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1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 i 2021 roku.  

Wyniki finansowe 

  w tys. PLN   w tys. EUR  

 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 
2022 

(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 
2021 

(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 
2022 

(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 
2021 

(niebadane) 

Przychody z umów z klientami 142 096 100 888 30 577 22 066 

Zysk z działalności operacyjnej 68 706 43 531 14 784 9 521 

Zysk przed opodatkowaniem 70 423 44 834 15 154 9 806 

Zysk netto przypadający na: 55 035 35 354 11 843 7 733 

Właścicieli Jednostki Dominującej 55 146 35 412 11 867 7 745 

Udziały niekontrolujące (111) (58) (24) (13) 

Całkowite dochody ogółem przypadające na: 55 851 35 268 12 018 7 714 

Właścicieli Jednostki Dominującej 55 962 35 326 12 042 7 726 

Udziały niekontrolujące (111) (58) (24) (13) 

 

Przepływy pieniężne 

  w tys. PLN   w tys. EUR  

 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 
2022 

(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 
2021 

(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 
2022 

(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 
2021 

(niebadane) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

71 329 44 336 15 349 9 697 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(12 539) (6 440) (2 698) (1 409) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

(2 293) (12 384) (493) (2 709) 

Przepływy pieniężne netto, razem 56 497 25 512 12 157 5 580 

 

Sytuacja majątkowa 

  w tys. PLN   w tys. EUR  

 

31 marca 
2022 

(niebadane) 

31 grudnia 
2021 

31 marca 
2022 

(niebadane) 

31 grudnia 
2021 

Aktywa trwałe 239 838 227 271 51 550 49 413 

Aktywa obrotowe 345 824 272 434 74 331 59 233 

Aktywa razem 585 662 499 705 125 881 108 646 

       
Kapitał własny przypisany właścicielom Jednostki 
Dominującej 

313 059 249 145 67 288 54 169 

Kapitał udziałowców niekontrolujących 11 12 2 3 

Zobowiązania długoterminowe 49 741 51 212 10 691 11 134 

Zobowiązania krótkoterminowe 222 851 199 336 47 899 43 340 

Kapitał własny i zobowiązania razem 585 662 499 705 125 881 108 646 



Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2022 roku 

Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej 

 

7 

 

Przeliczenie wybranych danych finansowych na euro zostało dokonane według następujących zasad: 

• pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych 

– według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez 

Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 

stycznia do 31 marca 2022 roku – 4,6472 EUR/PLN oraz od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku 

– 4,5721 EUR/PLN; 

• pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank 

Polski na dzień 31 marca 2022 roku – 4,6525 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2021 roku – 

4,5994 EUR/PLN. 
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2.1 Struktura Grupy 

Spółka jest podmiotem sprawującym bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad wszystkimi spółkami 

wchodzącymi w skład Grupy. 

Na dzień 31 marca 2022 roku w skład Grupy wchodzili: (i) Spółka, (ii) spółki bezpośrednio zależne w 

100% od Spółki: eRecruitment Solutions sp. z o.o.; oraz BinarJobs sp. z o.o., (iii) spółki pośrednio 

zależne od Spółki w 100% (poprzez eRecruitment Solutions sp. z o.o.) eRecrutiment Solutions Ukraine 

TOV oraz HumanWay sp. z o.o. w likwidacji oraz (iv) spółki zależne w 67% od Spółki: Robota 

International TOV oraz Snowless Global Ltd. Spółka jest Jednostką Dominującą w Grupie. 

Tabela 1 Struktura Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. 
 

 Segment Polska Segment Ukraina 

Nazwa i forma 
prawna 

Grupa 
Pracuj S.A. 

eRecruitme
nt Solutions  

sp. z o.o. 

HumanWay  
sp. z o.o.  

w likwidacji 

BinarJobs 
sp. z o.o. 

Robota 
International 

TOV 

Snowless 
Global 

Ltd 

eRecruitme
nt Solutions 

Ukraine 
TOV 

Siedziba 
Warszawa, 

Polska 
Warszawa, 

Polska 
Warszawa, 

Polska 
Warszawa, 

Polska 
Kijów, 

Ukraina 
Nikozja, 

Cypr 
Kijów, 

Ukraina 

Adres 

ul. Prosta 
68, 00-838 
Warszawa 

ul. Prosta 
68, 00-838 
Warszawa 

ul. Prosta 
68, 00-838 
Warszawa 

ul. Prosta 
68, 00-838 
Warszawa 

ul. 
Melnikova, 

04050 Kijów 

Demosth
enni 

Severi 
12, 1080 
Nikozja 

ul. 
Melnikova, 

04050 
Kijów 

Kapitał 
zakładowy (%) 

100% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 

% w kapitale 100% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 

% w głosach 100% 100% 100% 100% 67% 67% 100% 

Przedmiot 
działalności 

Usługi 
reklamowe 

Przetwarza
nie danych, 

hosting i 
podobna 

działalność 

Przetwarza
nie danych, 

hosting i 
podobna 

działalność 

Usługi 
reklamowe 

Usługi 
reklamowe 

Usługi 
związane 

z 
udzielani

em 
licencji 

Przetwarza
nie danych, 

hosting i 
podobna 

działalność 

Źródło: Spółka 



Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. 

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2022 roku 

Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej 

11 

 

 

W pierwszym kwartale 2022 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze kapitałowej Grupy. 

2.2 Zmiany w składzie i strukturze Grupy po dacie bilansowej 

Po dacie bilansowej nie wystąpiły zmiany w strukturze kapitałowej Grupy. 

2.3 Segmenty operacyjne Grupy 

W Grupie wyodrębnia się następujące segmenty operacyjne: 

• Segment Polska – segment obejmujący podmioty osiągające przychody na rynku polskim, 

którego wyniki są regularnie analizowane przez Zarząd Jednostki Dominującej jako główny 

organ decyzyjny. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: Grupa Pracuj S.A., 

eRecruitment Solutions sp. z o.o., HumanWay sp. z o.o. w likwidacji, BinarJobs sp. z o.o. 

Poszczególne podmioty wchodzące w skład segmentu oferują kompleksowe projekty 

rekrutacyjne oraz wizerunkowe; 

• Segment Ukraina – segment obejmuje spółki osiągające przychody na rynku ukraińskim. Wyniki 

spółek wchodzących w skład tego segmentu są przedmiotem okresowej weryfikacji przez 

Zarząd Jednostki Dominującej. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: Robota 

International TOV, eRecruitment Solutions Ukraine TOV oraz Snowless Global Ltd (spółka 

zarejestrowana na Cyprze, świadcząca usługi związane z udzielaniem licencji dla spółki Robota 

International TOV). Spółki działające na rynku ukraińskim oferują podobnie, jak spółki działające 

na rynku polskim, kompleksowe projekty rekrutacyjne. 
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2.4 Podsumowanie działalności  

• W pierwszym kwartale 2022 roku przychody Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. wyniosły 

142,1 mln PLN i były wyższe o 40,8 % w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. 

Na wzrost przychodów miała wpływ przede wszystkim rekordowa liczba Projektów 

Rekrutacyjnych w serwisie pracuj.pl, która w omawianym okresie wzrosła o 36,0% r/r i wyniosła 

152 tysiące. W serwisie robota.ua liczba ta nieznacznie spadła do 207 tysięcy, co oznacza 

ujemną dynamikę na poziomie 4,3% r/r. W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wzrost 

liczby Aktywnych Klientów odnotował również eRecruiter – o 13,0% r/r. 

• Zysk operacyjny na poziomie skorygowanej EBITDA wzrósł w pierwszym kwartale o 55,8 % i 

wyniósł 79,9 mln PLN względem 51,3 mln PLN wypracowanych w tym samym okresie rok 

wcześniej.  

• Skorygowana marża EBITDA wyniosła w pierwszym kwartale 2022 roku 56,0%. Przyczyniły się 

do tego głównie wzrost liczby Projektów Rekrutacyjnych w serwisie pracuj.pl oraz wzrost Liczby 

Aktywnych Klientów eRecruiter, przy utrzymaniu efektywnej struktury kosztów w Grupie. 

• Należy podkreślić, że wyniki wypracowane w pierwszym kwartale 2022 roku nie odzwierciedlają 

w pełni wpływu konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki finansowe Grupy Pracuj. Spółka 

prowadzi swoją działalność na rynku ukraińskim, za pośrednictwem serwisu internetowego 

robota.ua. Po 24 lutego 2022 roku Grupa Pracuj dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 

bezpieczeństwo swoim pracownikom, jednocześnie umożliwiając płynne działanie operacyjne 

serwisu. Szereg podjętych inicjatyw, zarówno w Polsce jak i w Ukrainie, pozwala na 

prowadzenia działalności zgodnie z założonym modelem biznesowym.   

Wyniki operacyjne Grupy Pracuj na rynku ukraińskim w całym pierwszym kwartale 2022 roku 

są wypadkową bardzo dobrych wyników sprzedażowych aż do momentu rozpoczęcia konfliktu 

zbrojnego oraz jego negatywnego wpływu na działalność po 24 lutego 2022 roku. 

• Na dzień 31 marca 2022 roku saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w Grupie wynosiło 

241,4 tys. PLN i wzrosło o 30,6% względem 31 grudnia 2021 roku. Zmiana ta wynikała głównie 

z wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy. Dodatkowo na dzień 31 marca 2022 

roku Grupa i Spółka nie posiadały zobowiązań z tytułu kredytów. 
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2.5 Czynniki mające wpływ na wynik finansowy i działalność operacyjną  

• Konflikt zbrojny w Ukrainie 

Wybuch konfliktu zbrojnego w Ukrainie 24 lutego 2022 roku miał i nadal ma negatywny wpływ zarówno 

na wyniki finansowe segmentu Ukraina oraz działalność operacyjną spółki Robota International TOV. 

Na dzień publikacji niniejszego Raportu Grupa nie jest w stanie oszacować wpływu toczącej się wojny 

na terenie Ukrainy na jej działalność w dłuższym horyzoncie czasowym. Zarząd na bieżąco analizuje 

wszystkie zdarzenia i podejmuje działania dążące do zapewnienia ciągłości operacyjnej serwisu 

robota.ua. Na dzień sporządzenia niniejszego Raportu, nie wystąpiły żadne przesłanki, które 

wskazywałyby na utratę możliwości działalności Grupy Pracuj w Ukrainie. O wszelkich zmianach Spółka 

będzie informować raportami bieżącymi. 

• Sytuacja gospodarcza oraz czynniki makroekonomiczne  

Działalność Grupy prowadzona w Polsce jest bezpośrednio powiązana z krajowym rynkiem pracy i w 

znacznym stopniu kształtowana przez czynniki makroekonomiczne. Według prognoz Banku 

Światowego PKB Polski w 2022 roku wyniesie 3,9%1, podczas gdy Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

podaje w swoich szacunkach 3,7%2.  

Szacuje się, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w marcu 2022 wynosiła 5,4%3. W pierwszym 

kwartale 2022 roku średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6.338,46 PLN brutto, 

a inflacja CPI sięgnęła 9,7%4. Według Komisji Europejskiej5 prognozuje się dalszy szybki wzrost płacy 

– 9,5% w 2022 roku, ale mocno związany z poziomem inflacji. Zmiany cen wpływają zarówno na 

przychody, jak i koszty operacyjne przedsiębiorstw. 

Dane makroekonomiczne w Ukrainie są szacunkowe i w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego nie 

miarodajne. W związku z trwającym w Ukrainie stanem wojennym oficjalne dane makroekonomiczne 

za pierwszy kwartał 2022 roku nie zostały opublikowane przez urząd statystyczny. Według szacunków 

wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców z terytorium Ukrainy 

wyemigrowało ponad 5,8 mln mieszkańców. Nie mniej jednak należy podkreślić, że analizując strukturę 

przychodów wypracowanych przez Grupę Kapitałową Grupa Pracuj S.A. w 2021 roku, to segment 

Ukraina odpowiedzialny był w 10,0%. 

• Rynek kandydata w Polsce 

Zmiany sytuacji gospodarczej w kraju wpływają na siłę nabywczą społeczeństwa oraz ceny produktów 

i usług, a co za tym idzie skłonność do wydatków konsumpcyjnych i podejmowania ryzyka.  

Wzrost poziomu wynagrodzenia może przekładać się na większą aktywność kandydatów na rynku pracy 

(zmiana miejsca zatrudnienia bezpośrednio związana jest z wzrostem wynagrodzenia).  

Dodatkowo, rynek kandydata (pracownika) wpływa na wzrost kosztów pozyskania pracownika przez 

pracodawców, którzy są skłonni płacić więcej, aby osiągnąć pożądane cele rekrutacyjne.  

Według danych NBP odsetek przedsiębiorstw raportujących wolne wakaty już w 2021 roku był 

historycznie najwyższy – 48,5%6 i pozwala przypuszczać, że trend ten utrzyma się w 2022 roku.  

 
1 https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects 
2 https://www.imf.org/en/Countries/POL 

3 GUS; https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-
1990-2022,4,1.html 
4GUS;https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-

inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/ 
5 https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2022/spring/ecfin_forecast_spring_2022_pl_en.pdf 
6 https://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_1_kw_2022.pdf 

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
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3. OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH I SYTUACJI MAJĄTKOWEJ 

3.1 Wyniki operacyjne 

Prezentowane wybrane wskaźniki operacyjne są danymi szacunkowymi Spółki oraz Grupy i nie mogą 

stanowić podstawy do porównania z innymi podmiotami na rynku, jak i prognozowania jej kondycji 

finansowej i operacyjnej. 

Tabela 2 Wybrane wskaźniki operacyjne dla Grupy Kapitałowej i Spółki 

Wskaźnik operacyjny 

3 miesiące 
zakończone 
 31 marca Zmiana (r/r) 

2022 2021 

Pracuj.pl      

Liczba Projektów Rekrutacyjnych (w tysiącach)(1)  152 111 36,0% 

Średnia Cena Projektów Rekrutacyjnych (PLN)(2)  787 724 8,6% 

eRecruiter      

Liczba  Aktywnych Klientów  1 656 1 465 13,0% 

Robota.ua      

Liczba Projektów Rekrutacyjnych (w tysiącach) (1)  207 216 (4,3%) 

Liczba Bezpłatnych Projektów Rekrutacyjnych (w tysiącach)  96 94 1,9% 

Liczba Płatnych Projektów Rekrutacyjnych (w tysiącach)  111 122 (9,1%) 

Średnia Cena Płatnego Projektu Rekrutacyjnego (UAH)(3) 675 612 10,3% 

Średnia Cena Płatnego Projektu Rekrutacyjnego (PLN)(3)  95 83 15,6% 

Źródło: Spółka 

Uwagi: 
(1)  Liczba projektów rekrutacyjnych równa się liczbie kredytów, które zostały wykorzystane do zamieszczenia ofert pracy na Pracuj.pl lub robota.ua. 

W przypadku Pracuj.pl 1 kredyt może być zamieniony na wiele ofert pracy (oferty będą miały ten sam tytuł, ale różne lokalizacje - średnio 1,8-
2,1), natomiast w przypadku robota.ua 1 kredyt może być zamieniony tylko na 1 ofertę pracy na okres jednego miesiąca. 

(2)  Dla Pracuj.pl zdefiniowany jako przychód z projektów rekrutacyjnych (wykorzystane i przeterminowane kredyty na zamieszczanie ofert pracy + 
dodatki) podzielony przez liczbę projektów rekrutacyjnych.  

(3) Dla robota.ua zdefiniowane jako przychody ze sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych w segmencie Ukraina podzielone przez liczbę płatnych 
projektów rekrutacyjnych.  

 

1. Pracuj.pl (spółka Grupa Pracuj S.A.) 

• Rekordowo niski poziom bezrobocia w pierwszym kwartale 2022 roku oraz wysoka 

konkurencja i zwiększona aktywność na rynku kandydata przełożyły się na wzrost liczby 

Projektów Rekrutacyjnych o 36,0%; 

• Średnia Cena Projektu Rekrutacyjnego wzrosła w raportowanym okresie o 8,6% do 787 

PLN, co związane było przede wszystkim z oferowaniem dodatków do ogłoszeń 

rekrutacyjnych nabywanych przez klientów (dopasowanie oferty do indywidualnych 

potrzeb klientów) oraz rozpoczęciem w styczniu 2022 roku sprzedaży według nowego 

cennika;  

2. eRecruiter (spółka eRecruitment Solutions sp. z o.o.): 

• Liczba Aktywnych Klientów, korzystających z subskrypcji eRecruiter, wzrosła  

o 13,0% r/r, głównie dzięki coraz większej popularyzacji narzędzi typu ATS (Applicant 

Tracking System) i TAS (Talent Acquisition System), które tworzą zintegrowane 

środowisko do zarządzania głównymi obszarami HR, takimi jak pozyskiwanie oraz 

utrzymanie pracowników; 

 

3. Robota.ua (spółka Robota International TOV):  
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• W pierwszym kwartale 2022 roku całkowita liczba Projektów Rekrutacyjnych spadła z 

216 do 207 tysięcy - 4,3% r/r, w tym Liczba Płatnych Projektów Rekrutacyjnych o 9,1%,  

co było spowodowane wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 

roku; 

• Średnia cena Płatnego Projektu Rekrutacyjnego wzrosła o 10,3% r/r do 675 UAH , co 

związane było z wykorzystaniem przez klientów dodatków do ogłoszeń rekrutacyjnych 

w serwisie Robota.ua, w szczególności w dwóch pierwszych miesiącach 2022 roku. 

Dodatkowo Grupa monitoruje wskaźniki finansowe wskazane w tabeli poniżej, w celu oceny 

powtarzalnych wyników operacyjnych i określenia strategii ich poprawy. Wybrane przez Spółkę 

wskaźniki, nie są wymagane przez MSSF, ani nie są przygotowywane zgodnie z MSSF.  

Tabela 3 Wybrane wskaźniki finansowe dla Grupy Kapitałowej 

Wskaźnik finansowy 

3 miesiące zakończone 
 31 marca Zmiana (r/r) 

2022 2021 

EBITDA 71 795 46 403 54,7% 

Skorygowana EBITDA 79 856 51 253 55,8% 

Marża EBITDA (%) 51% 46% 4,5% 

Skorygowana marża EBITDA (%) 56% 51% 5,4% 

Źródło: Spółka  

Grupa stosuje poniższe definicje wybranych wskaźników finansowych: 

• EBITDA definiowana jako zysk/(stratę) z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację 

(zysk netto powiększony o obciążenie z tytułu podatku dochodowego, stratę na sprzedaży 

udziałów jednostek podporządkowanych, koszty finansowe i amortyzację oraz pomniejszony o 

udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności i przychody finansowe);  

• Skorygowaną EBITDA definiowana jako zysk/(stratę) z działalności operacyjnej powiększony o 

amortyzację (w tym amortyzację wartości firmy) skorygowany o rozpoznane, jak również 

odwrócone, a uprzednio rozpoznane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów, za dany 

okres wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz o wykazane w 

skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów koszty programów płatności w formie 

akcji i koszty oferty publicznej; 

• Marżę EBITDA dla danego okresu definiowana jako stosunek EBITDA w danym okresie do 

przychodów z umów z klientami za ten sam okres; 

• Skorygowaną marżę EBITDA dla danego okresu definiowana jako stosunek Skorygowanej 

EBITDA w danym okresie do przychodów z umów z klientami za ten sam okres. 
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3.2 Wyniki finansowe 

W pierwszym kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. wypracowała skonsolidowany 

zysk netto w wysokości 55,1 mln. PLN, tj. o 55,7% wyższy niż w tym samym okresie w poprzednim roku.  

Wykres 1 Zysk netto Grupy za pierwszy kwartał 2022 roku z wyszczególnieniem wpływu poszczególnych pozycji 
śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów 

 

Źródło: Spółka, Jako Inne koszty Grupa wykazuje następujące pozycje Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych 
dochodów: „Amortyzacja”; „Pozostałe koszty”; „Inne przychody operacyjne”; „Inne koszty operacyjne”; „Oczekiwane straty 
kredytowe”. 
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Tabela 4 Wyniki finansowe Grupy 

    

 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Zmiana (r/r) 

Przychody z umów z klientami, w tym: 142 096 100 888 40,8% 

Segment Polska 131 563 90 842 44,8% 

Segment Ukraina 10 533 10 046 4,8% 

Koszty operacyjne razem, w tym: (73 390) (57 357) 28,0% 

Segment Polska (62 228) (45 633) 36,4% 

Segment Ukraina (11 162) (11 724) (4,8%) 

Amortyzacja (3 089) (2 872) 7,6% 

Koszty usług marketingowych (14 680) (12 754) 15,1% 

Koszty usług korzystania z oprogramowania (1 460) (1 569) (6,9%) 

Pozostałe usługi obce (5 265) (3 501) 50,4% 

Koszty świadczeń pracowniczych (46 158) (35 907) 28,5% 

Pozostałe koszty (1 035) (1 109) (6,7%) 

Inne przychody operacyjne 388 240 61,7% 

Inne koszty operacyjne (1 760) (249) 606,8% 

Oczekiwane straty kredytowe (331) 364 (190,9%) 

Zysk z działalności operacyjnej, w tym: 68 706 43 531 57,8% 

Segment Polska 69 335 45 209 53,4% 

Segment Ukraina (629) (1 678) (62,5%) 

Przychody finansowe 1 305 282 362,8% 

Koszty finansowe (722) (447) 61,5% 

Przychody / (koszty) finansowe netto 583 (165) (453,3%) 

Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw 
własności 

1 134 1 468 (22,8%) 

Zysk przed opodatkowaniem 70 423 44 834 57,1% 

Podatek dochodowy (15 388) (9 480) 62,3% 

     

Zysk netto 55 035 35 354 55,7% 

Źródło: Spółka 

 

Tabela 5 Udział % przychodów i kosztów operacyjnych w przychodach z umów z klientami Grupy 

 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Zmiana (r/r) 

Przychody z umów z klientami (w tys. PLN) 142 096 100 888 41 208 

Amortyzacja 2,2% 2,8% (0,7%) 

Koszty usług marketingowych 10,3% 12,6% (2,3%) 

Koszty usług korzystania z oprogramowania 1,0% 1,6% (0,5%) 

Pozostałe usługi obce 3,7% 3,5% 0,2% 

Koszty świadczeń pracowniczych 32,5% 35,6% (3,1%) 

Pozostałe koszty 0,7% 1,1% (0,4%) 

Inne przychody operacyjne (0,3%) (0,2%) (0,0%) 

Inne koszty operacyjne 1,2% 0,2% 1,0% 

Oczekiwane straty kredytowe 0,2% (0,4%) 0,6% 

Marża Zysk z działalności operacyjnej 48,4% 43,1% 5,2% 

Źródło: Spółka 
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Przychody z umów z klientami: 

• Wzrost przychodów o 40,8% głównie dzięki rekordowemu wzrostowi liczby Projektów 

Rekrutacyjnych o 36,0% r/r w serwisie pracuj.pl. Na taką wysoką dynamikę przychodów z umów 

z klientami przełożyły się, poza rynkiem kandydata w Polsce, między innymi: rozwój nowych 

produktów takich jak na przykład interaktywne Profile Pracodawców oraz wzrost sprzedaży 

produktów wizerunkowych. 

Koszty operacyjne: 

• Wzrost kosztów usług marketingowych o 15,1% r/r do 14,7 mln PLN w wyniku większej 
aktywności marketingowej Grupy, w tym bardziej intensywnym kampaniom szeroko-
zasięgowym, w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Grupy – na przełomie stycznia i lutego 
2022 roku serwis pracuj.pl realizował trzecią odsłonę kampanii „W środowisku Pracuj.pl”, 
zapraszając kandydatów i pracodawców do animowanego świata zwierząt, których przygody 
symbolizują doświadczenia, zachowania i możliwości rynku pracy. Na wzrost kosztów w 
niewielkim stopniu wpływ miały nakłady na marketing nowych projektów, w tym m.in. serwis 
the:protocol. 

 

• Wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 28,5% r/r do 46,2 mln PLN w wyniku zwiększenia 
poziomu zatrudnienia oraz wyższymi premiami dla pracowników, w związku z wyższym 
poziomem sprzedaży. 

 

• Wzrost kosztów pozostałych usług obcych w wyniku zwiększenia korzystania z usług 
hostingowych oraz usług outsourcingowych. 

 

• Wzrost innych kosztów operacyjnych w wyniku zaangażowania Grupy w działania na rzecz 
wsparcia dla Ukrainy. Grupa przekazała darowizny organizacjom humanitarnym w Polsce i w 
Ukrainie.  
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3.3 Sytuacja majątkowa 

Aktywa razem uległy podwyższeniu o 85.957 tys. PLN, tj. o 17,2%, z poziomu 499.705 tys. PLN na 31 

grudnia 2021 roku do 585.662 tys. PLN na 31 marca 2022 roku. 

Na 31 grudnia 2021 roku i 31 marca 2022 roku aktywa obrotowe stanowiły odpowiednio 54,5%  

i 59,0% aktywów ogółem, a aktywa trwałe razem 45,5% i 41,0% aktywów ogółem.  

Tabela 6 Aktywa Grupy Kapitałowej 

   

Aktywa Grupy 
31 marca 

2022 
(niebadane) 

31 grudnia 
2021 

Zmiana 
(kw./kw.) 

Aktywa trwałe, w tym: 239 838 227 271 5,5% 

Wartości niematerialne 6 848 6 176 10,9% 

Rzeczowe aktywa trwałe 9 851 9 910 (0,6%) 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 19 565 20 854 (6,2%) 

Inwestycje wyceniane metodą praw własności 33 556 32 484 3,3% 

Pozostałe aktywa finansowe 133 600 127 229 5,0% 

Pozostałe aktywa niefinansowe 223 227 (1,8%) 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 195 30 391 19,1% 

     

Aktywa obrotowe, w tym: 345 824 272 434 26,9% 

Należności handlowe 67 924 55 739 21,9% 

Pozostałe aktywa finansowe 25 028 25 060 (0,1%) 

Pozostałe aktywa niefinansowe 11 491 6 799 69,0% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 241 381 184 836 30,6% 

     

Aktywa razem 585 662 499 705 17,2% 

Źródło: Spółka 

Wartość aktywów trwałych wzrosła o 12.567 tys. PLN, tj. o 5,5%, z poziomu 227.271 tys. PLN na dzień 

31 grudnia 2021 roku do 239.838 tys. PLN na dzień 31 marca 2022 roku. Zmiana ta wynikała głównie 

ze wzrostu pozostałych aktywów finansowych , w związku z wniesieniem wkładów do Pracuj Ventures 

sp. z o.o. ASI sp.k w wysokości 6.083 tys. PLN oraz wzrostu aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego o 5.804 tys. PLN.  

Wartość aktywów obrotowych wzrosła o 73.390 tys. PLN, tj. o 26,9%, z poziomu 272.434 tys. PLN na 

dzień 31 grudnia 2021 roku do 345.824 tys. PLN na dzień 31 marca 2022 roku. Wynikało to głównie ze 

wzrostu należności handlowych o 12.185 tys. PLN oraz środków pieniężnych o 56.545 tys. PLN 

wygenerowanych w toku podstawowej działalności operacyjnej Grupy.  

Na koniec marca 2022 roku kapitał własny Grupy wyniósł 313.070 tys. PLN i był o 25,7% wyższy niż na 

31 grudnia 2021 roku. Na wzrost kapitału własnego przypadającego właścicielom Jednostki 

Dominującej wpływ miało przede wszystkim wygenerowanie zysku netto spółek z Grupy za pierwszy 

kwartał 2022 roku. 
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Tabela 7 Pasywa Grupy Kapitałowej 

   

Pasywa Grupy 
31 marca 

2022 
(niebadane) 

31 grudnia 
2021 

Zmiana 
(kw./kw.) 

Kapitał własny, w tym: 313 070 249 157 25,7% 

Kapitał własny przypisany właścicielom Jednostki Dominującej 313 059 249 145 25,7% 

Kapitał udziałowców niekontrolujących 11 12 (8,3%) 

     

Zobowiązania razem, w tym: 272 592 250 548 8,8% 

     

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 49 741 51 212 (2,9%) 

Zobowiązania z tytułu leasingu 15 664 17 135 (8,6%) 

Pozostałe zobowiązania finansowe 13 481 13 481 - 

Zobowiązania wobec pracowników 1 451 1 451 - 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 145 19 145 - 

     

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 222 851 199 336 11,8% 

Zobowiązania z tytułu leasingu 9 446 9 191 2,8% 

Pozostałe zobowiązania finansowe 2 590 7 097 (63,5%) 

Zobowiązania wobec pracowników 15 916 14 860 7,1% 

Zobowiązania handlowe 14 951 15 770 (5,2%) 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe 12 246 15 999 (23,5%) 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 5 217 5 197 0,4% 

Zobowiązania z tytułu umów 162 485 131 222 23,8% 

     

Pasywa razem 585 662 499 705 17,2% 

Źródło: Spółka 

 

Suma zobowiązań wzrosły o 22.044 tys. PLN do 272.592 tys. PLN na 31 marca 2022 roku i były wyższe 

o 8,8% względem 31 grudnia 2021 roku. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązania krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 79,6%,  

a zobowiązania długoterminowe 20,4% zobowiązań razem. Na 31 marca 2022 roku zobowiązania 

krótkoterminowe stanowiły odpowiednio 81,8%, a zobowiązania długoterminowe 18,2% zobowiązań 

razem. 

Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 23.515 tys. PLN, tj. o 11,8%, z poziomu 199.336 tys. PLN na 

koniec grudnia 2021 roku do 222.851 tys. PLN na koniec marca 2022 roku. Zmiana ta była 

spowodowana przede wszystkim wzrostem zobowiązań z tytułu umów (dzięki wyższej wartości 

sprzedaży) skompensowanych częściowo spłatą zobowiązań z tytułu nabycia udziałów  

w jednostce stowarzyszonej oraz spadkiem pozostałych zobowiązań niefinansowych dotyczących 

rozliczeń publicznoprawnych w spółce Robota International TOV. 

Zobowiązania długoterminowe spadły o 1.471 tys. PLN, tj. o 2,9%, z poziomu 51.212 tys. PLN na 31 

grudnia 2021 roku do 49.741 tys. PLN na 31 marca 2022 roku. Zmiana była spowodowana spadkiem 

zobowiązań z tytułu leasingu. 
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3.4 Przepływy pieniężne 

Na dodatnie przepływy pieniężne netto miały wpływ przede wszystkim dodatnie przepływy pieniężne z 

działalności operacyjnej.. 

Tabela 8 Przypływy pieniężne dla Grupy Kapitałowej 

   

 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Zmiana (r/r) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

71 329 44 336 60,9% 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

(12 539) (6 440) 94,7% 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

(2 293) (12 384) (81,5%) 

     

Przepływy pieniężne netto, razem 56 497 25 512 121,5% 

Źródło: Spółka 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej zwiększyły się o 26.993 tys. PLN z wpływu 

środków pieniężnych w wysokości 44.336 tys. PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2021 

roku do wpływu środków pieniężnych w wysokości 71.329 tys. PLN za okres 3 miesięcy zakończony 31 

marca 2022 roku. Zmiany przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej wynikały głównie 

ze zwiększenia wpływów z tytułu umów z klientami (rekordowa sprzedaż w pierwszym kwartale 2022 

roku). Zostały one częściowo skompensowane wzrostem zapłaconego podatku dochodowego o 8.270 

tys. PLN oraz zmianami stanu kapitału obrotowego głównie w wyniku zwiększenia stanu zobowiązań z 

tytułu umów o 31.263 tys. PLN (z powodu wzrostu wartości sprzedaży projektów rekrutacyjnych. Wpływ 

na tę pozycję miał również wzrost stanu należności handlowych o 12.185 tys. PLN w wyniku 

zwiększonej skali działalności Grupy w segmencie Polska.  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej zarówno za okres 3 miesięcy zakończony 31 

marca 2021 roku, jak i za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku były ujemne. Wypływy 

zwiększyły się o 6.099 tys. PLN z 6.440 tys. PLN w pierwszym kwartale 2021 roku do wysokości 12.539 

tys. PLN w pierwszym kwartale 2022 roku. Wzrost ten wynikał głównie z wniesienia wkładu do Pracuj 

Ventures sp. z o.o. ASI sp.k w wysokości 6.083 tys. PLN.  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2022 roku Grupa odnotowała wypływy środków 

pieniężnych netto z działalności finansowej wynoszące 2.293 tys. PLN, wynikające głównie  

z płatności zobowiązań z tytułu leasingu. 
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3.5 Czynniki, które w ocenie Zarządu będą miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

Spółki i Grupy w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału 

• Konflikt zbrojny w Ukrainie – może mieć długofalowe przełożenie na wyniki operacyjne i 

finansowe spółek prowadzących działalność na terenie Ukrainy. Obecna sytuacja nie pozwala 

precyzyjnie oszacować wpływu konfliktu na aktywność biznesową Grupy. Zarząd Spółki na 

bieżąco monitoruje rozwój sytuacji w Ukrainie i ocenia, że na dzień sporządzenia niniejszego 

Raportu nie wystąpiły żadne przesłanki, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji 

działalności Grupy w Ukrainie. Szczegółowe dane dotyczące udziałów Segmentu Ukraina w 

strukturze Grupy Kapitałowej zostały przedstawione w Nocie 7.6 śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za okres 3 miesięcy zakończony 31 

marca 2022 roku; 

• Sytuacja gospodarcza i makroekonomiczna – głównie w Polsce, szczególnie rosnąca inflacja i 

wzrost stóp procentowych w Polsce mogą mieć wpływ na rynek pracy, a co za tym idzie na 

działalność Grupy; 

• Potencjalna działalność akwizycyjna – Grupa bardzo aktywnie rozwija się organicznie, ale w 

przyszłości  nie wyklucza akwizycji. Zarząd na bieżąco analizuje możliwości inwestycyjne w 

podmioty świadczące usługi zbliżone do usług Grupy lub wobec nich komplementarne. 

Potencjalna działalność akwizycyjna będzie miała wpływ na wyniki wypracowane w przyszłości; 

• Zmiany w obowiązujących regulacjach prawnych i związane z nimi koszty - Spółka działa  

w sektorze usług rekrutacyjnych, który jest przedmiotem wielu regulacji w zakresie m.in. 

ochrony danych osobowych, praw własności intelektualnej, marketingu; 

• Niepewność na rynku związana z sytuacją geopolityczną w regionie wpływa bezpośrednio na 

nastroje inwestycyjne oraz notowania spółek z Giełdy Papierów Wartościowych. 
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3.6 Dodatkowe informacje 

Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji prognoz finansowych 

Zarząd Grupy Pracuj S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na 2022 rok dla Grupy. 

Spory sądowe 

Na datę niniejszego Raportu nie toczyły się istotne postępowania przed sądem, organem właściwym 

dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczące zobowiązań oraz 

wierzytelności Spółki lub spółek z Grupy. 

Kredyty i pożyczki  

Na dzień 31 marca 2022 roku Grupa i Spółka nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów. 

Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub 

pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego 

podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca 

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2022 roku Spółka nie udzieliła poręczeń kredytów, 

pożyczek lub gwarancji spełniających kryterium wskazane w niniejszym punkcie.  

Transakcje z podmiotami powiązanymi  

W okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2022 roku Spółka oraz jednostki zależne nie zawierały 

transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Transakcje pomiędzy 

podmiotami powiązanymi odbywają się na warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w 

transakcjach zawieranych na warunkach rynkowych. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi 

zostały opisane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w nocie „7.2 

Transakcje z jednostkami powiązanymi”. 

Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, 

finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny 

możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę 

Wyniki operacyjne oraz finansowe Grupy wraz z opisem zdarzeń i czynników mających na nie znaczący 

wpływ, zostały zaprezentowane w rozdziale „Omówienie wyników finansowych i sytuacji majątkowej” 

niniejszego Raportu. 

4. ORGANY SPÓŁKI GRUPA PRACUJ S.A. 

4.1 Rada nadzorcza 

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Raportu 

przedstawiał się następująco: 
Tabela 9 Skład Rady Nadzorczej Spółki 

Imię nazwisko członka Rady 

Nadzorczej Funkcja 

Data objęcia funkcji członka 

Rady Nadzorczej po raz 

pierwszy 

Maciej Noga 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
1 listopada 2018 roku 

John Doran Członek Rady Nadzorczej 14 sierpnia 2017 roku 

Wojciech Stankiewicz 

Niezależny Członek Rady 

Nadzorczej 

Członek Komitetu Audytu 

7 listopada 2016 roku 
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Imię nazwisko członka Rady 

Nadzorczej Funkcja 

Data objęcia funkcji członka 

Rady Nadzorczej po raz 

pierwszy 

Przemysław Budkowski 

Niezależny Członek Rady 

Nadzorczej 

Członek Komitetu Audytu 

1 czerwca 2020 roku 

Agnieszka Słomka-

Gołębiowska 

Niezależny Członek Rady 

Nadzorczej 

Przewodnicząca Komitetu 

Audytu 

11 sierpnia 2021 roku 

Mirosław Stachowicz Członek Rady Nadzorczej 29 października 2021 roku 

Źródło: Spółka. 

Żaden z podmiotów uwzględnionych w powyższej tabeli nie prowadzi działalności konkurencyjnej 

wobec podmiotów z Grupy. 

4.2 Zarząd 

Skład Zarządu na dzień 31 marca 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Raportu 

przedstawiał się następująco”: 

Tabela 10 Skład Zarządu Spółki 
Imię i nazwisko członka 

Zarządu Funkcja 

Data objęcia funkcji członka 

Zarządu po raz pierwszy 

Przemysław Gacek Prezes Zarządu 6 listopada 2015 roku 

Gracjan Fiedorowicz Członek Zarządu 6 listopada 2015 roku 

Rafał Nachyna Członek Zarządu 17 października 2016 roku 

Źródło: Spółka 
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5. AKCJONARIAT 
Aktualny stan akcjonariatu Spółki publikowany jest na internetowej stronie korporacyjnej Grupy Pracuj 

pod adresem https://grupapracuj.pl/akcjonariusze. 

Na dzień 31 marca 2022 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 340.521.250,00 PLN (trzysta 

czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzielił się na 

68.104.250 (sześćdziesiąt osiem milionów sto cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji, o wartości 

nominalnej 5,00 PLN (pięć złotych) każda, w tym: 

a) 48.686.990 (czterdzieści osiem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A; oraz 

b) 18.155.860 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji 

zwykłych na okaziciela serii B; oraz 

c) 1.261.400 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na 

okaziciela serii C. 

Na dzień 31 marca 2022 roku ogólna liczba głosów w Spółce ze wszystkich akcji wynosiła 68.104.250. 

Na jedną akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu w Spółce inne niż wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów 

Na dzień 31 marca 2022 roku znaczącymi akcjonariuszami Grupa Pracuj S.A., posiadającymi co 

najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki były następujące osoby i podmioty: 

 

     31 marca 2022  

Akcjonariusz    
 Liczba 

posiadanych akcji  

 Wartość 
nominalna akcji 

(PLN)  
 Udział %  

Frascati Investments sp. z o.o.*   34 733 168 173 665 840 51,00% 

TCV Luxco Perogie S.à r.l.  8 638 861 43 194 305 12,68% 

Maciej Noga   5 799 227 28 996 135 8,52% 

Pozostali   18 932 994 94 664 970 27,80% 

Razem   68 104 250 340 521 250 100,00%  

* Frascati Investments sp. z o.o. jest kontrolowana przez Przemysława Gacka, który posiada bezpośrednio lub 

pośrednio akcje stanowiące 52,96% w kapitale zakładowym Spółki, dające 52,96% głosów i stanowiące 52,96% w 

ogólnej liczbie głosów. Uwzględniając również akcje będące w posiadaniu osób, co do których istnieje domniemanie 

istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Przemysław Gacek 

posiada łącznie akcje stanowiące 53,05% w kapitale zakładowym Spółki, dające łącznie 53,05% głosów i 

stanowiące 53,05%  w ogólnej liczbie głosów. 

Stan posiadanych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące 

Na dzień 31 marca 2022 roku stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące 

przedstawiał się następująco:  

   31 marca 2022  

Osoby zarządzające  
 Liczba 

posiadanych 
akcji 

 Wartość 
nominalna akcji 

(PLN)  
 Udział %  

Przemysław Gacek* 36 130 187 180 650 935 53,05 

Gracjan Fiedorowicz  522 910 2 614 550 0,77 

Rafał Nachyna  490 640 2 453 200 0,72 

Razem 37 143 737 185 718 685 54,54 
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* bezpośrednio i pośrednio przez Frascati Investments sp. z o.o. oraz uwzględniając również akcje będące  

w posiadaniu osób, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1  

pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego 

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych  

   31 marca 2022  

Osoby nadzorujące   Liczba 
posiadanych akcji 

 Wartość 
nominalna akcji 

(PLN)  
 Udział %  

Maciej Noga  5 799 227 28 996 135 8,52 

Mirosław Stachowicz  112 066 560 330 0,16 

Razem 5 911 293 29 556 465 8,68 

 

Zmiany w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące w pierwszym kwartale 

2022 roku 

    

Osoby zarządzające  

 Liczba 
posiadanych 
akcji w dniu  

31 marca 2022 

Zmiana 

 Liczba 
posiadanych 
akcji w dniu  

31 grudnia 2021 

Przemysław Gacek* 36 130 187 - 36 130 187 

Gracjan Fiedorowicz  522 910 - 522 910 

Rafał Nachyna  490 640 - 490 640 

Maciej Noga  5 799 227 - 5 799 227 

Mirosław Stachowicz  112 066 3 336 108 730 

 

Informacja o umowach dotyczących zmian w strukturze akcjonariatu  

W Spółce w 2022 roku funkcjonowały następujące programy akcji pracowniczych: 

 

• Program Motywacyjny 1  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 października 2021 roku podjęło uchwałę 

ustanawiającą program motywacyjny nr 1 („Program Motywacyjny 1”) dla członków Zarządu i Rady 

Nadzorczej oraz kluczowych pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub 

umowy zlecenia, niezależnie od prawa właściwego rządzącego umową) Grupy. Dwa główne cele 

Programu Motywacyjnego 1 to: osiąganie długoterminowych celów biznesowych Spółki, oraz 

utrzymanie stosunku zatrudnienia z pracownikami, którzy mają kluczowy wpływ na kształtowanie i 

realizację strategii Spółki. Program Motywacyjny 1 będzie realizowany  

w latach 2022-2024.  

Szczegółowy opis programu został przedstawiony w nocie „Płatności w formie akcji oraz programy 

motywacyjne” w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony  

31 grudnia 2021 rok.  

• Program Motywacyjny 2 i 3  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 października 2021 roku przyjęło uchwały 

ustanawiające regulaminy programu motywacyjnego nr 2 i 3 (każdy osobno jako „Program Motywacyjny 

2” oraz „Program Motywacyjny 3”, łącznie „Programy Motywacyjny 2 i 3”). Dwa główne cele Programów 

Motywacyjnych 2 i 3 to: 

o osiąganie długoterminowych celów biznesowych Spółki; 

o utrzymanie stosunku zatrudnienia z pracownikami, którzy mają kluczowy wpływ na 

kształtowanie i realizację strategii Spółki. 

Programy Motywacyjne 2 i 3 będą oparte na akcjach wyemitowanych na mocy upoważnienia 

przyznanego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na 
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mocy Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2021 roku, 

z możliwością wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej. 

Program Motywacyjny 2 przeznaczony jest dla pracowników (osób zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę lub umowy zlecenia (niezależnie od prawa właściwego rządzącego umową)) Grupy, członków 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.  

Program Motywacyjny 3 przeznaczony jest dla współpracowników Grupy (osób prowadzących 

działalność gospodarczą, które świadczą na rzecz Grupy usługi na podstawie oddzielnej umowy  

o świadczenie usług (niezależnie od prawa właściwego rządzącego umową)).  

Szczegółowy opis programu został przedstawiony w nocie „Płatności w formie akcji oraz programy 

motywacyjne” w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 

grudnia 2021 rok. 

Notowania na GPW 

Akcje Grupa Pracuj S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 9 grudnia 

2021 roku. Akcje Spółki notowane są na rynku głównym GPW w systemie notowań ciągłych pod 

oznaczeniem „GPP”.  

Akcje Grupa Pracuj S.A. wchodzą w skład następujących indeksów:  

• WIG;  

• WIG-Poland; 

• WIG-MEDIA; 

• InvestorMS. 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Nota 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

        

Przychody z umów z klientami 2.2 142 096 100 888 

Amortyzacja  (3 089) (2 872) 

Koszty usług marketingowych  (14 680) (12 754) 

Koszty usług korzystania z oprogramowania  (1 460) (1 569) 

Pozostałe usługi obce  (5 265) (3 501) 

Koszty świadczeń pracowniczych 7.3 (46 158) (35 907) 

Pozostałe koszty  (1 035) (1 109) 

Inne przychody operacyjne 2.3 388 240 

Inne koszty operacyjne 2.3 (1 760) (249) 

Oczekiwane straty kredytowe  (331) 364 

Zysk z działalności operacyjnej  68 706 43 531 

Przychody finansowe 2.4 1 305 282 

Koszty finansowe 2.4 (722) (447) 

Przychody / (koszty) finansowe netto  583 (165) 

Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności 6.4 1 134 1 468 

Zysk przed opodatkowaniem  70 423 44 834 

Podatek dochodowy 3.1 (15 388) (9 480) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej   55 035 35 354 

Zysk netto   55 035 35 354 

      

INNE CAŁKOWITE DOCHODY Nota 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

      

Podlegające reklasyfikacji do wyniku finansowego   816 (86) 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających zagranicą   816 (86) 

Razem inne całkowite dochody   816 (86) 

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM   55 851 35 268 

 

  Nota 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

     

Zysk netto przypadający na:      

Właścicieli Jednostki Dominującej  55 146 35 412 

Udziały niekontrolujące  (111) (58) 

   55 035 35 354 

Całkowite dochody ogółem przypadające na:      

Właścicieli Jednostki Dominującej  55 962 35 326 

Udziały niekontrolujące  (111) (58) 

   55 851 35 268 

     

Zysk podstawowy na akcję (PLN) - działalność kontynuowana 7.1                 0,81                    0,53  

Zysk rozwodniony na akcję (PLN) - działalność kontynuowana 7.1                 0,81                    0,52  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

SYTUACJI FINANSOWEJ 

AKTYWA Nota 
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Wartości niematerialne 6.1 6 848 6 176 

Rzeczowe aktywa trwałe 6.2 9 851 9 910 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 6.3 19 565 20 854 

Inwestycje wyceniane metodą praw własności 6.4 33 556 32 484 

Pozostałe aktywa finansowe 5.2 133 600 127 229 

Pozostałe aktywa niefinansowe 6.5 223 227 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.1 36 195 30 391 

Aktywa trwałe   239 838 227 271 

Należności handlowe 5.4 67 924 55 739 

Pozostałe aktywa finansowe 5.2 25 028 25 060 

Pozostałe aktywa niefinansowe 6.5 11 491 6 799 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.4 241 381 184 836 

Aktywa obrotowe   345 824 272 434 

Aktywa razem   585 662 499 705 

 

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Nota 
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Kapitał podstawowy 4.2 340 521 340 521 

Kapitał zapasowy  108 516 108 516 

Fundusz celowy na zakup akcji własnych  1 080 1 080 

Programy płatności w formie akcji  37 317 29 256 

Pozostałe kapitały rezerwowe  (15 902) (15 792) 

Różnice kursowe z przeliczenia  722 (94) 

Rozliczenie połączenia  (586 707) (586 707) 

Zyski / (Straty) zatrzymane  427 512 372 365 

Kapitał własny przypisany właścicielom Jednostki Dominującej   313 059 249 145 

Kapitał udziałowców niekontrolujących   11 12 

Kapitał własny razem   313 070 249 157 

Zobowiązania z tytułu leasingu 4.3 15 664 17 135 

Pozostałe zobowiązania finansowe 5.3 13 481 13 481 

Zobowiązania wobec pracowników 6.7 1 451 1 451 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.1 19 145 19 145 

Zobowiązania długoterminowe   49 741 51 212 

Zobowiązania z tytułu leasingu 4.3 9 446 9 191 

Pozostałe zobowiązania finansowe 5.3 2 590 7 097 

Zobowiązania wobec pracowników 6.7 15 916 14 860 

Zobowiązania handlowe  14 951 15 770 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe 6.6 12 246 15 999 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3.1 5 217 5 197 

Zobowiązania z tytułu umów 2.2 162 485 131 222 

Zobowiązania krótkoterminowe   222 851 199 336 

Zobowiązania razem   272 592 250 548 

Kapitał własny i zobowiązania razem   585 662 499 705 



Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2022 roku  

Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej 

 
 

 31 

 

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z 

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  

Nota 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej     
Zysk przed opodatkowaniem  70 423 44 834 

Korekty:     

Udział w (zysku) / stracie jednostek wycenianych metodą praw własności  (1 134) (1 468) 

Amortyzacja  3 089 2 872 

(Zysk) / Strata z tytułu różnic kursowych  1 219 231 

(Zysk) / Strata z tytułu odsetek  188 383 

(Zysk) / Strata z działalności inwestycyjnej  (273) (21) 

Wycena programu płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach 
kapitałowych  

8 061 4 850 

Podatek dochodowy zapłacony  (21 024) (12 754) 
 

    

Zmiany w kapitale obrotowym:     

Zobowiązania wobec pracowników 6.7 1 056 2 994 

Należności handlowe 5.4 (12 185) (7 801) 

Pozostałe aktywa niefinansowe 6.5 (4 692) (2 243) 

Zobowiązania handlowe  (819) 168 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe 6.6 (3 835) 914 

Zobowiązania z tytułu umów  31 263 11 356 

Pozostałe korekty  (8) 21 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   71 329 44 336 
 

    
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej     
Nabycie aktywów finansowych  (35 512) (20 099) 

Wpływy ze zbycia aktywów finansowych  25 000 14 980 

Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych  

6 89 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych  (2 033) (1 410) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (12 539) (6 440) 

     
Przepływy pieniężne z działalności finansowej     
Wydatki na spłatę kredytów   - (10 000) 

Płatności zobowiązań z tytułu leasingu  (2 105) (1 979) 

Odsetki zapłacone  (188) (405) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (2 293) (12 384) 

     

Przepływy pieniężne netto razem   56 497 25 512 

     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   184 836 135 227 

Różnice kursowe od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów  48 (240) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu   241 381 160 499 

Stan środków pieniężnych wykazane w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej 

4.4 241 381 160 499 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
zapasowy 

Fundusz 
celowy na 
zakup akcji 
własnych  

Programy 
płatności 
w formie 

akcji 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 

Rozliczenie 
połączenia 

Zyski / 
(Straty) 

zatrzymane 

Kapitał 
własny 

przypisany 
właścicielom 

Jednostki 
Dominującej 

Kapitał 
udziałowców 

niekontrolujących 

Kapitał 
własny 
razem 

1 stycznia 2022 340 521 108 516 1 080 29 256 (15 792) (94) (586 707) 372 365 249 145 12 249 157 

Zysk / (strata) netto za okres - - - - - - - 55 146 55 146 (111) 55 035 

Inne całkowite dochody za 
okres 

- - - - - 816 - - 816 - 816 

Całkowite dochody ogółem 
za okres 

- - - - - 816 - 55 146 55 962 (111) 55 851 

Płatności w formie akcji - - - 8 061 - - - - 8 061 - 8 061 

Wycena opcji put - - - - (110) - - - (110) 110 - 

Transakcje z właścicielami - - - 8 061 (110) - - - 7 951 110 8 061 
            

31 marca 2022 (niebadane) 340 521 108 516 1 080 37 317 (15 902) 722 (586 707) 427 512 313 059 11 313 070 
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 Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
zapasowy 

Fundusz 
celowy na 

zakup 
udziałów 
własnych  

Programy 
płatności w 
formie akcji 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Różnice 
kursowe z 

przeliczenia 

Rozliczenie 
połączenia 

Zyski / 
(Straty) 

zatrzymane 

Kapitał 
własny 

przypisany 
udziałowcom 

Jednostki 
Dominującej 

Kapitał 
udziałowców 

niekontrolujących 

Kapitał 
własny 
razem 

1 stycznia 2021 334 867 107 247 2 960 16 685 37 812 488 (586 707) 189 839 103 191 (216) 102 975 

Zysk / (strata) netto za okres - - - - - - - 35 412 35412 (58) 35 354 

Inne całkowite dochody za 
okres 

- - - - - (86) - - (86) - (86) 

Całkowite dochody ogółem 
za okres 

- - - - - (86) - 35 412 35 326 (58) 35 268 

Płatności w formie akcji - - - 4 850 - - - - 4 850 - 4 850 

Transakcje z właścicielami - - - 4 850 - - - - 4 850 - 4 850 
            

31 marca 2021 (niebadane) 334 867 107 247 2 960 21 535 37 812 402 (586 707) 225 251 143 367 (274) 143 093 
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1 Informacje ogólne o Jednostce Dominującej 

Nazwa    Grupa Pracuj spółka akcyjna 

Siedziba  ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa 

Rejestracja Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS   0000913770 

NIP   527-27-49-631 

Grupa Pracuj spółka akcyjna (dalej: „Grupa Pracuj S.A.”, „Jednostka Dominująca” lub „Spółka”) jest 

jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. (dalej: „Grupa”).  

W dniu 2 sierpnia 2021 roku nastąpiła zmiana formy prawnej Spółki i jej przekształcenie w spółkę 

akcyjną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Grupa Pracuj S.A. jest wiodącą platformą technologiczną w branży Human Resources (dalej: „HR”)  

z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, opartą o internetowe serwisy z ogłoszeniami o pracę, która 

świadczy usługi wsparcia różnych podmiotów w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. 

Grupa ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego 

pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość 

rynku HR. Marki należące do Grupy tworzą zaawansowany cyfrowy ekosystem dla branży HR, spośród 

których najważniejsze to Pracuj.pl, Robota.ua i eRecruiter. 

1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej 

Na dzień 31 marca 2022 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 

• Przemysław Gacek - Prezes Zarządu, 

• Gracjan Fiedorowicz - Członek Zarządu, 

• Rafał Nachyna - Członek Zarządu. 

Do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego nie było żadnych zmian w składzie Zarządu Spółki. 

Na dzień 31 marca 2022 roku oraz do dnia zatwierdzenia niniejszego śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili: 

• Maciej Noga - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

• Wojciech Stankiewicz - Członek Rady Nadzorczej, 

• John Doran - Członek Rady Nadzorczej, 

• Przemysław Budkowski - Członek Rady Nadzorczej, 

• Agnieszka Słomka-Gołębiowska - Członek Rady Nadzorczej, 

• Mirosław Stachowicz - Członek Rady Nadzorczej.
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1.3 Skład Grupy i zasady konsolidacji 

Grupa składa się z Jednostki Dominującej, tj. Grupy Pracuj S.A., oraz jej jednostek zależnych.  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje informacje finansowe 

Jednostki Dominującej oraz jej wszystkich jednostek zależnych. Dane jednostek zależnych ujmowane 

są w oparciu o metodę konsolidacji pełnej.  

Ponadto Grupa posiada udziały w jednostkach stowarzyszonych, które wyceniane są przy zastosowaniu 

metody praw własności. 

Sprawozdania finansowe wszystkich jednostek zależnych i stowarzyszonych zostały sporządzone za te 

same okresy sprawozdawcze, co sprawozdania Jednostki Dominującej, przy zastosowaniu spójnych 

zasad rachunkowości. 

Na dzień 31 marca 2022 roku oraz 31 grudnia 2021 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany 

przez Grupę w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach podstawowych tych 

jednostek.  

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych Grupy na 31 marca  

2022 roku oraz na 31 grudnia 2021 roku. W okresie między 31 grudnia 2021 roku a 31 marca 2022 roku 

nie było zmian w składzie Grupy Kapitałowej.
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Spółka  Siedziba  Przedmiot działalności 
Udział w kapitale podstawowym 

31 marca 2022 31 grudnia 2021 

Jednostki zależne bezpośrednio   
      

Robota International TOV Ukraina  usługi reklamowe  67% 67% 

eRecruitment Solutions sp. z o.o. Polska   usługi informatyczne  100% 100% 

eRecruitment Solutions Ukraina TOV Ukraina  działalność związana z bazami danych  100% 100% 
HumanWay sp. z o.o. w likwidacji Polska   usługi informatyczne  100% 100% 
BinarJobs sp. z o.o. Polska   usługi reklamowe  100% 100% 
Snowless Global Ltd Cypr  usługi związane z udzielaniem licencji  67% 67% 

Jednostki stowarzyszone   
      

Epicode sp. z o.o. Polska   usługi informatyczne  35% 35% 

Resolutio sp. z o.o. Polska   usługi doradztwa w zakresie zarządzania HR  34% 34% 

Video Recruiting Solutions s.r.o., v likvidaci Czechy  usługi informatyczne  30% 30% 

Work Ukraine TOV Ukraina  usługi reklamowe  33% 33% 

WorkIP Ltd Cypr  usługi związane z udzielaniem licencji  33% 33% 

Coders Lab sp. z o.o. Polska   usługi szkoleniowe  22% 22% 

Fitqbe sp. z o.o. Polska   usługi informatyczne 35% 35% 
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1.4 Podstawa sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego  

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 

z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” 

zatwierdzonym przez Unię Europejską (dalej: „MSR 34”). Śródroczne skrócone skonsolidowane 

sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym 

sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym 

Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 21 kwietnia 2022 

roku. 

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu 

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 

2021 roku.  

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu  

o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem inwestycji w instrumenty kapitałowe wycenianych w 

wartości godziwej przez wynik finansowy oraz instrumenty pochodne i zobowiązania z tytułu opcji put.  

Zarząd Jednostki Dominującej oświadcza, że wedle jego najlepszej oceny, niniejsze śródroczne 

skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi 

zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację 

majątkową i finansową Grupy.  

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Grupy w niezmienionej formie i zakresie w dającej się 

przewidzieć przyszłości. Zarząd Jednostki Dominującej nie stwierdza istnienia faktów i okoliczności 

wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności przez Grupę. Wpływ konfliktu zbrojnego na terenie 

Ukrainy na działalność Grupy został opisany w Nocie 7.6.  

1.5 Ważne szacunki i osądy 

Sporządzenie sprawozdania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (dalej: „MSSF”)   wymaga zastosowania istotnych 

szacunków księgowych. Oszacowania i założenia poddaje się nieustannej weryfikacji na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń oraz innych czynników, w tym przewidywań co do przyszłych zdarzeń, 

które w danej sytuacji wydają się zasadne. Grupa dokonuje oszacowań i przyjmuje założenia dotyczące 

przyszłości. Niepewność co do tych założeń i szacunków może spowodować korekty wartości 

bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłych okresach. Oszacowania i założenia, które niosą za 

sobą znaczące ryzyko konieczności wprowadzenia istotnej korekty wartości sprawozdawczych aktywów 

i zobowiązań w trakcie kolejnego roku obrotowego, omówiono w poszczególnych notach objaśniających 

do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

1.6 Waluta funkcjonalna i transakcje w walutach obcych 

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 

Sprawozdania finansowe poszczególnych jednostek Grupy sporządzane są w walucie podstawowego 

środowiska gospodarczego, w którym dana jednostka prowadzi działalność, tj. w ich walucie 

funkcjonalnej.
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Walutą funkcjonalną Jednostki Dominującej i kilku jednostek z Grupy (poza wymienionymi niżej 

jednostkami zagranicznymi) oraz walutą prezentacji niniejszego śródrocznego skróconego 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski (PLN).  

Pozycje śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego prezentowane są w 

zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych, o ile nie wskazano inaczej. 

Jednostkami zagranicznymi Grupy, których waluta funkcjonalna jest inna niż złoty polski są spółki: 

Robota International TOV, eRecruitment Solutions Ukraina TOV i Work Ukraine TOV, dla których walutą 

funkcjonalną jest hrywna ukraińska (UAH) oraz Snowless Global Ltd i WorkIP Ltd, dla których walutą 

funkcjonalną jest euro (EUR). 

Na potrzeby przeliczenia danych finansowych jednostek zagranicznych na złoty oraz do przeliczenia 

transakcji i sald wyrażonych w walutach obcych zastosowane zostały następujące kursy wymiany: 

 

  Kurs wymiany na dzień sprawozdawczy 

  31 marca 2022  31 grudnia 2021 

EUR 4,6525 4,5994 

USD 4,1801 4,0600 

UAH 0,1467 0,1487 

 

  Kurs średni w okresie 

  
1 stycznia 2022-  

31 marca 2022 
1 stycznia 2021-  

31 marca 2021 

EUR 4,6472 4,5721 

USD 4,1235 3,7742 

UAH 0,1415 0,1350 

1.7 Korekty błędów oraz zmiany zasad rachunkowości 

W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonała korekty błędów oraz zmian zasad rachunkowości. 

2. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

2.1 Segmenty operacyjne  

Zgodnie z MSSF 8 „Segmenty Operacyjne” (dalej: „MSSF 8”), segmentem operacyjnym jest dająca się 

wyodrębnić część działalności Grupy, dla której są dostępne odrębne informacje finansowe podlegające 

regularnej ocenie przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych 

związanych ze sposobem alokowania zasobów oraz z oceną wyników działalności. 

W Grupie wyodrębnia się następujące segmenty operacyjne: 

• Segment Polska – segment obejmujący podmioty osiągające przychody na rynku polskim, 

którego wyniki są regularnie analizowane przez Zarząd Jednostki Dominującej jako główny 

organ decyzyjny. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: Grupa Pracuj S.A., 

eRecruitment Solutions sp. z o.o., HumanWay sp. z o.o. w likwidacji, BinarJobs sp. z o.o. 

Poszczególne podmioty wchodzące w skład segmentu oferują kompleksowe projekty 

rekrutacyjne oraz wizerunkowe;
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• Segment Ukraina – segment obejmuje spółki osiągające przychody na rynku ukraińskim. Wyniki 

spółek wchodzących w skład tego segmentu są przedmiotem okresowej weryfikacji przez 

Zarząd Jednostki Dominującej. W skład tego segmentu wchodzą następujące podmioty: Robota 

International TOV, eRecruitment Solutions Ukraina TOV oraz Snowless Global Ltd (spółka 

zarejestrowana na Cyprze, świadcząca usługi związane z udzielaniem licencji dla spółki Robota 

International TOV). Spółki działające na rynku ukraińskim oferują podobnie, jak spółki działające 

na rynku polskim, kompleksowe projekty rekrutacyjne. 

Grupa zdecydowała się na ujawnienie wybranych danych dotyczących zysków i strat w poszczególnych 

okresach w podziale na segmenty operacyjne. W przypadku aktywów i zobowiązań, Grupa nie ujawnia 

ich podziału na segmenty operacyjne, korzystając ze zwolnienia dostępnego w MSSF 8 – ponieważ 

Zarząd Grupy Pracuj S.A. (a więc główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych 

w rozumieniu MSSF 8), nie analizuje danych segmentowych z uwzględnieniem podziału aktywów  

i zobowiązań. 

Wybrane dane dotyczące analizowanych przez Zarząd Jednostki Dominującej przychodów i kosztów 

dla obu segmentów operacyjnych przedstawione zostały w poniższych tabelach: 

3 miesiące zakończone 31 marca 2022 
(niebadane) 

Segment  
Polska 

Segment  
Ukraina 

Eliminacje 
między 

segmentami 
Razem 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  131 563 10 533 - 142 096 

Inne przychody operacyjne 294 94 - 388 

Sprzedaż między segmentami 12 52 (64) - 

Przychody segmentu razem 131 869 10 679 (64) 142 484 

Amortyzacja (2 315) (774)  - (3 089) 

Koszty operacyjne inne niż amortyzacja (60 219) (10 534) 64 (70 689) 

Zysk z działalności operacyjnej  69 335 (629) - 68 706 

 

3 miesiące zakończone 31 marca 2021 
(niebadane) 

Segment  
Polska 

Segment  
Ukraina 

Eliminacje 
między 

segmentami 
Razem 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  90 842 10 046    - 100 888 

Inne przychody operacyjne 237 3 - 240 

Sprzedaż między segmentami 10 21 (31) - 

Przychody segmentu razem 91 089 10 070 (31)                   101 128  

Amortyzacja (2 110) (762) - (2 872) 

Koszty operacyjne inne niż amortyzacja (43 770) (10 986) 31 (54 725) 

Zysk z działalności operacyjnej  45 209 (1 678) - 43 531 

 

2.2 Przychody z umów z klientami 

Charakterystyka kluczowych grup produktów i usług 

Poniższe zestawienie przedstawia przychody z tytułu umów z klientami w podziale na grupy w 

odniesieniu do momentu spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia oraz w podziale 

terytorialnym na kraje.  

Najważniejsze kategorie usług oferowanych przez Grupę są spójne z tymi, które zastosowano przy 

sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.
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Struktura przychodów z umów z klientami w odniesieniu do momentu spełnienia zobowiązania 

do wykonania świadczenia  

Przychody z umów z klientami w podziale 
na sposób rozpoznawania przychodów 

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

W miarę upływu czasu   93 458 66 200 

W określonym momencie   48 638 34 688 

Razem   142 096 100 888 

Struktura terytorialna przychodów z umów z klientami 

Przychody z umów z klientami w podziale 
na kraje 

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Polska   131 563 90 842 

Ukraina   10 533 10 046 

Razem   142 096 100 888 

Zobowiązania z tytułu umów 

Zobowiązania z tytułu umów reprezentują kwotę ceny transakcyjnej przypisanej do niespełnionego  

na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania do wykonania świadczenia – najbardziej istotną 

pozycję stanowi sprzedaż projektów rekrutacyjnych. 

  
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu umów  162 485 131 222 

 Razem   162 485 131 222 

2.3 Inne przychody i koszty operacyjne  

Inne przychody operacyjne 

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

 Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  7 28 

 Przychody z tytułu modyfikacji umów leasingowych   8 - 

 Inne przychody operacyjne  373 212 

Razem  388 240 

Inne koszty operacyjne  

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

 Koszty z tytułu modyfikacji umów leasingowych   - 21 

 Przekazane darowizny  1 733 - 

 Inne koszty operacyjne  27 228 

Razem  1 760 249 

Grupa przekazała 1.000 tys. PLN dla organizacji działających na rzecz Ukrainy w Polsce, w tym dla 

Polskiej Akcji Humanitarnej oraz Ukraińskiego Domu w Warszawie. Dodatkowe 5.000 tys. UAH zostało 

przekazane przez spółkę Robota International TOV do ukraińskiej organizacji Czerwony Krzyż. Łącznie 

Grupa przekazała darowizny o wartości 1.733 tys. PLN.
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2.4 Przychody i koszty finansowe  

Przychody finansowe 

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane)  

 Przychody z tytułu odsetek  1 027 282 
 Aktualizacja wartości godziwej instrumentu finansowego oraz rozliczenie 
odroczonego zysku z wyceny z dnia nabycia opcji 

278 - 

Razem  1 305 282 

Koszty finansowe 

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

 Koszty z tytułu odsetek od umów kredytowych  - 159 

 Koszty z tytułu odsetek od umów leasingowych  190 224 

 Utrata wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności  62 - 

 Różnice kursowe   466 59 

 Inne  4 5 

Razem  722 447 

Zmiany odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności 

zostały opisane w Nocie 6.4. 

3. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DOTYCZĄCE OPODATKOWANIA 

3.1  Podatek dochodowy 

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Podatek bieżący                        21 192  12 449 

Podatek odroczony (5 804) (2 969) 

Razem podatek dochodowy w sprawozdaniu  
z całkowitych dochodów 

15 388 9 480 

Odroczony podatek dochodowy 

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujęte w odniesieniu do różnic 

przejściowych wynikających z poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań przedstawione zostały  

w poniższej tabeli: 
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31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z innych źródeł      

Zobowiązania z tytułu umów   29 847 23 973 

Zobowiązania pozostałe  52 109 

Pozostałe aktywa niefinansowe  1 423 1 460 

Należności handlowe  311 274 
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania z tytułu leasingu 
 (MSSF 16)  

1 046 1 040 

Zobowiązania wobec pracowników  2 994 2 948 

Pozostałe ujemne różnice przejściowe  1 242 1 220 

Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z innych źródeł 36 915 31 024 

 

  
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego z innych źródeł      

Dodatnie różnice przejściowe między wykazaną w księgach rachunkowych 
wartością rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, a ich 
wartością podatkową  

620 518 

Pozostałe dodatnie różnice przejściowe  100 115 

Razem zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego z innych 
źródeł 

720 633 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ze źródeł 
zysków kapitałowych  

    

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego inwestycji 
wycenianych w wartości godziwej  

19 145 19 145 

Razem zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego ze źródeł 
zysków kapitałowych 

19 145 19 145 

      

Aktywa netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego z innych źródeł 36 195 30 391 

Zobowiązania netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego ze źródeł 
zysków kapitałowych 

19 145 19 145 

4. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE 

ZADŁUŻENIA  

4.1 Polityka zarządzania kapitałem i zadłużenie netto 

Celem Grupy w zakresie zarządzania kapitałem jest zabezpieczenie możliwości ciągłości jej działania 

w celu zapewnienia zysków dla właścicieli oraz korzyści dla innych interesariuszy, a także utrzymanie 

optymalnej struktury kapitału w celu obniżenia jego kosztu oraz utrzymanie odpowiednich ratingów 

kredytowych. W celu utrzymania bądź dostosowania struktury kapitałowej, Grupa może odpowiednio 

modyfikować poziom dywidendy wypłacanej właścicielom, skalę skupów akcji własnych, emitować 

nowe akcje lub sprzedawać aktywa w celu ograniczenia poziomu zadłużenia netto.  

Polityka zarządzania kapitałem uwzględnia: 

• wyniki działalności w połączeniu z planami inwestycyjnymi i rozwojowymi, 

• harmonogram spłat zadłużenia finansowego, 

• rating kredytowy i wskaźniki kapitałowe, 

• zwiększenie wartości dla właścicieli. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły istotne zmiany celów, zasad i procedur zarządzania 

kapitałem w Grupie.



Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A. 

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za okres 3 miesięcy 
zakończony 31 marca 2022 roku  

Kwoty w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej 

43 

 

4.2 Kapitał własny  

Wszystkie wyemitowane akcje na 31 marca 2022 roku posiadają wartość nominalną wynoszącą 

340.521.250 PLN i zostały w pełni opłacone.  

Struktura akcjonariatu Spółki na 31 marca 2022 roku oraz na 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się 

następująco: 

 

      31 marca 2022 

   
 Liczba 

posiadanych akcji  

 Wartość 
nominalna akcji 

(PLN)  
 Udział %  

Przemysław Gacek* 36 130 187 180 650 935 53,05 

TCV Luxco Perogie S.à r.l  8 638 861 43 194 305 12,68 

Maciej Noga   5 799 227 28 996 135 8,52 

Pozostali członkowie Zarządu  1 013 550 5 067 750 1,49 

Pozostali    16 522 425 82 612 125 24,26 

Razem   68 104 250 340 521 250 100,00 

 

     31 grudnia 2021  

   
 Liczba 

posiadanych akcji  

 Wartość 
nominalna akcji 

(PLN)  
 Udział %  

Przemysław Gacek* 36 130 187 180 650 935 53,05 

TCV Luxco Perogie S.à r.l  7 246 348 36 231 740 10,64 

Maciej Noga   5 799 227 28 996 135 8,52 

Pozostali członkowie Zarządu  1 013 550 5 067 750 1,49 

Pozostali    17 914 938 89 574 690 26,30 

Razem   68 104 250 340 521 250 100,00 

* bezpośrednio i pośrednio poprzez Frascati Investments sp. z o.o., która jest kontrolowana przez Przemysława Gacka oraz uwzględniając akcje 

będące w posiadaniu osób, co do których istnieje domniemanie istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie 

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

W pierwszym kwartale 2022 roku nie dokonano żadnych zmian w kapitale podstawowym Jednostki 

Dominującej. 

4.3 Zobowiązania z tytułu zadłużenia  

Zadłużenie z tytułu kredytów – warunki, terminy płatności i salda na koniec okresów 

sprawozdawczych 

W dniu 12 kwietnia 2021 roku kredyt terminowy od mBank S.A., DNB Bank Polska S.A. oraz PKO Bank 

Polski S.A. został spłacony w całości. Spółka nie naruszyła zapisów umów kredytowych, na podstawie 

których była zobowiązana do wcześniejszej spłaty zadłużenia. Na 31 marca 2022 roku oraz na 31 

grudnia 2021 roku Grupa nie posiadała zobowiązań z tytułu kredytów. 

Zabezpieczenia spłaty zobowiązań z tytułu kredytu 

Grupa miała ustanowione zastawy finansowe na poszczególnych rachunkach bankowych na rzecz PKO 

Bank Polski S.A., DNB Bank Polska S.A., mBank S.A., cesję praw z Umowy Przelewu na 

Zabezpieczenie dotyczącą Praw z Dokumentów Nabycia oraz Umów Zabezpieczeń na rzecz mBank 

S.A. oraz złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania 

cywilnego. W sierpniu 2021 roku Grupa uzyskała oświadczenia banków o zwolnieniu  

z powyższych zabezpieczeń, natomiast w zakresie zastawów rejestrowych złożyła wszystkie wnioski o 

ich wykreślenie z odpowiednich rejestrów.
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Uzgodnienie zobowiązań z tytułu zadłużenia do przepływów z działalności finansowej  

w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 

   Kredyty  
 Zobowiązania z 
tytułu leasingów  

 Razem  

1 stycznia 2022 - 26 326 26 326 

       

Zmiany przepływów pieniężnych z działalności 
finansowej 

      

Spłaty zobowiązań z tytułu leasingu - (2 105) (2 105) 
Spłaty odsetek z tytułu leasingu - (188) (188) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - (2 293) (2 293) 

       

Inne zmiany       

Nowe umowy leasingowe - 37 37 
Modyfikacje umów leasingowych - 515 515 
Odsetki naliczone - 190 190 
Efekt zmiany kursów walutowych - 335 335 

Razem inne zmiany - 1 077 1 077 

       

 31 marca 2022 (niebadane)  - 25 110 25 110 

 

   Kredyty  
 Zobowiązania z 
tytułu leasingów  

 Razem  

1 stycznia 2021 29 294 32 146 61 440 

       

Zmiany przepływów pieniężnych z działalności 
finansowej 

      

Spłata kredytów (10 000) - (10 000) 
Spłaty odsetek od kredytów (118) - (118) 
Spłaty zobowiązań z tytułu leasingu - (1 979) (1 979) 
Spłaty odsetek z tytułu leasingu - (224) (224) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (10 118) (2 203) (12 321) 

       

Inne zmiany       

Nowe umowy leasingowe - 480 480 
Modyfikacje umów leasingowych - 407 407 
Odsetki naliczone 96 224 320 
Efekt zmiany kursów walutowych - 686 686 

Razem inne zmiany 96 1 797 1 893 

       

 31 marca 2021 (niebadane) 19 272 31 740 51 012 

Informacje dotyczące ekspozycji Grupy na ryzyko stóp procentowych, ryzyko walutowe oraz ryzyko 

płynności przedstawione zostały w Nocie 5.4. Informacje dotyczące wartości godziwej zawarte  

są natomiast w Nocie 5.1. 

4.4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

  
31 marca 2022 

(niebadane) 
 31 grudnia 2021  

 Środki pieniężne na rachunkach bieżących   106 734 24 105 

 Lokaty bankowe  134 377 160 612 

 Środki pieniężne w drodze   270 119 

Razem  241 381 184 836 
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5. INSTRUMENTY FINANSOWE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM 

5.1 Instrumenty finansowe i wartość godziwa 

Według oceny Grupy, wartość sprawozdawcza należności handlowych, środków pieniężnych  

i krótkoterminowych lokat, kaucji gotówkowych, obligacji, zobowiązań handlowych oraz pozostałych 

zobowiązań finansowych na koniec każdego z okresów sprawozdawczych objętych niniejszym 

śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jest wiarygodnym 

przybliżeniem ich wartości godziwej ze względu na krótkoterminowy charakter tych pozycji. 

Wartość godziwa oprocentowanych kredytów jest szacowana w oparciu o model zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych przy wykorzystaniu stopy dyskonta odzwierciedlającej stopę procentową 

banku.  

W okresie zakończonym dnia 31 marca 2022 roku, ani też w okresie zakończonym dnia  

31 marca 2021 roku, nie miały miejsca przesunięcia między poziomem 1 a poziomem 2 hierarchii 

wartości godziwej, ani też żaden z instrumentów nie został przesunięty z/lub do poziomu 3 hierarchii 

wartości godziwej. 

W bieżącym okresie nie było zmian w procesie i technikach wyceny oraz rodzajach danych wejściowych 

użytych do wyceny w wartości godziwej. 

 

 

 

 

 

 

 31 marca 2022 
(niebadane) 

 31 grudnia 2021  Hierarchia  

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

      

Udziały w jednostkach nienotowanych 128 255 122 172 Poziom 3 

Pozostałe aktywa finansowe 2 427 2 149 Poziom 3 

Razem 130 682 124 321   

Aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym 
koszcie 

      

Należności handlowe  67 924 55 739   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 241 381 184 836   

Kaucje gotówkowe 3 001 2 991   

Obligacje 24 945 24 977   

Razem 337 251 268 543   

Pozostałe zobowiązania finansowe       

Zobowiązania z tytułu leasingu 25 110 26 326   

Zobowiązania handlowe 14 951 15 770   

Pozostałe zobowiązania finansowe 16 071 20 578 Poziom 3 

Razem 56 132 62 674   
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5.2 Pozostałe aktywa finansowe  

 Pozostałe aktywa finansowe 

  
 31 marca 2022 

(niebadane)  
 31 grudnia 2021  

Długoterminowe 133 600 127 229 

 Udziały w jednostkach nienotowanych  128 255 122 172 

 Kaucje gotówkowe  2 918 2 908 

 Pozostałe aktywa finansowe  2 427 2 149 

Krótkoterminowe 25 028 25 060 

 Obligacje  24 945 24 977 

 Kaucje gotówkowe  83 83 

Razem 158 628 152 289 

 

Zmiany wartości udziałów w jednostkach nienotowanych na aktywnych rynkach w każdym  

z okresów prezentowanych w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym: 

 

Udziały w jednostkach nienotowanych na aktywnych rynkach Grupa wycenia do wartości godziwej 

sklasyfikowanej na poziomie 3 hierarchii wartości godziwej. Grupa wykorzystuje do tej wyceny własne 

szacunki, kierując się założeniem, że brak jest racjonalnie dostępnych informacji, które wskazywałyby, 

że uczestnicy rynku przyjęliby inne założenia. 

Wycena udziałów nienotowanych na aktywnych rynkach 

Wycena do wartości godziwej udziałów w spółce Beamery Inc. jest dokonywana w odniesieniu  

do wyceny udziałów emitowanych przez tę spółkę w kolejnych rundach finansowania. Wskutek rundy 

finansowania z czerwca 2021 roku Spółka dokonała przeszacowania wartości godziwej posiadanych 

udziałów w Beamery Inc. o 86.222 tys. PLN. Przeszacowanie dotyczyło segmentu Polska. W pierwszym 

kwartale 2022 roku nie było zdarzeń wpływających na zmianę wyceny udziałów w spółce Beamery Inc., 

w związku z tym wycena pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do wyceny zaprezentowanej 

w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w nocie 5.2. 

Status zaangażowania Grupy w spółkę Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp. k. 

Spółka klasyfikuje swoje zaangażowanie w spółkę Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp. k. (dalej: „Pracuj 

Ventures”) do inwestycji, mimo wniesienia 71,96% wkładów na dzień 31 marca 2022 roku. Status 

zaangażowania Grupy w Pracuj Ventures został szczegółowo opisany w nocie 5.2 skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku i nie uległ zmianie do dnia 

sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  

  
 31 marca 2022 

(niebadane)  
 31 grudnia 2021  

Udziały w jednostkach nienotowanych wyceniane w wartości godziwej 
przez wynik finansowy na początek okresu 

122 172 32 089 

Nabycie udziałów w jednostkach nienotowanych wycenianych w wartości 
godziwej 

6 083 3 614 

Zmiany wyceny do wartości godziwej ujęte w przychodach / (kosztach) 
finansowych netto 

- 86 469 

Udziały w jednostkach nienotowanych wyceniane w wartości godziwej 
przez wynik finansowy na koniec okresu 

128 255 122 172 

w tym udziały w:     

Beamery Inc. 107 730 107 730 

Pracuj Ventures sp. z o.o. ASI sp. k. 20 525 14 442 
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Zgodnie z Uchwałą nr 2 Zgromadzenia Wspólników Pracuj Ventures z dnia 16 lutego 2022 roku w 

sprawie podwyższenia wkładów, Spółka wniosła dodatkowy wkład pieniężny w wysokości 6.083 tys. 

PLN do Pracuj Ventures. Płatność została zrealizowana w dniu 21 lutego 2022 roku. 

5.3 Pozostałe zobowiązania finansowe  

Pozostałe zobowiązania finansowe 

  
 31 marca 2022 

(niebadane)  
 31 grudnia 2021  

Zobowiązania długoterminowe z tytułu opcji put  13 481 13 481 

Zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu nabycia udziałów w jednostce 
stowarzyszonej  

2 590 7 097 

Razem 16 071              20 578  

Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów w jednostce stowarzyszonej  

W dniu 28 maja 2021 roku została podpisana umowa dotycząca inwestycji w spółce Fitqbe, w ramach 

której Spółka objęła w dniu 2 sierpnia 2021 roku 44 udziały, o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. 

Zgodnie z postanowieniami tej umowy Spółce przysługuje opcja kupna (dalej: ”Opcja call”) dodatkowych 

udziałów. W związku z tym, w dniu 7 października 2021 roku Spółka zawarła z Pracuj Ventures 

przedwstępną umowę sprzedaży udziałów dotyczącą nabycia dodatkowych 33 udziałów w kapitale 

zakładowym Fitqbe. Grupa Pracuj S.A. prawdopodobnie nabędzie te udziały do dnia 31 grudnia 2022 

roku. Wskutek zawartej umowy przedwstępnej oraz postanowień dotyczących Opcji call rozpoznano 

zobowiązanie z tytułu nabycia aktywów finansowych w wysokości 2.590 tys. PLN, zaprezentowane w 

pozycji pozostałych zobowiązań finansowych w korespondencji z inwestycją wycenioną metodą praw 

własności. Dodatkowo, w dniu 22 grudnia 2021 roku Spółka przyjęła oferty sprzedaży udziałów 

nabywając dodatkowe 39 udziałów, które w całości zostały opłacone w dniu 11 stycznia 2022 roku. Po 

zrealizowaniu transakcji nabycia dodatkowych 33 udziałów, Spółka posiada łącznie 116 udziałów 

stanowiących 35% udziału w kapitale zakładowym Fitqbe. Ponadto Grupa posiada opcję na dodatkowe 

udziały, których wartość na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 2.427 tys. PLN. W pierwszym kwartale 

2022 roku zostały ujęte przychody finansowe w wysokości 278 tys. PLN z tytułu zysku wynikającego z 

różnicy miedzy ceną transakcyjną a wartością godziwą opcji, powstałą w dniu nabycia opcji, przez okres 

jej trwania, tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku. Informacje szczegółowe opisano w nocie 5.1 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. 

Zobowiązanie z tytułu opcji put 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu opcji put dotyczą oszacowanej wartości zobowiązania z tytułu 

potencjalnych, przyszłych płatności na rzecz udziałowców niekontrolujących spółki Robota International 

TOV. Wartość zobowiązania w kwocie 13.481 tys. PLN została ujęta w korespondencji z kapitałami 

własnymi (pozostałe kapitały rezerwowe). Informacje szczegółowe opisano w nocie 5.3 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. 
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5.4 Zarządzanie ryzykiem finansowym  

5.4.1 Zasady zarządzania ryzykiem finansowym 

Działalność Grupy narażona jest na następujące rodzaje ryzyka związanego z instrumentami 

finansowymi: 

• ryzyko kredytowe, 

• ryzyko utraty płynności finansowej, 

• ryzyko walutowe, 

• ryzyko stóp procentowych. 

Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Grupy na każdy rodzaj ryzyka wskazanego powyżej,  

a także opisuje cele i politykę związane z zarządzaniem ryzykiem. Nadrzędnym celem polityki 

zarządzania ryzykiem finansowym jest minimalizowanie negatywnego wpływu zidentyfikowanych ryzyk 

finansowych na wynik finansowy Grupy. 

5.4.2 Ryzyko kredytowe  

Ryzyko kredytowe jest związane z potencjalnym zdarzeniem kredytowym, które może zmaterializować 

się w przyszłości w postaci następujących czynników: niewypłacalności kontrahenta, częściowej spłaty 

należności, istotnego opóźnienia w spłacie należności, innego nieprzewidzianego odstępstwa od 

warunków kontraktowych lub ryzyko nieodzyskania środków pieniężnych ulokowanych w bankach. 

Ryzyko to dotyczy przede wszystkim należności handlowych, środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 

oraz pozostałych aktywów finansowych, w ramach których Grupa ujmuje przede wszystkim 

krótkoterminowe obligacje oraz wpłacone kaucje gotówkowe. 

Poniższa tabela przedstawia maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kredytowe: 

 

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi 

Grupa alokuje okresowo wolne środki pieniężne na krótkoterminowych lokatach w bankach w celu 

osiągania przychodów finansowych z odsetek.  

Ryzyko kredytowe związane ze środkami pieniężnymi w banku i lokatami bankowymi jest niskie, 

ponieważ Grupa zawiera transakcje z bankami o wysokim ratingu i stabilnej pozycji rynkowej. 

Oczekiwana strata kredytowa oszacowana przez Grupę jest bliska zeru, dlatego odpis z tytułu tej straty 

nie został ujęty. 

Maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości sprawozdawczej środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów.  

 

 

  
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Należności handlowe 67 924 55 739 

Pozostałe aktywa finansowe 27 946 27 968 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 241 381 184 836 

Razem 337 251 268 543 
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Ryzyko kredytowe związane z należnościami handlowymi  

Poniższa tabela przedstawia informacje o wartości należności brutto i odpisie z tytułu oczekiwanych 

strat kredytowych dla należności handlowych wycenianych w zamortyzowanym koszcie. 

  
Średnioważona stopa 

straty 
Wartość należności 

brutto 

Odpis z tytułu 
oczekiwanej 

straty 
kredytowej 

Wartość 
należności 

netto 

31 marca 2022 (niebadane) 2,88% 69 942 2 018 67 924 

31 grudnia 2021 3,10% 57 520 1 781 55 739 

Zmiany odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych dla należności handlowych w okresach objętych 

niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawiały się 

następująco: 

  
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Bilans otwarcia 1 781 2 283 

Zmiana netto odpisu z tytułu oczekiwanej straty kredytowej 331 (142) 

Wykorzystanie (82) (353) 

Różnice kursowe z przeliczenia (12) (7) 

Bilans zamknięcia 2 018 1 781 

Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa może być narażona na ryzyko związane ze 

sprzedażą z odroczonym terminem płatności. Ryzyko kredytowe klientów jest zarządzane przez każdą 

jednostkę organizacyjną zgodnie z ustaloną polityką, procedurami i kontrolą Grupy w zakresie 

zarządzania ryzykiem kredytowym klientów. Zaległe należności od klientów są regularnie 

monitorowane. 

Na poziom narażenia Grupy na ryzyko kredytowe wpływają przede wszystkim indywidualne cechy 

każdego klienta. Jednakże kierownictwo bierze również pod uwagę czynniki, które mogą wpływać na 

ryzyko kredytowe bazy klientów, w tym ryzyko niewypłacalności związane z branżą i krajem, w którym 

działają klienci. Do ustalenia oczekiwanych strat kredytowych dla należności handlowych zostało 

przyjęte podejście uproszczone, które polega na szacowaniu dożywotnich strat oczekiwanych (lifetime 

ECL). 

W ramach monitorowania ryzyka kredytowego klientów, Grupa identyfikuje portfele homogeniczne, 

składające się z ekspozycji o podobnym profilu ryzyka kredytowego. Portfele te zostały utworzone na 

podstawie segmentacji na wielkość podmiotów i liczbę dni opóźnienia w spłacie. Podział na portfele 

homogeniczne jest okresowo weryfikowany z punktu widzenia ich jednorodności. 

Grupa ocenia ryzyko koncentracji należności handlowych jako niskie, ponieważ klienci Grupy są 

rozproszeni i działają w różnych branżach.  

Stopa oczekiwanej straty kredytowej jest obliczana dla podmiotów gospodarczych na podstawie statusu 

zaległości i rzeczywistych strat kredytowych. Klienci są grupowani według ich charakterystyki 

kredytowej, w tym klasyfikacji wielkości zatrudnienia i występowania wcześniejszych problemów 

finansowych. 

Ryzyko kredytowe związane z obligacjami  

Zakupione obligacje komercyjne wyemitowane zostały przez instytucję finansową o wiarygodnym 

ratingu (mLeasing sp. z o.o.) i zaprezentowane zostały jako krótkoterminowe aktywa finansowe. 

Maksymalna ekspozycja tej pozycji na ryzyko kredytowe równa jest ich wartości ujętej w sprawozdaniu 

z sytuacji finansowej. Grupa ocenia, że ryzyko kredytowe związane z tą pozycją aktywów finansowych 

jest niskie, dlatego odpis z tytułu tej straty nie został ujęty.   
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5.4.3 Ryzyko utraty płynności finansowej  

Grupa jest narażona na ryzyko utraty płynności, tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań 

finansowych. Grupa zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz 

zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności oraz 

długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z 

dostępnymi źródłami pozyskania środków oraz konfrontowane jest z dostępnymi wolnymi środkami. 

Dodatkowo Grupa prowadzi politykę dywersyfikacji źródeł finansowania. 

Polityka zarzadzania ryzykiem utraty płynności finansowej w Grupie polega na zapewnieniu środków 

finansowania niezbędnych do wywiązywania się przez spółki z Grupy ze zobowiązań, przy 

wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych źródeł finansowania. Zarządzanie płynnością Grupy koncentruje 

się na:  

• bieżącym monitorowaniu płynności spółek Grupy, 

• monitorowaniu i optymalizacji poziomu kapitału obrotowego,  

• bieżącym monitoringu regulowania zobowiązań wynikających z warunków umów kredytowych. 

Kapitał obrotowy, zdefiniowany jako różnica pomiędzy aktywami obrotowymi, a zobowiązaniami 

krótkoterminowymi, na koniec okresów sprawozdawczych zaprezentowanych w niniejszym 

śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przedstawia poniższa tabela. Na 

przestrzeni ostatnich lat wskaźnik uległ znacznej poprawie, co wskazuje na niskie ryzyko utraty 

płynności przez Grupę. Na wzrost kapitału obrotowego wpłynęły głównie: wzrost środków pieniężnych i 

ich ekwiwalentów oraz spadek zobowiązań z tytułu kredytów. 

 

5.4.4 Ryzyko walutowe  

Grupa jest narażona na transakcyjne ryzyko walutowe w zakresie, w jakim występuje niedopasowanie 

pomiędzy walutami, w których denominowane są transakcje sprzedaży, zakupu, należności i 

zobowiązania a odpowiednimi walutami funkcjonalnymi spółek Grupy. Walutami obcymi spółek z Grupy 

są przede wszystkim euro (EUR) i dolar amerykański (USD).  

Ponieważ Grupa prowadzi działalność głównie na rynku krajowym, ryzyko walutowe jest 

minimalizowane.  

5.4.5 Ryzyko stóp procentowych 

 
Grupa narażona jest na ryzyko zmienności przepływów pieniężnych z tytułu zmiany stóp procentowych 

wynikające z posiadanych aktywów oraz zobowiązań, dla których przychody oraz koszty odsetkowe są 

uzależnione od zmiennych stóp procentowych (kredyty, leasing). Głównym celem zarządzania ryzykiem 

stopy procentowej jest zminimalizowanie wahań przepływów odsetkowych oprocentowanych zmienną 

stopą procentową.  

Poniższa tabela przedstawia profil podatności Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych poprzez 

prezentację oprocentowanych aktywów i zobowiązań finansowych w podziale na stałe i zmienne 

oprocentowanie. 

  
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Aktywa obrotowe 345 824 272 434 

Zobowiązania krótkoterminowe (222 851) (199 336) 

Kapitał obrotowy  122 973 73 098 
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31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

 Oprocentowane instrumenty finansowe      

 - o stałej stopie procentowej  (165) (1 349) 

Zobowiązania z tytułu leasingu (25 110) (26 326) 

Obligacje 24 945 24 977 

 - o zmiennej stopie procentowej  244 048 187 492 

Kaucje gotówkowe 2 667 2 656 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  241 381 184 836 

Ekspozycja netto na ryzyko stopy procentowej  
(w odniesieniu do instrumentów o zmiennej stopie procentowej) 

244 048 187 492 
 

Wzrost stóp procentowych może przyczynić się do zwiększenia kosztów obsługi finansowania,  

a w konsekwencji do obniżenia wyniku finansowego i pogorszenia efektywności finansowej 

realizowanych inwestycji. Ryzyko to nie jest dla Grupy ryzykiem istotnym. Grupa nie stosuje 

rachunkowości zabezpieczeń. 

6. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ  

6.1 Wartości niematerialne  

Grupa wyodrębnia następujące kategorie wartości niematerialnych: nabyte prawa majątkowe, inne 

wartości niematerialne, a także oprogramowanie wytworzone we własnym zakresie. Wszystkie 

kategorie dotyczą w większości oprogramowania wykorzystywanego w podstawowej działalności 

operacyjnej Grupy. Nakłady poniesione na oprogramowanie wytwarzane we własnym zakresie stanowią 

koszty prac rozwojowych poniesione przed okresem wykorzystywania tego oprogramowania w celu 

osiągania przychodów z umów z klientami.  

W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa nie zawarła istotnych, jednostkowych transakcji nabycia 

lub sprzedaży wartości niematerialnych. 

6.2 Rzeczowe aktywa trwałe 

Najistotniejszą pozycją rzeczowych aktywów trwałych Grupy jest infrastruktura sprzętowa (komputery, 

serwery, telefony) oraz poniesione nakłady inwestycyjne w powierzchniach biurowych będących  

przedmiotem najmu. Grupa posiada również własną flotę samochodową wykorzystywaną dla celów 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

W bieżącym okresie sprawozdawczym Grupa nie zawarła istotnych, jednostkowych transakcji nabycia 

lub sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

6.3 Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 

Grupa występuje jako leasingobiorca w umowach, których przedmiotem jest użytkowanie powierzchni 

biurowych wynajmowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz umowach leasingu 

samochodów.  

Grupa podpisała w pierwszym kwartale 2022 roku jedną umowę leasingu samochodu, natomiast w 2021 

roku podpisane zostały cztery nowe umowy leasingu samochodów oraz dwie nowe umowy  

na użytkowanie powierzchni biurowych.  
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6.4 Inwestycje wyceniane metodą praw własności 

Zestawienie jednostek stowarzyszonych wraz z udziałem Grupy w kapitale własnym tych jednostek  

we wszystkich okresach objętych niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym 

sprawozdaniem finansowym przedstawione zostało w Nocie 1.3. 

Poniższa tabela przedstawia wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą 

praw własności:  

  
 31 marca 2022 

(niebadane)  
 31 grudnia 2021  

 Udziały w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw 
własności  

    

 WorkIP Ltd                      16 466                      16 390  

 Work Ukraine TOV                        4 196                        2 954  

 Fitqbe sp. z o.o.                      12 750                      13 045  

 Pozostałe jednostki stowarzyszone                          144                             95  

Razem                     33 556                      32 484  

Zmiany wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności w każdym z okresów 

prezentowanych w niniejszych śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu 

finansowym 

  
 31 marca 2022 

(niebadane)  
 31 grudnia 2021  

 Inwestycje wyceniane metodą praw własności na początek okresu                      32 484                      23 945  

 Nabycie udziałów  -                     13 105  

 Otrzymane dywidendy                              -                        (6 619) 

 Udział w zysku jednostek wykazywanych metodą praw własności                        1 134                        3 133  

 Różnice kursowe z przeliczenia udziału w zysku jednostek wycenianych 
metodą praw własności  

                            -                           (187) 

 Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości                           (62)                         (893) 

 Inwestycje wyceniane metodą praw własności na koniec okresu                      33 556                      32 484  

Otrzymane przez Jednostkę Dominującą w 2021 roku dywidendy były wypłacone przez jednostkę 

stowarzyszoną Work Ukraine TOV. 

W okresie zakończonym dnia 31 marca 2022 roku Grupa rozpoznała odpis z tytułu utraty wartości 

aktywów finansowych zakwalifikowanych do klasy aktywów finansowych wycenianych metodą praw 

własności w wysokości 62 tys. PLN z uwagi na brak realizacji celów biznesowych, jakie były założone 

w momencie dokonywania inwestycji przez Spółkę w te podmioty (w 2021 roku rozpoznano odpis z  

tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 893 tys. PLN). Przyjęte przez Grupę Pracuj 

stopy dyskonta zastosowane do bieżącego i poprzednich szacunków wartości użytkowej były w 

przedziale 25-30%. Odpis z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dotyczy segmentu Polska. 

Na koniec okresów prezentowanych w niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym nie miały miejsca odwrócenia odpisów aktualizujących z tytułu utraty 

wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności. Zmiany ujętych odpisów dotyczą wyłącznie  

ich zwiększenia w kolejnych okresach w segmencie Polska. 
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6.5 Pozostałe aktywa niefinansowe  

  
 31 marca 2022 

(niebadane)  
 31 grudnia 2021  

Długoterminowe 223 227 

Pozostałe 223 227 

Krótkoterminowe 11 491 6 799 

Przedpłacone usługi 6 499 3 850 

Inne aktywa 4 992 2 949 

Razem 11 714 7 026 

6.6 Pozostałe zobowiązania niefinansowe 

  
 31 marca 2022 

(niebadane)  
 31 grudnia 2021  

Zobowiązania z tytułu podatków (z wyłączeniem podatku CIT) oraz 
ubezpieczeń społecznych  

11 640 14 923 

Inne zobowiązania niefinansowe  606 1 076 

Razem 12 246 15 999 

6.7 Zobowiązania wobec pracowników 

      
 31 marca 2022 

(niebadane)  
 31 grudnia 2021  

Długoterminowe 1 451 1 451 

Rezerwy 1 451 1 451 

Odprawy pośmiertne 765 765 

Odprawy emerytalne 589 589 

Odprawy rentowe 97 97 

Krótkoterminowe 15 916 14 860 

Rezerwy 1 246 1 246 

Odprawy pośmiertne 20 20 

Odprawy emerytalne 1 1 

Odprawy rentowe 12 12 

Premie 1 213 1 213 

Pozostałe zobowiązania wobec pracowników 14 670 13 614 

Zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów 5 968 4 324 

Zobowiązania z tytułu premii i prowizji dla pracowników 8 702 9 290 

Razem     17 367 16 311 

 

Wybrani pracownicy zostali objęci długoterminowym programem motywacyjnym dla kluczowych 

pracowników, który został opisany w nocie 6.7 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 

zakończony 31 grudnia 2021 roku. Dodatkowo w nocie 6.8 skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zostały opisane zasady dotyczące programu 

płatności w formie akcji, dla których założenia przyjęte do wyceny oraz warunki programu nie zmieniły 

się w pierwszym kwartale 2022 roku w porównaniu do tych zaprezentowanych w skonsolidowanym 

sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. 
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7. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE  

7.1 Zysk na akcję 

Zysk na akcję obliczany jest poprzez podzielenie zysku za rok obrotowy przypadającego na właścicieli 

Jednostki Dominującej przez średnią ważoną liczbę udziałów zwykłych w danym okresie 

sprawozdawczym skorygowaną proporcjonalnie o efekt zmiany liczby występujących udziałów wskutek 

przekształcenia formy prawnej Jednostki Dominującej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 

spółkę akcyjną, zakładając brak jednoczesnej zmiany zasobów.  

W okresach objętych niniejszym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem 

finansowym występowały instrumenty kapitałowe rozwadniające średnią ważoną liczbę akcji zwykłych 

służących do wyliczenia podstawowego zysku na akcję i wynikały one z uprawnień przyznanych w 

ramach programu płatności w formie akcji, opisanego w nocie 6.8 skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. Dla celów wyliczenia liczby akcji mających 

rozwadniający wpływ na wskaźnik zysku na akcję wykorzystane zostały średnie ważone ceny akcji 

Jednostki Dominującej ustalone poprzez odniesienie do faktycznych transakcji zakupu akcji przez 

Jednostkę Dominującą w 2020 i 2021 roku w związku z transakcjami nabycia akcji własnych Spółki w 

celu ich umorzenia.  

 

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Zysk netto przypadający właścicielom Jednostki Dominującej     

Działalność kontynuowana                  55 146              35 412  

Zysk netto przypadający właścicielom Jednostki Dominującej, 
skorygowany o efekt rozwodnienia 

                 55 146              35 412  

Średnia ważona liczba udziałów zwykłych - dla celów ustalenia podstawowego 
zysku na akcję 

           68 104 250         6 697 337  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych* - dla celów ustalenia podstawowego 
zysku na akcję - po przekształceniu w spółkę akcyjną 

 -        66 973 370  

Wpływ rozwodnienia (program płatności w formie akcji)                 156 747            798 323  

Średnia ważona liczba akcji zwykłych* dla celów ustalenia rozwodnionego 
zysku na akcję - po przekształceniu w spółkę akcyjną 

68 260 997 67 771 693 

Podstawowy zysk na akcję (w PLN) - działalność kontynuowana 0,81 0,53 

Rozwodniony zysk na akcję (w PLN) - działalność kontynuowana 0,81                0,52  

*Liczba akcji bezpośrednio po przekształceniu wyniosła 66.973.370, co oznacza przekształcenie udziałów na akcje według 

parytetu 1 udział na 10 akcji. Średnioważona liczba udziałów dla pierwszego kwartału 2021 roku została przeliczona na liczbę 

akcji spółki po przekształceniu - proporcjonalnie przy zastosowaniu powyższego parytetu. 

7.2 Transakcje z jednostkami powiązanymi 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem pomiędzy Grupą i jednostkami z nią powiązanymi nie 
wystąpiły transakcje zawierane na innych warunkach niż rynkowe. 

Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej, Rady Nadzorczej oraz bliscy członkowie ich rodzin ani inne 

podmioty z nimi powiązane, nie dokonywali transakcji ze spółkami Grupy mających istotny wpływ  

na zysk lub stratę okresu sprawozdawczego oraz sytuację finansową Grupy.
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Należności Zobowiązania 

31 marca 2022 
(niebadane) 

31 grudnia 2021 
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Jednostki stowarzyszone 12 2  74  434 

Inne jednostki powiązane1 1 761 2 846   2 590 4 849 

Razem 1 773 2 848  2 664 5 283 

 

  

Przychody z umów z klientami Pozostałe usługi obce 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
 (niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
 (niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
 (niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
 (niebadane) 

Jednostki stowarzyszone 32  10  228 357  

Inne jednostki powiązane1 975  84   2  48  

Razem 1 007 94  230 405  

1Inne jednostki powiązane uwzględniają również podmioty, na które znacząco wpływa lub posiada w nich znaczącą liczbę głosów 

członek kluczowego personelu Spółki albo jego bliski członek rodziny. 

7.3 Koszty świadczeń pracowniczych 

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Wynagrodzenia 28 227 21 103 

Premie 3 516 5 093 

Płatności w formie akcji  8 061 4 850 

Ubezpieczenia społeczne 5 089 4 041 

Inne świadczenia pracownicze 1 265 820 

Razem 46 158 35 907 

7.4 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności w odniesieniu do śródrocznej 

działalności Grupy  

Działalność Grupy nie podlega sezonowości. 

7.5 Zobowiązania warunkowe 

Wystawca gwarancji Waluta  
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

PKO Bank Polski S.A. EUR 488 487 

Razem  EUR 488 487 

Jako zobowiązania warunkowe Grupa ujmuje gwarancje bankowe wystawione na zlecenie Jednostki 

Dominującej. Gwarancje te stanowią zabezpieczenie płatności leasingowych wynikających z umów 

najmu powierzchni biurowych, w których Grupa jest leasingobiorcą. 

7.6 Wpływ konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy na działalność gospodarczą Grupy 

W dniu 24 lutego 2022 roku w Ukrainie wprowadzono stan wojenny w związku z wkroczeniem wojsk 

Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy i rozpoczęciem konfliktu zbrojnego, który stwarza nowe i trudno 

przewidywalne okoliczności dla gospodarki ukraińskiej. Grupa posiada udziały w spółkach, których 

działalność operacyjna prowadzona jest na terenie Ukrainy (dalej: „Spółki Ukraińskie”) i uzyskuje 

przychody z działalności operacyjnej prowadzonej przez spółkę Robota International TOV.
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Udział segmentu Ukraina w przychodach z umów klientami oraz w zysku z działalności operacyjnej w 

Grupie wygląda następująco (szczegóły opisane zostały w Nocie 2.1. niniejszego śródrocznego 

skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego): 

3 miesiące zakończone 31 marca 2022 
(niebadane) 

Segment  
Polska 

Segment  
Ukraina 

Eliminacje 
między 

segmentami 
Razem 

Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych  131 563 10 533 - 142 096 

Inne przychody operacyjne 294 94 - 388 

Sprzedaż między segmentami 12 52 (64) - 

Przychody segmentu razem 131 869 10 679 (64) 142 484 

Amortyzacja (2 315) (774) - (3 089) 

Koszty operacyjne inne niż amortyzacja (60 219) (10 534) 64 (70 689) 

Zysk z działalności operacyjnej  69 335 (629) - 68 706 

Ponadto Grupa odnotowała udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności dotyczący 

spółki Work Ukraine TOV, prowadzącej działalność operacyjną na terenie Ukrainy, wykazywany w 

śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów w wysokości  

1.242 tys. PLN.  

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie aktywów spółki Robota International TOV ujętych w 

śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2022 

roku, które narażone są na ryzyko utraty wartości oraz odpowiednie aktywa Grupy wykazane w  

śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2022 

roku: 

  Aktywa Robota International TOV Aktywa Grupy 

Wartości niematerialne 30 6 848 

Rzeczowe aktywa trwałe 2 777 9 851 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 6 714 19 565 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

5 365 36 195 

Należności handlowe 3 436 67 924 

Pozostałe aktywa niefinansowe 4 602 11 714 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 600 241 381 

Ponadto w aktywach Grupy wykazywane są spółki wyceniane metodą praw własności, które prowadzą 

działalność operacyjne na terenie Ukrainy, a ich wartość na dzień 31 marca 2022 roku wynosiła  

20.662 tys. PLN. 

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie zobowiązań Grupy dotyczących działalności w Ukrainie, 

oraz odpowiednie zobowiązania Grupy wykazane w śródrocznym skróconym skonsolidowanym 

sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2022 roku: 

  
Zobowiązania Grupy dotyczące 

działalności w Ukrainie 
Zobowiązania Grupy 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu 
leasingu 

4 839 15 664 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu 
leasingu 

2 743 9 446 

Zobowiązania wobec pracowników 2 380 17 367 

Zobowiązania handlowe 291 14 951 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe 392 12 246 

Zobowiązania z tytułu umów 29 588 162 485 

Ponadto Grupa posiada zobowiązanie z tytułu opcji put wobec udziałowców niekontrolujących w spółce 

Robota International TOV. Wartość zobowiązania na dzień 31 marca 2022 roku wynosiła  

13.481 tys. PLN. 
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Przedłużający się konflikt zbrojny w Ukrainie może mieć długofalowy negatywny wpływ na wyniki 

operacyjne i finansowe podmiotów prowadzących tam działalność. W związku z tym Zarząd Jednostki 

Dominującej przeanalizował potencjalny wpływ konfliktu na aktywa Grupy zaangażowane w Ukrainie. 

Grupa nadal obserwuje istotny spadek przychodów w stosunku do okresu przed dniem 24 lutego  

2022 roku między innymi wskutek zmniejszenia skali działalności operacyjnej przez część 

przedsiębiorców. Biorąc jednak pod uwagę, że konsekwencją konfliktu dla gospodarki ukraińskiej jest 

również duża skala obywateli, którzy zdecydowali się na wyjazd z kraju i pozostawanie na uchodźstwie 

dłużej, będzie to powodowało presję na lokalny rynek pracy i przełoży się na wzrost aktywności 

pracodawców w celu zatrudnienia pracowników na terytorium Ukrainy. W regionach Ukrainy gdzie nie 

są prowadzone działania zbrojne lub skala tych działań jest w znacznym stopniu ograniczona, można 

zaobserwować już częściowe ożywienie na rynku pracy, m.in. wskutek decyzji przedsiębiorstw o 

przywróceniu pełnej lub ograniczonej ich działalności. Ryzyko utraty możliwości korzystania z domen 

internetowych, które Spółki Ukraińskie wykorzystują do prowadzenia działalności operacyjnej na 

podstawie umów licencyjnych, jest niskie lub nie istnieje. Domeny te są zarejestrowane przez spółki z 

siedzibą na Cyprze, w których Grupa posiada udziały. Ponadto, dotychczas żadne aktywa służące do 

generowania przepływów pieniężnych w Spółkach Ukraińskich nie uległy zniszczeniu. Spółki Ukraińskie 

nie posiadają zadłużenia i utrzymują płynność oraz wystarczające środki na finansowanie działalności 

operacyjnej.  

Zarząd Jednostki Dominującej przeanalizował wartość aktywów Grupy dotyczących działalności w 

Ukrainie pod kątem potencjalnej utraty wartości. Ze względu na potencjalny wpływ konfliktu zbrojnego 

w Ukrainie uległ zmianie przewidywany wcześniej rozkład w czasie oraz wielkość wpływów pieniężnych 

z tych aktywów, a także stopa dyskontowa, użyta do kalkulacji wartości użytkowej. Przeprowadzona 

analiza nie wykazała potrzeby dokonania odpisów z tytułu utraty wartości tych aktywów. Niemniej 

wszystkie założenia przyjęte w tej analizie obarczone są znaczną niepewnością, w związku z czym 

Zarząd Jednostki Dominującej na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji militarnej i gospodarczej w Ukrainie 

i zamierza przeprowadzić ponownie taką analizę pod kątem potencjalnej utraty wartości nie później niż 

na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego. 

Zarząd Jednostki Dominującej ocenia, że na dzień zatwierdzenia niniejszego skonsolidowanego raportu 

kwartalnego nie występują przesłanki, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji działalności 

Spółek Ukraińskich.  

7.7 Zdarzenia po dacie bilansowej 

Dnia 18 maja 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu 

podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku w kwocie 

266.261.411,34 PLN, w następujący sposób: 

• przeznaczenie kwoty 136.530.052 PLN na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, 

 tj. w wysokości 2 zł (dwa złote) na jedną akcję, 

• przeznaczenie pozostałej kwoty zysku netto, tj. kwoty 129.731.359,34 PLN na kapitał zapasowy 

Spółki. 

Ponadto, Zarząd zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 16 września 2022 roku i objęcie 

dywidendą wszystkich akcji Spółki istniejących w dniu dywidendy, a także ustalenie terminu wypłaty 

dywidendy na dzień 30 września 2022 roku. Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2022 roku Rada Nadzorcza 

Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu. 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z 

CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Nota 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

        

Przychody z umów z klientami 1.2 124 324 84 539 

Amortyzacja  (2 191) (2 041) 

Koszty usług marketingowych  (13 843) (8 476) 

Koszty usług korzystania z oprogramowania  (1 139) (1 361) 

Pozostałe usługi obce  (4 587) (2 847) 

Koszty świadczeń pracowniczych 1.3 (33 584) (27 001) 

Pozostałe koszty  (634) (464) 

Inne przychody operacyjne  276 188 

Inne koszty operacyjne  (1 029) (25) 

Oczekiwane straty kredytowe   (313) 200 

Zysk z działalności operacyjnej   67 280 42 712 

Przychody finansowe  947 8 936 

Koszty finansowe  (366) (1 258) 

Przychody / (koszty) finansowe netto   581 7 678 

Udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności  1 134 1 468 

Zysk przed opodatkowaniem   68 995 51 858 

Podatek dochodowy   (14 168) (9 156) 

Zysk netto z działalności kontynuowanej   54 827 42 702 

Zysk netto   54 827 42 702 

     

INNE CAŁKOWITE DOCHODY Nota 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

     

CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM   54 827 42 702 

 

  Nota 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

      
Zysk podstawowy na akcję (PLN) - działalność 
kontynuowana 

                            0,81                            0,64  

Zysk rozwodniony na akcję (PLN) - działalność 
kontynuowana 

                            0,80                            0,63  
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI 

FINANSOWEJ 

AKTYWA Nota 
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Wartości niematerialne  5 083 4 525 

Rzeczowe aktywa trwałe  6 412 6 363 

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania  12 851 13 464 

Inwestycje w jednostkach zależnych 1.4 22 397 21 486 

Inwestycje wyceniane metodą praw własności  33 556 32 484 

Pozostałe aktywa finansowe  133 600 127 229 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  29 224 22 450 

Aktywa trwałe   243 123 228 001 

Należności handlowe  60 892 45 987 

Pozostałe aktywa finansowe  31 677 31 801 

Pozostałe aktywa niefinansowe  6 050 4 568 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  203 418 141 815 

Aktywa obrotowe   302 037 224 171 

Aktywa razem   545 160 452 172 

 

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Nota 
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Kapitał podstawowy  340 521 340 521 

Kapitał zapasowy  108 516 108 516 

Fundusz celowy na zakup akcji własnych  1 080 1 080 

Programy płatności w formie akcji  37 317 29 256 

Pozostałe kapitały rezerwowe  32 32 

Rozliczenie połączeń  (585 375) (585 375) 

Zyski / (Straty) zatrzymane  427 935 373 108 

Kapitał własny razem   330 026 267 138 

Zobowiązania z tytułu leasingu  10 825 11 804 

Zobowiązania wobec pracowników  1 331 1 331 

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego  19 145 19 145 

Zobowiązania długoterminowe   31 301 32 280 

Zobowiązania z tytułu leasingu  6 704 6 494 

Zobowiązania wobec pracowników  12 170 11 465 

Zobowiązania handlowe  14 161 14 685 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe  11 012 12 253 

Pozostałe zobowiązania finansowe  2 590 7 097 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  5 038 3 943 

Zobowiązania z tytułu umów  132 158 96 817 

Zobowiązania krótkoterminowe   183 833 152 754 

Zobowiązania razem   215 134 185 034 

Kapitał własny i zobowiązania razem   545 160 452 172 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z 

PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej    
Zysk przed opodatkowaniem 68 995 51 858 

   

Korekty:   

Udział w (zysku) / stracie jednostek wycenianych metodą praw własności (1 134) (1 468) 

Amortyzacja 2 191 2 041 

(Zysk) / Strata z tytułu różnic kursowych 257 217 

(Zysk) / Strata z tytułu odsetek 87 265 

(Zysk) / Strata z działalności inwestycyjnej (273) (20) 

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostkach zależnych - (8 137) 

Wycena programu płatności w formie akcji rozliczanych w instrumentach 
kapitałowych 

7 150 4 850 

Podatek dochodowy zapłacony (19 698) (10 847) 

Zmiany w kapitale obrotowym:   

Zobowiązania wobec pracowników 705 2 481 

Należności handlowe (14 905) (7 275) 

Pozostałe aktywa niefinansowe (1 482) (1 744) 

Zobowiązania handlowe (525) (1 037) 

Pozostałe zobowiązania niefinansowe (1 323) 851 

Zobowiązania z tytułu umów 35 342 9 096 

Pozostałe korekty (8) 21 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 75 379 41 152 
 

  

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej   

Otrzymane odsetki - 4 

Spłata udzielonych pożyczek - 600 

Udzielone pożyczki - (300) 

Nabycie aktywów finansowych (35 511) (20 888) 

Wpływy ze zbycia aktywów finansowych 25 000 14 980 

Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych 

5 89 

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (1 691) (859) 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 197) (6 374) 

   

Przepływy pieniężne z działalności finansowej   

Wydatki na spłatę kredytów - (10 000) 

Płatności zobowiązań z tytułu leasingu (1 515) (1 486) 

Odsetki zapłacone (86) (291) 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 601) (11 777) 

   

Przepływy pieniężne netto razem 61 581 23 001 
   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 141 815 97 121 

Różnice kursowe od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 22 (240) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 203 418 119 882 

Stan środków pieniężnych wykazane w sprawozdaniu z sytuacji 
finansowej 

203 418 119 882 
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ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
zapasowy 

Fundusz celowy 
na zakup akcji 

własnych 

Programy 
płatności w 
formie akcji 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Rozliczenie 
połączenia 

Zyski / (Straty) 
zatrzymane 

Kapitał własny 
razem 

1 stycznia 2022 340 521 108 516 1 080 29 256 32 (585 375) 373 108 267 138 

Zysk / (strata) netto za okres - - - - - - 54 827 54 827 

Całkowite dochody ogółem za okres - - - - - - 54 827 54 827 

Płatności w formie akcji - - - 8 061 - - - 8 061 

Transakcje z właścicielami - - - 8 061 - - - 8 061 
         

31 marca 2022 (niebadane) 340 521 108 516 1 080 37 317 32 (585 375) 427 935 330 026 

 

  
Kapitał 

podstawowy 
Kapitał 

zapasowy 

Fundusz celowy 
na zakup 
udziałów 
własnych 

Programy 
płatności w 
formie akcji 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Rozliczenie 
połączenia 

Zyski / (Straty) 
zatrzymane 

Kapitał własny 
razem 

1 stycznia 2021  334 867 107 247 2 960 16 685 37 837 (585 375) 179 014 93 235 

Zysk / (strata) netto za okres  - - - - - - 42 702 42 702 

Całkowite dochody ogółem za okres  - - - - - - 42 702 42 702 

Płatności w formie akcji - - - 4 850 - - - 4 850 

Transakcje z właścicielami - - - 4 850 - - - 4 850 
         

31 marca 2021 (niebadane) 334 867 107 247 2 960 21 535 37 837 (585 375) 221 716 140 787 
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1. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ SPÓŁKI GRUPA 

PRACUJ S.A.  

 

1.1 Oświadczenie o zasadach rachunkowości 

Niniejszą kwartalną informację finansową należy czytać łącznie z jednostkowym sprawozdaniem 

finansowym Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, sporządzonym według 

Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i zawierającym noty objaśniające, 

zatwierdzonym do publikacji w dniu 21 kwietnia 2022 roku. 

Niniejsza kwartalna informacja finansowa została sporządzona przy założeniu kontynuacji działalności.  

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania kwartalnej informacji 

finansowej są spójne we wszystkich istotnych aspektach z zasadami opisanymi w jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. 

Walutą funkcjonalną Spółki oraz walutą prezentacji niniejszej kwartalnej informacji finansowej jest złoty 

polski (PLN). Pozycje prezentowane są w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych, o ile nie wskazano 

inaczej. 

1.2 Przychody z umów z klientami 

Charakterystyka kluczowych grup produktów i usług 

Poniższe zestawienie przedstawia przychody z tytułu umów z klientami w podziale na grupy w 

odniesieniu do momentu spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia oraz w podziale 

terytorialnym na kraje.  

Najważniejsze kategorie usług oferowanych przez Spółkę są spójne z tymi, które zastosowano przy 

sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku. 

Struktura przychodów z umów z klientami w odniesieniu do momentu spełnienia zobowiązania 

do wykonania świadczenia  

Przychody z umów z klientami w podziale na sposób rozpoznawania 
przychodów 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

W miarę upływu czasu 74 420 50 272 

W określonym momencie 49 904 34 267 

Razem 124 324 84 539 

Struktura terytorialna przychodów z umów z klientami 

Przychody z umów z klientami w podziale na kraje 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Polska 119 921 82 019 

Zagranica 4 403 2 520 

Razem 124 324 84 539 
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Zobowiązania z tytułu umów 

Zobowiązania z tytułu umów reprezentują kwotę ceny transakcyjnej przypisanej do niespełnionego  

na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania do wykonania świadczenia – najbardziej istotną 

pozycję stanowi sprzedaż projektów rekrutacyjnych. 

  31 marca 2022 
(niebadane)  

 31 grudnia 2021  

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu umów 132 158 96 817 

 Razem   132 158 96 817 

 

1.3 Koszty świadczeń pracowniczych 

  

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2022 
(niebadane) 

3 miesiące 
zakończone  

31 marca 2021 
(niebadane) 

Wynagrodzenia 19 948 15 207 

Premie 2 058 3 511 

Płatności w formie akcji  7 150 4 850 

Ubezpieczenia społeczne 3 735 3 024 

Inne świadczenia pracownicze 693 409 

Razem 33 584 27 001 

 

1.4 Inwestycje w jednostkach zależnych  

Zestawienie jednostek zależnych oraz jednostek stowarzyszonych wraz z udziałem Spółki w kapitale 

zakładowym tych jednostek, w okresach objętych niniejszą kwartalną informacją finansową, 

przedstawione zostało w nocie 1.3 śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Grupy za okres 3 miesięcy 2022 roku zakończony 31 marca 2022 roku. 

Poniższa tabela przedstawia wartość inwestycji w jednostkach zależnych wycenionych według 

historycznej ceny nabycia. 

  
 31 marca 2022 

(niebadane)  
 31 grudnia 2021  

Wartość udziały brutto w jednostkach zależnych                      24 757  23 846  

Spółki zagraniczne                     14 074                      14 074  

Spółki krajowe                     10 683  9 772  

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostkach zależnych                        2 360                     2 360  

Spółki krajowe                       2 360  2 360  

Razem                     22 397  21 486  

 

  
31 marca 2022 

(niebadane) 
31 grudnia 2021 

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostkach zależnych      

Stan na początek okresu 2 360  10 497  

Odpisy ujęte w okresie -  760  

Odpisy odwrócone w okresie - (8 897) 

Stan na koniec okresu 2 360  2 360  

W pierwszym kwartale 2021 roku ustały przyczyny, dla których dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty 

wartości inwestycji w spółkę Robota International TOV, w związku z tym Spółka dokonała odwrócenia 

uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego w wysokości 8.897 tys. PLN.
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Zgodnie z umowami inwestycyjnymi w Robota International TOV oraz Work Ukraine TOV Spółka 

posiada wystawione oraz nabyte opcje sprzedaży i kupna udziałów w obu podmiotach, które aktywują 

się po wystąpieniu określonych w umowie inwestycyjnej zdarzeń. Opcje stanowią pochodne instrumenty 

finansowe i są ujmowane jako aktywa lub zobowiązania finansowe uwzględniające zmiany wyceny 

odnoszone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Ponieważ zgodnie z umowami inwestycyjnymi i 

oceną Zarządu Spółki co do wartości podmiotów, szacowana cena wykupu udziałów nie różni się 

istotnie od wartości godziwej udziałów w tych jednostkach na dzień realizacji każdej z opcji, Spółka 

wyceniła powyższe instrumenty do wartości godziwej równej zero na każdy prezentowany dzień 

bilansowy. 

1.5 Zdarzenia wpływające na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub 

przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich charakter, wielkość lub 

częstotliwość 

Wpływ konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy na działalność gospodarczą Spółki 

W dniu 24 lutego 2022 roku w Ukrainie wprowadzono stan wojenny w związku z wkroczeniem wojsk 

Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy i rozpoczęciem konfliktu zbrojnego, który stwarza nowe i trudno 

przewidywalne okoliczności dla gospodarki ukraińskiej.  

Wartość aktywów Spółki na dzień 31 marca 2022 roku dotyczących działalności w Ukrainie, które 

narażone są na ryzyko utraty wartości, przedstawia się następująco: 

  Wartość aktywa 

Inwestycje w jednostkach zależnych 14 071 

Inwestycje wyceniane metodą praw własności 20 662 

Należności z tytułu dywidendy od jednostki zależnej 6 650 

Razem  41 383 

Ponadto Spółka odnotowała udział w zysku jednostek wycenianych metodą praw własności, które 

prowadzą działalność operacyjną na terenie Ukrainy, wykazywanych w sprawozdaniu z całkowitych 

dochodów w wysokości 1.318 tys. PLN. 

Zarząd Spółki przeanalizował wartość aktywów dotyczących działalności w Ukrainie pod kątem 

potencjalnej utraty wartości. Ze względu na potencjalny wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie uległ 

zmianie przewidywany wcześniej rozkład w czasie oraz wielkość wpływów pieniężnych z tych aktywów, 

a także stopa dyskontowa, użyta do kalkulacji wartości użytkowej. Przeprowadzona analiza nie 

wykazała potrzeby dokonania odpisów z tytułu utraty wartości tych aktywów. Niemniej wszystkie 

założenia przyjęte w tej analizie obarczoną są znaczną niepewnością, w związku z czym Zarząd Spółki 

na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji militarnej i gospodarczej w Ukrainie i zamierza przeprowadzić 

ponownie taką analizę pod kątem potencjalnej utraty wartości nie później niż na koniec kolejnego 

kwartału kalendarzowego. 
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1.6 Wartość godziwa instrumentów finansowych  

Wartość sprawozdawcza należności handlowych, środków pieniężnych i krótkoterminowych lokat, 

kaucji gotówkowych, obligacji, zobowiązań handlowych oraz pozostałych zobowiązań finansowych na 

koniec każdego z okresów sprawozdawczych objętych niniejszą kwartalną informacją finansową jest 

wiarygodnym przybliżeniem ich wartości godziwej ze względu na krótkoterminowy charakter tych 

pozycji. 

Wartość godziwa oprocentowanych kredytów jest szacowana w oparciu o model zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych przy wykorzystaniu stopy dyskonta odzwierciedlającej stopę procentową 

banku.  

1.7 Transakcje z jednostkami powiązanymi 

W okresie objętym niniejszą kwartalną informacją finansową pomiędzy Spółką i jednostkami Grupy 

Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. z nią powiązanymi nie wystąpiły transakcje zawierane na innych 

warunkach niż rynkowe. 

Członkowie Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz bliscy członkowie ich rodzin ani inne podmioty z nimi 

powiązane, nie dokonywali transakcji ze spółkami Grupy mających istotny wpływ  

na zysk lub stratę okresu sprawozdawczego oraz sytuację finansową Grupy Pracuj S.A. 
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DEFINICJE 
O ile z kontekstu nie wynika inaczej, w całym dokumencie obowiązują następujące definicje: 

Akcje Wyemitowane i istniejące akcje Spółki. 

ATS Applicant Tracking System - oprogramowanie wykorzystywane 

przez firmy, które zarządza procesem rekrutacji i zatrudniania 

pracowników z funkcjami takimi jak: zamieszczanie ofert pracy, 

zbieranie danych kandydatów, planowanie rozmów 

kwalifikacyjnych.  

Dzień Roboczy Dzień, w którym banki w Polsce są otwarte dla klientów. 

Euro, EUR lub € Euro, wspólna waluta państw członkowskich uczestniczących w 

trzecim etapie Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejską, z późniejszymi zmianami. 

Fitqbe Fitqbe sp. z o.o. 

Frascati Investments Frascati Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Grzybowskiej 43, 00-855 Warszawa, wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000905362 (REGON: 

389166213, NIP: 5272960722) 

Fundusz, Pracuj Ventures Pracuj Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa. 

GPW, Giełda, Giełda 

Papierów Wartościowych 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, 00-498 oraz, o ile 

z kontekstu nie wynika inaczej, rynek regulowany prowadzony 

przez tę spółkę. 

Grupa, Grupa Pracuj, Grupa 

Kapitałowa 

Spółka oraz jej spółki zależne, tj. eRecruitmenet Solutions sp. z o.o., 

eRecrutiment Solutions Ukraine TOV, HumanWay sp. z o.o. 

w likwidacji, Robota International TOV oraz Snowless Global Ltd. 

GUS Główny Urząd Statystyczny. 

IT Technologia informacyjna.  

Jednostka dominująca Grupa Pracuj S.A. (dawniej Grupa Pracuj sp. z o.o.). 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego. 

MSSF Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych 

Standardów Rachunkowości (RMSR), ogłoszone przez Komisję 

Europejską. Obejmują one: 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, 

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), oraz 

Interpretacje wydane przez Komitet ds. Interpretacji 

Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) lub przez 

były Stały Komitet ds. Sprawozdawczości. 

OC&C Strategy, OC&C OC&C Strategy Consultants sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pięknej 

18, 00-549 w Warszawie.  
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PKB Produkt Krajowy Brutto. 

PLN, zł, złoty Złoty, prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki. 

Raport Skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 

31 marca 2022 roku 

Raport OC&C Opracowany przez OC&C raport rynkowy z 2021 roku dotyczący 

analizy rynku pracy oraz rynku usług rekrutacyjnych, dostępny na 

stronie internetowej: https://www[.]occstrategy[.]com/en/, który 

został opracowany w oparciu o przygotowany przez OC&C, na 

wewnętrzne potrzeby Spółki i na jej zlecenie, raport z analizy rynku 

pracy oraz rynku usług rekrutacyjnych.  

Rosja Federacja Rosyjska. 

R/r; YtY Zmiana rok do roku (Year to year) 

S.A. Spółka akcyjna. 

SaaS Software as a Service - oprogramowanie jako usługa; model usługi 

chmurowej umożliwiający odbiorcy usług wykorzystanie aplikacji 

uruchomionych na infrastrukturze chmury dostarczanej przez 

dostawcę usług dostępnej na różnych urządzeniach klienckich za 

pośrednictwem np. przeglądarki internetowej lub klienta aplikacji 

oraz w przypadku której odbiorca usług nie zarządza ani nie 

kontroluje infrastruktury chmury, w tym sieci, serwerów, systemów 

operacyjnych, pamięci masowej, a nawet parametrów 

konfiguracyjnych aplikacji, z wyjątkiem ograniczonych ustawień 

konfiguracji aplikacji specyficznych dla użytkownika. 

Segment operacyjny Segment Polska i/lub Segment Ukraina 

Segment Polska segment obejmujący podmioty osiągające przychody na rynku 

polskim: Grupa Pracuj S.A., eRecruitment Solutions sp. z o.o., 

HumanWay sp. z o.o. w likwidacji, BinarJobs sp. z o.o.  

Segment Ukraina segment obejmujący spółki osiągające przychody na rynku 

ukraińskim: Robota International TOV, eRecruitment Solutions 

Ukraine TOV oraz Snowless Global Ltd (spółka zarejestrowana na 

Cyprze, świadcząca usługi związane z udzielaniem licencji dla 

spółki Robota International TOV) 

Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółka Grupa Pracuj S.A. (dawniej Grupa Pracuj sp. z o.o.). 

Statut Statut spółki Grupa Pracuj Spółka Akcyjna.  

TCV Luxco TCV Luxco Perogie S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie 

Księstwo Luksemburga. 

UAH, hrywna Hrywna, prawny środek płatniczy na obszarze Ukrainy 

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 

2021 roku poz. 217 ze zm.) 
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Walne Zgromadzenie Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki uprawnionych do głosowania 

wraz z zastawnikami i użytkownikami, którym przysługują prawa 

głosu z Akcji lub organ Spółki, w skład którego wchodzą osoby 

uprawnione do głosowania z Akcji (stosownie do okoliczności). 

WIBOR Warsaw Interbank Offered Rate jest średnią stopą procentową 

szacowaną przez wiodące banki w Warszawie, którą przeciętny 

wiodący bank zostałby obciążony, gdyby zaciągał pożyczkę w 

innych bankach. Jeśli nie zaznaczono inaczej, odnosi się to do 

trzymiesięcznego WIBOR-u dla kredytów na okres trzech miesięcy. 

Zarząd Zarząd Spółki. 
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Zatwierdzenie skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres 3 miesięcy 

zakończony 31 marca 2022 roku 

Niniejszy skonsolidowany raport kwartalny za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku został 

zatwierdzony przez Zarząd Grupy Pracuj S.A. dnia 23 maja 2022 roku. 

 

 

………………………………………     

Przemysław Gacek       

Prezes Zarządu    

 

 

 

…………………………………………     

Gracjan Fiedorowicz       

Członek Zarządu   

     

 

 

…………………………………………     

Rafał Nachyna        

Członek Zarządu 
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