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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w tys. zł)

WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
w tys. PLN
WYBRANE DANE FINANSOWE
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk z działalności operacyjnej
Zysk netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Średnioważona liczba akcji (w szt.)
Zysk netto na jedną akcję zwykłą
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą

od 01.01.2020 r.
do 31.03.2020 r.

od 01.01.2021 r.
do 31.03.2021 r

od 01.01.2020 r.
do 31.03.2020 r

11 204
1 113
577
-1 533
-26
-735
-2 294
15 609 833
0,04
0,04

10 161
588
994
2 724
-74
-1 841
809
15 609 833
0,06
0,06

2 411
243
126
-335
-6
-161
-502
15 609 833
0,01
0,01

2 311
134
226
620
-17
-419
184
15 609 833
0,01
0,01

stan na dzień
31.03.2021 r.

Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję

w tys. EUR

od 01.01.2021 r.
do 31.03.2021 r.

29 036
573
16 943
11 520
15 610
15 609 833
0,74
0,74

stan na dzień
31.12.2020 r.

29 160
652
17 565
10 943
15 610
15 609 833
0,70
0,70

stan na dzień
31.03.2021 r.
6 231
123
3 636
2 472
3 350
15 609 833

0,16
0,16

stan na dzień
31.12.2020 r.
6 319
141
3 806
2 371
3 383
15 609 833
0,15
0,15

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące kursy walut:
•

•

Pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg średniego kursu NBP dla waluty EURO, obowiązującego na dzień
bilansowy:
- na 31.03.2021 - 4,6603 PLN
- na 31.12.2020 - 4,6148 PLN
Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów EURO obowiązujących na koniec każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
- w I kwartale 2021 roku - 4,5721 PLN
- w I kwartale 2020 roku - 4,3963 PLN
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w tys. zł)

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
w tys. PLN
WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. EUR

od 01.01.2021 r.
do 31.03.2021 r.

od 01.01.2020 r.
do 31.03.2020 r.

od 01.01.2021 r.
do 31.03.2021 r

od 01.01.2020 r.
do 31.03.2020 r

7 761
1 425
843
-9
0
- 606
- 615
15 609 833

6 603
326
788
1 099
0
-20
1 079
15 609 833

1 697
312
184
-2
0
-133
-135
15 609 833

1 502
74
179
250
0
-5
245
15 609 833

Zysk netto na jedną akcję zwykłą

0,05

0,05

0,01

0,01

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą

0,05

0,05

0,01

0,01

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Zysk z działalności operacyjnej
Zysk netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto razem
Średnioważona liczba akcji (szt.)

stan na dzień
31.03.2021 r.

Aktywa razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję

20 132
8
14 117
6 007
15 610
15 609 833
0,38
0,38

stan na dzień
31.12.2020 r.

19 813
8
14 641
5 164
15 610
15 609 833
0,33
0,33

stan na dzień
31.03.2021 r.

stan na dzień
31.12.2020 r.

4 320

4 294

2
3 029
1 289
3 350
15 609 833
0,08
0,08

2
3 173
1 119
3 383
15 609 833
0,07
0,07

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące kursy walut:
• Pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg średniego kursu NBP dla waluty EURO, obowiązującego na dzień
bilansowy:
- na 31.03.2021 - 4,6603 PLN
- na 31.12.2020 - 4,6148 PLN
• Pozycje rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów EURO obowiązujących na koniec każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
- w I kwartale 2021 roku - 4,5721 PLN
- w I kwartale 2020 roku - 4,3963 PLN
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w tys. zł)

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
PRIMETECH S.A.
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w tys. zł)

SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

od 01.01.2021
do 31.03.2021
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk brutto na sprzedaży
Pozostałe przychody
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe

od 01.01.2020
do 31.03.2020

11 204

10 161

9 139

8 319

2 065

1 842

128

28

1 012

1 129

68

153

1 113

588

0

572

Koszty finansowe

205

295

Zysk brutto

908

865

Podatek dochodowy

331

-129

Zysk netto

577

994

Zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej

577

994

15 609 833

15 609 833

0,04

0,06

Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej na 1 akcję
zwykłą
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w tys. zł)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

od 01.01.2021
do 31.03.2021

Skonsolidowany zysk netto

577

994

-

-

577

994

Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeniesione do wyniku

Całkowite dochody ogółem

od 01.01.2020
do 31.03.2020

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
własny
razem

Kapitał
akcyjny

Zyski
zatrzymane

Stan na 01.01.2021
Zysk netto
Stan na 31.03.2021

15 610
15 610

-4 667
577
-4 090

10 943
577
11 520

Stan na 01.01.2020
Zysk netto
Stan na 31.03.2020

15 610
15 610

-11 839
994
-10 845

3 771
994
4 765
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w tys. zł)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA

31.03.2021

31.12.2020

9 680
8 194
1 444
42

9 808
8 330
1 478
0

Aktywa obrotowe
Zapasy
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług
Krótkoterminowe pozostałe należności
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

19 356
1 055
9 085
2 379
0
6 837

19 352
1 219
7 301
1 678
23
9 131

Aktywa razem

29 036

29 160

31.03.2021

31.12.2020

11 520
15 610
-672 641

10 943
15 610
-673 217

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe zobowiązania leasingowe
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

573
465
108
-

652
497
106
49

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Krótkoterminowe pozostałe rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe

16 943
6 133
1 207
5 430
310
47
2 276
1 540

17 565
6 116
1 490
6 060
364
47
2 259
1 229

Zobowiązania i kapitał własny, razem

29 036

29 160

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Pozostałe długoterminowe aktywa
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Zyski zatrzymane / Zakumulowane straty
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Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. (w tys. zł)

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
od 01.01.2021
do 31.03.2021

od 01.01.2020
do 31.03.2020

908

865

162
1
61
18
164
-1 794
-1 355
282
-1 533

184
28
149
313
-123
1 881
-480
-375
100
182
2 724

-26
-26

-74
-74

-43
-86
-606
-735

1
-1 552
-58
-72
-160
-1 841

RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO

-2 294

809

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu

-2 294
-1
9 131
6 837

809
5 485
6 294

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk brutto z działalności kontynuowanej
Korekty o:
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
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
zobowiązań
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych
Zapłacony podatek dochodowy
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Inne wpływy finansowe
Spłata kredytów i pożyczek
Zapłacone odsetki
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ORAZ ZASADY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 31.03.2021 r. zostało
sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 (MSR) - "Śródroczna sprawozdawczość
finansowa" zatwierdzonym przez UE.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy, obejmuje okres 3 miesięcy zakończony dnia 31
marca 2021 roku oraz zawiera następujące dane porównawcze:
- śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2021 r. oraz 31 marca 2020
r.
- śródroczny skrócony skonsolidowany rachunek zysków i strat, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz
śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie zmian w kapitale własnym za okres 3 miesięcy zakończonych 31
marca 2021 r. oraz 31 marca 2020 r.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze Skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 29 marca 2021 r. oraz
Sprawozdaniem Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za rok 2020.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej, w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności przez Emitenta.
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało przeglądowi przez biegłego
rewidenta.
Walutą sprawozdania jest złoty polski. Prezentowane dane są w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej.

ISTOTNE ZMIANY SZACUNKÓW ORAZ PREZENTACJI DANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
Sporządzenie skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 34 wymaga
zastosowania znaczących szacunków księgowych oraz osądu co do stosowanych przez Spółkę i Grupę zasad
rachunkowości. W okresie I kwartału 2021 roku nie miały miejsca istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz metodologii
szacowania, w stosunku do danych przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok, które
miałyby wpływ na okres bieżący.
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INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
Dane spółki
Nazwa i adres Emitenta

PRIMETECH Spółka Akcyjna ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice

Adres strony www
Numer REGON

www.primetechsa.pl
271981166

Numer NIP

634-012-68-49

Krajowy Rejestr Sądowy

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000026782
15.609.833,00 złotych i dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela,
o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wszystkie akcje są w pełni opłacone

Kapitał zakładowy Emitenta

W dniu 21 września 2018 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany firmy Emitenta na PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.).
W niniejszym Sprawozdaniu informacje historyczne są prezentowane z uwzględnieniem firmy oraz formy prawnej
Emitenta obowiązującej w danym okresie historycznym.
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.
Na dzień 31 marca 2021 r. oraz na dzień zatwierdzenia i publikacji niniejszego sprawozdania finansowego większościowy
pakiet akcji Emitenta posiadał pośrednio pan Tomasz Domogała poprzez TDJ Spółkę Akcyjną oraz jej spółki zależne,
sprawując tym samym kontrolę nad Emitentem.
Charakterystyka podstawowych przedmiotów działalności istotnych spółek z Grupy Emitenta
Zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa PRIMETECH specjalizuje się w usługach
górniczych. W ramach podstawowego kontraktu realizowanego przez Spółkę na rynku francuskim, do końca czerwca
2021 r. wykonywane są usługi utrzymania ruchu poeksploatacyjnego instalacji górniczych kopalni soli potasowej (w tym
m.in. zapewnienia utrzymania ruchu i działania instalacji dołowych i powierzchniowych, w tym szybów, wyrobisk
poziomych, kompletnej infrastruktury elektrycznej, metanometrycznej, utrzymanie maszyn górniczych, doradztwo
techniczne, zakupy części zamiennych i materiałów).
Możliwości Grupy uzupełnia działalność z zakresu wiercenia otworów o różnorodnym przeznaczeniu, zarówno z
powierzchni ziemi jak i z wyrobisk górniczych w tym:
• wiercenia pionowe, poziome oraz kierunkowe,
• wiercenie studni wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje,
• wiercenie otworów rozpoznawczych i poszukiwawczych z pełnym rdzeniowaniem, testami otworowymi i
badaniami laboratoryjnymi,
• wiercenie otworów inżynieryjnych dla odwadniania, wentylacji, podsadzania pustek, itp.,
• wiercenie otworów wielkośrednicowych (do średnicy 2,0m)
• likwidacja otworów wiertniczych;
W zależności od uwarunkowań geologicznych, hydrogeologicznych i technicznych, prace wiertnicze prowadzone są
metodą:
• wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym normalnym,
• wiercenia obrotowego z obiegiem płuczkowym odwróconym, młotkiem wgłębnym.
Stosowane urządzenia wiertnicze umożliwiają wiercenie z powierzchni do głębokości 2000 m oraz wykonywanie
otworów z wyrobisk górniczych o średnicy do 2000 mm.
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SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIMETECH
SCHEMAT GRUPY PRIMETECH
STAN NA 31.03.2021

PRIMETECH Spółka Akcyjna

100%

Śląskie Towarzystwo Wiertnicze
„DALBIS”
Sp. z o.o.

Skład Grupy Kapitałowej PRIMETECH na dzień 31 marca 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania:
Nazwa jednostki zależnej

Metoda konsolidacji

PRIMETECH S.A.
ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO WIERTNICZE DALBIS Sp. z o.o.

Pełna
Pełna

Zmiany w strukturze Grupy PRIMETECH S.A.
W okresie I kwartału 2021 roku nie wystąpiły zdarzenia, które miały istotny wpływ na zmiany w organizacji Grupy
PRIMETECH.
SEGMENTY OPERACYJNE
Podstawowym segmentem operacyjnym Grupy Kapitałowej PRIMETECH jest segment operacyjny –„USŁUGI GÓRNICZE”,
który obejmuje usługi wykonawcze budownictwa górniczego, usługi utrzymania ruchu poeksploatacyjnego instalacji
górniczych kopalni soli potasowej.
Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje finansowe dotyczące segmentu operacyjnego:
Od 01.01.2021
do 31.03.2021

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

11 059
9 139
1 920
979
941

Od 01.01.2020
do 31.03.2020

10 015
8 319
1 696
1 039
657
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Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje finansowe dotyczące pozostałej sprzedaży

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

Od 01.01.2021
do 31.03.2021

Od 01.01.2020
do 31.03.2020

145
145
74
71

146
146
90
56

Poniższa tabela przedstawia strukturę geograficzną przychodów

Region Geograficzny
Polska
Unia Europejska
Przychody z tytułu dostaw i usług, razem

Od 01.01.2021
do 31.03.2021

Od 01.01.2020
do 31.03.2020

3 588
7 616
11 204

3 704
6 457
10 161

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej w okresie I
kwartału 2021 r. wyniosły 11 204 tys. zł. Wyniki te są wyższe od wyników jakie Grupa wypracowała w analogicznym
okresie 2020 roku (10 161 tys. zł).
Działalność Grupy PRIMETECH jest koncentrowana na obszarach związanych z prowadzeniem działalności handlowo
usługowej obejmującej głównie realizację kontraktu MDPA (opisanej w innych częściach niniejszego sprawozdania) oraz
działalności spółki Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o. W związku z tym, jej przychody
i wyniki finansowe będą kształtowały się na niższym poziomie w stosunku do poprzednich okresów.
Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej łącznych
przychodów Grupy Emitenta
Za okres od stycznia do marca 2021 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte
z jednym kontrahentem. Przychody z Mines De Potasse D’Alsase (Francja) w wysokości 7 616 tys. zł. zostały zrealizowane
w segmencie
USŁUGI GÓRNICZE; 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) Emitenta w 100,0%
zlokalizowane są w kraju pochodzenia Emitenta.

INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH I REZERWACH
Odpisy i rezerwy
Długoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych
Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Odpisy aktualizujące należności

31.03.2021

zmiana

31.12.2020

108

2

106

47

-

47

2 276

17

2 259

-

-49

49

41

41

-

2 924

-

2 924
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KOMENTARZ DO ZMIANY ZOBOWIAZAŃ FINASOWYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ I EMITENTA:
W okresie I kwartału 2021 r. nie miała miejsca istotna zmiana zobowiązań finansowych w Grupie Kapitałowej Emitenta
i u Emitenta.
TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI
W okresie I kwartału 2021 r. miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi, które oparte były na cenach
rynkowych i w opinii Zarządu były transakcjami typowymi i rutynowymi.

INFORMACJE O ZMIANACH ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH

- udzielone gwarancje
- pozostałe
Zobowiązania warunkowe razem

Stan na 31.03.2021
2 793
19 520
22 313

Stan na 31.12.2020
2 307
19 520
21 827

Zobowiązanie warunkowe pozostałe w kwocie 19.520 tys. 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.
SYTUACJA KADROWA EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
W ciągu 3 miesięcy 2021 r. przeciętne zatrudnienie w Grupie PRIMETECH wyniosło 135 osób, względem przeciętnego
zatrudnienia 2020 r .wynoszącego 141 osób. Spadek przeciętnego zatrudnienia wiązał się głównie w wyniku odejść
naturalnych i dobrowolnych.
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ZWIĘZŁY OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ W KWARTALE WRAZ Z WYKAZEM NAJWAŻNIEJSZYCH
ZDARZEŃ DOTYCZĄCYCH EMITENTA ORAZ ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM
W okresie sprawozdawczym Emitent oraz Spółki zależne prowadziły statutową działalność gospodarczą.
Poniżej Emitent przedstawia wykaz istotnych zdarzeń, dokonań lub niepowodzeń, które zaistniały w okresie od
1 stycznia 2021 roku do dnia bilansowego 31 marca 2021 r. oraz po tym dniu, do daty publikacji sprawozdania:
Zdarzenia w okresie bilansowym:
•

W dniu 26 stycznia Emitent przekazał do wiadomości publicznej informację dotyczącą udzielenia przez sąd
zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Emitenta.
PRIMETECH S.A. powziął wiadomość, o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy, na
podstawie art. 730 kodeksu postępowania cywilnego postanowienia datowanego na dzień 18 grudnia 2020 r., w
przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia akcjonariuszy Spółki, o uchylenie uchwały Nr 2 NWZ Emitenta z
dnia 13 listopada 2020 r., w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przez wstrzymanie wykonania tejże Uchwały.
Skutkiem wydania postanowienia jest wstrzymanie wykonalności Uchwały. Emitent wskazał, iż nie zgadza się z
Postanowieniem w całości i po zapoznaniu się z jego uzasadnieniem, podejmie stosowne kroki prawne w sposób
przewidziany przez obowiązujące przepisy. Nadto Spółka poinformowała, iż wydane przez Sąd Postanowienie jest
następstwem wniosku wniesionego przez akcjonariuszy (którzy podczas NWZ posiadali łącznie: 200 460 akcji,
reprezentujących ok. 1,28 % kapitału zakładowego Spółki), razem z pozwem o uchylenie Uchwały. Emitent
podkreślił, iż nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym przez Akcjonariuszy w pozwie i zamierza podjąć
stosowne kroki prawne, celem obrony przysługujących mu praw (raport bieżący nr 2/2021 z dnia 26 stycznia 2021
r.)

•

W dniu 16 lutego 2021 r. Emitent poinformował, o otrzymaniu postanowienia Komisji Nadzoru Finansowego
datowanego na dzień 10 lutego 2021 r. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie
udzielenia zezwolenia na wycofanie 15 609 833 akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, wszczęte na podstawie
wniosku Emitenta. Jako podstawę przedmiotowego postanowienia wskazano art. 97 § 1 pkt 4 kodeksu
postępowania administracyjnego, w związku z koniecznością rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji po uprzednim
rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego przez sąd (raport bieżący nr 3/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.).

Zdarzenia po dniu bilansowym:
•

W dniu 9 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta poinformował o otrzymaniu wiadomości dotyczącej rozstrzygnięcia
przez kopalnię Mines de Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim („MDPA), będącej Zamawiającym,
procedury przetargowej na dalsze, kilkuletnie prace w kopalni dla MDPA, w ramach którego to postępowania
zgłoszenie Emitenta nie zostało dopuszczone do kolejnego etapu. MDPA dokonało wyboru oferty innych
oferentów, tym samym nie przedłużyło aktualnie realizowanego przez Emitenta kontraktu, który obowiązuje do
30 czerwca 2021 r. Emitent, w ślad za informacjami przekazanymi w tym przedmiocie w raportach okresowych,
wskazał, iż równolegle przed Sądem Administracyjnym w Strasburgu, toczy się postępowanie zainicjowane przez
Emitenta, dotyczące przedmiotowej procedury przetargowej i braku wykonania przez MDPA postanowienia
wydanego przez ten Sąd, nakazującego w ocenie służb prawnych spółki anulowanie przetargu lub jego ponowne
przeprowadzenie.
O przedmiotowym postępowaniu szerzej j w punkcie dot. opisu istotnych postępowań toczących się przed sądem,
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Emitent wskazuje, że
podjął dostępne kroki prawne celem rozstrzygnięcia sprawy, natomiast w związku z otrzymaną decyzją MDPA,
ustala wpływ tej decyzji na toczące się postępowanie.
Z uwagi na wysokie ryzyko finalnego braku pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd na korzyść Emitenta,
Emitent informuje, iż termin zakończenia prac w kopalni - tj. 30 czerwca 2021 r. - zgodnie ze stanem na dzień
publikacji niniejszego Sprawozdania, nie ulega zmianie.

•

W dniu 13 maja 2021 r. Emitent, jako Pożyczkobiorca, poinformował o podpisaniu przez FAMUR S.A., jako
Pożyczkodawcę, aneksu do umowy pożyczki odnawialnej z dnia 10 maja 2019 r. Na mocy przedmiotowego Aneksu
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wysokość limitu pożyczki zostaje zmniejszona z 15 mln zł do 5 mln zł a ostateczny termin spłaty wszystkich transz
pożyczki udzielonej w ramach limitu zostaje wydłużony do dnia 31 grudnia 2021 r. Pozostałe postanowienia
Umowy pozostały bez zmian.
Wszystkie istotne informacje dostępne są na stronie internetowej PRIMETECH S.A. pod adresem: www.primetechsa.pl.
OPIS CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA
OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM ORAZ WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE
EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO
KWARTAŁU
W okresie I kwartału 2021 r. w Grupie PRIMETECH nie wystąpiły zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze,
które miały istotny wpływ na wyniki finansowe przedstawione w sprawozdaniu finansowym
Emitent wskazuje, iż w okresie kolejnych kwartałów roku 2021 na wyniki finansowe Emitenta będzie miało przede
wszystkim wpływ, negatywne rozstrzygnięcie przez MDPA prowadzonej procedury przetargowej na dalsze, kilkuletnie
prace w kopalni, w dniu 9 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał wiadomość o dokonaniu przez Zamawiającego
wyboru oferty innych oferentów, tym samym nie przedłużając aktualnie realizowanego przez Emitenta kontraktu, który
obowiązuje do 30 czerwca 2021 r.
O przedmiotowym postępowaniu oraz innych czynnikach, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągane przez
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, szerzej w punkcie: Wskazanie czynników oraz informacji,
które w ocenie Emitenta mogą mieć wpływ na jego sytuację majątkową, finansową oraz osiągane wyniki, w tym w
kontekście ogólnej sytuacji gospodarczej oraz w punkcie dotyczącym: Opisu istotnych postępowań toczących się przed
sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
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STRUKTURA AKCJONARIATU
WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEŻNE, CO
NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA
W okresie objętym sprawozdaniem oraz na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy PRIMETECH S.A.
wynosi 15.609.833,00 złotych oraz dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł
każda, uprawniających do 15.609.833 głosów na walnym zgromadzeniu, w tym:
a) 4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
c) 1.407.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Akcje PRIMETECH S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 04 czerwca 1998
roku. (ISIN: PLKOPEX00018, ticker: PTH (dawniej: KPX) Rynek/Segment: podstawowy, Sektor: przemysł
elektromaszynowy).
Struktura akcjonariatu w okresie od dnia 01.01.2021 r. – 31.03.2021 r.

AKCJONARIUSZ

FAMUR S.A.

liczba posiadanych
akcji

procentowy udział
w kapitale
zakładowym
PRIMETECH S.A.

ogólna liczba
głosów na walnym
zgromadzeniu

procent
głosów na
walnym
zgromadzeniu

12 673 275

81,19%

12 673 275

81,19%

18,81%

1)

18,81%

1)

Pozostali Akcjonariusze – Free Float

2 936 558

Razem:

15 609 833

100%

2 936 558

15 609 833

100%

Uwagi:
1) 1)
Stan posiadania akcji PRIMETECH S.A. (Emitent) zgodnie z ostatnim Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta z dnia 13 listopada 2020
r. zgodnie z raportem bieżącym nr 23/2020

Zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji lub głosów na Walnym
Zgromadzeniu Emitenta.
W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany stanu posiadania przez akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji
lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
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ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I
NADZORUJĄCE EMITENTA
Zgodnie z posiadanymi przez Emitenta informacjami, na dzień 31 marca 2021 r. oraz na dzień publikacji niniejszego
sprawozdania w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, nie znajdują się obecnie żadne akcje
PRIMETECH S.A., z zastrzeżeniem, że na dzień 31 marca 2021 r. oraz na dzień zatwierdzenia i publikacji niniejszego
sprawozdania finansowego znaczący pakiet akcji Emitenta posiadał pośrednio pan Tomasz Domogała poprzez TDJ S.A.
oraz jej spółki zależne.
Informacje dotyczące składu oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia poszczególnych członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta dostępne są na stronie Spółki www.primetechsa.pl w zakładce Relacje Inwestorskie
- Raporty – Bieżące.
WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach toczy się postępowanie, dotyczące zdarzenia gospodarczego
z 2008 roku tj. zawarcia umowy leasingu zwrotnego pomiędzy ówczesną spółką zależną Emitenta (Kopex Equity sp. z
o.o.), a spółką Solagro sp. z o.o. Emitent jest podmiotem pociągniętym do odpowiedzialności posiłkowej. Niniejsza
odpowiedzialność posiłkowa dotyczy zwrotu korzyści majątkowej, stanowiącej kwotę uszczuplonego podatku VAT oraz
ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z toczącym się postępowaniem. Na poczet wystąpienia roszczenia
względem Emitenta, PRIMETECH S.A. utworzył rezerwę w kwocie 550 tys. zł, o czym informował w raporcie bieżącym nr
14/2020. Zarząd Spółki wskazuje, iż w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia w w/w sprawie, zostaną wykorzystane
wszelkie przewidziane przepisami środki prawne celem obrony interesów Spółki.
Przed sądem w Hiszpanii toczy się postępowanie, prowadzone z powództwa złożonego przeciwko Emitentowi w sprawie
z udziałem hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych. Sprawa dotyczy wyrównania wysokości składek z tytułu
ubezpieczenia społecznego, odprowadzanych przez Oddział Emitenta w Hiszpanii w latach 1997 – 2003. Kwota
potencjalnego roszczenia jest trudna do oszacowania, jednakże powinna być znacząco niższa niż określona przez sąd i
wniesiona przez Emitenta kwota potrzebna do wniesienia środka zaskarżenia do sądu wyższej instancji, czyli
równowartość 170 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
Emitenta, tj. kwota samego wyrównania). Emitent pozostaje pod stałą opieką odpowiednich, miejscowych służb
prawnych, które analizują problem i podejmują wszelkie niezbędne czynności w celu jego rozwiązania. Ponadto, Spółka
na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji. Emitent pragnie nadmienić, że do tej pory wszystkie podobne postępowania,
zakończone prawomocnymi wyrokami, obejmujące podobne roszczenia, dotyczące historycznej działalności Emitenta w
Hiszpanii, kończyły się wynikiem pozytywnym dla Spółki.
Przed Sądem Okręgowym w Katowicach XIV Wydział Gospodarczy toczy się postępowanie z powództwa Akcjonariuszy
Emitenta reprezentujących ok. 1,28 % kapitału zakładowego Spółki, o uchylenie Uchwały, Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Emitenta z dnia 13 listopada 2020 r., w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W następstwie zainicjowania
przedmiotowego postępowania Sąd na podstawie art. 730 k.p.c. wydał postanowienie datowane na dzień 18 grudnia
2020 r. w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia akcjonariuszy Spółki. Skutkiem jego wydania jest
wstrzymanie wykonalności Uchwały. Emitent wskazuje, iż kwestionuje powództwo w całości oraz nie zgadza się z
postanowieniem w przedmiocie zabezpieczenie powództwa i podjął stosowne kroki prawne w sposób przewidziany
przez obowiązujące przepisy celem obrony przysługujących mu praw. Obecnie postępowanie jest w toku.
Przed Sądem Administracyjnym w Strasburgu toczy się postępowanie zainicjowane przez Emitenta
w związku z niedopuszczeniem Spółki do kolejnego etapu postępowania prowadzonego w ramach procedury
przetargowej na dalsze, kilkuletnie prace dla kopalni Mines de Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim (MDPA)
i brakiem wykonania przez MDPA postanowienia wydanego przez ten Sąd, nakazującego w ocenie służb prawnych spółki
anulowanie przetargu lub jego ponowne przeprowadzenie. Sąd Administracyjny w Strasburgu zarządzeniem wydanym
w lutym 2021 r. postanowił o wszczęciu postępowania w sprawie nakazania wykonania uprzednio wydanego
postanowienia i weryfikacji poprawności interpretacji przez MDPA jego treści. Emitent oczekuje na rozstrzygnięcie
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sprawy, wykonując równocześnie do dnia 30 czerwca 2021 r. prace w ww. kopalni, tj. do zakończenia aktualnie
obowiązującego kontraktu.
Sąd zarządzeniem wydanym w lutym 2021 r. postanowił o wszczęciu postępowania w sprawie nakazania wykonania
uprzednio wydanego postanowienia i weryfikacji poprawności interpretacji przez MDPA jego treści. Zgodnie ze stanem
na dzień publikacji niniejszego komunikatu Emitent w dalszym ciągu oczekuje na rozstrzygnięcie sprawy, wykonując
równocześnie do dnia 30 czerwca 2021 r. prace w ww. kopalni, tj. do zakończenia aktualnie obowiązującego kontraktu.
O przebiegu postępowania przetargowego również dalej w pkt. niniejszego Sprawozdania dotyczącym wskazania
czynników oraz informacji, które w ocenie Emitenta mogą mieć wpływ na jego sytuację majątkową, finansową oraz
osiągane wyniki, w tym w kontekście ogólnej sytuacji gospodarczej.
INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB
POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI
Emitent ani spółki zależne Emitenta w okresie sprawozdawczym nie udzieliły poręczeń kredytu lub pożyczki lub gwarancji,
których łączna wartość, wraz z istniejącymi poręczeniami lub gwarancjami, jest znacząca.
INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU I SPŁATY NIEUDZIAŁOWYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA
W okresie I kwartału 2021 r. Emitent ani spółki Grupy nie dokonywały emisji, wykupu lub spłaty nie udziałowych
i kapitałowych papierów wartościowych.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZDEKLAROWANEJ) DYWIDENDY
W I kwartale 2021 r. Emitent ani spółki Grupy nie dokonywały ani nie deklarowały wypłaty dywidendy.
Zarząd Emitenta w dniu 29 marca 2021 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą postanowił wystąpić z wnioskiem do
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie
7.346.704,04 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. Zarząd Emitenta wnosi do Rady Nadzorczej o podjęcie
uchwały w sprawie oceny przedmiotowego wniosku. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020
podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (raport bieżący 4/2021 z dnia 29 marca 2021 r.).
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ
WYNIKÓW
Emitent nie publikował prognoz wyników na rok 2021.
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ
EMITENTA
Emitent oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, nie prowadzą działalności gospodarczej o
charakterze cyklicznym i sezonowym.
ZDARZENIA DOTYCZĄCE LAT UBIEGŁYCH
W bieżącym okresie nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
WSKAZANIE CZYNNIKÓW ORAZ INFORMACJI, KTÓRE W OCENIE EMITENTA MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA JEGO SYTUACJĘ
MAJĄTKOWĄ, FINANSOWĄ ORAZ OSIĄGANE WYNIKI, W TYM W KONTEKŚCIE OGÓLNEJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ
Czynniki, które mogą mieć wpływ na działalność Grupy PRIMETECH zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu
Zarządu z działalności PRIEMETCH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za rok 2020, w pkt 5.7.: „Istotne czynniki
ryzyka i zagrożeń. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej.
Ocena czynników nietypowych mających wpływ na wyniki z działalności za rok obrotowy 2020”.
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Najistotniejsze czynniki, na temat których informacje Emitent aktualizuje bądź których opis poszerza po pierwszym
kwartale 2021 r. to:
• Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy PRIMETECH
• Postępowanie przetargowe na obsługę MDPA
• Transformacja energetyczna w Polsce
• Ograniczanie nakładów w sektorze wydobywczym węgla u producentów krajowych i zagranicznych z uwagi na
trudną sytuację na rynku
Poniżej została przedstawiona aktualizacja wpływu czynników, których zmiany wynikały ze zdarzeń w 1 kwartale 2021
roku.

•

Wpływ pandemii COVID-19 na osiągnięte wyniki finansowe i operacyjne Emitenta w okresie
sprawozdawczym

W pierwszym kwartale 2021 roku zarówno w Polsce jak i za granicami kraju, zmagano się z kolejną falą pandemii COVID19 i jej skutkami, które przejawiały się przede wszystkim przez utrzymanie, czy też ponowne wprowadzenie lub
zaostrzenie dotychczasowych restrykcji administracyjnych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Zarząd
PRIMETECH utrzymywał wprowadzone od początku trwania pandemii środki zapobiegawcze mające na celu
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie kontynuacji działania. Szczegółowo opisane w pkt 5.7.
w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PRIEMETCH S.A. oraz Grupy Kapitałowej PRIMETECH za rok 2020.
Podjęte działania w celu ograniczenia negatywnego wpływu pandemii na działalność Grupy Emitenta
Emitent podejmował szereg działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom, minimalizacji ryzyka
zakłócenia ciągłości operacyjnej, jak również ograniczenia negatywnych finansowych skutków pandemii, m.in. poprzez:
- wprowadzenie ścisłego reżimu sanitarnego, w tym tam gdzie jest to możliwe do przeprowadzenia podział pracy na
prace w terenie, biurową i pracę zdalną,
- pomiar temperatury pracowników wchodzących do budynków administracyjnych,
- ograniczenie fizycznego dostępu interesantów zewnętrznych oraz kontrahentów do budynków
i pomieszczeń Emitenta,
- minimalizację ryzyka przerw w świadczeniu usług (wzajemny kontakt został ograniczony do komunikacji za
pośrednictwem telefonu, e-poczty lub innych środków komunikacji zdalnej),
- podjęcie działań reorganizacyjnych w Grupie Emitenta, w celu dostosowania struktury kosztów do oczekiwanych
niższych potrzeb rynkowych wynikających z ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego,
- w ramach wewnętrznych struktur Emitenta prowadzona jest kampania edukacyjna pracowników, poprzez plakaty
inforumujące o zalecanych środkach ostrożności i zasadach postępowania umieszczone we wszystkich ciągach
komunikacyjnych, komunikaty i ogłoszenia dystrybuowane w formie mailowej, bieżącą komunikację kolejnych
wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).
Zarząd w dalszym ciągu, na bieżąco, monitoruje rozwój zagrożenia związanego z wirusem COVID-19 i jego potencjalny
wpływ na rynki, zarówno w Polsce jak i w przypadku realizowanego kontraktu zagranicznego. Nadto ocenia, czy i jakie
ewentualne korekty będą odpowiednie w planowaniu biznesowym. Skala dalszego wpływu pandemii na spowolnienie
krajowego i globalnego wzrostu gospodarczego jest obecnie niemożliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza
realnym oddziaływaniem lub kontrolą ze strony Emitenta jak i Grupy Kapitałowej Emitenta, niemniej w razie
stwierdzenia, że może mieć ona znaczący wpływ, Emitent niezwłocznie poinformuje o tym rynek.
Do tej pory negatywny wpływ pandemii COVID-19 zmaterializował się w postaci czasowego ograniczenia realizacji
kontraktu z firmą MDPA. Aktualnie realizowany kontrakt MDPA obowiązuje do 30 czerwca 2021 r. i zgodnie ze stanem
na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania nie został przedłużony.
Skala wpływu pandemii, w kolejnych kwartałach na otoczenie gospodarcze, w którym funkcjonuje Grupa PRIMETECH,
a w szczególności popyt na jej usługi, jest obecnie niemożliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym
wpływem lub kontrolą ze strony Grupy Emitenta.
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•

Postępowanie przetargowe na obsługę Mines de Potasses d'Alsace S.A. z siedzibą w Wittelsheim we Francji
(dalej: MDPA)

W wyniku rozstrzygnięcia przez MDPA prowadzonej procedury przetargowej na dalsze, kilkuletnie prace w kopalni, w
dniu 9 kwietnia 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał wiadomość o dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty innych
oferentów, tym samym nie przedłużając aktualnie realizowanego przez Emitenta kontraktu, który obowiązuje do 30
czerwca 2021 r.
Emitent, w ślad za informacjami przekazanymi już w tym przedmiocie w raportach okresowych i bieżących, wskazuje, iż
równolegle przed Sądem Administracyjnym w Strasburgu, toczy się postępowanie zainicjowane przez Emitenta,
dotyczące przedmiotowej procedury przetargowej i braku wykonania przez MDPA postanowienia wydanego przez ten
Sąd, nakazującego w ocenie służb prawnych spółki anulowanie przetargu lub jego ponowne przeprowadzenie.
O przedmiotowym postępowaniu szerzej w punkcie dot. Opisu istotnych postępowań toczących się przed sądem,
organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
•

Transformacja energetyczna w Polsce

Globalna transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki nabiera tempa. Porozumienie państw UE w sprawie
zwiększenia celu redukcji emisji CO2 z obecnych 40 proc. do co najmniej 55 proc. w 2030 roku (w stosunku do roku
1990) . Polska w lutym tego roku zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 roku”, która przewiduje między
innymi w scenariuszu wysokich cen CO2 spadek udziału węgla w miksie energetycznym Polski nawet do 11% w 2040r. z
69% w 2020 roku. Z końcem kwietnia 2021 roku parafowano porozumienie strony rządowej z górnikami w sprawie
stopniowego wygaszania kopalń węgla energetycznego do 2049 roku. Wskazane porozumienie wymaga jeszcze
uzgodnień z Komisją Europejską. W kwietniu tego roku doszło również do złożenia propozycji projektu Ministerstwa
Aktywów Państwowych dotyczącego wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych, które należą do
Skarbu Państwa. Projekt zakłada utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego tzw. NABE. Skarb
Państwa ma nabyć aktywa związane z wytwarzaniem energii w jednostkach węglowych. Projekt wydzielenia aktywów
węglowych ma zostać przekazany do prac rządu w czwartym kwartale 2021 roku.
•

Ograniczanie nakładów w sektorze wydobywczym węgla u producentów krajowych i zagranicznych z uwagi
na trudną sytuację na rynku

Istotny wzrost niepewności gospodarczej na skutek kryzysu COVID-19 oraz utrzymywanie się niskich poziomów cen na
rynkach globalnych przekłada się na ograniczenie działalności podmiotów branży górniczej zarówno w kraju jak i
zagranicą, redukcję planowanych inwestycji, a także spadek wydobycia w następstwie zagrożenia epidemiologicznego
(w poszczególnych kopalniach) oraz na ogólny spadek popytu na węgiel. Kumulacja tych czynników przyczynia do
niższego zapotrzebowania na usługi górnicze, wstrzymanie planowanych przetargów, ograniczenie inwestycji a co za
tym idzie, nasilenie walki konkurencyjnej i presja cenowa przekładająca się na rentowność zleceń .
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SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
PRIMETECH S.A.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMETECH S.A.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
od 01.01.2021
do 31.03.2021
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk brutto na sprzedaży
Pozostałe przychody
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty
Zysk z działalności operacyjnej
Przychody finansowe

od 01.01.2020
do 31.03.2020

7 761

6 603

5 789

5 542

1 972

1 061

6

27

486

611

67

151

1 425

326

0

534

162

251

1 263

609

Podatek dochodowy

420

-179

Zysk netto

843

788

15 609 833

15 609 833

0,05

0,05

Koszty finansowe
Zysk brutto

Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk netto razem na 1 akcję zwykłą
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWIITYCH DOCHODÓW

Zysk netto

od 01.01.2021
do 31.03.2021

od 01.01.2020
do 31.03.2020

843

788

-

-

843

788

Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeniesione do
wyniku
Całkowite dochody ogółem

SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
akcyjny

Kapitał
z aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

Kapitał
własny
razem

Stan na 01.01.2021
Zysk netto
Stan na 31.03.2021

15 610
15 610

5 366
5 366

-15 812
843
-14 969

5 164
843
6 007

Stan na 01.01.2020
Zysk netto
Stan na 31.03.2020

15 610
15 610

5 178
5 178

-23 165
788
-22 377

-2 377
788
-1 589
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

31.03.2021

31.12.2020

8 684
199
1 386
7 099

8 584
205
1 280
7 099

Aktywa obrotowe
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Krótkoterminowe pozostałe należności
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

11 448
3 238
2 111
6 099

11 229
2 910
23
1 582
6 714

Aktywa razem

20 132

19 813

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Pozostałe długoterminowe aktywa

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

31.03.2021

31.12.2020

6 007
15 610
5 366
-14 969

5 164
15 610
5 366
-15 812

8
8

8
8

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Krótkoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
Pozostałe krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
Inne

14 117
6 133
188
30
2 276
879
4 611

14 641
6 116
284
29
2 259
708
5 245

Zobowiązania i kapitał własny razem

20 132

19 813

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zyski zatrzymane / Zakumulowane straty
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
od 01.01.2021
do 31.03.2021

od 01.01.2020
do 31.03.2020

1 263

609

6
17
18
-306

6
111
118
36

- 1 237

-238

142
88
-9

278
100
79
1 099

-

-

Spłata odsetek
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-606
-606

-20
-20

RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO

-615

1 079

-615
6 714
6 099

1 079
4 784
5 863

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk brutto z działalności kontynuowanej
Korekty o:
Amortyzacja
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych
zobowiązań
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych
Zapłacony podatek dochodowy
Pozostałe
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu
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