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I. Informacje podstawowe  

 I.1. Emitent 
 

Firma: Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna 
Siedziba  Warszawa 

Adres ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa 

Telefon  + 48 (22) 629 07 18  

Faks  + 48 (22) 203 46 24  

Adres poczty elektronicznej  office@balticceramicsinvestments.com  

Adres strony internetowej www.balticceramicsinvestments.com 

Oznaczenie Sądu  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS 0000362454   

NIP 525-248-21-36 

Kapitał zakładowy   4 518 926,60 zł 

  

Zarząd Spółki na dzień 
30.06.2015 r. 

Dariusz Janus – Prezes Zarządu  

  

Rada Nadzorcza na dzień 
30.06.2015 r. 

Maciej Marchwicki – Członek RN 
Andrzej Krakówka  – Członek RN 
Marek Zagaja          – Członek RN 
Piotr Brzeski            – Członek RN 
Marcin Zimny          – Członek RN 
 

  

I.2. Notowane instrumenty finansowe 
 

Akcje Baltic Ceramics Investments  spółka akcyjna 

seria  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,  

ISIN PLINPNT00013 

liczba akcji notowanych  45 189 266 

liczba akcji ogółem  47 431 154 

wartość nominalna 1 akcji  0,10 zł 

data pierwszego notowania 05.08.2010 r. 

Rynek NewConnect 

Rodzaj rynku  ASO GPW 

 

http://www.balticceramicsinvestments.com/
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II. Skrócone sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy 

Kapitałowej Baltic Ceramics Investments S.A. 
 

SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 30.06.2015 ROKU 

AKTYWA [w zł] 30.06.2015 30.06.2014 

A.  AKTYWA TRWAŁE 65 289 055,00 30 684 107,00 

I.  Wartości niematerialne i prawne 7 203 962,00 8 054 118,00 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 25 687 665,00 1 383 671,00 

III.  Należności długoterminowe 6 300,00 0,00 

IV.  Inwestycje długoterminowe 28 250 334,00 19 501 855,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

4 140 794,00 1 744 463,00 

B.  AKTYWA OBROTOWE 14 145 287,00 22 166 563,00 

I.  Zapasy 0,00 0,00 

II.  Należności krótkoterminowe 3 519 334,00 5 307 333,00 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 10 607 992,00 15 358 728,00 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

17 961,00 1 500 502,00 

SUMA AKTYWÓW 79 434 342,00 52 850 670,00 

 

PASYWA [w zł] 30.06.2015 30.06.2014 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 47 197 205,00 41 929 376,00 

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 4 743 115,00 4 518 926,00 

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 

0,00 0,00 

III.  Udziały (akcje)  własne (wielkość 
ujemna) 

0,00 0,00 

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 42 726 273,00 38 989 086,00 

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z 
aktualizacji wyceny 

1 481 705,00 0,00 

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) 
rezerwowe 

193 858,00 0,00 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 566 200,00 0,00 

VIII.  Wynik finansowy netto roku 
obrachunkowego 

618 454,00 -1 578 636,00 

IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

0,00 0,00 

X. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

32 237 137,00 10 921 294,00 

I.  Rezerwy  na zobowiązania 2 670 954,00 2 627 732,00 

II.  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 7 271 704,00 6 565 689,00 
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IV.  Rozliczenia międzyokresowe 22 294 479,00 1 727 873,00 

SUMA PASYWÓW 79 434 342,00 52 850 670,00 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2015 - 30.06.2015 

[w zł] 

01.04.15 01.04.14 01.01.15 01.01.14 

- - - - 

30.06.15 30.06.14 30.06.15 30.06.14 

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

804 800,00 271 735,00 808 000,00 331 735,00 

      I.  Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, usług 

804 800,00 19 127,00 808 000,00 79 127,00 

      II.  Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

0,00 252 608,00 0,00 252 608,00 

B.  Koszty sprzedanych produktów,  towarów i 
materiałów, w tym: 0,00 218 730,00 0,00 218 730,00 
      I.  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 
usług 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 218 730,00 0,00 218 730,00 

C.  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 804 800,00 53 005,00 808 000,00 113 005,00 

D.  Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 

E.  Koszty ogólnego zarządu 441 168,00 637 963,00 716 405,00 1 080 409,00 

F.  Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 363 632,00 -584 958,00 91 595,00 -967 404,00 

G.  Pozostałe przychody operacyjne 113 257,00 79,00 201 661,00 134 675,00 

      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Dotacje 20 116,00 0,00 35 160,00 0,00 

      III.  Inne przychody operacyjne 93 141,00 79,00 166 501,00 134 675,00 

H.  Pozostałe koszty operacyjne 118 378,00 4 850,00 176 306,00 4 970,00 

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      III.  Inne koszty operacyjne 118 378,00 4 850,00 176 306,00 4 970,00 

I.  Zysk(strata) z działalności operacyjnej 
(F+G–H) 

358 511,00 -589 729,00 116 950,00 -837 699,00 

J.  Przychody finansowe -921 862,00 72 218,00 2 250 032,00 105 736,00 

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Odsetki 36 689,00 72 065,00 81 382,00 105 583,00 

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji -958 551,00 0,00 2 168 650,00 0,00 

      V.  Inne 0,00 153,00 0,00 153,00 

K.  Koszty finansowe 1 179 583,00 1 126 624,00 1 283 505,00 1 267 370,00 

      I.  Odsetki 58 353,00 116 938,00 62 371,00 123 089,00 

      II.  Strata ze zbycia inwestycji 1 191 474,00 711 245,00 1 191 474,00 845 840,00 

      III.  Aktualizacja wartości inwestycji -77 760,00 298 441,00 22 144,00 298 441,00 

      IV.  Inne 7 516,00 0,00 7 516,00 0,00 
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L.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(F+G–H) 

-1 742 934,00 -1 644 135,00 1 083 477,00 -1 999 333,00 

M.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–
J.II.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      I.  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

N. Odpis wartości firmy 102 218,00 0,00 194 701,00 0,00 

O.  Zysk (strata) brutto (I+J) -1 845 152,00 -1 644 135,00 888 776,00 -1 999 333,00 

P.  Podatek dochodowy -281 675,00 -412 623,00 270 322,00 -420 697,00 

R.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

S.  Zysk (strata) netto (N–O–P) -1 563 477,00 -1 231 512,00 618 454,00 -1 578 636,00 

 

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2015 - 30.06.2015 

[w zł] 

01.04.15 01.04.14 01.01.15 01.01.14 

- - - - 

30.06.15 30.06.14 30.06.15 30.06.14 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO) 

45 832 320,67 36 897 827,00 43 654 226,78 35 972 352,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek 
okresu (BO) po korektach 

45 832 320,67 36 897 827,00 43 654 226,78 37 192 572,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 
okresu (BZ) 

47 197 205,00 41 929 376,00 47 197 205,00 41 929 376,00 

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

47 197 205,00 41 929 376,00 47 197 205,00 41 929 376,00 

 

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2015 - 30.06.2015 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł] 

01.04.15 01.04.14 01.01.15 01.01.14 

- - - - 

30.06.15 30.06.14 30.06.15 30.06.14 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.  Zysk (strata) netto -1 563 477,00 -1 231 512,00 618 454,00 -1 578 636,00 

II.  Korekty razem 4 410 298,00 -30 835,00 8 233 883,00 -304 663,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+II) 

2 846 821,00 -1 262 347,00 8 852 337,00 -1 883 299,00 

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I.  Wpływy 29 714 126,00 427 364,00 29 714 126,00 427 364,00 

II.  Wydatki 43 275 316,00 977 366,00 50 227 598,00 1 005 084,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II) 

-13 561 190,00 -550 002,00 -20 513 472,00 -577 720,00 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.  Wpływy 11 655 833,00 6 263 061,00 14 373 705,00 7 535 660,00 

II.  Wydatki 673 840,00 25 441,00 689 467,00 537 551,00 
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III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II) 

10 981 993,00 6 237 620,00 13 684 238,00 6 998 109,00 

D.  Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III.+B.III+C.III) 

267 624,00 4 425 271,00 2 023 103,00 4 537 090,00 

E.  Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym: 

270 624,00 4 425 271,00 2 023 103,00 4 537 090,00 

F.  Środki pieniężne na początek okresu 0,00 123 277,00 473 649,00 11 458,00 

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 270 624,00 4 548 548,00 2 496 752,00 4 548 548,00 

 

III. Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe Emitenta 
 

JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 30.06.2015 r. 

AKTYWA [w zł] 30.06.2015 30.06.2014 

A.  AKTYWA TRWAŁE 75 190,00 645 167,00 

I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 52 069,00 0,00 

III.  Należności długoterminowe 1 800,00 0,00 

IV.  Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 321,00 645 167,00 

B.  AKTYWA OBROTOWE 48 789 809,00 47 551 845,00 

I.  Zapasy 0,00 0,00 

II.  Należności krótkoterminowe 2 858 096,00 1 035 330,00 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 45 927 137,00 46 512 402,00 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 576,00 4 113,00 

SUMA AKTYWÓW 48 864 999,00 48 197 012,00 

 

PASYWA [w zł] 30.06.2015 30.06.2014 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 45 884 244,00 43 687 450,00 

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 4 743 115,00 4 518 926,00 

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy 
(wielkość ujemna) 

  0,00 

III.  Udziały (akcje)  własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 41 774 489,00 38 989 086,00 

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji 
wyceny 

193 858,00 0,00 

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -638 973,00 0,00 

VIII.  Wynik finansowy netto roku 
obrachunkowego 

-188 245,00 179 438,00 

IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

0,00 0,00 
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B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 

2 980 755,00 4 509 562,00 

I.  Rezerwy  na zobowiązania 989 334,00 916 309,00 

II.  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 1 991 421,00 3 593 253,00 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

SUMA PASYWÓW 48 864 999,00 48 197 012,00 

 
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r. 

[w zł] 

01.04.15 01.04.14 01.01.15 01.01.14 

- - - - 

30.06.15 30.06.14 30.06.15 30.06.14 

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

60 000,00 312 608,00 120 000,00 372 608,00 

      I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 60 000,00 60 000,00 120 000,00 120 000,00 

      II.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 

0,00 252 608,00 0,00 252 608,00 

B.  Koszty sprzedanych produktów,  towarów i 
materiałów, w tym: 

0,00 218 730,00 0,00 218 730,00 

      I.  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, 
usług 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 218 730,00 0,00 218 730,00 

C.  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 60 000,00 93 878,00 120 000,00 153 878,00 

D.  Koszty sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 

E.  Koszty ogólnego zarządu 178 814,00 40 002,00 225 486,00 91 378,00 

F.  Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -118 814,00 53 876,00 -105 486,00 62 500,00 

G.  Pozostałe przychody operacyjne 10 862,00 79,00 84 222,00 134 675,00 

      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00 

      III.  Inne przychody operacyjne 10 862,00 79,00 84 222,00 134 675,00 

H.  Pozostałe koszty operacyjne 105 721,00 4 970,00 115 541,00 4 970,00 

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 

      III.  Inne koszty operacyjne 105 721,00 4 970,00 115 541,00 4 970,00 

I.  Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -213 673,00 48 985,00 -136 805,00 192 205,00 

J.  Przychody finansowe 419 954,00 62 991,00 1 895 991,00 96 508,00 

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Odsetki, w tym: 36 281,00 62 991,00 81 790,00 96 508,00 

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 383 673,00 0,00 1 814 201,00 0,00 

      V.  Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

K.  Koszty finansowe 1 102 565,00 -43 658,00 1 204 343,00 93 644,00 

      I.  Odsetki, w tym: 6 162,00 16 342,00 8 036,00 19 049,00 

      II.  Strata ze zbycia inwestycji 1 191 475,00 -60 000,00 1 191 475,00 74 595,00 

      III.  Aktualizacja wartości inwestycji -99 904,00 0,00 0,00 0,00 
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      IV.  Inne 4 832,00 0,00 4 832,00 0,00 

L.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K) -896 284,00 155 634,00 554 843,00 195 069,00 

M.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

      I.  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

      II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00 

N.  Zysk (strata) brutto (L+M) -896 284,00 155 634,00 554 843,00 195 069,00 

O.  Podatek dochodowy 493 319,00 23 706,28 743 088,00 15 631,00 

P.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

R.  Zysk (strata) netto (N–O–P) -1 389 603,00 131 927,72 -188 245,00 179 438,00 

 

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r. 

[w zł] 

01.04.15 01.04.14 01.01.15 01.01.14 

- - - - 

30.06.15 30.06.14 30.06.15 30.06.14 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44 345 485,00 37 292 462,00 43 147 964,00 35 972 353,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 
po korektach 

44 345 485,00 37 292 462,00 43 147 964,00 35 972 353,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 45 884 244,00 43 687 450,00 45 884 244,00 43 687 450,00 

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

45 884 244,00 43 687 450,00 45 884 244,00 43 687 450,00 

 

JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2015 r. - 30.06.2015 r. 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł] 

01.04.15 01.04.14 01.01.15 01.01.14 

- - - - 

30.06.15 30.06.14 30.06.15 30.06.14 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.  Zysk (strata) netto -1 389 603,00 131 927,00 -188 245,00 179 438,00 

II.  Korekty razem 856 662,00 1 276 402,00 1 567 136,00 1 135 756,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+II) 

-532 941,00 1 408 329,00 1 378 891,00 1 315 194,00 

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I.  Wpływy 1 471 086,00 60 000,00 1 471 087,00 60 001,00 

II.  Wydatki 3 507 339,00 3 459 651,00 6 309 330,00 3 459 651,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II) 

-2 036 253,00 -3 399 651,00 -4 838 243,00 -3 399 650,00 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.  Wpływy 2 407 960,00 6 263 061,00 3 062 557,00 7 535 660,00 

II.  Wydatki 0,00 1 104 831,00 14 467,00 2 176 336,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II) 

2 407 960,00 5 158 230,00 3 048 090,00 5 359 324,00 

D.  Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III.+B.III+C.III) 

-161 234,00 3 166 908,00 -411 262,00 3 274 868,00 
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E.  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym: 

-161 234,00 3 166 908,00 -411 262,00 3 277 867,00 

F.  Środki pieniężne na początek okresu 0,00 114 548,00 413 067,00 3 589,00 

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) -161 234,00 3 281 456,00 1 805,00 3 281 456,00 

 

IV. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w 

tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) 

rachunkowości 
 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy 

o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 2009 

roku) [„Ustawa”] oraz na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Polityki 

Rachunkowości. 

 

Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne,  

że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 

bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych 

i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym 

wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne 

i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności.  

 

Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych 

o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione  

po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 

eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 

poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie 

oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego 

ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość 

początkową środka trwałego. 

Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi 

ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej  

to znaczy poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty. 
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Dla celów podatkowych Spółka stosuje stawki podatkowe zgodnie z Ustawą o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654). 

 

Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających 

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, 

pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych 

w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są 

amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

 

Inwestycje w aktywa finansowe 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, 

jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji są nieistotne. Cena nabycia jest  

to wartość godziwa poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników 

majątkowych. 

Akcje, notowane na rynku papierów wartościowych, wyceniane są według wartości godziwej 

(cenach rynkowych), z odniesieniem różnic w stosunku do poprzedniej wyceny na kapitał  

z aktualizacji wyceny.  

Skutki przeszacowania aktywów finansowych do wartości godziwej, powodujące wzrost ich 

wartości do poziomu cen rynkowych zwiększać będą kapitał z aktualizacji wyceny. Natomiast 

w przypadku obniżenia ich ceny rynkowej w pierwszej kolejności różnice pokrywać się będzie  

z poprzednio ustalonej nadwyżki ceny rynkowej nad ceną nabycia, ujętej w kapitale  

z aktualizacji wyceny. Jeżeli jej nie było lub nie wystarczy na pokrycie zmniejszenia wartości 

inwestycji, to odpisuje się ją w pozostałe koszty finansowe. Wzrost wartości danego aktywa 

bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów 

finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów, jako przychody finansowe.  

Jeżeli posiadane aktywa finansowe nie są notowane na rynku lub rynek przestał być aktywny 

wówczas Spółka wycenia akcje w cenie nabycia i ocenia czy nastąpiła utrata ich wartości. 

Różnica między wyższą ceną nabycia, a niższą cena rynkową obciąża koszty finansowe (nie są 

to koszty podatkowe). Jeżeli wartość niesprzedanych aktywów finansowych wzrośnie  

to zwiększy on wartość księgową aktywów, ale tylko do wysokości ceny nabycia i odniesiona 

zostanie na przychód finansowy (przychód niepodatkowy) 

Jeżeli aktywa finansowe są długoterminowe i nie posiadają terminu wykupu zaliczać się będą 

do aktywów dostępnych do sprzedaży i wyceniane będą w wartości godziwej. Skutki 

odnoszone będą na wynik finansowy. 

Jeżeli jednak ustalenie w sposób wiarygodny wartości godziwej nie będzie możliwe,  

to wyceniać się je będzie w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości. 

Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych 

dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego. 
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Należności krótko- i długoterminowe 
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 

aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa 

ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość 

należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 

finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizujące ich wartość.  

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 

aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 

Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie  

przy zastosowaniu kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającego dzień zawarcia 

transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym 

typu „forward”. 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia 

różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów 

finansowych. 

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu 

zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.  

 

Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 

okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są 

w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

 

Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są 

ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.  

W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana 

w bilansie w pozycji akcji własnych.  
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Rezerwy 
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek wynikający ze 

zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego 

obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, 

oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  

 

Kredyty bankowe i pożyczki  

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, 

stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania 

kredytu / pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań 

przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania przeznaczone do obrotu są 

wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości 

godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu. 

 

Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu  

lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres 

budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów,  

jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. 

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 

korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 

 

Sprzedaż towarów i produktów 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 

własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują 

należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 

Świadczenie usług 

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia 

usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można 

wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody  

ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. 
 

Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 
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V. Prognozy wyników finansowych 
 

W dniu 19 maja 2015 roku Emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników 

finansowych na lata 2016-2018. 

VI. Istotne zdarzenia oraz czynniki mające wpływ na prezentowane 

wyniki finansowe  
 

Na zaprezentowane wyniki finansowe wpływ ma konsolidacja oraz prowadzony proces 

inwestycyjny, a także proces wykorzystywania środków finansowych pochodzących od 

inwestorów oraz z pozyskanych dotacji. 

VII. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz 

harmonogram ich realizacji 
 

Baltic Ceramics Investments S.A. realizuje inwestycję polegający na budowie nowoczesnego i 

zaawansowanego technologicznie zakładu produkcji proppantów ceramicznych. Zakład 

powstanie w Lubsku pod koniec 2015 roku. Moce produkcyjne w pierwszym etapie wyniosą 

60 tys. ton proppantów ceramicznych rocznie. W kolejnych latach moce produkcyjne mogą 

zostać zwiększone do 135 tys. ton/rok. Celem firmy jest dostarczanie wysokiej jakości 

proppantów ceramicznych do firm serwisowych i koncernów energetycznych operujących na 

całym świecie. Proppanty ceramiczne, Spółki będą używane w procesie poszukiwania i 

wydobywania ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych a także złóż konwencjonalnych. Mogą 

być one również wykorzystywane podczas eksploatacji złóż podmorskich. 

 

Spółka prowadzi szereg prac badawczo - rozwojowych związanych z udoskonaleniem 

technologii, certyfikacją produktów oraz w ramach działania Demonstrator + pracą nad 

technologią ultra lekkich proppantów ceramicznych. Prace badawczo - rozwojowe 

prowadzone są w ścisłej współpracy z czołowymi polskimi Instytutami Naukowymi. 

 

Emitent realizuje projekt zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

 



Baltic Ceramics Investments S.A. 
RAPORT KWARTALNY skonsolidowany za II kwartał 2015 r. 
  

15 
 

Inwestycja budowy zakładu prowadzana przez Baltic Ceramics S.A. jest współfinansowana ze 

środków unijnych w łącznej kwocie 33,1 mln zł w ramach projektu pn.: „Budowa zakładu oraz 

wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów ceramicznych”, realizowanego w 

ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym POIG 2007-2013.  

 

Na placu budowy zakładu proppantów ceramicznych zakończono prace fundamentowe hali 

granulacji z zapleczem, hali wstępnego przygotowania surowców oraz hali magazynowej. 

Wykonano również fundamenty pod silosy przed halą wstępnego przygotowania surowców 

oraz fundament pod młyn obrotowy wewnątrz hali. Pozostały do wykonania fundamenty pod 

silosy przed halą granulacji oraz fundamenty pod piec obrotowy. Zamknięto budynek 

portierni. 

 

Aktualnie trwa montaż konstrukcji stalowej hali magazynowej i zamykanie hali. Prace potrwają 

ok. 3 tygodni. 
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Równolegle prowadzone są prace związane z wyposażeniem Centrum Badań i Rozwoju 

Proppantów Ceramicznych. Baltic Ceramics jest w końcowym etapie realizacji zamówień 

sprzętu laboratoryjnego oraz elementów linii pilotażowej do produkcji proppantów 

ceramicznych, które trafią do laboratorium. Kluczowe urządzenia zostały już wybrane w 

drodze postepowań ofertowych i dostarczone. Niektóre z urządzeń, z powodu, iż istnieje tylko 

jeden dostawca na świecie nabywane są bez trybu konkursu ofert. Projekt jest zrealizowany 
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w całości ze środków finansowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w łącznej kwocie 

około 13 mln zł, pozyskanych przez Baltic Ceramics z programu Blue Gas oraz 

DEMONSTRATOR+. Projekt Baltic Ceramics, jest pionierem w Europie, wprowadza on do Polski 

i Europy zupełnie nowy sposób przerobu surowców mineralnych, który w stosunku do 

wcześniejszych sposobów daje szereg przewag. Najważniejsza jest ta dotycząca kosztów 

całego procesu technologicznego, które są znacząco niższe niż w dotychczas stosowanych 

technologiach. Ma to o tyle znaczenie, że instalacja Baltic Ceramics jest w gruncie bardzo 

uniwersalna i może przetwarzać różne surowce mineralne dając produkty dla różnych branż. 

Na przykład umożliwia produkcję proszków dla spółki portfelowej z grupy IndygoTech 

Minerals SA jaką jest LZMO, przy cenie sprzedaży około 300 Euro za tonę, przy obecnej cenie  

500 Euro, czy też dla Industry Technologies przy cenie sprzedaży około 500 Euro za tonę, przy 

obecnej cenie wynoszącej 900 Euro za tonę. 

Instalacja ta jest również przygotowana do produkcji proszków do stosowania w izostatycznie 

formowanej porcelanie stołowej, elektroporcelanie, w proszkach dla przemysłu płytkarskiego, 

dla produktów typu „porcelanato”, wciąż opartego w Polsce o technologię „spray drying” oraz 

dla wielu produktów określanych jako porcelana techniczna. Tym samym, dokonuje się 

głębokiej integracji technologicznej w ramach grupy IndygoTech Minerals S.A., której częścią 

jest Baltic Ceramics Investments S.A.  

 

Równolegle Spółka zależna w okresie objętym niniejszym raportem prowadziła postępowania 

związane z wyborem dostawców maszyn i urządzeń: 

- instalacji do mielenia – zakończony  

- instalacji do granulacji – zakończony  

- suszarni fluidyzacyjnej – zakończony  

- pieca obrotowego – zakończony   

- silosów – zakończony  

- przesiewaczy – zakończony  

- wózków widłowych – zakończony  

- wag samochodowych – zakończony  
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oraz związanych z laboratorium badawczym: 

- pieca laboratoryjnego obrotowego – zakończony – dostarczony  

- młyna mieląco-suszącego z klasyfikatorem – zakończone – dostarczony  

- kruszarek laboratoryjnych – zakończony  

- sita laboratoryjnego – zakończony i dostarczone 

- prasy do crush testów – zakończony – dostarczony  

- granulatora laboratoryjnego – zakończony  

- przesiewaczy laboratoryjnych – zakończony i dostarczone   

- analizatora kształtu cząstek – zakończony – dostarczony  

- dyfraktometr – zakończony i dostarczony  

 

VIII. Strategia w obszarze rozwoju działalności oraz działania w 

zakresie rozwiązań innowacyjnych 
 

VIII.1.  Strategia Grupy Kapitałowej Baltic Ceramics Investments S.A.  

 

Strategia Grupy Kapitałowej Baltic Ceramics Investments S.A. opiera się na zidentyfikowanych 

trendach na rynku proppantów i realiach panujących na rynku europejskim i światowym: 

 systematyczny światowy wzrost zapotrzebowania na proppanty ceramiczne  

 gwałtowny światowy wzrost zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami 

węglowodorów 

 brak producentów proppantów ceramicznych w Unii Europejskiej 

 rozwój szczelinowania hydraulicznego w Europie 

 zwiększenie zapotrzebowania na proppanty ceramiczne przy konwencjonalnych 

odwiertach w złożach węglowodorów 

Baltic Ceramics Investments S.A. realizuje inwestycję polegający na budowie nowoczesnego i 

zaawansowanego technologicznie zakładu produkcji proppantów ceramicznych. Celem firmy 

jest dostarczanie wysokiej jakości proppantów ceramicznych do firm serwisowych i 

koncernów energetycznych operujących na całym świecie. Nasze proppanty będą używane w 

procesie poszukiwania i wydobywania ropy i gazu ze złóż niekonwencjonalnych, tight gas a 
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także złóż konwencjonalnych. Mogą być one również wykorzystywane podczas eksploatacji 

złóż podmorskich. 

 

VIII.2.  Aktywność Emitenta i najistotniejsze wydarzenia w okresie objętym 

raportem 

 

W okresie objętym raportem Baltic Ceramics Investments S.A. rozwijał działalność związaną z 

rozpowszechnianiem informacji o proppantach ceramicznych, nadzorowała działalność 

związaną z budową zakładu produkcyjnego przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A. oraz 

badaniami nad rozwojem proppantów ceramicznych również prowadzoną przez spółkę 

celową.    

 

W okresie objętym raportem spółka zależna Baltic Ceramics przeprowadziła testy zgodności 

swoich produktów z normą ISO PN-EN ISO 13503-2 (Przemysł naftowy i gazowniczy – Płyny i 

materiały do dowiercania złóż – Część 2: Pomiary właściwości materiałów podsadzkowych 

używanych podczas zabiegów hydraulicznego szczelinowania oraz wykonywania obsypki 

żwirowej). Wyniki testów, przeprowadzonych w Instytut Nafty i Gazu Państwowy Instytut 

Badawczy w Krośnie („Instytut Nafty i Gazu”) potwierdziły że produkty (proppanty ceramiczne) 

typu ISP (proppanty ceramiczne o średniej wytrzymałości na ściskanie) Baltic Ceramics  

spełniają parametry wymagane przez te normę a tym samym mogą być stosowane przez 

branżę oil&gas w procedurach poszukiwawczych i wydobywczych z użyciem szczelinowania 

hydraulicznego. 

 

Instytut Nafty i Gazu jest jedynym niezależnym ośrodkiem w Polsce mogącym przeprowadzić 

kompleksowe badania tego typy na proppantach ceramicznych. Posiada on wieloletnie 

doświadczenie w tego typu badaniach i jest on rozpoznawany zarówno w Polsce jak i na 

terenie całej Europy. 

 

Badania obejmowały wykonanie testów: analizy sitowej, wyznaczenia średniej średnicy ziaren, 

wizualnego określenia kształtu ziaren, rozpuszczalności podsadzki w kwasie, pomiaru 
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zanieczyszczeń, określenie gęstości: nasypowej, pozornej oraz określenie wytrzymałości na 

ściskanie. 

 

Zmiany w Radze Nadzorczej 

W dniu 20.04.2015 r. Pan Artur Sławiński zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej 

Emitenta. 

 

W dniu 30.06.2015 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie  powołało w skład Rady Nadzorczej 

Pana Marka Zagaja.  

 

Walne Zgromadzenia  

W dniu 30.06.2015 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki  nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z 

punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w 

odniesieniu do żadnej z uchwał. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło Sprawozdanie 

Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz 

dokonało pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.  

Ponadto udzielono absolutorium członkom Zarządu, za wyjątkiem Pana Piotra Woźniaka oraz 

wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 

obrotowym 2014.  

 

Informacje o podjętych uchwałach  Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 26/2015 

opublikowanym 01 lipca 2015 roku. 

 

VIII.2.1. Branża  

 

Obecna sytuacja na rynku ropy i gazu 

 

Obecne analizy rynku ropy naftowej i gazu wskazują na utrzymującą się od dłuższego czasu 

nadpodaż surowca. Obecnie światowe koncerny walczą o udziały w rynku, i żaden z nich nie 

chce ograniczyć produkcji aby jej nie stracić na koszt konkurentów. Pomimo nadpodaży 

produkcja ropy i gazu z łupków w USA nie ulega znaczącemu zmniejszeniu. Równocześnie 
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jednak spada cena, która dla ropy WTI osiąga obecnie poziomy w przedziale 40-45 USD za 

baryłkę. Ceny ropy Brent są na ogół kilka USD wyższe. 

Należy nadmienić iż rynek ropy i gazu to odmienne rynki i w USA bardziej od siebie niezależne. 

Rynek gazu łupkowego w USA cały czas rośnie, przy stabilnych cenach za gaz a w najbliższym 

czasie po ukończeniu budowy gazoportów LNG w USA mających eksportować skroplony gaz 

jego wydobycie zacznie bardziej dynamicznie rosnąć. Związane jest to z cenami gazu, które w 

USA są 2- krotnie niższe niż w Europie oraz 3 krotnie niższe niż w Azji (a eksploatować gaz 

łupkowy mimo niskich cen wciąż się opłaca). 

 

VIII.2.1.1. Rozwój poszukiwania Gazu łupkowego w Polsce 

 

W Polsce na chwilę obecną wykonano 70 odwiertów za gazem niekonwencjonalnym, z czego 

16 to odwierty horyzontalne a reszta to odwierty pionowe. Na chwilę obecną obowiązuje 46 

koncesje na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż węglowodorów niekonwencjonalnych, w 

tym gazu z łupków. 

Dotychczas w Polsce zabiegi szczelinowania hydraulicznego przeprowadzono w 25 otworach, 

w tym 12 w odcinkach poziomych. Najbardziej aktywnymi koncernami w Polsce są firmy takie 

jak państwowe zarówno PKN Orlen i PGNIG. Obie z tych firm prowadzą w dalszym ciągu prace 

nad rozwojem tej technologii. Prace innych koncernów uległy spowolnieniu lub zatrzymaniu 

na skutek w głównej mierze spadku cen ropy i dostępności do finansowania. 

Według prognoz resortu gospodarki w tym i w kolejnych latach zużycie gazu ziemnego w 

Polsce będzie rosło. W 2014 roku zużyto 15 mld m3. Za pięć lat, czyli w 2020 r. zużycie gazu w 

Polsce ma sięgnąć poziomu 17,1 mld m3, a w 2025 r. – 19 mld m3. Aż 20 mln m3 zużywać 

mamy w 2030 roku – prognozuje resort gospodarki. Największy wpływ na ten wzrost będą 

miały plany uruchomienia nowych elektrociepłowni gazowych. Bloki gazowe powstają już 

między innymi w Gorzowie Wielkopolskim, Stalowej Woli i Włocławku, a kolejne mają powstać 

Będzinie, Płocku i Warszawie. Inwestycje te wygenerują dodatkowe zapotrzebowanie na gaz 

na poziomie 3 mld m3 rocznie. Innymi czynnikami sprzyjającymi wzrostowi zapotrzebowania 

jest rosnąca gospodarka jak również postępująca gazyfikacja kolejnych obszarów kraju. 
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Tight Gas w Polsce 

 

Państwowy Instytut Geologiczny opublikował dnia 17 marca 2015 r. raport o „Zasobach Gazu 

Zamkniętego w Polsce”. Instytut ten potwierdził występowanie na terenie naszego kraju 

znacznych złóż gazu zamkniętego. Według raportu o „Zasobach Gazu Zamkniętego” na 

terytorium Polski znajdują się trzy wielkie i bardzo perspektywiczne kompleksy geologiczne. 

Zlokalizowane są one w strefie poznańsko-kaliskiej, wielkopolsko- śląskiej i w zachodniej części 

basenu bałtyckiego. 

Tight gas w polskiej nomenklaturze nazywany gazem zamkniętym lub zaciśniętym, pod 

względem chemicznym i fizycznym nie różni się od naturalnego gazu ziemnego. Różnica 

pomiędzy gazem konwencjonalnym a gazem zamkniętym jest tylko w sposobie jego 

występowania i wydobycia. Gaz konwencjonalny występuje w przestrzeniach porowych skał 

zbiornikowych (piaskowcach, wapieniach i in.). Przestrzenie te są ze sobą połączone co 

umożliwia przemieszczanie się gazu w złożu. Gaz zamknięty różni się od gazu 

konwencjonalnego głównie przepuszczalnością skał, czyli zdolnością do przemieszczania gazu 

przez skałę zbiornikową. Gaz, który występuje w tych złożach występuje w tych samych 

skałach (piaskowcach, wapieniach i in.), co gaz w złożach konwencjonalnych jednak na skutek 

procesów geologicznych został on zamknięty, czyli uwięziony w przestrzeniach porowych, 

które nie są ze sobą połączone. Ogranicza to przepuszczalność skały i powoduje, iż do 

wykonanego odwiertu nie może dopłynąć wystarczająca ilość gazu. Aby taki odwiert uznać za 

ekonomicznie opłacalny do eksploatacji należy rozbić strukturę skały, działając ciśnieniem oraz 

proppantami o wytrzymałości wyższej od skały piaskowej. Główną skałą, w której w Polsce 

występuje gaz zamknięty jest piaskowiec wieku permskiego, inaczej zwany czerwonym 

spągowcem oraz piaski wieku karbońskiego i kambryjskiego. Całkowita objętość gazu w tych 

skałach (zasoby geologiczne) mieści się w przedziale 1 528 – 1995 mld m3. Przy obecnej 

technologii nie jesteśmy w stanie wydobyć całości tych złóż. Według raportu PIG najbardziej 

realny współczynnik wykorzystania (sczerpania) złoża wynosi 10% wartości zasobów 

geologicznych, czyli około 153 -200 mld m3 gazu. Dla porównania zasoby gazu 

konwencjonalnego w udokumentowanych złożach w Polsce wynoszą 134 mld m3. Powyższe 

założenie Emitent uznaje za bardzo ostrożne, gdyż dzięki ostatnim postępom w technologii 
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wiertniczej, głównie dzięki unowocześnianiu szczelinowania hydraulicznego i odwiertów 

poziomych współczynnik wykorzystania (sczerpania) złoża wynosi obecnie nawet 25%. 

Gaz typu zamkniętego nie jest w przeciwieństwie do gazu z łupków nowością na świecie i w 

Europie. 

W Stanach Zjednoczonych gaz ten eksploatowany jest od kilkudziesięciu lat, i był rozwijany 

wcześniej niż gaz z łupków. Gaz pochodzący z tego typu skał stanowi aż 30% całkowitego 

wydobycia gazu w USA. Również w Europie, między innymi w Niemczech, Holandii, Danii i Rosji 

jest on wydobywany od 20 lat. Warto dodać, iż w Niemczech jest on wydobywany z podobnych 

wiekowo jak i strukturalnie skał wieku permskiego zwanych czerwonym spągowcem, jakie 

występują w Polsce. Technologia wydobycia gazu zamkniętego jest bardzo podobna jak w 

przypadku gazu z łupków. Aby udostępnić takie złoże należy wykonać odwiert pionowy, 

następnie z niego odwiert poziomy i przeprowadzić proces szczelinowania hydraulicznego. 

Proces wykonania szczelinowania hydraulicznego w tym przypadku jest prostszy niż w skałach 

łupkowych. Piaskowce są twardymi (mało plastycznymi) skałami, które łatwiej można 

szczelinować niż łupki. Warto dodać, iż w Polsce jednym z głównych powodów 

przeszkadzających w eksploatacji gazu z łupków jest właśnie zbyt duża plastyczność skał. W 

przypadku piaskowców podczas szczelinowania hydraulicznego powstaje rozległa sieć spękań, 

która jednak po zmniejszeniu ciśnienia ulega zamknięciu, jeśli nie zastosuje się odpowiednich 

proppantów, w tym głównie proppantów ceramicznych. Piaskowce zawierające gaz zamknięty 

w Polsce występują na głębokości od 1 800 do 6 000 m p.p.t. Ciśnienie, jakie musi być 

wykorzystane do procesu szczelinowania odpowiada od 5 000 do nawet 12 000 psi. Oznacza 

to, że głównymi proppantami, jakie powinny być wykorzystywane w tego typu odwiertach są 

proppanty ceramiczne HSP oraz ISP, gdyż tylko one mogą wytrzymać takie ciśnienie nie 

ulegając zgnieceniu, przez co ograniczona zostałaby przewodność (zdolność do 

przemieszczania gazu wewnątrz szczeliny). Wspomniana twardość skał, jakimi są piaskowce 

również odgrywa tu bardzo ważną rolę, gdyż przy takiej skale inaczej rozkładane są naciski sił 

oddziaływujących na proppanty wewnątrz szczeliny (punktowy kontakt z proppantem – taki 

kontakt przy łupkach jest większy dzięki plastyczności skał). Dobór odpowiednich proppantów, 

jest więc kluczowym zagadnieniem przy tych skałach. 

Występowanie w Polsce złóż gazu zaciśniętego potwierdzano już wcześniej podczas 

prowadzenia prac poszukiwawczych węglowodorów i innych surowców. Jednym z przykładów 
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było odkrycie złoża Siekierki-Trze oraz Pniewy, które są przykładem tego typu złóż. Innym 

przykładem na występowanie tight gas były odkrycia przy odwiertach nad rozpoznaniem złóż 

miedzi w KGHM. Wielokrotnie natrafiano tam na wystąpienia gazu w odwiertach 

rozpoznawczych. 

Emitent ocenia, iż opublikowana przez PIG informacja o występowaniu w Polsce znacznych 

zasobów gazu zamkniętego potencjalnie wpływa na możliwość zwiększenia produkcji 

proppantów ceramicznych HSP i ISP przez Baltic Ceramics S.A. i ich sprzedaży także na rynku 

krajowym. 

 

VIII.2.1.2. Rozwój poszukiwania gazu łupkowego  

 

Rozwój poszukiwań złóż ropy zarówno konwencjonalnego jak i niekonwencjonalnego, w 

krótkiej perspektywie czasowej na całym świecie ulegnie pewnemu ograniczeniu. Sytuacja 

taka jest wywołana nadpodażą ropy naftowej na rynkach światowych, co spowodowało 

znaczne spadki cen ropy naftowej. 

Niskie ceny spowodowały iż producenci ropy naftowej w I półroczu 2015 r. zmniejszyli swoje 

zyski co spowodowało korekty planów budżetowych na przyszły rok. Wiele z firm ogłaszając 

swoje plany inwestycyjne jednocześnie zapewniało o wzroście produkcji lub utrzymaniu 

produkcji na dotychczasowym poziomie. Producenci ropy, w szczególności amerykańscy, 

osiągają ten wzrost dzięki zwiększeniu produktywności nowych odwiertów z złóż łupkowych 

oraz ograniczeniu kosztów ich powstawania. Ograniczenie kosztów nie jest związane z zmianą 

proppantów stosowanych w odwiertach gdyż zazwyczaj ulegają redukcji koszty badań 

geologicznych, infrastruktury oraz logistyki. Aby uzyskać lub nieco zwiększyć obecną produkcję 

ropy łupkowej w USA nie potrzeba już aż tylu odwiertów co na początku tej rewolucji. W ciągu 

ostatnich lat powstała zróżnicowana wiekowo baza odwiertów, z których jest produkowana 

ropa naftowa. Dzięki temu zróżnicowaniu aby utrzymać poziom produkcji ropy trzeba 

zastępować tyko najstarsze i wyczerpane już odwierty, a każdy odwiert ponad to działa na 

wzrost produkcji. Zupełnie inna sytuacja jest z eksploatacją gazu łupkowego, ze względu na 

bardziej regionalny charakter jest ona bardziej uzależniona od czynników lokalnych niż 

globalnych. Do najważniejszych należy lokalny/regionalny popyt oraz infrastruktura. 
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VIII.3.  Plany Rozwojowe Grupy Kapitałowej Emitenta 
 

Plany rozwojowe związane z realizacją przyjętej strategii obejmują: 

 dokończenie budowy zakładu produkcyjnego Baltic Ceramics, 

  dokończenie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego, 

 dalsze prace badawcze nad proppantami ceramicznymi ich rozwojem, 

 terminową realizację założeń projektów badawczych realizowanych z uczelniami 
wyższymi, 

 promocje firmy i proppantów ceramicznych na targach, imprezach branżowych, 

 podpisanie pierwszych umów na dostarczenie proppantów ceramicznych. 

IX. Struktura Akcjonariatu 

 

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Baltic Ceramics Investments S.A. na dzień 30.06.2015 r.  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w liczbie 
głosów na WZ 

IndygoTech Minerals S.A. 21 525 902 47,63% 47,63% 

LZMO S.A 15 000 000 33,19% 33,19% 

Pozostali 8  663 364 19,18% 19,18% 

Razem 45 189 266 100% 100% 

 

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Baltic Ceramics Investments S.A. na dzień przekazania raportu.  

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 
Udział w liczbie 
głosów na WZ 

IndygoTech Minerals S.A. 23 633 544 49,83% 49,83% 

LZMO S.A 15 000 000 31,62% 31,62% 

Pozostali 8 797 610 18,55% 18,55% 

Razem 47 431 154 100,00% 100,00% 

X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu 

na pełne etaty 
 

Grupa Kapitałowa Baltic Ceramics Investments S.A. zatrudnia 7 osób na podstawie umowy o pracę co 

w przeliczeniu na pełne etaty daje 7 osób.  
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XI. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta 
 

Emitent wraz ze spółką zależną Baltic Ceramics S.A. tworzy grupę kapitałową Baltic Ceramics 

Investments S.A. w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

Jednostka zależna Przedmiot działalności 

Baltic Ceramics S.A. 

 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w 

głosach na WZ: 100% 

Kapitał zakładowy: 9 800 000,00 zł 

KRS:  0000301043 

 

Produkcja i sprzedaż proppantów 

ceramicznych 

Emitent jest jedynym akcjonariuszem Baltic Ceramics S.A. i posiada 98 000 000 akcji spółki 

zależnej, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł i łącznej wartości nominalnej 9 800 

000,00 zł, stanowiących 100% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Przedmiotem działalności Baltic Ceramics SA jest budowa zakładu 

produkującego proppanty ceramiczne do zastosowania przy eksploatacji i poszukiwaniu 

węglowodorów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Jest to pierwsze tego rodzaju 

przedsiębiorstwo w Unii Europejskiej. Jednostką dominującą jest Baltic Ceramics Investment 

S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent). Spółka ta pełni funkcje zarządczą i właścicielską w 

Grupie Kapitałowej. 
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XII. Oświadczenie Zarządu Spółki Dominującej 
 

Zarząd spółki Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą we Warszawie jako spółka dominująca 

oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za II kwartał 2015 roku oraz dane 

porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę dominującą oraz 

spółką zależną. 

 

 
……..…………………………………  

Dariusz Janus 

Prezes Zarządu 
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XIII. Wykaz raportów bieżących przekazywanych w okresie od 

01.04.2015 r. do daty przekazania niniejszego raportu 
 

Rodzaj Symbol Data Tytuł 

 

30/2015 2015-08-05 

Wyniki badania proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics 

S.A. w Instytucie Nafty i Gazu Państwowym Instytucie Badawczym 

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„Spółka”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2015 r. spółka zale  

 

11/2015 2015-08-03 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 

 

7/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta  

 

8/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta  

 

9/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta  

 

10/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta  

 

6/2015 2015-07-06 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów 

na ZWZ w dniu 30 czerwca 2015 roku. 

 

29/2015 2015-07-03 Podsumowanie subskrypcji akcji serii N w ramach oferty prywatnej  

 

28/2015 2015-07-02 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego  

 

26/2015 2015-07-01 
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzania z dnia 30 czerwca 

2015 roku. 

 

27/2015 2015-07-01 Powołanie osoby nadzorującej 

 

25/2015 2015-06-25 
Oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego i 

dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w statucie.  

 

8/2015 2015-06-19 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta. 

 

24/2015 2015-06-17 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta. 

 

23/2015 2015-06-08 Prognozy finansowe Grupy Kapitałowej na lata 2016 - 2018 

 

22/2015 2015-06-06 
Podpisanie umowy na budowę zakładu proppantów ceramicznych 

przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A. 

http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wyniki-badania-proppantow-ceramicznych-przez-baltic-ceramics-sa-w-instytucie-nafty-i-gazu-panstwowym-instytucie-badawczym-zarzad-baltic-ceramics-investments-sa-z-siedziba-w-warszawie-spolka-informuje-iz-w-dniu-5-sierpnia-2015-r-spolka-zalezna-baltic-
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wyniki-badania-proppantow-ceramicznych-przez-baltic-ceramics-sa-w-instytucie-nafty-i-gazu-panstwowym-instytucie-badawczym-zarzad-baltic-ceramics-investments-sa-z-siedziba-w-warszawie-spolka-informuje-iz-w-dniu-5-sierpnia-2015-r-spolka-zalezna-baltic-
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wyniki-badania-proppantow-ceramicznych-przez-baltic-ceramics-sa-w-instytucie-nafty-i-gazu-panstwowym-instytucie-badawczym-zarzad-baltic-ceramics-investments-sa-z-siedziba-w-warszawie-spolka-informuje-iz-w-dniu-5-sierpnia-2015-r-spolka-zalezna-baltic-
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wyniki-badania-proppantow-ceramicznych-przez-baltic-ceramics-sa-w-instytucie-nafty-i-gazu-panstwowym-instytucie-badawczym-zarzad-baltic-ceramics-investments-sa-z-siedziba-w-warszawie-spolka-informuje-iz-w-dniu-5-sierpnia-2015-r-spolka-zalezna-baltic-
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-transakcjach-na-akcjach-emitenta
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-zmianie-stanu-posiadania-akcji-emitenta
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-zmianie-stanu-posiadania-akcji-emitenta
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-zmianie-stanu-posiadania-akcji-emitenta
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-zmianie-stanu-posiadania-akcji-emitenta
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-glosow-na-zwz-w-dniu-30-czerwca-2015-roku
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wykaz-akcjonariuszy-posiadajacych-co-najmniej-5-liczby-glosow-na-zwz-w-dniu-30-czerwca-2015-roku
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/podsumowanie-subskrypcji-akcji-serii-n-w-ramach-oferty-prywatnej
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/rejestracja-podwyzszenia-kapitalu-zakladowego
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/uchwaly-zwyczajnego-walnego-zgromadzania-z-dnia-30-czerwca-2015-roku
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/uchwaly-zwyczajnego-walnego-zgromadzania-z-dnia-30-czerwca-2015-roku
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/powolanie-osoby-nadzorujacej
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/oswiadczenie-o-wysokosci-objetego-kapitalu-zakladowego-i-dookresleniu-wysokosci-kapitalu-zakladowego-w-statucie
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/oswiadczenie-o-wysokosci-objetego-kapitalu-zakladowego-i-dookresleniu-wysokosci-kapitalu-zakladowego-w-statucie
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-transakcjach-na-akcjach-emitenta
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-transakcjach-na-akcjach-emitenta
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/prognozy-finansowe-grupy-kapitalowej-na-lata-2016-2018
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/podpisanie-umowy-na-budowe-zakladu-proppantow-ceramicznych-przez-spolke-zalezna-baltic-ceramics-sa
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/podpisanie-umowy-na-budowe-zakladu-proppantow-ceramicznych-przez-spolke-zalezna-baltic-ceramics-sa
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Rodzaj Symbol Data Tytuł 

 

21/2015 2015-06-02 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic 

Ceramics Investments S.A. wraz z projektami uchwał. 

 

4/2015 2015-06-02 
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic 

Ceramics Investments S.A. wraz z projektami uchwał. 

 

20/2015 2015-05-29 
Wybór Generalnego Wykonawcy budowy zakładu proppantów 

ceramicznych przez spółkę zależną Baltic Ceramics S.A. 

 

18/2015 2015-05-19 
Wypowiedzenie umowy na roboty budowlane i montażowe przez 

spółkę zależną, Baltic Ceramics S.A. 

 

3/2015 2015-05-19 Nabycie akcji przez osobę zarządzającą  

 

19/2015 2015-05-19 
Harmonogram realizacji inwestycji przez spółkę zależną Baltic 

Ceramics S.A. 

 

15/2015 2015-05-11 
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 

2014 rok 

 

12/2015 2015-05-04 Udzielenie poręczenia wekslowego  

 

11/2015 2015-04-28 
Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 

2014 rok 

 

10/2015 2015-04-20 Rezygnacja osoby nadzorującej 

 

30/2015 2015-08-05 

Wyniki badania proppantów ceramicznych przez Baltic Ceramics 

S.A. w Instytucie Nafty i Gazu Państwowym Instytucie Badawczym 

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie 

(„Spółka”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2015 r. spółka zale  

 

11/2015 2015-08-03 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta 

 

7/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta  

 

8/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta  

 

9/2015 2015-07-24 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta  

http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-baltic-ceramics-investments-sa-wraz-z-projektami-uchwal
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-baltic-ceramics-investments-sa-wraz-z-projektami-uchwal
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-baltic-ceramics-investments-sa-wraz-z-projektami-uchwal
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/ogloszenie-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-baltic-ceramics-investments-sa-wraz-z-projektami-uchwal
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wybor-generalnego-wykonawcy-budowy-zakladu-proppantow-ceramicznych-przez-spolke-zalezna-baltic-ceramics-sa
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wybor-generalnego-wykonawcy-budowy-zakladu-proppantow-ceramicznych-przez-spolke-zalezna-baltic-ceramics-sa
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wypowiedzenie-umowy-na-roboty-budowlane-i-montazowe-przez-spolke-zalezna-baltic-ceramics-sa
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wypowiedzenie-umowy-na-roboty-budowlane-i-montazowe-przez-spolke-zalezna-baltic-ceramics-sa
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/nabycie-akcji-przez-osobe-zarzadzajaca
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/harmonogram-realizacji-inwestycji-przez-spolke-zalezna-baltic-ceramics-sa
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/harmonogram-realizacji-inwestycji-przez-spolke-zalezna-baltic-ceramics-sa
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zmiana-terminu-publikacji-skonsolidowanego-raportu-rocznego-za-2014-rok
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zmiana-terminu-publikacji-skonsolidowanego-raportu-rocznego-za-2014-rok
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/udzielenie-poreczenia-wekslowego
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zmiana-terminu-publikacji-jednostkowego-raportu-rocznego-za-2014-rok
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zmiana-terminu-publikacji-jednostkowego-raportu-rocznego-za-2014-rok
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/rezygnacja-osoby-nadzorujacej
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wyniki-badania-proppantow-ceramicznych-przez-baltic-ceramics-sa-w-instytucie-nafty-i-gazu-panstwowym-instytucie-badawczym-zarzad-baltic-ceramics-investments-sa-z-siedziba-w-warszawie-spolka-informuje-iz-w-dniu-5-sierpnia-2015-r-spolka-zalezna-baltic-
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wyniki-badania-proppantow-ceramicznych-przez-baltic-ceramics-sa-w-instytucie-nafty-i-gazu-panstwowym-instytucie-badawczym-zarzad-baltic-ceramics-investments-sa-z-siedziba-w-warszawie-spolka-informuje-iz-w-dniu-5-sierpnia-2015-r-spolka-zalezna-baltic-
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wyniki-badania-proppantow-ceramicznych-przez-baltic-ceramics-sa-w-instytucie-nafty-i-gazu-panstwowym-instytucie-badawczym-zarzad-baltic-ceramics-investments-sa-z-siedziba-w-warszawie-spolka-informuje-iz-w-dniu-5-sierpnia-2015-r-spolka-zalezna-baltic-
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/wyniki-badania-proppantow-ceramicznych-przez-baltic-ceramics-sa-w-instytucie-nafty-i-gazu-panstwowym-instytucie-badawczym-zarzad-baltic-ceramics-investments-sa-z-siedziba-w-warszawie-spolka-informuje-iz-w-dniu-5-sierpnia-2015-r-spolka-zalezna-baltic-
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-transakcjach-na-akcjach-emitenta
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-zmianie-stanu-posiadania-akcji-emitenta
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-zmianie-stanu-posiadania-akcji-emitenta
http://www.balticceramicsinvestments.com/pl/ir/raporty-biezace/2015/zawiadomienie-o-zmianie-stanu-posiadania-akcji-emitenta
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XIV. Kalendarium Inwestora  

XIV.1.  Terminy publikacji raportów finansowych w 2015 r. 

 

Data publikacji Raport okresowy 

13.11.2015 r.  Jednostkowy Raport Kwartalny i  

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III 

kwartał 2015 r.  

 

13.02.2015 r.  Jednostkowy Raport Kwartalny i 

Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV 

kwartał 2015 r.  

  

W przypadku zmiany daty publikowania danego raportu okresowego informacje o zmianie zostaną 

przekazane w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do 

Regulaminu ASO.  


