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I.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMETECH S.A.

Rachunek zysków i strat
od 01.01.2022
do 30.06.2022

od 01.01.2021
do 30.06.2021

od 01.04.2022
do 30.06.2022

od 01.04.2021
do 30.06.2021

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów

130

16 248

65

8 487

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

42

12 881

15

7 092

Zysk brutto na sprzedaży

88

3 367

50

1 395

Pozostałe przychody

1 804

1 677

1 781

1 671

Koszty ogólnego zarządu

538

1 045

280

559

Pozostałe koszty

317

100

270

33

43

-202

43

-202

1 080

3 697

1 324

2 272

Przychody finansowe

80

1

-18

1

Koszty finansowe

79

166

42

4

1 081

3 532

1 264

2 269

-

475

-

55

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

1 081

3 057

1 264

2 214

Zysk (strata) netto, razem

1 081

3 057

1 264

2 214

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

15 609 833

15 609 833

15 609 833

15 609 833

Zysk netto razem na 1 akcję zwykłą

0,07

0,20

0,08

0,14

Zysk netto razem z działalności kontynuowanej na 1 akcję
zwykłą

0,07

0,20

0,08

0,14

0,20

0,08

0,14

Pozostałe zyski (straty)
Zysk z działalności operacyjnej

Zysk brutto
Podatek dochodowy

Rozwodniony zysk netto razem na 1 akcję zwykłą

0,07
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów
od 01.01.2022
do 30.06.2022

od 01.01.2021
do 30.06.2021

od 01.04.2022
do 30.06.2022

1 081

3 057

1 264

2 214

Zysk netto
Inne całkowite dochody,
przeniesione do wyniku

które

nie

od 01.04.2021
do 30.06.2021

zostaną
-

-

-

-

Zyski aktuarialne z tytułu programów zdefiniowanych
świadczeń

-

-

-

-

Podatek dochodowy od zysków aktuarialnych

-

-

-

-

Razem inne całkowite dochody po opodatkowaniu

1 081

3 057

1 264

2 214

Całkowite dochody ogółem

1 081

3 057

1 264

2 214

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Kapitał
akcyjny

Kapitał
z aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

Kapitał
własny
razem

Stan na 01.01.2022
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Stan na 30.06.2022

15 610
15 610

4 792
4 792

-14 969
1 081
-13 888

5 433
1 081
6 514

Stan na 01.01.2021
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Stan na 30.06.2021

15 610
15 610

5 366
5 366

-15 812
3 057
-12 755

5 164
3 057
8 221
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Sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe

30.06.2022

31.12.2021

7 481

7 458

-

-

957

934

Pozostałe długoterminowe aktywa

6 524

6 524

Aktywa obrotowe

2 323

3 031

153

90

-

274

Należności długoterminowe

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego
Udzielone pożyczki

867

-

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

1 303

2 667

Aktywa razem

9 804

10 489

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

30.06.2022

31.12.2021

6 514

5 433

15 610

15 610

4 792

4 792

-13 888

-14 969

147

149

9

11

138

138

Zobowiązania krótkoterminowe

3 143

4 907

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

1 030

1 000

112

1 947

1 752

1 721

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zyski zatrzymane / Zakumulowane straty
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe długoterminowe rezerwy na zobowiązania

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług i
pozostałe zobowiązania
Pozostałe krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania i kapitał własny razem

249

239

9 804

10 489
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
od 01.01.2022
do 30.06.2022

od 01.01.2021
do 30.06.2021

1 081

3 532

23
29
463
-1 834
-48
-218
-504

12
67
-546
-3 931
-577
-450
396
-1 497

-860
-860

1
1

-

800
-16
-606
178

RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ

-1 364

-1 318

RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

-1 364
-1 364

-1 318
-1 318

Środki pieniężne na początek okresu

2 667

6 714

Środki pieniężne na koniec okresu

1 303

5 396

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej
Korekty o:
Amortyzacja
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałych
Zmiana stanuzobowiązań
rozliczeń międzyokresowych biernych
Zapłacony podatek dochodowy
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Zbycie aktywów finansowych
Udzielone pożyczki
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Otrzymane kredyty i pożyczki
Zapłacone odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
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II. ZASADY RACHUNKOWOŚCI ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
1.

Informacje ogólne

PRIMETECH S.A. (Spółka, Emitent) w Katowicach jest spółką akcyjną zarejestrowaną w dniu 3 stycznia 1994 roku
w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem RHB 10375.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 12
lipca 2001 roku PRIMETECH S.A została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS - 0000026782.
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Siedziba spółki znajduje się w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 51.
W dniu 21 września 2018 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy dokonał wpisu
zmiany firmy z „KOPEX” na „PRIMETECH”.
PRIMETECH S.A. jest jednostką dominującą i sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej PRIMETECH - (Grupa).
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta zostało objęte konsolidacją przez spółkę dominującą FAMUR
S.A. Podmiotem bezpośrednio dominującym spółki PRIMETECH S.A. jest FAMUR S.A. Podmiotem dominującym
całej Grupy jest TDJ S.A.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku oraz
zawiera dane porównawcze za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 roku oraz na dzień 31 grudnia 2021
roku. Rachunek zysków i strat oraz noty do rachunku zysków i strat obejmujące dane za okres 3 miesięcy
zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy, zakończony 30 czerwca
2021 roku, nie były przedmiotem przeglądu lub badania przez biegłego rewidenta.

2.

Identyfikacja jednostkowego sprawozdania finansowego

Spółka sporządziła śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony w 30.06.2022r.,
które zostało zatwierdzone do publikacji 26.08.2022r.

3.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu
26.08.2022r.

4.

Szacunki i subiektywna ocena

4.1. Szacunki
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dokonania szacunków. Zarząd weryfikuje
przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub
doświadczenia z przeszłości. W I półroczu 2022 roku nie miały miejsca istotne zmiany wielkości szacunkowych
oraz metodologii szacowania w stosunku do danych przedstawionych w Sprawozdaniu finansowym za 2021 rok,
które miałyby wpływ na okres bieżący.

5.

Podstawa sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa” zatwierdzonym przez Unię
Europejską („MSR 34”).
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych
w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok
zakończony 31 grudnia 2021 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 8 kwietnia 2022 roku.
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Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie
wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności
wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Głównym źródłem finansowania Spółki są
pożyczki udzielone przez FAMUR S.A. Spółka obecnie uzyskuje przychód z fakturowania usług dotyczących IT na
inną spółkę, natomiast spółka zależna uzyskuje przychód głównie z tytułu realizacji kontraktów
długoterminowych. Równocześnie Zarząd Primetech informuje o toczącym się sporze pomiędzy akcjonariuszami
mniejszościowymi a Spółką, dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwały
nr 2 z dnia13 listopada 2020 r. w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Spółka nie przewiduje kontynuowania swojej działalności operacyjnej w zakresie jaki miał miejsce w 2021 r. oraz
w latach poprzednich tj. realizacji kontraktów handlowych. Primetech S.A. planuje finansować swoją działalność
jako spółki holdingowej z posiadanych środków własnych, fakturowania usług dotyczących IT oraz z przyszłych
potencjalnych dywidend uzyskiwanych od ŚTW Dalbis sp. z o.o.
Utrzymywanie działalności Primetech S.A. jako spółki notowanej na GPW ma wyłącznie związek ze wstrzymaniem
przez sąd wykonania uchwały nr 2 z dnia13 listopada 2020 r. w sprawie: wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

6.

Istotne zasady (polityka) rachunkowości

Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego sprawozdania
finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów
oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku i później.
Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie następujące zmiany standardów:
Zmiany do MSSF 3 Zmiany do odniesień do Założeń Koncepcyjnych (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) –
mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe: przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania
(opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
1 stycznia 2022 roku lub później;
- Zmiany do MSR 37 Umowy rodzące obciążenia – koszty wypełnienia obowiązków umownych (opublikowano
dnia 14 maja 2020 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022
roku lub później;
- Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 (opublikowano dnia 14 maja 2020 roku) – mające
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
Powyższe zmiany standardów nie miały istotnego wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
7. Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły w życie
Następujące standardy i interpretacje zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości, jednak nie weszły jeszcze w życie:
• MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed
ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
2016 roku lub później;
• Zmiany do MSSF 10 i MSR 28: Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace
prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w
życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony;
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• MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) w tym Zmiany do MSSF 17
(opublikowano dnia 25 czerwca 2020) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1
stycznia 2023 roku lub później;
• Zmiany do MSR 1: Prezentacja sprawozdań finansowych – Podział zobowiązań na krótkoterminowe i
długoterminowe oraz Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe – odroczenie daty wejścia w
życie (opublikowano odpowiednio dnia 23 stycznia 2020 roku oraz 15 lipca 2020 roku) – do dnia zatwierdzenia
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
• Zmiany do MSR 1 i Stanowiska Praktycznego 2: Ujawnianie informacji dotyczących zasad (polityki)
rachunkowości (opublikowano dnia 12 lutego 2021 roku) – mające zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
• Zmiany do MSR 8: Definicja wartości szacunkowych (opublikowano dnia 12 lutego 2021 roku) – mające
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
• Zmiany do MSR 12: Podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań powstających na skutek
pojedynczej transakcji (opublikowano dnia 7 maja 2021 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1
stycznia 2023 roku lub później;
• Zmiany do MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe: Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i MSSF 9 – Informacje
porównawcze (opublikowano dnia 9 grudnia 2021 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1
stycznia 2023 roku lub później.
Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat
stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez
Unię Europejską.
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Emitent nie zdecydował o wcześniejszym zastosowaniu opublikowanych
standardów lub interpretacji przed ich datą wejścia w życie oraz nie stosuje standardów opublikowanych przez
radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej
Sprawozdawczości Finansowej, a niezatwierdzonych przez Unię Europejską.
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego do publikacji Zarząd nie zakończył jeszcze prac
nad oceną wpływu wprowadzenia pozostałych standardów oraz interpretacji na stosowane przez Grupę zasady
(politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Spółki lub jej wyników finansowych. Niemniej, w ocenie
Zarządu, wyżej wymienione zmiany standardów nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe
Spółki.

8.

Segmenty operacyjne

Spółka uzyskuje przychody dotyczące sprzedaży usług It. Do 30.06.2021 Spółka działała również w segmencie
górniczym.

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentu operacyjnego - USŁUGI
GÓRNICZE:
Od 01.01.2022
do 30.06.2022

Od 01.01.2021
do 30.06.2021

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

-

15 962

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

-

12 881
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Wynik segmentu - wynik brutto na sprzedaży

-

3 081

Koszty ogólnego zarządu

-

956

Wynik segmentu - wynik na sprzedaży

-

2 125

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje finansowe dotyczące pozostałej sprzedaży
Od 01.01.2022

Od 01.01.2021

do 30.06.2022

do 30.06.2021

130

286

42

-

88
538

286
89

-450

197

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Wynik segmentu - wynik brutto na sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Wynik segmentu - wynik na sprzedaży
Poniższa tabela przedstawia strukturę geograficzną przychodów

Od 01.01.2022
do 30.06.2022
Region Geograficzny
Polska
Unia Europejska
Przychody z tytułu dostaw i usług, razem

Od 01.01.2021
do 30.06.2021

130

286

-

15 962

130

16 248

Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej
łącznych przychodów Grupy Emitenta
Za okres od stycznia do czerwca 2022 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte
z jednym kontrahentem. Brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A.
Aktywa trwałe (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń
pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych) Grupy w 100,0%
zlokalizowane są w kraju pochodzenia Grupy.
9.

Pozostałe przychody

Pozostałe przychody operacyjne obejmują ogół przychodów nie związanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością
operacyjną, a wywierających wpływ na wynik finansowy.

Rozwiązanie odpisów na należności
Rozwiązanie rezerw
Spisanie przedawnionych zobowiązań wobec
akcjonariuszy
Pozostałe
Inne przychody operacyjne, razem

Za okres 1.1.2022 30.06.2022
14
-

Za okres 1.1.2021 30.06.2021
1 083
567

1 705

-

85
1 804

27
1 677
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10. Uzgodnienie efektywnej stawki podatku
Uzgodnienie efektywnej stawki podatku

Za okres 01.01.2022 - Za okres 01.01.2021 30.06.2022
30.06.2021

Zysk przed opodatkowaniem (działalność kontynuowana i
zaniechana)
Podatek wyliczony według stawki 19%
Efekt zastosowania stawek podatkowych w innych krajach
Dochody niepodlegające opodatkowaniu
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego
Podatek dochodowy- oddział we Francji

1 081

3 532

205
-333
128

672
583
-1 328
548

-

475
475

11. Objaśnienia do wybranych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej
Poniżej zaprezentowano istotne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej według stanu na dzień bilansowy
30.06.2022r.

11.1.

Pozostałe długoterminowe aktywa

W pozycji Pozostałe długoterminowe aktywa ujęte są udziały i akcje w spółkach zależnych. Zgodnie z polityką
rachunkowości PRIMETECH S.A. udziały i akcje w spółkach zależnych wyceniane są w wartości godziwej. Późniejsze
zmiany wartości godziwej ujmowane są w pozostałych całkowitych dochodach.

Udziały w jednostkach powiązanych
Razem

11.2.

30.06.2022
6 524

31.12.2021
6 524

6 524

6 524

Należności długoterminowe

Długoterminowe pozostałe należności to kaucja wpłacona do sądu w Hiszpanii, gdzie toczy się postępowanie
z powództwa złożonego przeciwko Primetech S.A. z udziałem hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych,
dotycząca wyrównania wysokości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, odprowadzanych przez Oddział
Primetech w Hiszpanii w latach 1997 – 2003.
30.06.2022

31.12.2021

Długoterminowe pozostałe należności

957

934

Razem

957

934

11.3.

Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

Na należności z tytułu dostaw i usług pozostałe należności składają się:
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Stan na 30.06.2022
82
12
58
1
153

Należności z tytułu dostaw i usług
Należności publiczno-prawne
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Pozostałe należności niefinansowe
Pozostałe należności, razem
11.4.

Stan na 31.12.2021
88
274
2
364

Należności warunkowe

Toczy się postępowanie sądowe, w związku ze zgłoszeniem przez Spółkę w 2017 roku roszczenia z Umowy
ubezpieczenia D&O, w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków zarządczych w Spółce przez osoby
ubezpieczone, skutkujące powstaniem szkody w majątku Spółki. Kwota roszczenia wynosi obecnie 185 mln zł.
Ewentualne korzystne rozstrzygnięcie sprawy może mieć istotny wpływ na wyniki Primetech w przyszłości. Sprawa
w dalszym ciągu rozpoznawana jest przez ubezpieczyciela i obecnie nie można jednoznacznie określić terminu rozstrzygnięcia
zgłoszonych roszczeń.

11.5.

Udzielone pożyczki

Stan na 30.06.2022
867
867

Udzielone pożyczki
Udzielone pożyczki, razem

Na dzień 30.06.2022

Nazwa (firma) pożyczkobiorcy
ze wskazaniem formy prawnej

Stan na 31.12.2021
-

Kwota pożyczki pozostała do spłaty
Kwota pożyczki wg umowy
tys. zł

ŚTW Dalbis Sp. z o.o.

860

RAZEM

860

waluta

PLN

Część
długoterminowa

Część
krótkoterminowa

tys. zł

tys. zł

-

867

-

867

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

WIBOR31M + 2
p.p. marża

31.03.2023

Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest zastaw rejestrowy na stanowiącej własność pożyczkobiorcy wiertnicy Fraste
400 Włochy FVZ 1169.
11.6.

Kredyty i otrzymane pożyczki

Kredyty i otrzymane pożyczki w momencie początkowego ujęcia ujmowane są w wartości godziwej, a następnie
według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem zobowiązań
krótkoterminowych, które ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązanie krótkoterminowe to ta część kredytu i odsetki, których płatność przypada w okresie do 12
miesięcy. Kredyt w rachunku bieżącym zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, niezależnie od okresu na
jaki została zawarta umowa i kiedy przypada ostateczny termin jego spłaty.
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Kwota kredytu / pożyczki pozostała do
spłaty

Na dzień 30.06.2022
Nazwa (firma)
pożyczkodawcy/kredytodawcy
ze wskazaniem formy prawnej

Kwota kredytu / pożyczki wg
umowy
tys. zł

FAMUR S.A.

1 000

RAZEM

1 000

waluta

Część
krótkoterminowa

tys. zł

tys. zł

PLN

-

1 030

-

1 030

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

WIBOR 3M +
marża

Czas
nieokreślony

Warunki
oprocentowania

Termin
spłaty

WIBOR 3M +
marża

Czas
nieokreślony

Kwota kredytu / pożyczki pozostała do
spłaty

Na dzień 31.12.2021
Nazwa (firma)
pożyczkodawcy/kredytodawcy
ze wskazaniem formy prawnej

Część
długoterminowa

Kwota kredytu / pożyczki wg
umowy
tys. zł

FAMUR S.A.

1 000

RAZEM

1 000

waluta

PLN

Część
długoterminowa

Część
krótkoterminowa

tys. zł

tys. zł

-

1 000

-

1 ooo

11.7. Zobowiązania warunkowe

udzielone gwarancje, z tytułu dobrego wykonania kontraktu
pozostałe
Zobowiązania warunkowe razem

Stan na
30.06.2022

Stan na
31.12.2021

19 520
19 520

19 520
19 520

Zobowiązanie warunkowe pozostałe w kwocie 19.520 tyś zł dotyczy umowy gwarancji między Famur S.A. (jako
Gwarant) oraz Przedsiębiorstwem Budowy Szybów S.A. (jako Beneficjent umowy) przy udziale Primetech S.A.
(jako Dłużnik) i JSW S.A. (jako Kupujący). W umowie tej Gwarant udzielił zabezpieczenia za zobowiązania
Dłużnika, określone w Warunkowej Umowie Zobowiązującej Sprzedaży Akcji PBSZ S.A., w postaci gwarancji
korporacyjnej do kwoty 14.520 tyś zł i do 5.000 tyś zł.
W dniach 28.06 do 30.06.2021 odbyła się Procedura Odbioru Końcowego usług PRIMETECH S.A świadczonych w
oparciu o dotychczasowy długoterminowy kontrakt. Z dniem, 30 czerwca zakończono operacyjne działania
usługowe. W dniu 17 grudnia 2021 r. do Spółki wpłynęło pismo pełnomocnika kopalni Mines de Potasse d'Alsace
z siedzibą w Wittelsheim („MDPA”) informujące o roszczeniu odszkodowawczym względem Spółki ("Roszczenie").
Roszczenie określone przez MDPA obejmowało zapłatę przez Spółkę kwoty ok. 118 tys. EUR netto tj. ok. 547 tys.
PLN wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 17 grudnia 2021 r. tj. 1 EUR = 4,6334 PLN. Sprawa ta została
uregulowana, a szerszy zakres informacji został zawarty w nocie nr 16.
W związku ze sprawą sądową toczącą się w Hiszpanii przeciwko Primetech z udziałem hiszpańskiego zakładu
ubezpieczeń społecznych, dotycząca wyrównania wysokości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego,
odprowadzanych przez Oddział Primetech w Hiszpanii w latach 1997 – 2003, Spółka wpłaciła kwotę potrzebną
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do wniesienia środka zaskarżenia do sądu wyższej instancji, równowartość 304 tys. EUR (jest to kwota
stanowiąca całość zobowiązań lokalnego zakładu ubezpieczeń społecznych w stosunku do byłego pracownika
(który jest powodem w sprawie), a nie kwota która byłaby ewentualnie należna od Primetech, tj. kwota samego
wyrównania). Do tej pory wszystkie podobne postępowania, zakończone prawomocnymi wyrokami, obejmujące
podobne roszczenia, dotyczące historycznej działalności Spółki w Hiszpanii, kończyły się wynikiem pozytywnym
dla Spółki. Lecz w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sprawy, dla Primetech będzie to zobowiązanie
warunkowe. Na 31.12.2021 został utworzony odpis aktualizujący na kwotę 100 tyś euro oraz utworzono rezerwę
na przyszłe roszczenia sądowe w wysokości 30 tyś euro. Na 30.06.2022 wartość odpisu nie uległa zmianie. Spółka
jest również stroną kolejnych podobnych kilku spraw gdzie wartość przedmiotu sporu jest nieznana, a ponadto
czasokres pracy pracowników objęty sporem wynosi kilka miesięcy, w związku z czym Zarząd postanowił o
ujawnieniu jedynie zobowiązania warunkowego związanego z tymi sprawami, w związku z brakiem możliwości
wiarygodnego oszacowania kwoty świadczenia.
11.8. Zobowiązania handlowe i pozostałe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w momencie początkowego ujęcia ujmuje się w
wartości godziwej, a następnie według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej,
za wyjątkiem zobowiązań finansowych krótkoterminowych, które ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty.

handlowe
pozostałe:
- wynagrodzenia
- działalność finansowa
- pozostałe
Razem inne zobowiązania

Stan na
30.06.2022

Stan na
31.12.2021

96
16
8
8
112

221
1 726
8
1 705
13
1 947

11.9. Pozostałe rezerwy
Rezerwy nie uległy zmianie, zostały jedynie zaktualizowane według aktualnej wiedzy Zarządu oraz kursu w jakim je
wyrażone.
od 01.01.2022 do
30.06.2022

od 01.01.2021 do
31.12.2021

stan na początek okresu, w tym:

1 859

2 259

- roszczenia i sprawy sądowe

1 859

1 709

-

550

zmiana stanu, w tym:

31

-400

zawiązanie

76

150

rozwiązanie

-45

-550

1 890

1 859

1 890

1 859

-

-

Pozostałe rezerwy

- na ryzyko procesowe

stan na koniec okresu
- roszczenia i sprawy sądowe
- na ryzyko procesowe
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11.10.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe

Stan na 30.06.2022

Stan na 31.12.2021

238

233

11

6

249

239

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
rezerwy na urlopy
Rozliczenia międzyokresowe, razem

12. Transakcje z podmiotami powiązanymi
za okres
od 01.01.2022
do 30.06.2022

przychody ze
sprzedaży

przychody
finansowe

zakup materiałów i
usług

koszty finansowe

Jednostka zależna

-

7

-

-

spółka dominująca
Famur S.A.

-

-

69

79

pozostałe jednostki
powiązane

-

-

44

-

przychody ze
sprzedaży

przychody
finansowe

zakup materiałów i
usług

koszty finansowe

spółka dominująca
Famur S.A.

-

-

301

165

pozostałe jednostki
powiązane

150

-

84

-

za okres
od 01.01.2021
do 30.06.2021

stan na 30.06.2022

należności

zobowiązania

pożyczki udzielone

pożyczki zaciągnięte

jednostka zależna

-

-

867

-

spółka dominująca
Famur S.A.

-

26

-

1 030

pozostałe jednostki
powiązane

-

15

-

-

należności

zobowiązania

pożyczki udzielone

pożyczki zaciągnięte

spółka dominująca
Famur S.A.

3

82

-

1 000

pozostałe jednostki
powiązane

-

11

-

-

stan na 31.12.2021

Transakcje z jednostkami powiązanymi są zawierane wyłącznie na zasadach rynkowych.
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13. Wartość godziwa
Aktywa i zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej:

Hierarchia wartości godziwej
Poziom 1
Poziom 3

Klasy instrumentów finansowych
Na dzień 30.06.2022
Udziały i akcje w spółkach zależnych

-

6 524

Na dzień 31.12.2021
Udziały i akcje w spółkach zależnych

-

6 524

Metody i założenia przyjęte przez Spółkę przy ustalaniu wartości godziwych:
Dla instrumentów finansowych wycenianych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej według wartości godziwej
przyjęto następujące poziomy wyceny:
- poziom 1 – ceny notowane z aktywnych rynków dla identycznych aktywów lub zobowiązań;
- poziom 2 – dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do poziomu 1, które są obserwowalne dla
składnika aktywów lub zobowiązań w sposób bezpośredni (tj. jako ceny) lub pośrednio (tj. bazujące na
cenach)
Zarówno w okresie sprawozdawczym, jak i w okresie porównywalnym nie dokonano przesunięć pomiędzy
poziomem 1 i 2.
- poziom 3 – dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązań, które nie są oparte na
obserwowalnych danych rynkowych).

Wycenę wykonano metodą mieszaną, w której metodzie majątkowej przypisano wagę 0,25, a metodzie
dochodowej wagę 0,75. Dla metody DCF przyjęto następujące parametry finansowe: WACC na 13,97%,
dodatkowo przyjęto dyskonto z tytułu niskiej kapitalizacji w wysokości 20%. Do wyceny metodą dochodową
przyjęto budżet ustalony przez Zarząd jednostki. Zmieniły się założenia w zakresie CF, ponieważ w związku z
ożywieniem rynku górniczego Zarząd spodziewa się poprawy generowanych przepływów w kolejnych latach.
Zmieniły się również założenia w zakresie WACC.
Ze względu na fakt, że efekt wyceny udziałów na 30.06.2022 jest zbliżony do wyceny dokonanej na 31.12.2021,
Zarząd zdecydował o nieujmowaniu różnicy w księgach.
Analiza wrażliwości dla prawdopodobnych wartości zmiany stopy dyskonta, zmiany sprzedaży oraz zmiany EBIT
przedstawia poniższa tabela:
różnica pomiędzy wartością z modelu a wartością w
księgach Primetech

wynik

wzrost WACC o 1p.p
spadek EBIT o 1p.p.
spadek przychodów o 1p.p.

-143,9
-640,6
44,3

odpis
odpis
brak odpisu

spadek WACC o 1 p.p.
wzrost EBIT o 1p.p.
wzrost przychodów o 1 p.p.

208,8
698,2
13,3

brak odpisu
brak odpisu
brak odpisu

Założenia

14. Analiza wpływu pandemii COVID-19 na aktywa i zobowiązania Spółki
W 2022 roku Polska oraz inne kraje wciąż zmagały się z wpływem pandemii COVID-19 na działalność gospodarczą
i utrzymującym się z tego powodu wysokim ryzykiem przerwania ciągłości operacyjnej. W następstwie
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sprawnego i niezwłocznego wdrożenia w Spółce planu ograniczającego to ryzyko, wpływ pandemii COVID-19 na
działalność Spółki był zdecydowanie niższy w roku 2022 niż poprzednim.
Pomimo zniesienia w maju 2022 roku stanu epidemii, nadal obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego.
Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje zagrożenia wywołane wirusem SARS-CoV-2 oraz jego mutacjami i podejmuje
adekwatne działania, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, kontynuacji funkcjonowania
operacyjnego przedsiębiorstwa, wywiązywania się ze swoich zobowiązań, utrzymywania płynności finansowej
oraz minimalizacji wpływu negatywnych skutków tej sytuacji na rentowność Spółki.
Spółka na bieżąco analizuje informacje o swoich istotnych kontrahentach, jak również ogólną sytuację rynkową
i bieżącą spłatę należności.
Na moment sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego sytuacja finansowa
Spółki jest stabilna.

15. Informacje dotyczące faktycznego i potencjalnego wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na
działalność Spółki.

Spółka Primetech:
- nie prowadzi działalności na terenie Rosji czy Ukrainy,
- nie wprowadza do obrotu produktów, które są wytwarzane, produkowane lub importowane z Rosji czy Ukrainy
wobec powyższego aktualnie nie identyfikuje ryzyka dotyczącego wpływu konfliktu zbrojnego na wykonywaną
działalność w Polsce czy też w pozostałych krajach Europy.
Spółka nie stwierdza bezpośredniego wpływu wyżej wskazanej sytuacji na założenie o kontynuacji działalności
Spółki.
Spółka nie stwierdza bezpośredniego wpływu wyżej wskazanej sytuacji na działalność Spółki w sferze
zatrudnienia.

16. Zdarzenia w okresie bilansowym
•

w dniu 27 czerwca 2022 r. Spółka powzięła wiadomość o podpisaniu przez Zarząd spółki Mines de
Potasse d'Alsace z siedzibą w Wittelsheim (dalej: "MDPA") Protokołu Zawarcia Ugody. Na mocy zawartej
Ugody Spółka zobowiązała się zapłacić MDPA kwotę 50 tys. EUR tytułem zgłoszonych roszczeń
odszkodowawczych oraz tych, które mogłyby zostać zgłoszone do dnia 30 czerwca 2023 r. w ramach
gwarancji technicznej udzielonej przez Spółkę. Zgodnie z zawartym porozumieniem zapłacona kwota
zamyka kwestię wszelkich innych podobnych roszczeń MDPA.

17. Zdarzenia po dniu bilansowym
Po dniu bilansowym nie stwierdzono zdarzeń, które powinny zostać dodatkowo ujawnione w niniejszym
sprawozdaniu.
18. Oświadczenie Zarządu Spółki Primetech S.A.
Śródroczne Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze sporządzone zostały
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny
sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki Primetech S.A.
Firma audytorska dokonująca przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
została wybrana zgodnie z przepisami prawa.
Firma audytorska oraz biegły rewident dokonujący przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego
i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.
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