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Szanowni Państwo, 

 

Przekazuję na Państwa ręce skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. za IV kwartał 2015 

roku wraz z danymi jednostkowymi spółki dominującej – Prime Minerals S.A. 

 

Raport Grupy Kapitałowej Prime Minerals S.A. prezentuje następujące dane:  

 Za 2015 rok:  

 Spółki dominującej Prime Minerals S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, 

 Spółki zależnej WGM 1 sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, 

 Spółki zależnej PT Bintang Sinar Perkasa z siedzibą w Indonezji. 

 Za 2014 rok:  

 Spółki Prime Minerals S.A. 

IV kwartał 2015 roku był dla naszej Grupy kolejnym okresem wytężonej pracy mającej na celu uruchomienie 

projektu Morowali. Zrealizowano szereg działań formalnych i operacyjnych. Na płaszczyźnie formalnej udało się 

zakończyć kluczowe postępowania dotyczące złożonych przez naszą spółkę zależną - PT Bintang Sinar Perkasa -

dokumentów towarzyszących procedurze uzyskania koncesji na wydobycie rudy niklu: raportu oddziaływania na 

środowisko naturalne oraz studium wykonalności kopalni. Działania operacyjne natomiast koncentrowały się na 

realizacji odwiertów eksploracyjnych oraz uruchomieniu terenowego laboratorium do badania próbek. 

 

Mam nadzieję, iż następne kwartały przyniosą kolejne pozytywne informacje na temat postępów w realizacji 

naszego projektu wydobywczego. 

 

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z niniejszym skonsolidowanym raportem Grupy 

Kapitałowej Prime Minerals S.A. za IV kwartał 2015 roku. 

 

 

Z poważaniem, 

Marcin Kozak 

Prezes  Zarządu Prime Minerals S.A. 
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE 

 
Prime Minerals S.A. (zwana dalej „Prime Minerals” lub „Spółką”) powstała na skutek przekształcenia spółki 
Certus Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000309149) w spółkę akcyjną,  które dokonane 
zostało w 2012 roku. W 2015 roku została zmieniona siedziba Spółki, która obecnie mieści się w Grodzisku 
Mazowieckim przy ulicy R. Traugutta 42A. Dnia 3 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy dokonało zmiany nazwy Spółki z Certus Capital S.A. na Prime Minerals S.A., a w dniu 5 marca 
2015 roku zmiana nazwy Spółki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 
Obecnie, Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. 
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS pod numerem 0000426498. 
 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 
Przedmiotem działalności Prime Minerals S.A. w latach 2013-2014 było świadczenie usług mających na celu 
kompleksową obsługę transakcji na rynku kapitałowym oraz dokonywanie inwestycji własnych. Spółka 
oferowała usługi w zakresie pozyskiwania kapitału dla firm, świadczenia czynności doradczych oraz inwestycji 
własnych. Od drugiej połowy 2014 roku Spółka ograniczyła działalność usługową, na której dotychczas się 
koncentrowała, a Zarząd Emitenta rozpoczął działania mające na celu opracowanie nowej strategii Spółki. 
 
W dniu 30 kwietnia 2015 roku raportem bieżącym EBI nr 22/2015 Zarząd Spółki poinformował o opracowaniu 
nowej strategii Spółki, polegającej na budowie grupy kapitałowej zarządzającej aktywami w obszarze wydobycia 
i przetwarzania surowców naturalnych. 
 
Podstawowe dane o Emitencie 

Firma: PRIME MINERALS Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj: Polska 

Siedziba: Grodzisk Mazowiecki 

Adres: ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

Telefon: + 48 (22) 354 67 18 

Faks: + 48 (22) 354 67 19 

Adres poczty elektronicznej: info@prime-minerals.com 

Adres strony internetowej: www.prime-minerals.com 

NIP: 897-174-35-06 

REGON: 020739787 

KRS: 0000426498 

Źródło: Emitent 
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2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
EMITENTA 

 

Bilans Emitenta 

Wyszczególnienie 

Na dzień 

31.12.2015 r. 

(w zł) 

Na dzień 

31.12.2014 r. 

(w zł) 

A. Aktywa trwałe 121 540 173,38    2 564 919,49    

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 803,42      0,00 

III. Należności długoterminowe  0,00  0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 121 457 295,96    2 548 248,49    

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 79 074,00    16 671,00    

B. Aktywa obrotowe 874 257,71    384 286,91    

I. Zapasy  0,00  0,00 

II. Należności krótkoterminowe 72 334,95    175 219,64    

III. Inwestycje krótkoterminowe 801 113,82    208 299,27    

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 808,94    768,00    

AKTYWA RAZEM 122 414 431,09    2 949 206,40    

   

A. Kapitał (fundusz) własny 120 748 442,93    1 654 044,85    

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 535 328,30    136 500,00    

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 121 008 574,59    1 759 670,89    

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  0,00  0,00 

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

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -242 126,04      0,00 

VIII. Zysk (strata) netto -553 333,92    -242 126,04    

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  0,00  0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 665 988,16    1 295 161,55    

I. Rezerwy na zobowiązania 79 074,00    14 867,00    

II. Zobowiązania długoterminowe 600 013,93    964 740,00    

III. Zobowiązania krótkoterminowe 974 900,23    311 554,55    

IV. Rozliczenia międzyokresowe 12 000,00    4 000,00    

PASYWA RAZEM 122 414 431,09    2 949 206,40    
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Rachunek zysków i strat Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.10.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Za okres 
od 01.10.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 

3 000,00    0,00    6 000,00    500 089,82    

I. Przychody ze sprzedaży produktów  3 000,00     0,00    6 000,00    500 089,82    

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie 
– wartość dodatnia, zmniejszenie – 
wartość ujemna) 

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

III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

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

IV. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

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

B. Koszty działalności operacyjnej 369 146,20    51 658,22    884 969,37    773 928,85    

I. Amortyzacja 422,60     0,00    422,60    263,96    

II. Zużycie materiałów i energii 421,63    122,94    8 268,09    2 091,16    

III. Usługi obce 206 147,15    32 096,28    538 109,58    417 101,84    

IV. Podatki i opłaty 3 646,00    4 444,00    37 756,05    39 127,00    

V. Wynagrodzenia 16 850,23    0,00    61 104,99    60 988,00    

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

1 039,00    0,00    8 185,86    230,46    

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 140 619,59    14 995,00    231 122,20    254 126,43    

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -366 146,20    -51 658,22    -878 969,37    -273 839,03    

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 140,89    0,00    2 074,70    9 063,01    

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 

0,00    0,00    0,00    8 884,08    

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

III. Inne przychody operacyjne 1 140,89      2 074,70    178,93    

E. Pozostałe koszty operacyjne 21 750,83    5 145,00    21 751,26    28 145,77    

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 21 750,83    5 145,00    21 751,26    28 145,77    

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(C+D-E) 

-386 756,14    -56 803,22    -898 645,93    -292 921,79    

G. Przychody finansowe 305 807,47    46 452,45    473 110,61    95 888,72    

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

II. Odsetki 92 691,30    46 452,45    259 994,44    95 888,72    
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III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00    0,00    0,00    0,00    

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00    0,00    0,00    0,00    

V. Inne 213 116,17     0,00    213 116,17     0,00    

H. Koszty finansowe -2 401,55    25 162,30    125 994,60    107 237,97    

I. Odsetki 21 187,13    25 156,44    124 017,23    84 469,86    

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00    0,00    0,00    18 948,98    

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00    0,00    0,00    0,00     

IV. Inne -23 588,68    5,86    1 977,37    3 819,13    

I. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) 

-78 547,12    -35 513,07    -551 529,92    -304 271,04    

J. Wyniki 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    

K. Zysk (strata) brutto (I-J) -78 547,12    -35 513,07    -551 529,92    -304 271,04    

L. Podatek dochodowy 90 728,00    -15 880,00    1 804,00    -62 145,00    

M. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

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

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -169 275,12    -19 633,07    -553 333,92    -242 126,04    

 

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.10.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Za okres 
od 01.10.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto -169 275,12    -19 633,07    -553 333,92    -242 126,04    

II. Korekty razem -32 084,48    145 075,40    -393 392,36    302 351,00    

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

-201 359,60    125 442,33    -946 726,28    60 224,96    

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 1 739,75    250 024,23    2 610 571,71    3 115 243,75    

II. Wydatki 1 978 883,00    0,00    10 618 308,09    3 570 500,00    

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

-1 977 143,25    250 024,23    -8 007 736,38    -455 256,25    

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy 502 301,00    0,00    9 150 801,00    802 000,00    

II. Wydatki 35 905,40    209 951,88    148 268,34    457 275,96    

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

466 395,60    -209 951,88    9 002 532,66    344 724,04    
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D. Przepływy pieniężne netto razem 
(A.III+/-B.III+/-C.III) 

-1 712 107,25    165 514,68    48 070,00    -50 307,25    

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych 

-1 712 107,25    166 514,68    48 070,00    -50 307,25    

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 968 476,52    41 784,59    208 299,27    258 606,52    

G. Środki pieniężne na koniec okresu 
(F+/-D) 

256 369,27    208 299,27    256 369,27    208 299,27    

 

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.10.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Za okres 
od 01.10.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

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

120 917 718,05    1 673 677,92    1 654 044,85    1 953 255,09    

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

120 917 718,05    1 673 677,92    1 654 044,85    1 953 255,09    

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

120 912 738,56    1 654 044,85    120 912 738,56    1 654 044,85    

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

120 912 738,56    1 654 044,85    120 912 738,56    1 654 044,85    

 

3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 

 

Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 
Na dzień 

31.12.2015 r. 
(w zł) 

Na dzień 
31.12.2014 r. 

(w zł) 

A. Aktywa trwałe 156 498 406,76    2 564 919,49    

I. Wartości niematerialne i prawne 147 239 655,56    0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 6 715 871,29    0,00 

III. Wartość firmy 0,00 0,00 

IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

V. Inwestycje długoterminowe 2 455 160,27    2 548 248,49    

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87 719,64    16 671,00    

B. Aktywa obrotowe 504 965,65    384 286,91    

I. Zapasy 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 107 557,17    175 219,64    

III. Inwestycje krótkoterminowe 396 599,54    208 299,27    

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 808,94    768,00    

AKTYWA RAZEM 157 003 372,41    2 949 206,40    
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A. Kapitał (fundusz) własny 115 584 322,16    1 654 044,85    

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 535 328,30    136 500,00    

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 121 008 574,59    1 759 670,89    

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

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

VI. Kapitał z różnic kursowych -24 143,33    0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -242 126,04    0,00 

VIII. Zysk (strata) netto -5 693 311,36    -242 126,04    

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B. Kapitał mniejszości 36 252 451,69     0,00 

C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 166 598,56    1 295 161,55    

I. Rezerwy na zobowiązania 138 671,11    14 867,00    

II. Zobowiązania długoterminowe 1 760 286,25    964 740,00    

III. Zobowiązania krótkoterminowe 3 255 641,20    311 554,55    

IV. Rozliczenia międzyokresowe 12 000,00    4 000,00    

PASYWA RAZEM 157 003 372,41    2 949 206,40    

 
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.10.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Za okres 
od 01.10.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym: 

3 000,00    0,00    6 000,00    500 089,82    

I. Przychody ze sprzedaży produktów 3 000,00    0,00  6 000,00    500 089,82    

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie 
— wartość dodatnia, zmniejszenie — 
wartość ujemna) 

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

III. Koszty wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki 

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

IV. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

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

B. Koszty działalności operacyjnej 3 771 656,26    51 658,22    7 306 165,89    773 928,85    

I. Amortyzacja 1 897 221,35     0,00  4 425 581,05    263,96    

II. Zużycie materiałów i energii 47 182,21    122,94    223 310,25    2 091,16    

III. Usługi obce 959 993,38    32 096,28    1 483 852,55    417 101,84    

IV. Podatki i opłaty 78 995,85    4 444,00    118 346,90    39 127,00    

V. Wynagrodzenia 395 802,50    0,00  550 448,61    60 988,00    
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VI. Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia 

36 939,25    0,00  44 086,11    230,46    

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 355 521,72    14 995,00    460 540,42    254 126,43    

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów 

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -3 768 656,26    -51 658,22    -7 300 165,89    -273 839,03    

D. Pozostałe przychody operacyjne -28 748,97    0,00    2 093,78    9 063,01    

I. Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 

0,00  0,00  0,00  8 884,08    

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

III. Inne przychody operacyjne -28 748,97     0,00  2 093,78    178,93    

E. Pozostałe koszty operacyjne 21 750,83    5 145,00    21 751,26    28 145,77    

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 21 750,83    5 145,00    21 751,26    28 145,77    

F. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D-E) 

-3 819 156,06    -56 803,22    -7 319 823,37    -292 921,79    

G. Przychody finansowe 308 249,62    46 452,45    425 196,46    95 888,72    

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

II. Odsetki 30 560,60    46 452,45    147 507,44    95 888,72    

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

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00  0,00  0,00  

V. Inne 277 689,02     0,00  277 689,02     0,00  

H. Koszty finansowe 156 673,93    25 162,30    443 715,13    107 237,97    

I. Odsetki -10 524,21    25 156,44    163 004,41    84 469,86    

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00  0,00  0,00  18 948,98    

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00  0,00   0,00  

IV. Inne 167 198,14    5,86    280 710,72    3 819,13    

I. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) 

-3 667 580,37    -35 513,07    -7 338 342,04    -304 271,04    

J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych  
(K.I-K.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  

K. Zysk (strata) brutto (I±J) -3 667 580,37    -35 513,07    -7 338 342,04    -304 271,04    

L. Podatek dochodowy 82 166,08    -15 880,00    -6 757,92    -62 145,00    

M. Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 

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

P. Zysk (strata) przypisana -871 944,38     0,00  -1 638 272,76     0,00  
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akcjonariuszom niekontrolującym 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) -2 877 802,07    -19 633,07    -5 693 311,36    -242 126,04    

 

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.10.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Za okres 
od 01.10.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto -2 877 802,07    -19 633,07    -5 693 311,36    -242 126,04    

II. Korekty razem 1 851 976,93    145 075,40    4 480 276,03    302 351,00    

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

-1 025 825,14    125 442,33    -1 213 035,33    60 224,96    

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 1 739,75    250 024,23    3 470 380,24    3 115 243,75    

II. Wydatki 1 326 709,09    0,00    9 960 736,61    3 570 500,00    

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

-1 324 969,34    250 024,23    -6 490 356,37    -455 256,25    

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy 502 301,00    0,00    9 150 801,00    802 000,00    

II. Wydatki 35 905,40    209 951,88    1 259 109,03    457 275,96    

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

466 395,60    -209 951,88    7 891 691,97    344 724,04    

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

-1 884 398,88    165 514,68    188 300,27    -50 307,25    

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych 

-1 884 399,08    166 514,68    188 300,27    -50 307,25    

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 280 998,62    41 784,59    208 299,27    258 606,52    

G. Środki pieniężne na koniec okresu 
(F+/-D) 

396 599,54    208 299,27    396 599,54    208 299,27    

 
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta 

Wyszczególnienie 

Za okres  
od 01.10.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Za okres 
od 01.10.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2015r. 
do 31.12.2015r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2014r. 
do 31.12.2014r. 

(w zł) 

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

118 526 551,20    1 673 677,92    1 654 044,85    1 953 255,09    

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

118 526 551,20    1 673 677,92    1 654 044,85    1 953 255,09    

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

115 584 322,16    1 654 044,85    115 584 322,16    1 654 044,85    

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

115 584 322,16    1 654 044,85    115 584 322,16    1 654 044,85    
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4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM 
INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

 
Emitent – omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy 
o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa 
między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane 
z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz 
ostrożnej wyceny.  
 
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 

 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie 
o początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy. 
 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się 
z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty 
w rachunkach bieżących.  
 
Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. W przypadku środków 
zgromadzonych na rachunkach bankowych, wartość nominalna obejmuje doliczone przez bank na dzień 
bilansowy odsetki, które stanowią przychody finansowe. 
 
Ujemne saldo rachunku bieżącego wykazywane jest jako składnik pozycji „Kredyty i pożyczki”. 
 
Należności i zobowiązania 
 

 Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według 
wartości podlegającej zapłacie. 

 
 Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu 

ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej. 
 Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem 

waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są 
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

 
 Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na 

dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP. 
 
 Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego. 
 
 Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na: 

 należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych 
gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi 
w postępowaniu upadłościowym, 

 należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika  nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności, 

 należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania 
sądowego w wysokości 100% należności, 
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 należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% 
należności. 

 
 Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami. 

 
Instrumenty finansowe 

 
Klasyfikacja instrumentów finansowych 

 
Instrumenty finansowe klasyfikowane są do następujących kategorii: 

 aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 

 aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności; 

 pożyczki i należności; 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
 
Klasyfikacja opiera się na analizie charakterystyki oraz celu nabycia inwestycji. Klasyfikacji dokonuje się na 
moment początkowego ujęcia aktywów i zobowiązań finansowych.  
 
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

 
Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych, który spełnia jeden 
z poniższych warunków: 

 został nabyty lub powstał głównie w celu odsprzedaży w krótkim terminie (jeżeli oczekuje się jego realizacji 
w ciągu 12 miesięcy); 

 stanowi część portfela określonych instrumentów finansowych, które są zarządzane łącznie, i dla których 
istnieje potwierdzenie uzyskiwania krótkoterminowych zysków w przyszłości; lub 

 jest instrumentem pochodnym, o ile nie zostały spełnione wymagania dotyczące zastosowania 
rachunkowości zabezpieczeń. 

 
Sprzedaż papierów wartościowych następuje wg zasady FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik 
na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady. 
 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 
 
Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych: 
 nie będący instrumentem pochodnym; 
 o stałych lub możliwych do określenia płatnościach; 
 o ustalonym terminie zapadalności; 
 który jednostka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności; gdzie: 

 brak zamiaru występuje wtedy gdy jednostka: 
 zamierza utrzymać składnik aktywów finansowych przez czas nieokreślony;  
 jest gotowa dokonać sprzedaży (zmiana warunków rynkowych, potrzeby płynnościowe, 

alternatywne inwestycje itd.); 
 emitent posiada prawo do rozliczenia w kwocie znacznie niższej od jego zamortyzowanego kosztu; 

 brak możliwości występuje wtedy gdy jednostka: 
 nie posiada dostępnych środków finansowych, które pozwalałyby na finansowanie inwestycji do 

upływu terminu zapadalności; 
 podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa lub innego typu, które mogą udaremnić 

jej zamiar utrzymania składnika aktywów finansowych do terminu zapadalności; 
 inny niż: 

 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 
 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
 składnik spełniający definicję pożyczek i należności. 

Pożyczki i należności 
 
Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych: 
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 nie będący instrumentem pochodnym; 
 o określonych lub możliwych do określenia płatnościach; 
 nienotowany na aktywnym rynku; 
 inne niż: 

 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 
 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
 aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji 

początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne 
do sprzedaży. 

 
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat 
dokonanych przez jednostkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy gdy 
nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – 
także w obrocie wtórnym.  
 
Do tej kategorii rachunkowości nie zalicza się należności z tytułu dostaw towarów i usług, ponieważ nie 
powstały na skutek przekazania drugiej stronie umowy środków pieniężnych.  
 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
 
Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się aktywa finansowe, które nie są instrumentami 
pochodnymi oraz: 

 zostały jako takie zakwalifikowane (zazwyczaj na moment początkowego ujęcia); lub 

 nie kwalifikują się do pozostałych kategorii.  
 
Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży stosuje się metodę FIFO, tzn. 
„pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny 
sprzedaży wg opisanej zasady. 

 
Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych 

 

Grupa aktywów 
finansowych 

Zasady wyceny 
Zasady ujęcia w sprawozdaniu 

finansowym 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Aktywa finansowe notowane na aktywnym 
rynku – według bieżącej ceny rynkowej. 
Aktywa finansowe nienotowane na 
aktywnym rynku - według ceny nabycia 
skorygowanej o trwałą utratę wartości, o 
ile istnieją przesłanki wskazujące, iż 
wycena ta nie różniłaby się istotnie od 
wyceny w wartości godziwej. 
Na dzień bilansowy aktywa oraz 
zobowiązania finansowe przeznaczone do 
obrotu są wyceniane do wartości godziwej. 

Różnica z wyceny ujmowana w 
wyniku finansowym bieżącego 
okresu sprawozdawczego w pozycji 
przychody bądź koszty finansowe. 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
zapadalności 

Według skorygowanej ceny nabycia przy 
zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej (IRR). 

Różnice z wyceny koryguje wartość 
wycenianego składnika aktywów 
oraz jest ujmowana w wyniku 
finansowym bieżącego okresu 
sprawozdawczego w pozycji 
przychody bądź koszty finansowe. 

Pożyczki i należności 
Według skorygowanej ceny nabycia przy 
zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej (IRR). 

Różnice z wyceny koryguje wartość 
wycenianego składnika aktywów 
oraz jest ujmowana w wyniku 
finansowym bieżącego okresu 
sprawozdawczego w pozycji 
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przychody bądź koszty finansowe.  

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe notowane na aktywnym 
rynku – według bieżącej ceny rynkowej. 
Aktywa finansowe nienotowane na 
aktywnym rynku - według ceny nabycia 
skorygowanej o trwałą utratę wartości, o 
ile istnieją przesłanki wskazujące, iż 
wycena ta nie różniłaby się istotnie od 
wyceny w wartości godziwej. 
Na dzień bilansowy aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży są wyceniane do 
wartości godziwej. 

Różnica z wyceny ujmowana w 
wyniku finansowym bieżącego 
okresu sprawozdawczego w pozycji 
przychody bądź koszty finansowe. 

 
Wartość godziwa instrumentów finansowych  
 
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując 
odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym 
osądem. 
 
Metoda ustalania wartości godziwej i kategorie wyceny do wartości godziwej aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej do wartości godziwej 
 
Spółka klasyfikuje poszczególne składniki aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych do wartości 
godziwej do następujących kategorii, stosując przy tym różnorodne metody ustalania ich wartości godziwej: 

 
1) Poziom 1: Ceny kwotowane na aktywnych rynkach 
 
Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest bezpośrednio o ceny notowane 
(nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań. Do tej kategorii Spółka 
klasyfikuje instrumenty finansowe i kapitałowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 
oraz dostępne do sprzedaży, dla których istnieje aktywny rynek i dla których wartość godziwa ustalana jest 
w oparciu o wartość rynkową, będącą ceną kupna. 
 
2) Poziom 2: Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych 
 
Aktywa i zobowiązana finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, 
w przypadkach, których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni 
(jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe dla 
których brak jest aktywnego rynku:  
 

 instrumenty kapitałowe portfela wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz 
portfela dostępnych do sprzedaży, i których wartość godziwa szacowana jest w następujący sposób:  

 cena ostatnio przeprowadzonej na rynku transakcji pod warunkiem, że w okresie między datą transakcji 
a końcem okresu sprawozdawczego nie nastąpiły znaczne zmiany uwarunkowań gospodarczych, które 
mogłyby wpłynąć na jej wartość,  

 w drodze wyceny kierując się profesjonalnym osądem, 

 dłużne instrumenty portfela wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i których 
wartość godziwa szacowana jest w następujący sposób:  

 metoda rynkowych cen papierów wartościowych (metoda wartości rynkowej), 

 metoda rynkowych kwotowań stóp procentowych (metoda krzywej dochodowości), 

 metoda rynkowych cen papierów wartościowych o zbliżonych charakterystykach finansowych (metoda 
wartości aktywa referencyjnego), 

 dłużne instrumenty portfela dostępne do sprzedaży, dla których wartość godziwa szacowana jest 
w następujący sposób:  

 metoda rynkowych cen papierów wartościowych (metoda wartości rynkowej),  
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 metoda rynkowych kwotowań stóp procentowych (metoda krzywej dochodowości), skorygowana o marżę 
ryzyka równą marży określonej w warunkach emisji. Istotna zmiana rynkowych stóp procentowych jest 
uwzględniania w zmianie wartości godziwej tych instrumentów,  

 metoda rynkowych cen papierów wartościowych o zbliżonych charakterystykach finansowych (metoda 
wartości aktywa referencyjnego),  

 w przypadku papierów wartościowych, dla których nie można ustalić wartości godziwej przy pomocy 
metod wymienionych w podpunkcie powyżej, wartość godziwa ustalana jest w oparciu o wewnętrzny 
model wyceny. 

 
3) Poziom 3: Pozostałe techniki wyceny 
 
Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana za pomocą modeli wyceny, 
w przypadku, których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych 
(dane wejściowe nieobserwowalne). Do tej kategorii Spółka zaklasyfikowała akcje nienotowane na GPW, które 
wycenia się po cenie nabycia, pomniejszonej o odpis z tytułu utraty wartości. 

 
Wartości niematerialne i prawne 
 
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych 
o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody 
liniowej.  
 
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych 
ewidencyjnych z dokumentacją. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
Ujęcie oraz wycena 
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych 
o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia obejmuje koszty bezpośrednio związane 
z nabyciem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania. Odsetki, prowizje oraz 
różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. 
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.  

 
Amortyzacja 
Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który 
kształtuje się następująco: 

 

Typ Stawka amortyzacyjna 

Maszyny i urządzenia techniczne 10% - 40% 

Środki transportu 10 - 40%  

Inwestycje w obcym środku trwałym 5% - 30% 

 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do 
użytkowania.  

  
 
 
 
Rozliczenia międzyokresowe 
 

 Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy 
sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na 
nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia 
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międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na 
jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki 
od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.  

 
 Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są 

rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich 
comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch wartości: 1-2% sumy bilansowej 
lub 05-1% przychodów ze sprzedaży.  

 Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy: 

 ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania, 

 prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze 
znana. 

 
 Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają 

bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.  
 
 Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez 
kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec 
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest 
jeszcze znana.  

 
 Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą 

przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości. 
 
 W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów 

i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka 
ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 
 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości 

do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w 
przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do 
odliczenia. 

 
 Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku 

dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  
 
 Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych 

z dokumentacją. 
 

 Kapitały własne 
 
 Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. 
 
 Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego 

zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po 
potrąceniu kosztów emisji.  

 
 Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych 

z dokumentacją. 
 
Rezerwy 
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 W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów 
i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka 
tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 
 Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego 

wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które 
spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

 
 Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku 

dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  
 
 Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją. 

 
Przychody i koszty 
 
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, 
niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. 
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat 
w wariancie porównawczym. 

 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
 

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową 
działalnością Spółki.   
 
Przychody i koszty finansowe 
 
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to 
poniesione koszty operacji finansowych.  
 
Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do 
użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 

 
Zyski i straty nadzwyczajne 

 
 Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do 

przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 
 

 Podatek dochodowy 
 
 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 
 
 Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów 

o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz 
koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. 
 
Wynik finansowy 

 
 Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności 

operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia 
wyniku.  
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Grupa Kapitałowa Emitenta – omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
 

Zasady konsolidacji 
 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Prime Minerals S.A. obejmuje dane Prime Minerals S.A. oraz 
dane jednostkowych sprawozdań finansowych kontrolowanych przezeń jednostek zależnych sporządzane na 
ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie finansowe Prime Minerals S.A. i przy 
zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń 
następujących w zbliżonych okolicznościach. 
Skonsolidowany wynik finansowy Grupy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody 
oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów 
i kosztów oraz ostrożnej wyceny.  
 
Jednostki zależne 
 
Jednostki zależne są to jednostki, nad którymi Grupa Prime Minerals S.A. sprawuje kontrolę. Przyjmuje się, że 
Grupa Prime Minerals sprawuje kontrolę nad jednostką, jeżeli posiada zdolność do kierowania polityką 
finansową i operacyjną jednostki w taki sposób, aby czerpać korzyści z jej działalności. W szczególności warunek 
ten jest spełniony, gdy posiada ona bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 50% praw głosu w danej jednostce 
gospodarczej, które nie są w żaden istotny sposób umownie lub faktycznie ograniczone, a kierowanie polityką 
finansową i operacyjną jednostki jest faktycznie sprawowane.  

 
Na dzień nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki zależnej są wyceniane według ich ceny nabycia. 
Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto 
jednostki jest ujmowana jako wartość firmy. Nadwyżkę udziału Grupy Prime Minerals S.A. w wartości godziwej 
aktywów netto nad ceną przejęcia ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.  
 
Korekty konsolidacyjne 

 
Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy Prime Minerals S.A., transakcje zawierane 
w obrębie Grupy Prime Minerals oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także 
przychody oraz koszty Grupy Prime Minerals S.A., odpisy na należności wewnątrzgrupowe, odpisy aktualizujące 
wartość inwestycji, dywidendy wewnątrzgrupowe oraz wewnątrzgrupowa sprzedaż środków trwałych oraz 
instrumentów finansowych są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego. 
 
Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji 
 
Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska 
gospodarczego, w którym Grupa Prime Minerals S.A. prowadzi działalność tj. w walucie funkcjonalnej. 
Sprawozdania finansowe prezentowane są w złotych polskich (PLN), który stanowi walutę funkcjonalną i walutę 
prezentacji Grupy Prime Minerals S.A. 
 
Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 
 
Środki pieniężne 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie oraz depozyty bankowe na żądanie 
o początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy. 
 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się 
z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty 
w rachunkach bieżących.  
 
Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. W przypadku środków 
zgromadzonych na rachunkach bankowych, wartość nominalna obejmuje doliczone przez bank na dzień 
bilansowy odsetki, które stanowią przychody finansowe. 
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Ujemne saldo rachunku bieżącego wykazywane jest jako składnik pozycji „Kredyty i pożyczki”. 
 
Należności i zobowiązania 
 

 Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według 
wartości podlegającej zapłacie. 

 
 Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu 

ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej. 
 
 Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem 

waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są 
odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

 
 Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na 

dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP. 
 
 Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego. 
 

 Odpisy aktualizujące należności Grupa Prime Minerals S.A. tworzy na: 
 

 należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych 
gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi 
w postępowaniu upadłościowym, 

 należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika  nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności, 

 należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania 
sądowego w wysokości 100% należności, 

 należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% 
należności. 

 
 Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami. 

 
Instrumenty finansowe 

 
Klasyfikacja instrumentów finansowych 
 
Instrumenty finansowe klasyfikowane są do następujących kategorii: 

 aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 

 aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności; 

 pożyczki i należności; 

 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 
 
Klasyfikacja opiera się na analizie charakterystyki oraz celu nabycia inwestycji. Klasyfikacji dokonuje się na 
moment początkowego ujęcia aktywów i zobowiązań finansowych.  
 
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 

 
Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych, który spełnia jeden 
z poniższych warunków: 

 został nabyty lub powstał głównie w celu odsprzedaży w krótkim terminie (jeżeli oczekuje się jego realizacji 
w ciągu 12 miesięcy); 

 stanowi część portfela określonych instrumentów finansowych, które są zarządzane łącznie, i dla których 
istnieje potwierdzenie uzyskiwania krótkoterminowych zysków w przyszłości; lub 
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 jest instrumentem pochodnym, o ile nie zostały spełnione wymagania dotyczące zastosowania 
rachunkowości zabezpieczeń. 

 
Sprzedaż papierów wartościowych następuje wg zasady FIFO, tzn. „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik 
na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady. 
 
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności 
 
Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych: 
 nie będący instrumentem pochodnym; 
 o stałych lub możliwych do określenia płatnościach; 
 o ustalonym terminie zapadalności; 
 który jednostka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do upływu terminu zapadalności; gdzie: 

 brak zamiaru występuje wtedy gdy jednostka: 
 zamierza utrzymać składnik aktywów finansowych przez czas nieokreślony;  
 jest gotowa dokonać sprzedaży (zmiana warunków rynkowych, potrzeby płynnościowe, 

alternatywne inwestycje itd.); 
 emitent posiada prawo do rozliczenia w kwocie znacznie niższej od jego zamortyzowanego kosztu; 

 brak możliwości występuje wtedy gdy jednostka: 
 nie posiada dostępnych środków finansowych, które pozwalałyby na finansowanie inwestycji do 

upływu terminu zapadalności; 
 podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa lub innego typu, które mogą udaremnić 

jej zamiar utrzymania składnika aktywów finansowych do terminu zapadalności; 
 inny niż: 

 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 
 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
 składnik spełniający definicję pożyczek i należności. 

 
Pożyczki i należności 

 
Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się składnik aktywów finansowych: 
 nie będący instrumentem pochodnym; 
 o określonych lub możliwych do określenia płatnościach; 
 nienotowany na aktywnym rynku; 
 inne niż: 

 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe przeznaczone do obrotu; 
 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
 składnik zakwalifikowany jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży; 
 aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji 

początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne 
do sprzedaży. 

 
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat 
dokonanych przez jednostkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy gdy 
nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – 
także w obrocie wtórnym.  
 
Do tej kategorii rachunkowości nie zalicza się należności z tytułu dostaw towarów i usług, ponieważ nie 
powstały na skutek przekazania drugiej stronie umowy środków pieniężnych.  

 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 
 
Do tej kategorii instrumentów finansowych zalicza się aktywa finansowe, które nie są instrumentami 
pochodnymi oraz: 

 zostały jako takie zakwalifikowane (zazwyczaj na moment początkowego ujęcia); lub 

 nie kwalifikują się do pozostałych kategorii.  
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Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży stosuje się metodę FIFO, tzn. 
„pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny 
sprzedaży wg opisanej zasady. 
 
Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych 

 

Grupa aktywów 
finansowych 

Zasady wyceny 
Zasady ujęcia w sprawozdaniu 

finansowym 

Aktywa finansowe 
przeznaczone do obrotu 

Aktywa finansowe notowane na aktywnym 
rynku – według bieżącej ceny rynkowej. 
Aktywa finansowe nienotowane na 
aktywnym rynku - według ceny nabycia 
skorygowanej o trwałą utratę wartości, o 
ile istnieją przesłanki wskazujące, iż 
wycena ta nie różniłaby się istotnie od 
wyceny w wartości godziwej. 
Na dzień bilansowy aktywa oraz 
zobowiązania finansowe przeznaczone do 
obrotu są wyceniane do wartości godziwej. 

Różnica z wyceny ujmowana w 
wyniku finansowym bieżącego 
okresu sprawozdawczego w pozycji 
przychody bądź koszty finansowe. 

Aktywa finansowe 
utrzymywane do terminu 
zapadalności 

Według skorygowanej ceny nabycia przy 
zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej (IRR). 

Różnice z wyceny koryguje wartość 
wycenianego składnika aktywów 
oraz jest ujmowana w wyniku 
finansowym bieżącego okresu 
sprawozdawczego w pozycji 
przychody bądź koszty finansowe. 

Pożyczki i należności 
Według skorygowanej ceny nabycia przy 
zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej (IRR). 

Różnice z wyceny koryguje wartość 
wycenianego składnika aktywów 
oraz jest ujmowana w wyniku 
finansowym bieżącego okresu 
sprawozdawczego w pozycji 
przychody bądź koszty finansowe.  

Aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe notowane na aktywnym 
rynku – według bieżącej ceny rynkowej. 
Aktywa finansowe nienotowane na 
aktywnym rynku - według ceny nabycia 
skorygowanej o trwałą utratę wartości, o 
ile istnieją przesłanki wskazujące, iż 
wycena ta nie różniłaby się istotnie od 
wyceny w wartości godziwej. 
Na dzień bilansowy aktywa finansowe 
dostępne do sprzedaży są wyceniane do 
wartości godziwej. 

Różnica z wyceny ujmowana w 
wyniku finansowym bieżącego 
okresu sprawozdawczego w pozycji 
przychody bądź koszty finansowe. 

 
Wartość godziwa instrumentów finansowych  
 
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując 
odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Grupa kieruje się profesjonalnym 
osądem. 
 
Metoda ustalania wartości godziwej i kategorie wyceny do wartości godziwej aktywów i zobowiązań 
finansowych wycenianych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej do wartości godziwej 
 
Grupa klasyfikuje poszczególne składniki aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej 
do następujących kategorii, stosując przy tym różnorodne metody ustalania ich wartości godziwej: 
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1) Poziom 1: Ceny kwotowane na aktywnych rynkach 
 
Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest bezpośrednio o ceny notowane 
(nieskorygowane) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań. Do tej kategorii Grupa 
klasyfikuje instrumenty finansowe i kapitałowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat 
oraz dostępne do sprzedaży, dla których istnieje aktywny rynek i dla których wartość godziwa ustalana jest 
w oparciu o wartość rynkową, będącą ceną kupna. 
 

2) Poziom 2: Techniki wyceny oparte na obserwowalnych danych rynkowych 
 
Aktywa i zobowiązana finansowe, których wartość godziwa wyceniana jest za pomocą modeli wyceny, 
w przypadkach, których wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni 
(jako ceny) lub pośrednio (bazujące na cenach). Do tej kategorii Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe dla 
których brak jest aktywnego rynku:  
 

 instrumenty kapitałowe portfela wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz 
portfela dostępnych do sprzedaży, i których wartość godziwa szacowana jest w następujący sposób:  

 cena ostatnio przeprowadzonej na rynku transakcji pod warunkiem, że w okresie między datą transakcji 
a końcem okresu sprawozdawczego nie nastąpiły znaczne zmiany uwarunkowań gospodarczych, które 
mogłyby wpłynąć na jej wartość,  

 w drodze wyceny kierując się profesjonalnym osądem, 

 dłużne instrumenty portfela wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i których 
wartość godziwa szacowana jest w następujący sposób:  

 metoda rynkowych cen papierów wartościowych (metoda wartości rynkowej), 

 metoda rynkowych kwotowań stóp procentowych (metoda krzywej dochodowości), 

 metoda rynkowych cen papierów wartościowych o zbliżonych charakterystykach finansowych (metoda 
wartości aktywa referencyjnego), 

 dłużne instrumenty portfela dostępne do sprzedaży, dla których wartość godziwa szacowana jest 
w następujący sposób:  

 metoda rynkowych cen papierów wartościowych (metoda wartości rynkowej),  

 metoda rynkowych kwotowań stóp procentowych (metoda krzywej dochodowości), skorygowana o marżę 
ryzyka równą marży określonej w warunkach emisji. Istotna zmiana rynkowych stóp procentowych jest 
uwzględniania w zmianie wartości godziwej tych instrumentów,  

 metoda rynkowych cen papierów wartościowych o zbliżonych charakterystykach finansowych (metoda 
wartości aktywa referencyjnego),  

 w przypadku papierów wartościowych, dla których nie można ustalić wartości godziwej przy pomocy 
metod wymienionych w podpunkcie powyżej, wartość godziwa ustalana jest w oparciu o wewnętrzny 
model wyceny. 

 
3) Poziom 3: Pozostałe techniki wyceny 

 
Aktywa i zobowiązania finansowe, których wartość godziwa wyceniana za pomocą modeli wyceny, 
w przypadku, których dane wejściowe nie są oparte na możliwych do zaobserwowania danych rynkowych 
(dane wejściowe nieobserwowalne). Do tej kategorii Grupa zaklasyfikowała akcje nienotowane na GPW, które 
wycenia się po cenie nabycia, pomniejszonej o odpis z tytułu utraty wartości. 

 
Wartości niematerialne i prawne 

 
Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych 
o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody 
liniowej.  
 
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych 
ewidencyjnych z dokumentacją. 
 
Rzeczowe aktywa trwałe 
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Ujęcie oraz wycena 
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych 
o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Cena nabycia obejmuje koszty bezpośrednio związane 
z nabyciem i przystosowaniem składnika majątku do stanu zdatnego do użytkowania. Odsetki, prowizje oraz 
różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. 
Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.  
 
Amortyzacja 
Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej 
użyteczności lub przez krótszy z dwóch okresów: ekonomicznej użyteczności lub prawa do używania, który 
kształtuje się następująco: 

 

Typ Stawka amortyzacyjna 

Maszyny i urządzenia techniczne 10% - 40% 

Środki transportu 10 - 40%  

Inwestycje w obcym środku trwałym 5% - 30% 

 
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do 
użytkowania.  
 
Rozliczenia międzyokresowe 
 

 Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy 
sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na 
nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na 
jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki 
od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.  

 
 Grupa Prime Minerals w ramach działalności podmiotu powiązanego ponosi wydatki związane z budową 

kopalni odkrywkowej rudy niklu. Wydatki związane z nakładami na projekt ujmowane są do czasu zakończenia 
budowy w pozycji „Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe”.  

 
 Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są 

rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich 
comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Grupa Prime Minerals S.A. przyjmuje niższą z dwóch wartości: 1-
2% sumy bilansowej lub 0,5-1% przychodów ze sprzedaży.  

 Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy: 

 ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz Grupy Prime Minerals S.A., lecz jeszcze nie 
stanowiących zobowiązania, 

 prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze 
znana. 

 
 Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają 

bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.  
 
 Grupa Prime Minerals S.A. dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń 
wykonanych na rzecz Grupy Prime Minerals S.A. przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych 
z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć 
data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.  
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 Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą 
przynosić korzyści ekonomicznych, Grupa Prime Minerals S.A. będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty 
ich wartości. 

 
 W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów 

i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostki 
tworzące Grupę Prime Minerals S.A. ustalają aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 
 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości 

do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują 
w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do 
odliczenia. 

 
 Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku 

dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  
 
 Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych 

z dokumentacją. 
 

 Kapitały własne 
 

 Kapitałem zakładowym Grupy Prime Minerals S.A. jest kapitał zakładowy jednostki dominującej wykazywany 
w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie 
wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału. 

 
 Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego jednostek wchodzących w skład Grupy 

Prime Minerals S.A. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku emisji 
akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji oraz nadwyżkę powstałą w wyniku emisji 
udziałów powyżej ich wartości nominalnej.  

 
 Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych 

z dokumentacją. 
 
Rezerwy 
 

 W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów 
i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostki 
tworzące Grupę Prime Minerals S.A. tworzą rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

 
 Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego 

wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które 
spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

 
 Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku 

dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.  
 
 Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją. 

 
Przychody i koszty 
 
Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, 
niezależnie od terminu otrzymania lub dokonania płatności. 
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat 
w wariancie porównawczym. 
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
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 Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową 

działalnością Grupy Prime Minerals S.A.   
 

Przychody i koszty finansowe 
 
 Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to 

poniesione koszty operacji finansowych.  
 
 Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do 

użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 
 
Zyski i straty nadzwyczajne 

 
 Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do 

przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 
 

 Podatek dochodowy 
 
 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych. 
 
 Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów 

o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz 
koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. 

 
Wynik finansowy 

 
 Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności 

operacyjnej, wynik na działalności finansowej, wynik na operacjach nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenia 
wyniku. 
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5. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ 
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM 
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 
CHARAKTERZE, MAJACYCH WPŁYW NA OSIAGNIĘTE WYNIKI 

 
IV kwartał 2015 roku był okresem intensywnej pracy mającej na celu uzyskanie pozwolenia na wydobycie rudy 

niklu. W okresie tym toczyły się postępowania administracyjne dotyczące złożonego przez PT Bintang Sinar 

Perkasa raportu oddziaływania na środowisko naturalne oraz studium wykonalności kopalni. W ramach tych 

postępowań w miejscowości Palu (stolica prowincji Sulawesi Środkowe) w październiku i listopadzie 2015 r. 

odbyły się sesje z udziałem przedstawicieli PT Bintang Sinar Perkasa oraz władz prowincji mające na celu 

omówienie złożonych dokumentów. W ich rezultacie właściwe organy administracji prowincji wskazały na 

konieczność przygotowania uzupełnień bądź poprawek. Wszystkie uzupełnienia lub korekty zostały przez PT 

Bintang Sinar Perkasa złożone, dzięki czemu ww. postępowania zostały zakończone. W dniu 16 grudnia 2015 

roku został ostatecznie zaakceptowany raport oddziaływania na środowisko naturalne, natomiast studium 

wykonalności projektu zaakceptowano 29 grudnia 2015 roku. 

 

W zakresie działań operacyjnych, w IV kwartale 2015 roku intensywnie realizowano odwierty eksploracyjne 

w części obszaru bloku B, w siatce 100m x 100m. W celu przyśpieszenia procesu wierceń, w grudniu 2015 roku, 

zawarto umowę na wykonanie części odwiertów z dodatkowym podwykonawcą. W grudniu 2015r. 

uruchomiono także laboratorium terenowe do badania próbek. 

 

Projekt Morowali polega na budowie odkrywkowej kopalni rudy niklu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi 

(dawniej Celebes). Do końca marca 2016 roku planowane jest zakończenie prac projektowych związanych z 

budową kopalni (wraz z infrastrukturą socjalną, drogową, magazynową i techniczną) oraz budową przystani dla 

barek i statków. W tym czasie zostaną również uzyskane wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym przekształcenie 

obecnie posiadanej przez Spółkę koncesji eksploracyjnej na koncesję produkcyjną (zezwalającą na 

wydobywanie rudy niklu). W kolejnych kwartałach planowane jest wykonanie prac budowlanych tak, aby w II 

półroczu 2016 roku możliwe było rozpoczęcie wydobycia i sprzedaży rudy niklu.    

 

6. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY 
WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI 
ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK 
W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE 
KWARTALNYM 

 
Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2015 rok. 
 

7. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ 
INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO 
REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA 
ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 

 
Zarząd Spółki Prime Minerals S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, 
o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. 
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8. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE 
ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA 
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – 
INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI 

 
Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych. 
 

9. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 
PODLEGAJACYCH KONSOLIDACJI 

 
Na dzień 31 grudnia 2015 r. Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do WGM 1 sp. z o.o. z siedzibą w 

Grodzisku Mazowieckim oraz pośrednio w stosunku do PT Bintang Sinar Perkasa. 

 

Schemat 1. Podmioty zależne od Prime Minerals S.A. 

 
Źródło: Emitent 

 

WGM 1 sp. z o .o.  

Przedmiotem działalności WGM 1 sp. z o.o. jest nadzór i kontrola spółki zależnej PT Bintang Sinar Perkasa, a 

ponadto kreowanie oraz koordynowanie jej krótko- i długoterminowej strategii działania.  

 

Podstawowe dane o WGM 1 sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) 

Firma: WGM 1 sp. z o.o.  

Siedziba: Grodzisk Mazowiecki 

Adres: ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

NIP: 5291800617 

REGON: 146428294 

KRS: 0000438382 

Udział Emitenta w kapitale zakładowym: 100,00% 

Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów: 100,00% 

Źródło: Emitent 

 

Prime Minerals S.A. 

WGM 1 sp. z o.o.  
(100,00% udziału  

w kapitale zakładowym i głosach) 

PT Bintang Sinar Perkasa 

(75,00% udziału w kapitale 
zakładowym i głosach)  
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PT Bintang Sinar Perkasa 

Spółka PT Bintang Sinar Perkasa jest obecnie w trakcie realizacji projektu budowy odkrywkowej kopalni rudy 

niklu na indonezyjskiej wyspie Sulawesi (zwanej też Celebes).  

 

Podstawowe dane o PT Bintang Sinar Perkasa 

Firma: PT BINTANG SINAR PERKASA 

Siedziba: Jakarta 

Adres: 
MUC Building, 4th Floor 

Jl. TB Simatupang 15, Tanjung Barat 
Jakarta Selatan 12530, Indonezja 

Telefon: (+62 21) 782 36 14 

Numer podatkowy: 02.993.138.3-018.000 

Numer rejestracyjny: AHU-56139.AH.01.01.Tahun2009 

Udział WGM 1 sp. z o.o. w kapitale zakładowym: 75,00% 

Udział WGM 1 sp. z o.o. w ogólnej liczbie głosów: 75,00% 

Źródło: Emitent 

 

10. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA 
SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN 
NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ 

 
Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Prime Minerals S.A. i sporządza skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. 
 

11. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 
AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO 
NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów 
Udział w ogólnej 

liczbie głosów 

Stimson Resources Pte. Ltd. 3.068.031 3.068.031 57,31% 

Hermirad Lisapaly 925.000 925.000 17,28% 

Anna Kostro* 448.150 448.150 8,37% 

Altus TFI S.A. 300.000 300.000 5,60% 

Pozostali 612.102 612.102 11,44% 

Suma 5.353.283 5.353.283 100,00% 

* wraz z podmiotami zależnymi 
Źródło: Emitent 
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Struktura własnościowa Emitenta (udział w głosach na walnym zgromadzeniu) 

  
* wraz z podmiotami zależnymi 
Źródło: Emitent 

 

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, 
W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Emitent nie zatrudniał pracowników na podstawie umów o pracę. Spółka 
współpracowała z 2 osobami w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz z 1 osobą na podstawie umowy 
o współpracy. 
 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Grupie Kapitałowej Prime Minerals S.A. zatrudniano: 

 19 pracowników na podstawie umów o pracę, 

 2 pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 1 osobę na podstawie umowy o współpracy, 

 43 osoby – pracownicy tymczasowi na podstawie umów o pracę tymczasową (wg przepisów prawa 
indonezyjskiego). 

 

57,31% 

17,28% 

8,37% 

5,60% 

11,44% 

Stimson Resources Pte.
Ltd.

Hermirad Lisapaly

Anna Kostro*

Altus TFI S.A.

Pozostali


