0 0 0 0 

Koszt na dzień 30 czerwiec 2021  1947 2612 65 4624 

Skumulowana amortyzacja na dzień 31 

grudnia 2021  118 1307 57 1482 

Skumulowana amortyzacja w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych 0 0 0 0 

Amortyzacja (20) (460) (4) (484) 

Odpis z tytułu utraty wartości 0 0 0 0 

Zbycie 0 (510) 0 (510) 

Wpływ zmian kursów walutowych 0 0 0 0 
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Skumulowana amortyzacja na dzień 30 

czerwca 2021 103 365 57 525 

Wartość bilansowa 

na 31 grudnia 2021  2042 3355 8 5405 

Wartość bilansowa  

na 30 czerwca 2022 1844 2247 8 4099 

 

(b) Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości i późniejsze odwrócenie 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Grupa dokonała przeglądu rzeczowych aktywów trwałych pod kątem 

ewentualnych oznak utraty wartości. Grupa przeprowadziła test na utratę wartości  w związku z 

niestabilnym otoczeniem gospodarczym w Rosji oraz stratą poniesioną w związku z komponentem 

polskim. Do celów testów na utratę wartości wartość firmy alokuje się na podstawie wartości 

godziwej wyemitowanych akcji (zob. nota 24).  Rzeczowe aktywa trwałe nie ulegają utracie wartości. 

19. Wartość firmy 

 

Uzgodnienie wartości bilansowej 

"000 EUR 
30 czerwca 

2022 

Koszt 31279 

Saldo na początku okresu 31279 

Przejęcie w drodze połączenia jednostek 

gospodarczych (zob. nota 21 a) 
0 

uwzgl. komponent polski 0 

uwzgl. komponent rosyjski 0 

Saldo na dzień 30 czerwca 2022 31279 

Odpisy aktualizujące z tytułu 0 

Saldo na początku okresu 31279 

Odpis aktualizujący z tytułu utrat 0 

Saldo na koniec okresu 31279 

Wartość bilansowa  31279 

Saldo na początku okresu 31279 

Saldo na koniec okresu 31279 

 

Komponent polski 

Grupa oszacowała wartość odzyskiwalną CGU wchodzących w skład tego segmentu operacyjnego.  W 

wyniku tej oceny ustalono, że wartość bilansowa CGU jest niższa od jej wartości odzyskiwalnej. Na 

dzień 30 czerwca 2022 r. nie występuje utrata wartości firmy. 

Wartość odzyskiwalna CGU została oparta na jej wartości użytkowej.  
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• Przepływy pieniężne zostały prognozowane na podstawie doświadczenia, rzeczywistych wyników 

operacyjnych i pięcioletniego biznesplanu. Przepływy pieniężne za kolejny 1 2-letni okres zostały 

ekstrapolowane przy użyciu stałej stopy wzrostu wynoszącej 2%, która nie przekracza 

długoterminowej średniej stopy wzrostu dla branży. 

• Zakładano wzrost wolumenu sprzedaży z 2022 do 2026 o 10% w  skali roku, co jest zgodne z 

prognozami zawartymi w raportach branżowych. 

• Przy określaniu wartości odzyskiwalnej jednostek Zastosowano stopę dyskontową przed 

opodatkowaniem w wysokości 7,3% Stopa dyskontowa została oszacowana na podstawie 

historycznego ważonego średniego kosztu kapitału w branży. 

 

Komponent rosyjski 

Rosyjski komponent wygenerował zysk w ciągu 6 miesięcy 2022 roku.  

Działa jednak w Rosji w niestabilnym otoczeniu gospodarczym i dlatego przeprowadzono test na 

utratę wartości. Szacowana wartość odzyskiwalna CGU przekroczyła wartość księgową wartości 

firmy i na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiła utrata wartości. 

Wartość odzyskiwalną CGU określono na podstawie wartości użytkowej. 

- Przepływy pieniężne zostały prognozowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń, 

rzeczywistych wyników operacyjnych i pięcioletniego biznesplanu. Przepływy pieniężne za następne 

5 lat zostały ekstrapolowane przy użyciu stałej stopy wzrostu wynoszącej 3%, która nie przekracza 

długoterminowej średniej stopy wzrostu dla branży. 

- Zakładano, że wolumeny sprzedaży będą rosły w tempie 10-12% rocznie w latach 2022-2026, co jest 

zgodne z prognozami raportów branżowych. 

- Przy ustalaniu wartości odzyskiwalnej centrów zastosowano stopę dyskontową przed 

opodatkowaniem w wysokości 18,57%. Stopa dyskontowa została oszacowana na podstawie 

historycznego średniego ważonego kosztu kapitału w branży. 

 

20. Kapitał i rezerwy 

(a) Dywidendy 

W ciągu sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2022 roku spółka nie raportowała i nie wypłacała 

dywidendy. 

 

(b) Rezerwa przeliczeniowa 

Rezerwa przeliczeniowa obejmuje wszystkie różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdania 

finansowego jednostek działających za granicą. 
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21. Pożyczki i kredyty 

Niniejsza notatka zawiera informacje na temat pożyczek według źródła i terminu zapadalności.  

Grupa nie posiada kredytów bankowych. Polskie podmioty spłacają pożyczki w które zostały 

przekształcone subwencje rządowe na pomoc w utrzymaniu miejsc pracy w czasie epidemii     

COVID-19. Spłacie podleganieumorzona część subwencji. 

 

"000 EUR 30 czerwiec 2022 31 grudzień 2021 

Zobowiązania długoterminowe 

Pożyczki od podmiotów 

powiązanych 4787 0 

Pożyczki od innych stron 5 18 

Razem 4792 18 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Pożyczki od podmiotów 

powiązanych 3320 0 

Pożyczki od innych stron 2075 4377                  

Razem 5395 4377                  

 

"000 EUR Waluta 
Oprocentowanie 

nominalne 
Rok spłaty Wartość bilansowa 

Otrzymane pożyczki RUB 10,60% 2022 4680 

Otrzymane pożyczki EUR 1-8,5% 2022 5007 

Otrzymane pożyczki USD 6-8% 2022 500 

Razem 

  
                            10187 

Grupa nie posiada zobowiązań przeterminowanych ani zaległych. 

 

22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz inne zobowiązania 

 

"000 EUR 30 czerwiec 2022 31 grudzień 2021 

Zobowiązania handlowe 23766 32768                     

Otrzymane zaliczki 0 0 

Pozostałe zobowiązania 2078 3180 

Razem 25844 35948                    
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23. Nieprzewidziane sytuacje awaryjne 

 

Spory sądowe i roszczenia 

Na dzień sprawozdawczy przed sądami nadal toczyło się szereg spraw wszczętych przez spółki 

zależne Grupy związane ze sporami biznesowymi. W ocenie kierownictwa straty związane z 

roszczeniami nie są istotne dla sytuacji finansowej Grupy. 

 

24. Instrumenty finansowe i zarządzanie ryzykiem 

 

Zarządzanie ryzykiem finansowym 

Zarząd ponosi ogólną odpowiedzialność za ustanowienie i nadzór nad ramami zarządzania ryzykiem 

w Grupie. Zarząd jest odpowiedzialny za identyfikację i analizę ryzyk, na jakie narażona jest Grupa, 

ustalanie odpowiednich limitów ryzyka i kontroli oraz monitorowanie ryzyka i przestrzegania limitów.  

 

Grupa kapitałowa może posiadać ekspozycję na następujące ryzyka wynikające z instrumentów 

finansowych: 

(a) Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe to ryzyko straty finansowej dla Grupy Kapitałowej w przypadku niewywiązania się 

przez klienta lub kontrahenta instrumentu finansowego ze swoich zobowiązań umownych i wynika 

głównie z należności Grupy od klientów i inwestycji. 

 

Maksymalna ekspozycja Grupy na ryzyko kredytowe określana jest poprzez wartość bilansową 

następujących aktywów finansowych i zobowiązań pozabilansowych: 

 

 

 30.06.2022 31.12.2021 

Pożyczki  566 444 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 

należności finansowe  

21940 30323 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  654 3548 

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych 

gwarancji i poręczeń  

0 0 

Ekspozycja na ryzyko kredytowe ogółem 23160 34315 
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Grupa w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności,          

analizując ryzyko kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas aktywów określonych 

ze względu na ryzyko kredytowe (wynikające np. z branży, regionu lub struktury odbiorców). Ponadto 

w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Grupa dokonuje transakcji z kontrahentami o 

potwierdzonej wiarygodności. 

W powyższej tabeli w pozycji należności nie zostały ujęte należności niefinansowe takie 

jak:należności z tytułu podatków i innych świadczeń, koszty zapłacone z góry, przedpłaty i zaliczki. 

 

(b) Ryzyko płynności  

Ryzyko płynności to ryzyko, że Grupa napotka trudności w wypełnianiu zobowiązań związanych ze 

zobowiązaniami finansowymi, które są rozliczane poprzez dostarczenie środków pieniężnych lub          

innego składnika aktywów finansowych.  

Celem Grupy zarządzającej płynnością jest zapewnienie, w miarę możliwości, że będzie ona                   

dysponować wystarczającą płynnością, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań w terminie ich 

wymagalności, zarówno w warunkach normalnych, jak i skrajnych, bez ponoszenia niedopuszczalnych 

strat lub ryzyka szkody dla reputacji Grupy. 

 

(c) Ryzyko walutowe 

Grupa kapitałowa jest narażona na transakcyjne ryzyko walutowe w zakresie, w jakim istnieje 

rozbieżność pomiędzy walutami, w których denominowane są należności i pożyczki, a odpowiednimi 

walutami funkcjonalnymi spółek Grupy. Walutami funkcjonalnymi spółek Grupy są euro (EUR), 

rubel (RUB) i złoty (PLN).  

Większość transakcji przeprowadzanych przez jednostki Grupy przeprowadzanych jest w walucie 

lokalnej danego kraju, w którym prowadzona jest działalność.  

 

 
Poniżej przedstawiono analizę wrażliwości wyniku finansowego w zależności od potencjalnego 

wahania kursu EUR/PLN w górę oraz w dół o 10% w stosunku do kursu zamknięcia obowiązującego 

na dzień bilansowy w odniesieniu do pozycji bilansowych na 30 czerwca 2021 roku: 
 

 Wahania kursu Wpływ na wynik finansowy 

Stan na 30 czerwca 2022 

Wzrost kursu walutowego 10% 1392 

Spadek kursu walutowego -10% 1139 

Stan na 31 grudnia 2021 

Wzrost kursu walutowego 10% (420) 

Spadek kursu walutowego -10% (514) 

 

Ryzyko związane z innymi walutami w związku z działalnością Grupy poza granicami Polski nie jest 

istotne. Brak wpływu na pozostałe całkowite dochody. 
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(d) Ryzyko stopy procentowej 

Ryzyko stopy procentowej odnosi się do ryzyka, że wartość godziwa lub przyszłe przepływy 

pieniężne instrumentu finansowego będą ulegać wahaniom z powodu zmian rynkowych stóp 

procentowych.  

Grupa nie ma ekspozycji na ryzyko stopy procentowej, ponieważ nie posiada kredytów.  

 

 

25. Podmioty powiązane  

Podmiotami powiązanymi są akcjonariusze mniejszościowi oraz spółki, których beneficjentem jest 

większościowy udziałowiec Grupy. 

 

Wynagrodzenie dla kierownictwa i członków zarządu 

  30 czerwiec 2022 30 czerwiec 2021 

Wynagrodzenia i premie 11 29 

Koszty socjalne 6  9 

Razem 17 38 

 

Transakcje  

(i) Dochody  
 

"000 EUR 
Wartość transakcji na 30 

czerwca 2022 

Wartość transakcji na 

31 grudnia 2021 

Sprzedaż towarów i usług 

  

 Podmioty mające istotny wpływ na 

Grupę Kapitałową  
19810 

 

25020 

(ii) Wydatki    

"000 EUR 
Wartość transakcji na 

30 czerwca 2022 

Wartość transakcji na 30 

czerwca 2022 

Zakup towarów 

  

 Podmioty mające istotny wpływ na 

Grupę Kapitałową 
16741 

 

22600 

Otrzymane usługi 

  

 Podmioty mające istotny wpływ na 

Grupę Kapitałową 
648 

 

280 
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(iii) Salda z podmiotami powiązanymi    

''000 EUR 

Wartość transakcji na 

30 czerwiec 2022 

Wartość transakcji na 

   31  grudzień 2021 

Należności z tytułu dostaw i usług 

  

 Podmioty mające istotny wpływ na Grupę 

Kapitałową 21240 

 

29890 

Wydane zaliczki 

  

 Podmioty mające istotny wpływ na Grupę 

Kapitałową 0 

 

0 

Pozostałe należności 

  

 Podmioty mające istotny wpływ na Grupę 

Kapitałową 0 

 

0 

Zobowiązania handlowe 

  

 Podmioty mające istotny wpływ na Grupę 

Kapitałową 23284 

 

32487 

Otrzymane zaliczki 

  

 Podmioty mające istotny wpływ na Grupę 

Kapitałową 0 

 

0 

Pozostałe zobowiązania 

  

 Podmioty mające istotny wpływ na Grupę 

Kapitałową 1533 

 

678 

 

(iv) Pożyczki i kredyty 

 

"000 EUR 

Stan na  

31 grudzień 

2021 

Pożyczki 

otrzymane na 

 30 czerwiec 

2022 

Kredyty 

spłacone  

Naliczone 

odsetki 

Zapłacone 

odsetki 

Stan na  

30 czerwiec 

2022 

Podmioty mające 

istotny wpływ na 

Grupę 

Kapitałową 

1573 550 1400 60 309 474 

 

(v) Udzielone pożyczki 

 

"000 EUR 
Kredyty 

konsolidacyjne 

Kredyty 

udzielone na 

30 czerwiec 

2022 

Kredyty 

spłacone 

Naliczone 

odsetki 

Zapłacone 

odsetki 

Stan na 30 

czerwiec 2022 

Podmioty mające 

istotny wpływ na 

Grupę Kapitałową 

5086 30  1329 302 76 

 

4013 
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26. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 

(a) Skutki ekonomiczne konfliktu rosyjsko-ukraińskiego 

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, Stany Zjednoczone Ameryki, Unia Europejska i inne 

kraje nałożyły na Federację Rosyjską surowe sankcje skutkujące m.in. ograniczeniami w dostawach 

towarów i usług do podmiotów rosyjskich, przepływie kapitału i obsłudze bankowej oraz finansowej        

podmiotów rosyjskich. 

Opisane zdarzenia prawdopodobnie zwiększą stopę dyskontową. Może to spowodować utratę wartości 

rosyjskiego aktywa, ale nie jest możliwe ilościowe określenie wpływu finansowego. 

Zarząd uważa, że jest to zdarzenie niewymagające korekty po dniu bilansowym, którego ilościowego 

wpływu nie można obecnie racjonalnie oszacować. 

Zarząd ocenia obecnie potencjalny wpływ zmieniającego się mikro- i makrootoczenia na sytuację 

finansową Spółki i wyniki działalności oraz uważa za konieczne zwrócenie uwagi na następujące 

istotne aspekty dotyczące perspektyw spółek grupy na II połowę roku 2022 i kolejne lata. 

Conpol Sp. z o.o.  oraz Universim Sp. z o.o. działają na krajowym rynku polskim, dostarczając 

mieszanki bitumiczne i betonowe do budowy dróg oraz wykonując samodzielnie roboty drogowe. 

Przyjęty od kilku lat plan rozwoju dróg pozwala oczekiwać wzrostu przychodów i zabezpieczenia 

frontu prac spółki. 

Energokomplekt OOO  działa w sferze kompletnych dostaw dla największych projektów 

infrastruktury budowlanej w Federacji Rosyjskiej, które są zawarte w długoterminowych planach 

rozwoju regionalnego. Energokomplekt OOO nie jest zależny od zewnętrznych (bankowych) źródeł 

finansowania i nie posiada zobowiązań w walutach obcych. Zawarte kontrakty pozwalają spółce 

kształtować przychody z uwzględnieniem wzrostu cen importowanego sprzętu i surowców. Przyjęte 

pakiety sankcji nie mają wpływu na spółkę i powiązane z nią osoby fizyczne i prawne. 

 

(b) Rozpoczęcie procedury zmiany siedziby Spółki RESBUD SE 

 

W dniu 5 lipca 2022 roku Zarząd rozpoczął procedurę zmiany kraju siedziby spółki i jej przeniesienia 

do Polski. Zarząd Spółki przedstawił Sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i 

ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, 

wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 

w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 roku. 

W wyniku procedury Przeniesienia Spółka zachowa ciągłość prawną oraz zachowa formę prawną 

Spółki Europejskiej, co oznacza, że Spółka będzie kontynuowała swoją działalność w 

dotychczasowym zakresie. Do funkcjonowania Spółki nadal będą miały zastosowanie dotychczasowe 

przepisy Rozporządzenia SE, a w zakresie nie uregulowanym w Rozporządzeniu SE zastosowanie do 

funkcjonowania Spółki będą miały przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej 
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W dniu 12 września 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RESBUD SE   

uchwałami nr  1 i 3  zdecydowało o przeniesieniu  siedziby statutowej Spółki oraz siedziby zarządu 

Spółki z Tallina w Republice Estonii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz o wyborze depozytu 

macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Polski.  

Procedura zmiany siedziby Spółki nie wpływa na notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów 

Wartościowych S.A. w Warszawie. 

Szczegółowe informacje dotyczące przeniesienia spółki, w tym plan przeniesienia oraz harmonogram 

zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://www.resbud.ee/raporty/raport-

biezacy-nr-10-2022-rozpoczecie-procedury-zmiany-siedziby-spolki/. 

  

(c) Zmiana Statutu oraz rozrzerzenie składu Rady Nadzorczej RESBUD SE 

 

Z uwagi na przeniesienie statutowej siedziby Spółki na terytorium Polski, konieczne stało się 

dostosowanie regulacji obowiązujących w Spółce do przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej, w 

zakresie w jakim jest to niezbędne z dla jej prawidłowego działania.  

Aktualna treść Statutu Spółki dostępna jest na stronie internetowej: 

https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-nr-14-2022-zawiadomienie-akcjonariuszy-dotyczace-

przebiegu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-12-wrzesnia-2022-roku/. 

 

Z uwagi na przepisy krajowe, rozszerzony został  także skałd osobowy Rady Nadzorczej, która liczy 

obecnie 5 członków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 września 2022 powołało do 

składu Rady Nadzorczej pana Macieja Grabowskiego i pana Sergiusza Pietrosza.  

Aktualny skład Rady Nadzorczej RESBUD SE: 

• Alexey Petrov (Przewodniczący) 

• Adam Zaremba 

• Anna Jöemets 

• Maciej Grabowski 

• Sergiusz Pietrosz 

 

Informacje dotyczące nowych członków Rady Nadzotrczej znajdują się na stronie internetowej  Spółki 

pod adresem: https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-nr-15-2022-zmiany-w-skladzie-rady-

nadzorczej/. 

 

(d) Zaawansowane negocjacje dotyczące sprzedaży rosyjskiego aktywa  

Zarząd RESBUD SE prowadzi zaawansowane rozmowy dotyczące sprzedaży aktywa rosyjskiego – 

spółki Energokomplet OOO.  

O podjętych w tym zakresie krokach, Spółka będzie na bieżąco informować za pośrednictwem 

komuniktów i strony ineternetowej.   

https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-nr-10-2022-rozpoczecie-procedury-zmiany-siedziby-spolki/
https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-nr-10-2022-rozpoczecie-procedury-zmiany-siedziby-spolki/
https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-nr-14-2022-zawiadomienie-akcjonariuszy-dotyczace-przebiegu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-12-wrzesnia-2022-roku/
https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-nr-14-2022-zawiadomienie-akcjonariuszy-dotyczace-przebiegu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-12-wrzesnia-2022-roku/
https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-nr-15-2022-zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej/
https://www.resbud.ee/raporty/raport-biezacy-nr-15-2022-zmiany-w-skladzie-rady-nadzorczej/
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Niniejsze Skrócone Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdanie Finansowe za sześć miesięcy 

zakończonych 30 czerwca 2022 roku nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez biegłego 

rewidenta. 

Skrócone Skonsolidowane Śródroczne Sprawozdanie Finansowe za sześć miesięcy zakończonych 

30 czerwca 2022 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd RESBUD SE w dniu  30 września 2022 

roku i podpisane w jego imieniu przez: 

 

 

 

………………………………………..                       ………………………………………… 

Krzysztof Długosz                                                     Joanna Dyja 

Prezes Zarządu                                                            Członek Zarządu 
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