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W dniu 1 października 2018 roku zostało sporządzone i opublikowane Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za I półrocze 2018 roku oraz Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I
półrocze 2018 roku wraz z półrocznym skróconym Sprawozdaniem Finansowym Spółki , w którym:
 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
wykazywały stratę netto w kwocie 2.381 tys. złotych,
 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazywały sumę 65.222 tys. złotych,
 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazujące
zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 942 tys. złotych,
 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018
roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 136 tys. złotych,
 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
wykazywały stratę netto w kwocie 2.381 tys. złotych,
 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 roku, które po stronie
aktywów i pasywów wykazywały sumę 65.222 tys. złotych,
 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazujące zmniejszenie
kapitałów własnych o kwotę 942 tys. złotych,
 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 136 tys. złotych,
W dniu 1 października 2018 roku Prezes Zarządu Spółki, działając na podstawie przepisu art. 52 ust. 2 ustawy o
rachunkowości, złożył pisemne oświadczenie wraz z uzasadnieniem w przedmiocie odmowy podpisania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KB Dom S.A. oraz jednostkowego sprawozdania KB DOM S.A. za I półrocze
2018 roku (wtrzymanie się z podpisaniem do czasu zakończenia badania przez biegłego rewidenta sprawozdania
finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok).
Sporządzone w dniu 9 listopada 2018 roku Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej odnosi się do danych
finansowych zawartych w Sprawozdaniu finansowym sporządzonym dnia 9 listopada 2018 roku.

I.

Podstawowe informacje
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, określenia zawarte w treści, takie jak „Spółka”, „Korporacja Budowlana Dom S.A.”, „KB
DOM”, „Spółka Dominująca” lub inne sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany, odnoszą się do spółki
Korporacja Budowlana Dom S.A., natomiast „Grupa”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa Kapitałowa KB DOM” lub inne
sformułowania o podobnym znaczeniu oraz ich odmiany odnoszą się do Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi
Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz podmioty podlegające konsolidacji.

Dane podstawowe
Nazwa (firma):

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Kartoszyno

Adres:

ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa

Numer telefonu:

+48 (58) 670 60 55

Numer faksu:

+48 (58) 670 60 55

Adres internetowy:

www.kbdom.pl

E – mail:

sekretariat@kbdom.eu

REGON:

351284072

NIP:

944-16-35-703

KRS:

0000024482

Podstawowy przedmiot działalności Spółki według Europejskiej Klasyfikacji Działalności
70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
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II.

Opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub
utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału,
restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji
Korporacja Budowlana Dom S.A. jest Spółką Dominującą, sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe
obejmujące następujące podmioty gospodarcze (stan na 30.06.2018 r.):

Lp.

Nazwa jednostki zależnej

Siedziba

Metoda
konsolidacji

Wartość
nominalna
Procent
udziałów posiadanego
w tys. zł.
kapitału

Udział w
ogólnej liczbie
głosów na
walnym
zgromadzeniu

1

Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.

Kartoszyno

Pełna

25 102

100%

100%

2

Cogilco Polonia Sp. z o.o.*

Kartoszyno

Pełna

3 121

100%

100%

3

KBD Prefabrykacja Sp. z o.o.**

Kartoszyno

Pełna

5

100%

100%

4

KBD Budownictwo Sp. z o.o.

Kartoszyno

Pełna

5

100%

100%

5
KBD Kruszywa Sp. z o.o.
Kartoszyno
Pełna
5
*zależność pośrednia przez Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.
** zmiana nazwy z KBDI Sp. z o.o. na KBD Prefabrykacja Sp. z o.o. zarejestrowana w dniu 17.02.2018

100%

100%

W analizowanym okresie I półrocza 2018 r. oraz po dniu bilansowym, na który sporządzono niniejsze sprawozdanie nie
nastąpiły zmiany w powiązaniach kapitałowych Korporacja Budowlana Dom S.A. z innymi podmiotami.

 Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru KRS: 0000118855, REGON: 191688293. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Podstawowym przedmiotem
działalności jest generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskich i produkcja prefabrykowanych elementów
betonowych.

 Cogilco Polonia Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr rejestru
KRS: 0000267370, REGON: 300413767. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Spółka na dzień dzisiejszy prowadzi
działalność wspomagającą w stosunku do działalności Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. zajmując się m.in. sprzedażą
pozaklasowych prefabrykatów betonowych. W dniu 12 grudnia 2017 roku nastąpiła sprzedaż przedsiębiorstwa Cogilco
Polonia Sp. z o. o. do KBDI Sp. z o. o.

 KBD Prefabrykacja Sp. z o.o.– (dawniej KBDI Sp. z o.o.)
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS,
nr rejestru: 0000386446. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Spółka jest podmiotem powołanym w celu rozszerzenia
działalności w zakresie produktów prefabrykowanych.

 KBD Budownictwo Sp. z o.o
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru KRS: 0000707209. Czas trwania spółki jest nieograniczony. Spółka jest podmiotem powołanym w celu
rozszerzenia działalności w zakresie generalnego wykonawstwa.

 KBD Kruszywa Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr rejestru KRS: 0000707446, Czas trwania spółki jest nieograniczony. Podstawowym przedmiotem planowanej działalności
w przyszłości będzie wydobycie kruszyw.
W I półroczu 2018 r. nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową.
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III.

Informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki Korporacja Budowlana Dom
S.A.
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.
W przypadku rezygnacji Członka lub Członków Rady Nadzorczej skutkującej zmniejszeniem ilości Członków Rady Nadzorczej
poniżej 5 osób, Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej
w terminie miesiąca od daty zmniejszenia się liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób.



W I półroczu 2018 r. oraz na dzień 30 czerwca 2018 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym
składzie:






· Pan Dariusz Krawczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej
· Pani Agnieszka Bernabiuk - Perkowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
· Pan Ireneusz Arczewski – Członek Rady Nadzorczej
· Pani Dorota Zdrojewska – Członek Rady Nadzorczej
· Pan Rafał Kos – Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w I półroczu 2018 roku nie uległ zmianie w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.



Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej po dniu bilansowym:

W dniu 21 sierpnia 2018 roku Pan Dariusz Krawczyk złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej Spółki z dniem 21 sierpnia 2018r. Pan Dariusz Krawczyk nie podał przyczyn rezygnacji.
Oświadczenie o rezygnacji zostało złożone we wszystkich spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, w których Pan
Dariusz Krawczyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej.
W dniu 24 sierpnia 2018 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Rafała Kos z dnia 22 sierpnia 2018r. o rezygnacji z
pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Pan Rafał Kos nie podał przyczyn rezygnacji.
W dniu 18 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z tym samym dniem w skład Rady
Nadzorczej Spółki następujące osoby: Pana Karola Banaś oraz Pana Macieja Szulca.
W dniu 4 października 2018 r. Spółka pozyskała informację od Pana Ireneusza Arczewskiego o jego rezygnacji z pełnienia
funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 5 października 2018r. Pan Ireneusz Arczewski nie podał przyczyn rezygnacji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej z dniem 06.11.2018 r. Pana Jarosława Kołcun.



Na dzień publikacji niniejszego Skonsolidowanego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej
przedstawiał się następująco:






Pani Agnieszka Bernabiuk - Perkowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Pani Dorota Zdrojewska – Członek Rady Nadzorczej
Pan Karol Banaś – Członek Rady Nadzorczej
Pan Maciej Szulc – Członek Rady Nadzorczej
Pan Jarosław Kołcun – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd


Zasady działania Zarządu, w tym zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających
oraz ich uprawnienia.

Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 Członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków
Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja Członka Zarządu trwa 3 lata. W przypadku
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Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków
Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Członek Zarządu zgodnie z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt. 2.3 i 2.4 regulaminu Zarządu Spółki może być
w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
Zarząd pracuje wg uchwalonego regulaminu Zarządu określającego organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki.
Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu. Uchwały Zarządu są podejmowane
na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, chyba że Statut Spółki lub bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa
Zarządu. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie obiegowym. Uchwała zostaje podjęta z chwilą złożenia
na niej podpisów przez większość Członków Zarządu.
W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. W zakresie prawa
do podjęcia decyzji o emisji akcji lub wykupie akcji obowiązują przepisy KSH i Statut Spółki.



Na dzień 31.12.2017 r. skład Zarządu Spółki prezentował się następująco:




Zmiany w składzie Zarządu w I półroczu 2018 roku:








W dniu 01.02.2018 r. Pan Jerzy Kamiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
Spółki.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 01.02.2018r. powołała do Zarządu Spółki Pana Jarosława
Steckiego na okres 3 lat, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem od
dnia 01.02.2018r.
W dniu 19.03.2018r wpłynęła do Członków Rady Nadzorczej Spółki rezygnacja Pana Jarosława
Steckiego z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta, ze skutkiem na dzień 19.03.2018r.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 29.03.2018r. powołała, z dniem 29.03.2018r. do składu
Zarządu Spółki Pana Grzegorza Dobrowolskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Na dzień bilansowy oraz na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Spółki prezentował się
następująco:


IV.

Pan Jerzy Kamiński - Prezes Zarządu

Pan Grzegorz Dobrowolski - Prezes Zarządu

Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki, akcji i udziałów
w jednostkach powiązanych Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
oraz informacja na temat akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów
Na dzień 30.06.2018 r. kapitał zakładowy Spółki Dominującej dzieli się na 9 926 850 akcji zwykłych na okaziciela o wartości
nominalnej 4 zł każda. Łączna wysokość kapitału zakładowego, a zarazem kapitału wpłaconego to 39 707 400 zł. Ogólna
liczba głosów, wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji: 9 926 850 głosów. Wszystkie wyemitowane akcje posiadają
wartość nominalną wynoszącą 4 zł i zostały w pełni opłacone. Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane co do
dywidendy oraz zwrotu z kapitału.



Skład akcjonariatu

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, zgodnie z posiadanymi przez Spółkę ostatnimi zawiadomieniami przesłanymi
przez akcjonariuszy, następujące podmioty posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA:

Akcjonariusz

Polnord S.A.

Liczba akcji
na dzień
przekazania
raportu za I
kwartał 2018
3 149 189

Liczba akcji na
dzień
bilansowy
30.06.2018 r.
3 439 189

Liczba akcji na
Udział w
dzień
kapitale
przekazania
zakładowym
raportu za I
(%)
półrocze 2018 r.
3 439 189
34,65%

Liczba
głosów

Udział głosów
na WZA (%)

3 439 189

34,65%
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COMPENSA TU Na Życie S.A.
Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.
PKO
Towarzystwo
Funduszy
Inwestycyjnych S.A. (NEPTUN - FIZAN)

902 850
1 590 215

902 850
1 590 215

902 850
1 590 215

9,10%
16,02%

902 850
1 590 215

9,10%
16,02%

528 360

528 361

528 361

5,32%

528 361

5,32%

Osoby zarządzające i nadzorujące nie były w posiadaniu akcji Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu półrocznego, ani
na dzień przekazania do publikacji raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

V.

Podstawowe wielkości składników zestawienia pozycji finansowej oraz zestawienia zysku całkowitego Grupy

30.06.2018 r.

31.12.2017 r.

Wyszczególnienie
AKTYWA
I. Aktywa trwałe (długoterminowe)
Wartość firmy
Inne wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Aktywa finansowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Pozostałe aktywa trwałe
II. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)
Zapasy
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności
Inne aktywa finansowe
Bieżące aktywa podatkowe
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa trwałe przeznaczone do zbycia
AKTYWA RAZEM
PASYWA
I. Kapitał własny razem
Kapitał własny przypadający właścicielom
jednostki dominującej
Kapitał podstawowy
Akcje własne
Kapitał zapasowy i rezerwowy
Zyski zatrzymane/ (straty) niepokryte
Niepodzielony wynik finansowy
II. Zobowiązania długoterminowe
Rezerwy

Dynamika
w%
1H_2018
2017

Kwota w tys. zł

Struktura w %

Kwota w tys. zł

Struktura w %

47 851
28 091
40
18 480
885

73,37%
43,07%
0,06%
28,33%
1,36%

49 283
28 091
62
19 572
885

61,04%
34,79%
0,08%
24,24%
1,10%

287

0,44%

532

0,66%

(46,18%)

69
17 371
1 250

0,11%
26,63%
1,92%

141
31 455
1 664

0,17%
38,96%
2,06%

(51,20%)
(44,78%)
(24,86%)

15 025

23,04%

28 456

35,24%

(47,20%)

713
383

1,09%
0,59%

1 200
136

1,49%
0,17%

(40,60%)
182,85%

65 222

100,00%

80 738

100,00%

(19,22%)

(13 971)

(21,42%)

(14 913)

(18,47%)

(6,32%)

39 707
(2 252)
49 240

60,88%
(3,45%)
75,50%

39 707
(5 576)
49 240

49,18%
(6,91%)
60,99%

(59,61%)

(98 286)

(150,69%)

2 214

2,74%

(2 381)
7 773

(3,65%)
11,92%

(100 499)
8 945

(124,48%)
11,08%

18

0,03%

18

0,02%

1 110

1,70%

1 515

1,88%

(26,71%)

6 645

10,19%

7 412

9,18%

(10,35%)

71 420

109,50%

86 707

107,39%

(17,63%)

53 045

81,33%

68 381

84,69%

(22,43%)

15 171
2 427
234
542
65 222

23,26%
3,72%
0,36%
0,83%
100,00%

15 877
1 522
385
542
80 738

19,66%
1,89%
0,48%
0,67%
100,00%

(4,45%)
59,46%
(39,06%)

(2,91%)
(35,07%)
(5,58%)

(4
539,73%)
(97,63%)
(13,10%)

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia
międzyokresowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu podatków
Krótkoterminowe rezerwy
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
PASYWA RAZEM

(19,22%)
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Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

(1,41)
(1,41)

(1,50)
(1,50)

od 01.01.2018 r.
do 30.06.2018 r.
Wyszczególnienie

I. Przychody
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług
II. Koszt własny sprzedaży
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu

Kwota
w tys. zł
34 184
34 014
29 281
29 097
4 903

Struktura
w%
5 803
800,00%
5 796
500,00%
5 907
800,00%
5 902
000,00%
(104
000,00%)

(6,32%)
(6,32%)

od 01.01.2017 r.
do 30.06.2017 r.

Dynalija
w%

Kwota
w tys. zł

Struktura
w%

2018
2017

58 038

100,00%

(41,10%)

57 965

99,87%

(41,32%)

59 078

101,79%

(50,44%)

59 020

101,69%

(50,70%)

(1 040)

(1,79%)

571,43%

2 292

281 900,00%

2 819

4,86%

(18,70%)

Pozostałe przychody operacyjne

290

158 300,00%

1 583

2,73%

(81,71%)

Pozostałe koszty operacyjne

555

37 800,00%

378

0,65%

46,95%

2 097

(307
100,00%)

(3 071)

(5,29%)

168,29%

IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Przychody finansowe

161

14 100,00%

141

0,24%

14,03%

Koszty finansowe

4 233

96 100,00%

961

1,66%

340,49%

V. Zysk (strata) brutto

(1 975)

(389
100,00%)

(3 891)

(6,70%)

49,24%

231

(11 400,00%)

(114)

(0,20%)

(302,64%)

(3 777)

(6,51%)

41,59%

(3 777)

(6,51%)

41,59%

Podatek dochodowy
VI. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

(2 206)

VII. Zysk (strata) netto za okres

(2 206)

(377
700,00%)
(377
700,00%)

VIII. Inne całkowite dochody
(2 206)

(377
700,00%)

(3 777)

(6,51%)

41,59%

(2 206)

(377
700,00%)

(3 777)

(6,51%)

41,59%

(2 206)

(377
700,00%)

(3 777)

(6,51%)

41,59%

Zysk (strata) na jedną akcję z działalności
kontynuowanej zł/akcję

(0,22)

(38,05%)

(0,38)

(0,00%)

41,59%

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalności
kontynuowanej zł/akcję

(0,22)

(38,05%)

(0,38)

(0,00%)

41,59%

IX. Całkowity dochód za okres

Zysk za okres przypadający na:
- Właścicieli jednostki dominującej
Całkowity dochód przypadający na:
- Właścicieli jednostki dominującej

Sprawozdania finansowe za rok 2017 oraz I półrocze 2018 roku podlegało przeglądowi i badaniu przez firmę PROFIT - TAX
AUDIT Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Umowa o przegląd i badanie rocznego jednostkowego sprawozdania
finansowego Spółki Dominującej Korporacja Budowlana Dom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. została zawarta w dniu 12.09.2018 r.
Sprawozdania KB DOM S.A. oraz Grupy Kapitałowej zostały sporządzone przy założeniu braku kontynuowania działalności
gospodarczej przez Spółkę i Grupę Kapitałową w dającej się przewidzieć przyszłości. Przesłanką do sporządzenia sprawozdań
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finansowych przy założeniu braku kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę i Grupę Kapitałową w dającej się
przewidzieć przyszłości był złożony w dniu 18 maja 2018 r. przez Zarząd Spółki do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w
Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości KB DOM S.A. z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 11
ust. 1 Prawa upadłościowego - utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych.
Głównymi aktywami Grupy Kapitałowej są aktywa związane z KB DOM Sp. z o.o. W związku z tym, iż do dnia publikacji
niniejszego sprawozdania finansowego Sąd nie podjął decyzji o otwarciu postępowania sanacyjnego oraz o jego warunkach
w stosunku do spółki KB DOM Sp. z o.o., na dzień 30.06.2018 r. Zarząd Spółki nie był w stanie wycenić aktywów Grupy
według oczekiwanych cen sprzedaży netto i sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego
pomniejszonego o odpisy amortyzacyjne i z tytułu utraty wartości, za wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych, które są
wyceniane wg. wartości godziwej.

VI.

Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;
W dniu 16.02.2018 r. Zarząd Spółki otrzymał od Korporacji Budowlanej Dom Sp. z o.o. (dalej: KB DOM Sp. z o.o.) - spółki
zależnej, informację o złożeniu w dniu 16 lutego 2018 r. przez KB DOM Sp. z o.o. (nadanie przesyłki) oświadczenia o
odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 26 czerwca 2017 r. z Europlan Pruszków Sp. z o.o. w Warszawie, o zaprojektowanie
i wykonawstwo robót budowlanych. Odstąpienie od Umowy nastąpiło na skutek okoliczności leżących wyłącznie po stronie
Europlanu polegających na opóźnieniach w płatności na rzecz KB DOM
W dniu 16.02.2018 r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o. - spółki zależnej, informację o skierowaniu w dniu 16
lutego 2018 r. przez KB DOM Sp. z o.o. do SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu pisma w sprawie wykreślenia hipotek w
łącznej kwocie 13,7 mln PLN obciążających nieruchomość objętą księgą wieczystą nr GD2W/00032381/1. Hipoteki zostały
ustanowione w 2012 r. na rzecz SGB-Bank S.A. w celu zabezpieczenia wierzytelności banku wobec: (i) Slidellco Holdings
Limited z siedzibą w Nikozji Republika Cypru oraz (ii) „Derwent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Marseille S.K.A. z
siedzibą w Warszawie, wynikających z dwóch umów z 20 grudnia 2011 r. Przedmiotowe umowy określały warunki odkupu
od banku przez ww. podmioty akcji TRION S.A. z siedzibą w Inowrocławiu. Zgodnie z treścią ww. umów, uprawnienia stron
do realizacji praw związanych z odkupem akcji wygasły z upływem 5 lat od dnia zawarcia umów tj. 20 grudnia 2016 r. Tym
samym w ocenie KB DOM Sp. z o.o. odpadła causa ustanowienia opisanych powyżej hipotek.
W dniu 27.02.2018r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o. - spółki zależnej, informację o złożeniu przez nią w dniu
27 lutego 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział
Gospodarczy wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM Sp. z o.o. i wniosku o ogłoszenie
upadłości KB DOM Sp. z o.o..
Złożenie ww. wniosków było następstwem:

Dokonania przez nowy Zarząd KB DOM Sp. z o.o., powołany w dniu 1 lutego 2018 r., rewizji budżetów kontraktów
na generalne wykonawstwo robót budowlanych. KB DOM Sp. z o.o. na moment złożenia wniosków szacował, że może dojść
do obniżenia wyniku na realizowanych kontraktach o ok. 13.800 tys. PLN;

Otrzymania w dniu 27 lutego 2018 r. od ING Banku Śląskiego S.A. informacji o obniżeniu o 1.474 tys. PLN dostępnej
kwoty limitu kredytowego wynikającej z umowy wieloproduktowej nr 891/2016/00000796/00 z dnia 22 lipca 2016 r. wraz
z późniejszymi aneksami, z powodu zaistnienia przypadku naruszenia warunków ww. umowy, o czym KB DOM Sp. z o.o.
został poinformowany odrębnym pismem.
Ze względu na zaistnienie przesłanek z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego (utrata zdolności do regulowania zobowiązań
pieniężnych), Zarząd KB DOM Sp. z o.o. był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jednak celem
nadrzędnym Zarządu jest przeprowadzenie skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego i w związku z tym
równocześnie złożono wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.
W dniu 01.03.2018 r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o. - spółki zależnej, informację o złożeniu przez KB DOM Sp.
zo.o. w dniu 1 marca 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia,
przez niektórych byłych członków zarządu KB DOM Sp. z o.o., przestępstw określonych w art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego
w związku z działalnością KB DOM Sp. z o.o. prowadzoną na terenie Federacji Rosyjskiej, polegających na niedopełnieniu,
wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej
staranności w gospodarowaniu mieniem KB DOM Sp. z o.o., co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów (w
rozumieniu Kodeksu karnego) w majątku KB DOM Sp. z o.o. Spółka podała informację do publicznej wiadomości, gdyż w jej
ocenie informacja dotycząca podjęcia przez KB DOM Sp. z o.o. działań przed prokuraturą, dotyczących czynności niektórych
byłych członków zarządu KB DOM Sp. z o.o., może być istotna dla akcjonariuszy Emitenta i wskazuje na dążenie do pełnego
wyjaśnienia opisanych powyżej spraw.
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W dniu 02.03.2018 r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o. - spółki zależnej, informację o wpłynięciu w dniu 2 marca
2018 r. do KB DOM Sp. z o.o. następujących oświadczeń kontrahentów o odstąpieniu od umów, które łączyły ich z KB DOM
Sp. z o.o.:

Oświadczenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Budowlanego EKO-BUD Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa o
odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM Sp. z o.o. w dniu 16 maja 2017 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy
informował raportem bieżącym nr 16/2017 z 16 maja 2017 r.;

Oświadczenie Polnord Apartamenty Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM Sp. z o.o. w dniu 4 maja
2017 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 13/2017 z 4 maja 2017 r.
Jednocześnie KB DOM Sp. z o.o. została wezwany do zapłaty kary umownej w wysokości 2.420 tys. PLN;

Oświadczenie Polnord Apartamenty Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM Sp. z o.o. w dniu 4
września 2017 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 38/2017 z 4 września 2017
r. Jednocześnie KB DOM Sp. z o.o. został wezwany do zapłaty kary umownej w wysokości 7.441 tys. PLN;

Oświadczenie Polnord Olsztyn Tęczowy Las Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM Sp. z o.o. w dniu
7 grudnia 2017 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 60/2017 z 7 grudnia 2017
r. Jednocześnie KB DOM Sp. z o.o. został wezwany do zapłaty kary umownej w wysokości 2.065 tys. PLN;

Oświadczenie Polnord Olsztyn Tęczowy Las Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM Sp. z o.o. w dniu
22 września 2016 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 21/2016 z 22 września
2016 r. Jednocześnie KB DOM Sp. z o.o. został wezwany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.630 tys. PLN;

Oświadczenie Polnord Warszawa – Ząbki Neptun Sp. z o.o. o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM Sp. z o.o.
w dniu 30 maja 2017 r. KB DOM o zawarciu przedmiotowej umowy informował raportem bieżącym nr 18/2017 z 30 maja
2017 r. Jednocześnie KB DOM Sp. z o.o. został wezwany do zapłaty kary umownej w wysokości 3.639 tys. PLN.
W dniu 02.03.2018 r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o. - spółki zależnej, informację o wpłynięciu w dniu 2 marca
2018 r. do KB DOM Sp. z o.o. pism z ING Banku Śląskiego S.A. stanowiących wypowiedzenie następujących umów
kredytowych:

umowy wieloproduktowej nr 891/2016/00000769/00 z 22 lipca 2016 r., oraz

umowy nr 891/2017/00001024/00 z 28 lipca 2017 r.
Wypowiedzenie ww. umów nastąpiło z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
W dniu 05.03.2018 r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o. - spółki zależnej, informację o wpłynięciu w dniu 5 marca
2018 r. do KB DOM Sp. z o.o. oświadczenia JHM Development SA („Spółka”) o odstąpieniu od umowy zawartej z KB DOM
Sp. z o.o. w dniu 22.12.2016r., o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2016 z dnia 22.12.2016r.
Spółka wezwała także KB DOM Sp. z o.o. do zapłaty kary umownej za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych,
objętych w/w umową.
W dniu 09.03.2018 r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o. - spółki zależnej, informację o wpłynięciu w dniu 9 marca
2018 r. do KB DOM Sp. z o.o. oświadczenia NAPOLLO 5 Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie o odstąpieniu od umowy w części
dotychczas niewykonanej, ze skutkiem doręczenia oświadczenia, zawartej z KB DOM Sp. z o.o. w dniu 16.05.2017r., o
zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2017 z dnia 16.05.2017r.
Spółka wezwała także KB DOM Sp. z o.o. do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia w/w umowy, z tytułu
odstąpienia od umowy.
W dniu 21.03.2018r. przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymał informację od pełnomocnika - reprezentującego
Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej spółki zależnej od Spółki tj. KB DOM Sp. z.o.o. o złożeniu
przez niego do Prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków
zarządu KB DOM Sp. z o.o. oraz byłego członka zarządu Spółki, przestępstw określonych w art. 296 § 3 KK oraz art. 587§1
KSH w zw. z art. 12 KK w zw. z art. 296 §1 KK, polegających na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na
siebie zobowiązaniu, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem KB DOM
Sp. z o.o., a także przedstawianiu Radzie Nadzorczej nieprawdziwych danych dotyczących sytuacji finansowej Spółki i KB
DOM Sp. z o.o. oraz możliwości ich restrukturyzacji, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów (w rozumieniu KK)
w majątku Spółki oraz KB DOM Sp. z o.o..
Rada Nadzorcza postanowiła podać niniejszą informację do publicznej wiadomości, gdyż w ocenie Rady Nadzorczej
informacja dotycząca podjęcia działań przed prokuraturą, dotyczących czynności niektórych byłych członków zarządu KB
DOM Sp. z o.o. i członka zarządu Spółki, może być istotna dla akcjonariuszy i wskazuje na dążenie Rady Nadzorczej Spółki
oraz Rady Nadzorczej KB DOM Sp. z o.o. do pełnego wyjaśnienia opisanych powyżej spraw.
Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ z siedzibą w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowił o zwrocie wniosku KB DOM sp. z o.o. o otwarcie postępowania
sanacyjnego, z uwagi na nie usunięcie przez podmiot zależny braków formalnych we wniosku. Zarządzeniem z dnia 28 maja
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2018 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ z siedzibą w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy uznał, iż wniosek dłużnika KB DOM
sp. z o.o o otwarcie postępowania sanacyjnego, po dołączeniu przez dłużnika pisma z dnia 21.05.2018r., spełnia wymogi
formalne, a zatem przy uwzględnieniu wniosku dłużnika z dnia 21.05.2018r. o ponowne rozpoznanie, sprawie można nadać
dalszy bieg.
W dniu 26 kwietnia 2018 roku Zarząd otrzymał informację o złożeniu przez KB DOM SP. z o.o. w dniu 26 kwietnia 2018 r.
(data nadania przesyłki pocztowej) zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych
członków zarządu KB DOM Sp. z o.o., oraz byłego głównego księgowego KB DOM Sp. z o.o., przestępstw określonych w
art. 296 §3 kodeksu karnego w zw. z art. 587 §1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 77 ustawy o rachunkowości w
zw. z art. 11 §2 kodeksu karnego, w związku ze sprzedażą majątku, w tym środków trwałych KB DOM Sp. z o.o., co mogło
spowodować szkodę wielkich rozmiarów w rozumieniu Kodeksu karnego w majątku KB DOM Sp. z o.o..
W dniu 2 maja 2018 roku Zarząd GPW podjął Uchwałę nr 416/2018 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki od dnia 2
maja 2018 roku, na podstawie art. 20 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w związku
z żądaniem zgłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Żądanie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta związane było
z brakiem sporządzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych za rok 2017.
W dniu 7 maja 2018 roku Zarząd otrzymał od KB DOM SP. z o.o., informację o wpłynięciu w dniu 7 maja 2018 r. do KB DOM
SP. z o.o., Postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VI Wydział Gospodarczy z dnia 25 kwietnia 2018r. o
zabezpieczeniu majątku KB DOM SP. z o.o. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pani Brygidy
Tamary Wasilewskiej posiadającej licencję nr 720. Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego było
konsekwencją wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez KB DOM SP. z o.o.
W dniu 9 maja 2018 roku Zarząd otrzymał od do KB DOM SP. z o.o., informację o doręczeniu w dniu 9 maja 2018 r. przez
Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosku Pana Janusza Kowalczyk prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą "Kowalczyk - Materiały Budowlane Janusz Kowalczyk" o ogłoszenie upadłości do KB DOM
SP. z o.o.. W związku ze złożonym wnioskiem, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,
postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018r. postanowił o połączeniu sprawy z wniosku wierzyciela Janusza Kowalczyk z
wnioskiem dłużnika do KB DOM SP. z o.o. o ogłoszenie upadłości do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.
W dniu 18 maja 2018 roku Zarząd Spółki otrzymał od spółki zależnej KB DOM SP. z o.o., wezwanie do zapłaty kwoty
11 306 106,06 PLN, wynikającej z zawartych pomiędzy stronami umów pożyczek oraz kwoty 566 941,05 PLN wynikającej z
niezapłaconych faktur.
W dniu 18 maja 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) Zarząd Spółki złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w
Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości KB DOM S.A. z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 11
ust. 1 Prawa upadłościowego - utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych. W dniu 13 czerwca 2018 roku Sąd
Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, wydał zarządzenie o zwrocie wniosku Spółki o ogłoszenie
upadłości. Powodem zwrotu wniosku było, w ocenie Sądu, niedopełnienie przez Emitenta w wyznaczonym terminie,
wymogów formalnych związanych ze złożonym wnioskiem. Zarząd złożył na przedmiotowe postanowienie zażalenie i
oczekuje na jego rozpatrzenie.
W dniu 21 maja 2018r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o., zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę
Rejonową w Pucku, w związku ze złożonymi zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa przez niektórych
byłych członków Zarządu oraz głównego księgowego KB DOM Sp. z o.o.
W dniu 08 czerwca 2018r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o., zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez
Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, w związku ze złożonym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstw przez
niektórych byłych członków Zarządu KB DOM Sp. z o.o., w związku z działalnością KB DOM Sp. z o.o. prowadzoną na terenie
Federacji Rosyjskiej, polegających na niedopełnieniu ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w
gospodarowaniu mieniem KB DOM Sp. z o.o.
W dniu 13 lipca 2018 r. Zarząd Spółki powziął wiadomość od KB DOM SP. z o.o., o wydanym dnia 12 lipca 2018r. przez Sąd
Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, postanowieniu o zabezpieczeniu majątku KB DOM Sp. z o. o.
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Janusza Łepkowskiego posiadającego licencję nr
304 . Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego było konsekwencją złożonego przez KB DOM Sp. z o. o.
wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM SP. z o.o.
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W dniu 13 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w
przedmiocie uchylenia Postanowienia z dnia 25 kwietnia 2018r. wydanego przez ten Sąd w przedmiocie zabezpieczenia
majątku dłużnika KB Dom Sp. z o. o. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pani Brygidy Tamary
Wasilewskiej, a także wstrzymania rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego
orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

VII.

Ważniejsze czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, mające wpływ na działalność oraz wyniki Grupy
W dniu 27.02.2018r. Zarząd KB DOM Sp. z o.o. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział
Gospodarczy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM Sp. z o.o. i wniosek o ogłoszenie
upadłości KB DOM Sp. z o.o.
Złożenie ww. wniosków było następstwem dokonania przez nowy Zarząd KB DOM Sp. z o.o., powołany w dniu 1 lutego 2018
r., rewizji budżetów kontraktów na generalne wykonawstwo robót budowlanych oraz otrzymania w dniu 27 lutego 2018 r.
od ING Banku Śląskiego S.A. informacji o obniżeniu o 1.474 tys. PLN dostępnej kwoty limitu kredytowego.
Ze względu na zaistnienie przesłanek z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego (utrata zdolności do regulowania zobowiązań
pieniężnych), Zarząd KB DOM Sp. z o.o. był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jednak celem
nadrzędnym Zarządu KB DOM Sp. z o.o. jest przeprowadzenie skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego i w związku
z tym równocześnie złożono wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.
W dniu 18 maja 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) Zarząd Spółki złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w
Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości KB DOM S.A. z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 11
ust. 1 Prawa upadłościowego - utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych.
W marcu 2018 r. KB DOM Sp. z o.o. otrzymała oświadczenia kontrahentów o odstąpieniu od umów, które łączyły ich z KB
DOM Sp. z o.o. Jednocześnie KB DOM Sp. z o.o. została wezwana do zapłaty kar umownych wynikających z podpisanych
umów.
Konsekwencją powyższych zdarzeń było utworzenie w sprawozdaniu za 2017 rok rezerw na przyszłe straty w wysokości
14 434 tys. złotych. W rozliczeniu przychodów ze sprzedaży za 2017 rok Zarząd Spółki uwzględnił również kary umowne za
odstąpienie przez kontrahentów od podpisanych umów w łącznej wysokości 20 665 tys. złotych oraz kary za opóźnienia w
łącznej wysokości 3 271 tys. złotych. Utworzone rezerwy oraz uwzględnienie możliwych do naliczenia kar spowodowało, że
strata brutto na sprzedaży w segmencie Generalne wykonawstwo za 2017 rok wyniosła 34 047 tys. złotych.
Grupa przeprowadziła testy z tytułu utraty wartości aktywów według stanu na dzień 31.12.2017 r. i na dzień 30.06.2018 r.
W tym celu Zarząd Spółki zlecił zewnętrznemu podmiotowi przeprowadzenie wyceny wartości aktywów w spółce zależnej
- KB DOM sp. z o.o. - według stanu na 31 grudnia 2017 roku. W wyniku dokonanej oceny wartość spółki wyliczona metodą
zdyskontowanych przepływów pieniężnych na bazie danych ekonomicznych określonych w prognozie wyniosła 28 091 108
PLN.
W związku z powyższym Zarząd KB Dom S.A. podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość firmy w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym do wysokości z wyceny wynoszącej 28.091 tys. złotych. Wartość dokonanego
odpisu aktualizującego wyniosła 53.341 tys. złotych i została zaprezentowana w kosztach finansowych za 2017 rok. W
związku z tym, iż do dnia publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Sąd nie podjął decyzji o otwarciu postępowania
sanacyjnego oraz o jego warunkach w stosunku do spółki KB DOM Sp. z o.o., na dzień 30.06.2018 r. Zarząd zadecydował o
pozostawieniu wartości firmy na tym samym poziomie jak na dzień 31.12.2017 r. oraz postanowił do czasu decyzji Sądu nie
aktualizować wartości aktywów dot. inwestycji KB DOM SP. z o.o.

VIII.

Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego
Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy
Należy mieć na uwadze, iż w dniu 27.02.2018r. Zarząd KB DOM Sp. z o.o. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w
Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM Sp. z o.o. i wniosek
o ogłoszenie upadłości KB DOM Sp. z o.o. Złożenie ww. wniosków było następstwem: dokonania przez nowy Zarząd KB DOM
Sp. z o.o., powołany w dniu 1 lutego 2018 r., rewizji budżetów kontraktów na generalne wykonawstwo robót budowlanych
oraz otrzymania w dniu 27 lutego 2018 r. od ING Banku Śląskiego S.A. informacji o obniżeniu o 1.474 tys. PLN dostępnej
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kwoty limitu kredytowego. Ze względu na zaistnienie przesłanek z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego (utrata zdolności do
regulowania zobowiązań pieniężnych), Zarząd KB DOM Sp. z o.o. był zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości, jednak celem nadrzędnym Zarządu jest przeprowadzenie skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego i w
związku z tym równocześnie złożono wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.
W dniu 02.03.2018 r. Zarząd KB DOM SP. z o.o. otrzymał pisma z ING Banku Śląskiego S.A. stanowiące wypowiedzenie umów
kredytowych pomiędzy bankiem a spółką zależną.
W marcu 2018 r. KB DOM Sp. z o.o. otrzymała oświadczenia kontrahentów o odstąpieniu od umów, które łączyły ich z KB
DOM Sp. z o.o. Jednocześnie KB DOM Sp. z o.o. została wezwana do zapłaty kar umownych wynikających z podpisanych
umów.
W dniu 18 maja 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) Zarząd KB Dom S.A. złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ
w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości KB DOM S.A. z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 11
ust. 1 Prawa upadłościowego - utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych. W dniu 13 czerwca 2018 roku Sąd
Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, wydał zarządzenie o zwrocie wniosku Spółki o ogłoszenie
upadłości. Powodem zwrotu wniosku było, w ocenie Sądu, niedopełnienie przez Emitenta w wyznaczonym terminie,
wymogów formalnych związanych ze złożonym wnioskiem. Zarząd złożył na przedmiotowe postanowienie zażalenie i
oczekuje na jego rozpatrzenie.

W związku z powyższymi zdarzeniami, Zarząd Spółki identyfikuje ryzyko utraty płynności finansowej przez Spółkę i Grupę
Kapitałową.
W dniu 13 lipca 2018 r. Zarząd Spółki powziął wiadomość od KB DOM SP. z o.o., o wydanym dnia 12 lipca 2018r. przez Sąd
Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, postanowieniu o zabezpieczeniu majątku KB DOM Sp. z o. o.
poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Janusza Łepkowskiego. Zarząd KB Dom Sp. z o. o.
oczekuje, że Sąd wyda pozytywną decyzję odnośnie otwarcia postępowania sanacyjnego. Otwarcie postępowania
sanacyjnego na warunkach zaproponowanych przez KB DOM Sp. z o.o. (w tym założenie, że dotychczasowe zobowiązania
spółki zależnej zostaną zamienione na kapitał) oraz skuteczna restrukturyzacja, w tym skoncentrowanie działalności
gospodarczej w segmencie prefabrykacji, są sposobem na zminimalizowanie ryzyka utraty płynności finansowej.
Poza opisanym powyżej ryzykiem utraty płynności finansowej oraz ryzykami związanymi ze złożonymi wnioskami o otwarcie
postępowania upadłościowego oraz sanacyjnego Zarząd identyfikuje inne ryzyka typowe dla prowadzonej działalności.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów
Koszty operacyjne i inne koszty Grupy mogą wzrosnąć przy równoczesnym braku odpowiedniego wzrostu obrotów.
Do czynników, które mogą powodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów, zaliczyć można:








inflację;
wzrost podatków i innych opłat publicznoprawnych;
zmiany w przepisach prawa (w tym zmiany dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
o ochronie środowiska) lub w polityce rządowej, które zwiększają koszty utrzymania zgodności z takimi
przepisami lub polityką;
wzrost kosztów finansowania;
wzrost kosztów materiałów i surowców używanych w produkcji;
wzrost kosztów usług podwykonawców.

Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Grupy.

Ryzyko związane z decyzjami administracyjnymi
Grupa nie może zapewnić, że poszczególne pozwolenia, zezwolenia lub zgody wymagane w związku prowadzoną
działalnością zostaną uzyskane przez Grupę ani że jakiekolwiek obecne lub przyszłe pozwolenia, zezwolenia
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lub zgody nie zostaną wzruszone. Nieuzyskanie takich zezwoleń, zgód i pozwoleń lub ich wzruszenie może negatywnie
wpłynąć na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki i Grupy.

Ryzyko związane z pozyskiwaniem środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia działalności
i dalszego rozwoju
Nie można wykluczyć, iż w przyszłości Grupa w celu zrealizowania planowanych działań i dalszego rozwoju prowadzonej
działalności potrzebować będzie dodatkowych środków obrotowych, pozyskanych np. poprzez zaciągnięcie kredytu lub
pożyczki. Nie ma jednak pewności, że działania podejmowane przez Grupę w tym okresie okażą się skuteczne. Rozwój
działalności Grupy może ulec ograniczeniu, jeśli pozyskiwanie przez nią środków finansowych będzie nieskuteczne lub jeśli
środki finansowe będą pozyskiwane na niekorzystnych warunkach.

Ryzyko związane z podatkami
Zmiany w przepisach podatkowych mogą mieć znaczący wpływ na działalność Grupy. Ryzyko podatkowe w Polsce jest
wyższe niż w krajach rozwiniętych, w których systemy podatkowe są bardziej stabilne. System podatkowy w Polsce ulega
ciągłym zmianom zmierzającym do dostosowania go zarówno do dynamicznego wzrostu gospodarczego, jak i do wymogów
prawa Unii Europejskiej. Zakres zmian, ich treść oraz trudności interpretacyjne w stosowaniu nowych regulacji stanowią
utrudnienie w prowadzeniu działalności, a w szczególności w planowaniu tej działalności pod kątem podatkowym.

IX.

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną z podmiotami
powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi
charakter tych transakcji
W analizowanym okresie I półrocza 2018 r. w Grupie nie wystąpiły transakcje zawierane między podmiotami powiązanymi
na warunkach innych niż rynkowe.

X.

Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub
udzieleniu gwarancji
W I półroczu 2018 roku emitent ani jednostka od niego zależna nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki, ani nie udzielały
gwarancji.

XI.

Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na
dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie półrocznym w stosunku do wyników
prognozowanych
Grupa nie publikowała prognozy wyników finansowych.

XII.

Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na
w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

osiągnięte przez nią wyniki

W tym kontekście szczególnie ważnym elementem są:
- złożenie w dniu 27.02.2018r. przez Zarząd KB DOM Sp. z o.o. (data nadania przesyłki pocztowej) do Sądu Rejonowego
Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB
DOM Sp. z o.o. i wniosku o ogłoszenie upadłości KB DOM Sp. z o.o. Decyzja Sądu będzie miała decydujące znaczenie dla
określenia wartości KB DOM Sp. z o.o. w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
- złożenie w dniu 18 maja 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) przez Zarząd Spółki do Sądu Rejonowego Gdańsk
Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosku o ogłoszenie upadłości KB DOM S.A. z uwagi na zaistnienie przesłanek
z art. 11 ust. 1 Prawa upadłościowego - utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych.
Złożony w dniu 18 maja 2018 r. wniosek Zarządu KB DOM S.A. o ogłoszenie upadłości stanowił przesłankę do sporządzenia
sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku przy założeniu braku kontynuowania działalności gospodarczej. Pomimo
tego Zarządy obu spółek oczekują, że Sąd wyda pozytywną decyzję odnośnie otwarcia postępowania sanacyjnego na
warunkach zaproponowanych przez KB DOM SP. z o.o. Otwarcie postępowania sanacyjnego oraz skuteczna restrukturyzacja
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spółki zależnej, w tym skoncentrowanie działalności gospodarczej w segmencie prefabrykacji, daje szansę na
kontynuowanie działalności przez KB DOM Sp. z o.o. W momencie decyzji Sądu zostanie dokonana ponowna wycena
aktywów KB DOM S.A. oraz Grupy Kapitałowej KB DOM.

XIII.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego
lub organem administracji publicznej
Na dzień 30 czerwca 2018 roku przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej toczą się postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności, których stroną byłaby KB DOM
S.A. lub jej jednostka zależna na łączną kwotę 7.024 tys. złotych, z czego kwotę 3.554 tys. złotych stanowią sprawy sądowe,
w których spółki z Grupy występują w roli powoda, a kwotę 3.470 tys. złotych stanowią sprawy sądowe, w których Spółki
Grupy występują w roli pozwanego. Postępowaniem o największej wartości (przekraczającej 10% kapitałów własnych KB
DOM S.A.), w której spółki z Grupy występują w roli powoda jest pozew wniesiony w dniu 16 stycznia 2018 roku przez KB
DOM Sp. z o.o. (spółka zależna) przeciwko BUDOMAL ESTATE SP. z o.o. sp. komandytowej o zapłatę kwoty 2.988 tys. złotych
wynikającej z niezapłaconych przez dłużnika faktur. Dłużnik zaskarżył w marcu 2018 roku nakaz zapłaty do kwoty 1.144 tys.
złotych. W związku z powyższym nakaz zapłaty wydany na rzecz KB Dom Sp. z o.o. uprawomocnił się w części – do kwoty
1.843 tys. złotych. Powyższa kwota jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Postępowaniem o największej wartości
(przekraczającej 10% kapitałów własnych KB DOM S.A.), w której spółki z Grupy występują w roli pozwanego jest pozew
wniesiony przez FABET-KONSTRUKCJE Sp. z o.o przeciwko KB DOM Sp. z o.o. (spółka zależna) o zapłatę kwoty 2.997 tys.
złotych wynikającej z niezapłaconych przez dłużnika faktur. Pozwanym solidarnie obok KB DOM Sp. z o.o. jest NAPOLLO 5
Sp. z o.o.. Sprawa jest w toku.
Ponadto, w okresie 6 miesięcy zakończonym dnia 30 czerwca 2018 roku oraz po dniu bilansowym miały miejsce następujące
zdarzenia:
W dniu 27.02.2018r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o. - spółki zależnej, informację o złożeniu przez nią w dniu
27 lutego 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) do Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku VI Wydział
Gospodarczy wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM Sp. z o.o. i wniosku o ogłoszenie
upadłości KB DOM Sp. z o.o.
Zarządzeniem z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ z siedzibą w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowił o zwrocie wniosku KB DOM sp. z o.o. o otwarcie postępowania
sanacyjnego, z uwagi na nie usunięcie przez podmiot zależny braków formalnych we wniosku. Zarządzeniem z dnia 28 maja
2018 roku, Sąd Rejonowy Gdańsk Północ z siedzibą w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy uznał, iż wniosek dłużnika KB DOM
sp. z o. o. o otwarcie postępowania sanacyjnego, po dołączeniu przez dłużnika pisma z dnia 21.05.2018r., spełnia wymogi
formalne, a zatem przy uwzględnieniu wniosku dłużnika z dnia 21.05.2018r. o ponowne rozpoznanie, sprawie można nadać
dalszy bieg.
W dniu 9 maja 2018 roku Zarząd Spółki otrzymał od do KB DOM SP. z o.o., informację o doręczeniu w dniu 9 maja 2018 r.
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, wniosku Pana Janusza Kowalczyk prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą "Kowalczyk - Materiały Budowlane Janusz Kowalczyk" o ogłoszenie upadłości do KB DOM
SP. z o.o.. W związku ze złożonym wnioskiem, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy,
postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2018r. postanowił o połączeniu sprawy z wniosku wierzyciela Janusza Kowalczyk z
wnioskiem dłużnika do KB DOM SP. z o.o. o ogłoszenie upadłości do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia.
W dniu 7 maja 2018 roku Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM SP. z o.o., informację o wpłynięciu w dniu 7 maja 2018 r. do
KB DOM SP. z o.o., Postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ VI Wydział Gospodarczy z dnia 25 kwietnia 2018r. o
zabezpieczeniu majątku KB DOM SP. z o.o. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pani Brygidy
Tamary Wasilewskiej posiadającej licencję nr 720. Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego było
konsekwencją wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez KB DOM SP. z o.o.
W dniu 13 lipca 2018 r. Zarząd Spółki powziął wiadomość od KB DOM SP. z o.o., o wydanym dnia 12 lipca 2018r. przez Sąd
Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, postanowieniu o zabezpieczeniu majątku KB DOM poprzez
ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pana Janusza Łepkowskiego posiadającego licencję nr 304 .
Ustanowienie przez Sąd tymczasowego nadzorcy sądowego było konsekwencją złożonego przez KB DOM wniosku o
otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do KB DOM SP. z o.o.
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W dniu 13 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wydał postanowienie w
przedmiocie uchylenia Postanowienia z dnia 25 kwietnia 2018r. wydanego przez ten Sąd w przedmiocie zabezpieczenia
majątku dłużnika KB Dom Sp. z o. o. poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pani Brygidy Tamary
Wasilewskiej, a także wstrzymania rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego
orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.
W dniu 01.03.2018 r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o. - spółki zależnej, informację o złożeniu przez KB DOM Sp.
z o.o. w dniu 1 marca 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia,
przez niektórych byłych członków zarządu KB DOM Sp. z o.o., przestępstw określonych w art. 296 § 1 i 3 Kodeksu karnego
w związku z działalnością KB DOM Sp. z o.o. prowadzoną na terenie Federacji Rosyjskiej, polegających na niedopełnieniu,
wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej
staranności w gospodarowaniu mieniem KB DOM Sp. z o.o., co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów (w
rozumieniu Kodeksu karnego) w majątku KB DOM Sp. z o.o.
W dniu 21.03.2018r. przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymał informację od pełnomocnika - reprezentującego
Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej spółki zależnej od Spółki tj. KB DOM Sp. z.o.o. o złożeniu
przez niego do Prokuratury zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych byłych członków
zarządu KB DOM Sp. z o.o. oraz byłego członka zarządu Spółki, przestępstw określonych w art. 296 § 3 KK oraz art. 587§1
KSH w zw. z art. 12 KK w zw. z art. 296 §1 KK, polegających na niedopełnieniu, wbrew przepisom ustawy i przyjętemu na
siebie zobowiązaniu, ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w gospodarowaniu mieniem KB DOM
Sp. z o.o., a także przedstawianiu Radzie Nadzorczej nieprawdziwych danych dotyczących sytuacji finansowej Spółki i KB
DOM Sp. z o.o. oraz możliwości ich restrukturyzacji, co mogło spowodować szkodę wielkich rozmiarów (w rozumieniu KK)
w majątku Spółki oraz KB DOM Sp. z o.o.
W dniu 26 kwietnia 2018 roku Zarząd Spółki otrzymał informację o złożeniu przez KB DOM SP. z o.o. w dniu 26 kwietnia
2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia, przez niektórych
byłych członków zarządu KB DOM Sp. z o.o., oraz byłego głównego księgowego KB DOM Sp. z o.o., przestępstw określonych
w art. 296 §3 kodeksu karnego w zw. z art. 587 §1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 77 ustawy o rachunkowości w
zw. z art. 11 §2 kodeksu karnego, w związku ze sprzedażą majątku, w tym środków trwałych KB DOM Sp. z o.o., co mogło
spowodować szkodę wielkich rozmiarów w rozumieniu Kodeksu karnego w majątku KB DOM Sp. z o.o.
W dniu 21 maja 2018r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o., zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez Prokuraturę
Rejonową w Pucku, w związku ze złożonymi zawiadomieniami o możliwości popełnienia przestępstwa przez niektórych
byłych członków Zarządu oraz głównego księgowego KB DOM Sp. z o.o.
W dniu 08 czerwca 2018r. Zarząd Spółki otrzymał od KB DOM Sp. z o.o., zawiadomienie o wszczęciu śledztwa przez
Prokuraturę Okręgową w Gdańsku, w związku ze złożonym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstw przez
niektórych byłych członków Zarządu KB DOM Sp. z o.o., w związku z działalnością KB DOM Sp. z o.o. prowadzoną na terenie
Federacji Rosyjskiej, polegających na niedopełnieniu ciążących na nich obowiązków zachowania należytej staranności w
gospodarowaniu mieniem KB DOM Sp. z o.o.
W dniu 10 października 2018 r. Zarząd Spółki otrzymał jako pokrzywdzony z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów w
Warszawie, zawiadomienie o wszczęciu, na mocy postanowienia z dnia 2 października 2018r., śledztwa w związku ze
złożonymi zawiadomieniami o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez niektórych byłych członków
Zarządu Spółki.
W dniu 18 maja 2018 r. (data nadania przesyłki pocztowej) Zarząd Spółki złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w
Gdańsku VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości KB DOM S.A. z uwagi na zaistnienie przesłanek z art. 11
ust. 1 Prawa upadłościowego - utrata zdolności do regulowania zobowiązań pieniężnych. W dniu 13 czerwca 2018 roku Sąd
Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy, wydał zarządzenie o zwrocie wniosku Spółki o ogłoszenie
upadłości. Powodem zwrotu wniosku było, w ocenie Sądu, niedopełnienie przez Emitenta w wyznaczonym terminie,
wymogów formalnych związanych ze złożonym wnioskiem. Zarząd złożył na przedmiotowe postanowienie zażalenie. W
dniu 8 listopada 2018 roku wpłynęło do spółki Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy
Odwoławczy z dnia 30 października 2018r., na mocy którego Sąd uchylił zaskarżone przez Emitenta zarządzenie
Przewodniczącego w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku z dnia 13 czerwca 2018r. w przedmiocie zwrotu wniosku
o ogłoszenie upadłości spółki i postanowił o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.
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XIV.

Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej
wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań
Wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki zostały zamieszczone w Skróconym śródrocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz w niniejszym Sprawozdaniu Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A.

Zarząd Korporacji Budowlanej Dom S.A.

Grzegorz Dobrowolski
Prezes Zarządu
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