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WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN
od 01.01.2022 r. od 01.01.2021 r.
do 30.09.2022 r. do 30.09.2021 r.

w tys. EUR
od 01.01.2022 r. od 01.01.2021 r.
do 30.09.2022 r. do 30.09.2021 r.

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów

4 533

25 743

967

5 647

Zysk z działalności operacyjnej
Zysk netto
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-3 476
-2 942
2 056
-27

1 077
1 068
-5 757
-25

-741
-628
439
-6

236
234
-1 263
-5

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 779

-135

-593

-30

Przepływy pieniężne netto razem
Średnioważona liczba akcji
Zysk netto na jedną akcję zwykłą w zł / EUR
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą w zł / EUR

-750
15 609 833
-0,19
-0,19

-5 917
15 609 833
0,07
0,07

-160
15 609 833
-0,04
-0,04

-1 298
15 609 833
0,02
0,02

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

stan na dzień
30.09.2022.
15 323
15 323
787
10 064
4 472
15 610
15 609 833
0,29
0,29

stan na dzień
31.12.2021
19 438
19 438
637
11 387
7 414
15 610
15 609 833
0,47
0,47

stan na dzień
30.09.2022.
3 147
3 147
162
2 067
918
3 205
15 609 833
0,06
0,06

stan na dzień
31.12.2021
4 226
4 226
139
2 476
1 612
3 394
15 609 833
0,10
0,10

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 30.09.2022 - 4,8698 PLN/EUR
- na 31.12.2021 - 4,5994 PLN/EUR
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 III kwartale 2022 roku - 4,6880 PLN/EUR
- w III kwartale 2021 roku - 4,5585 PLN/EUR
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WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
w tys. PLN
WYBRANE DANE FINANSOWE

od 01.01.2022 r.
do 30.09.2022 r.

w tys. EUR

od 01.01.2021 r.
do 30.09.2021 r.

od 01.01.2022 r.
do 30.09.2022 r.

od 01.01.2021 r.
do 30.09.2021 r.

195

16 389

42

3 595

-664
-692
-712
-1 660
1 300
-1 072
15 609 833

2 563
2 222
-387
1
-3 622
-4 008
15 609 833

-142
-148
-152
-354
277
-229
15 609 833

562
487
-85
0
-795
-879
15 609 833

Zysk netto na jedną akcję zwykłą w zł / EUR

-0,04

0,14

-0,01

0,03

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję zwykłą w zł / EUR

-0,04

0,14

-0,01

0,03

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
Zysk z działalności operacyjnej
Zysk (strata) 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

stan na dzień
30.09.2022r.
Aktywa razem
Zobowiązania i kapitał własny razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję w zł / EUR
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł / EUR

10 959
10 959
9
6 209
4 741
15 610
15 609 833
0,30
0,30

stan na dzień
31.12.2021r.
10 489
10 489
149
4 907
5 433
15 610
15 609 833
0,35
0,35

stan na dzień
30.09.2022r.
2 250
2 250
2
1 275
974
3 205
15 609 833
0,06
0,06

stan na dzień
31.12.2021 r.
2 281
2 281
32
1 067
1 181
3 394
15 609 833
0,08
0,08

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 30.09.2022 - 4,8698 PLN/EUR
- na 31.12.2021 - 4,5994 PLN/EUR
• 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 III kwartale 2022 roku - 4,6880 PLN/EUR
- w III kwartale 2021 roku - 4,5585 PLN/EUR
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SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

od 01.01.2022
do 30.09.2022
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

od 01.01.2021
do 30.09.2021

od 01.07.2022
do 30.09.2022

od 01.07.2021
do 30.09.2021

4 533

25 743

2 290

3 107

5 686

23 160

2 009

3 987

-1 153

2 583

281

-880

Pozostałe przychody

1 866

1 842

-

28

Koszty ogólnego zarządu

2 295

3 100

717

999

Pozostałe koszty

2 032

150

1 714

49

138

-98

95

104

-3 476

1 077

-2 055

-1 796

Przychody finansowe

363

1

1

-

Koszty finansowe

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

Pozostałe zyski (straty)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

292

288

85

64

Zysk (strata) brutto

-3 405

790

-2 139

-1 860

Podatek dochodowy

-463

-278

-54

-538

-2 942

1 068

-2 085

-1 322

-

-

-

-

-2 942

1 068

-2 085

-1 322

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

Zysk (strata) netto, razem
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki
dominującej, z tego:
- z działalności kontynuowanej
- z działalności zaniechanej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki
dominującej na 1 akcję zwykłą w PLN
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki
dominującej z działalności kontynuowanej na 1 akcję zwykłą
w PLN

-

-

-2 942

1 068

- 2085

-1 322

-2 942

1 068

-2 085

-1 322

-

-

-

-

15 609 833

15 609 833

15 609 833

15 609 833

-0,19

0,07

-0,13

-0,08

-0,19

0,07

-0,13

-0,08
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

od 01.01.2022
do 30.09.2022

Skonsolidowany zysk netto
Inne całkowite dochody, które nie zostaną
przeniesione do wyniku

od 01.01.2021
do 30.09.2021

od 01.07.2022
do 30.09.2022

od 01.07.2021
do 30.09.2021

-2 942

1 068

-2 085

-1 322

-

-

-

-

Zyski aktuarialne z tytułu programów zdefiniowanych
świadczeń
Podatek dochodowy od zysków (strat) aktuarialnych

-

-

-

-

-

-

-

-

Razem inne całkowite straty po opodatkowaniu

-

-

-

-

-2 942

1 068

-2 085

-1 322

Całkowite dochody ogółem

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Kapitał
akcyjny

Zyski
zatrzymane

Kapitał własny
przypadający
akcjonariuszom
podmiotu
dominującego

Stan na 01.01.2022
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Stan na 30.09.2022

15 610
15 610

-8 196
-2 942
-11 138

7 414
-2 942
4 472

7 414
-2 942
4 472

Stan na 01.01.2021
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Stan na 30.09.2021

15 610
15 610

-6 018
1 068
-4 950

9 592
1 068
10 660

9 592
1 068
10 660

Kapitał
własny
razem
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
AKTYWA

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Pozostałe długoterminowe aktywa
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Aktywa obrotowe
Zapasy
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności
Udzielone pożyczki krótkoterminowe
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Aktywa razem

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Zyski zatrzymane / Zakumulowane straty
Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowe zobowiązania leasingowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe + leasing
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług i
pozostałe zobowiązania
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania i kapitał własny razem

30.09.2022

31.12.2021

10 045
8 229
1 106
710

8 841
7 581
1 013
247

5 278
918

10 597
932

2 413

6 718

24
1 923

274
2 673

15 323

19 438

30.09.2022

31.12.2021

4 472
15 610
-11 138

7 414
15 610
-8 196

787
705
82

637
415
222

10 064
3 400

11 387
4 674

3 026

4 980

3 638
15 323

1 733
19 438
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
od 01.01.2022
do 30.09.2022

od 01.01.2021
do 30.09.2021

-3 405

790

566
178
1 765
14
4 495
-1 431
-126
2 056

491
177
-504
-2 451
-4 449
-207
396
-5 757

-27
-27

1
-26
-25

1 300

-2 779

4 631
-3 800
-98
-262
-606
-135

RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
Razem przepływy pieniężne netto za działalności zaniechanej
RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO

-750

-5 917

-750

-5 917

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

-750

-5 917

2 673
1 923

9 131
3 214

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej
Korekty o:
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
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
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Inne wpływy inwestycyjne
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Otrzymane kredyty i pożyczki
Inne wpływy finansowe
Spłata kredytów i pożyczek
Zapłacone odsetki
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-3 828
-151
-100
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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ORAZ ZASADY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
PODSTAWA SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I OŚWIADCZENIE O ZASADACH
RACHUNKOWOŚCI
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres zakończony dnia 30.09.2022 r. zostało
sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 (MSR) - "Śródroczna sprawozdawczość
finansowa" zatwierdzonym przez UE.
Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres 9 miesięcy zakończony dnia 30
września 2022 roku oraz zawiera następujące dane porównawcze:
- śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021r. oraz 30 września
2022 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 9 miesięcy zakończonych 30
września 2021 roku oraz 30 września 2022 roku.
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień
wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku zatwierdzonym do publikacji w dniu 08.04.2022r.
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 2021 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 III kwartału 2022 roku nie miały miejsca istotne zmiany wielkości szacunkowych oraz
metodologii szacowania w stosunku do danych przedstawionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2021
rok, które miałyby wpływ na okres bieżący.
Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie następujące zmiany standardów:
Zmiany do MSSF 3, MSR 16, MSR 37.
Powyższe zmiany standardów nie miały istotnego wpływu na niniejsze sprawozdanie finansowe.
W niniejszym sprawozdaniu finansowym Grupa nie zdecydowała 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.
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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
Kapitał zakładowy Emitenta
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
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 30 września 2022 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
Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
działalności przez Emitenta. Głównym źródłem finansowania Emitenta są pożyczki udzielone przez FAMUR S.A., natomiast głównym
źródłem finansowania spółki zależnej są przychody z prowadzonej przez spółkę zależną Emitenta działalności wiertniczej. Emitent
obecnie uzyskuje przychód z fakturowania usług dotyczących IT na inną spółkę, natomiast spółka zależna uzyskuje przychód głównie
z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. Równocześnie Zarząd Emitenta informuje o toczącym się sporze pomiędzy
akcjonariuszami mniejszościowymi a Emitentem, dotyczącego podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwały
nr 2 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: wycofania akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Emitent 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 oraz z przyszłych potencjalnych dywidend
uzyskiwanych od ŚTW Dalbis sp. z o.o.
Utrzymywanie działalności Emitenta jako spółki notowanej na GPW ma wyłącznie związek ze wstrzymaniem przez sąd wykonania
uchwały nr 2 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.
Głównym źródłem przychodów spółki zależnej - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze "DALBIS" sp. z o.o. - jest działalność wiertnicza.
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
Grupę Kapitałową PRIMETECH tworzy jednostka dominująca PRIMETECH S.A. oraz jednostka zależna Śląskie
Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. W okresie objętym niniejszym raportem okresowym skład Grupy Kapitałowej
Emitenta nie ulegał zmianie.
Skład Grupy Kapitałowej PRIMETECH na dzień bilansowy 30.09.2022 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania:
Nazwa spółki

ŚLĄSKIE TOWARZYSTWO
WIERTNICZE "DALBIS"
Sp. z o.o.

Udział PRIMETECH S.A
(pośrednio i bezpośrednio) w %
100,00%

KRS

Siedziba

Metoda konsolidacji

0000156135

Tarnowskie Góry

PEŁNA

Zmiany w strukturze Grupy PRIMETECH S.A.
W okresie III kwartału 2022 roku nie wystąpiły zdarzenia, które miały istotny wpływ na zmiany w organizacji Grupy
PRIMETECH.
SEGMENTY OPERACYJNE
Grupa posiada jeden 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 01.01.2022
do 30.09.2022

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

4 338
5 686
-1 348
1 482
-2 830

Od 01.01.2021
do 30.09.2021

25 317
23 160
2 157
2 589
-432

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 01.01.2022
do 30.09.2022

Od 01.01.2021
do 30.09.2021

195
195
813
-618

426
426
511
-85
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Poniższa tabela przedstawia strukturę geograficzną przychodów

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

Od 01.01.2022
do 30.09.2022

Od 01.01.2021
do 30.09.2021

4 533
4 533

9 781
15 962
25 743

Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej łącznych
przychodów Grupy Emitenta
Za okres od stycznia do września 2022 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte
z trzema kontrahentami. Przychody z pierwszym w 1 138 tys. zł. zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE;
brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z PRIMETECH S.A. Przychody z drugim kontrahentem w
wysokości 1 059 tys. zł zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania
kapitałowego z PRIMETECH S.A. Przychody z trzecim kontrahentem w wysokości 608 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) Grupy w 100,0%
zlokalizowane są w kraju pochodzenia Emitenta.
INFORMACJE O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH I REZERWACH
Odpisy i rezerwy

30.09.2022

zmiana

31.12.2021

Długoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych

82

-2

84

Krótkoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych

11

-1

12

-

-138

138

Pozostałe krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania

3 627

1 906

1 721

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

710

463

247

1 510

4

1 506

Pozostałe długoterminowe rezerwy na zobowiązania

Odpisy aktualizujące należności

KOMENTARZ DO ZMIANY ZOBOWIAZAŃ FINASOWYCH W GRUPIE KAPITAŁOWEJ I EMITENTA:
Wzrost krótkoterminowych pozostałych rezerw wynika z zawiązanej w III kwartale rezerwy w wysokości 345 tys. EUR,
tj. ok. 1,7 mln zł wg średniego kursu EUR/PLN z dnia publikacji przez Emitenta raportu bieżącego w tej sprawie, tj. 11
października 2022 roku, 1 EUR = 4,8711 PLN, z tytułu spraw toczących się w hiszpańskim sądzie, dotyczących byłych
pracowników PRIMETECH. O przedmiotowych postępowaniach szerzej w dalszej części raportu w pkt. Zwięzły opis
istotnych dokonań lub niepowodzeń w kwartale wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta oraz
zdarzenia po dniu bilansowym oraz Wykaz istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.
TRANSAKCJE Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI
W okresie III kwartału 2022 r. miały miejsce transakcje z podmiotami powiązanymi, które oparte były na cenach
rynkowych i w opinii Zarządu były transakcjami typowymi i rutynowymi.
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INFORMACJE O ZMIANACH ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH

- udzielone gwarancje
- pozostałe
Zobowiązania warunkowe razem

Stan na 30.09.2022
298
19 520
19 818

Stan na 31.12.2021
463
19 520
19 983

Zobowiązanie warunkowe pozostałe w kwocie 19.520 tys zł dotyczą umowy gwarancji pomiędzy FAMUR S.A.
(„Gwarant”) oraz Przedsiębiorstwem Budowy Szybów S.A. („Beneficjent umowy”) przy udziale PRIMETECH S.A.
(„Dłużnik”) i JSW S.A. („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
tys zł i do 5.000 tys zł.
SYTUACJA KADROWA EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA
Na 30.09.2022 stan zatrudnienia w Grupie PRIMETECH wynosił 67 osoby.
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 2022 roku do dnia bilansowego 30 września 2022 r. oraz po tym dniu, do daty publikacji sprawozdania:
Istotne zdarzenia w okresie bilansowym:
•

•

•
•

W dniu W dniu 8 czerwca 2022 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta - Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o.,
jako Liderem Konsorcjum, a Lubelskim Węglem BOGDANKA S.A., jako Zamawiającym, zawarto umowę na wykonanie trzech
otworów badawczych oraz pełnej dokumentacji badawczej tych otworów. Łączna wartość Umowy wynosi 12,68 mln
zł netto. Umowa będzie realizowana przez konsorcjum, w którym liderem jest Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS
sp. z o.o. i w którym według założeń Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. ma wykonać co najmniej dwa otwory
z trzech będących przedmiotem kontraktu. Zgodnie z postanowieniami Umowy termin realizacji przedmiotu Umowy wynosi
do 26 miesięcy od daty rozpoczęcia wierceń, przy czym wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie wierceń
w terminie do 15 października 2022 r.
W dniu 27 czerwca 2022 r. Emitent powziął wiadomość o podpisaniu przez Zarząd spółki Mines de Potasse d'Alsace
z siedzibą w Wittelsheim (dalej: "MDPA") Protokołu Zawarcia Ugody. Na mocy zawartej Ugody Emitent zobowiązuje 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 Emitenta.
W dniu 28 lipca 2022 r. spółka zależna Emitenta Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „DALBIS” Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”,
„Spółka”) zawarła z Santander Bank Polska S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i walutowym z dnia 22
czerwca 2018 r. ustalający spłatę finansowania do 31.10.2022 r.
W dniu 28 lipca 2022 r. spółka zależna Emitenta Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „DALBIS” Sp. z o.o. („Pożyczkobiorca”,
„Spółka”) zawarła z PRIMETECH S.A. („Pożyczkodawca”) aneks do umowy pożyczki na łączną kwotę 860 tys. zł, wydłużający
termin spłaty z dnia 31 lipca 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. oraz umowę pożyczki o charakterze odnawialnym do kwoty
1,3 mln zł z terminem spłaty do dnia 31 marca 2023 r.

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym:
• W dniu 11 października 2022 r. Zarząd Emitenta poinformował o utworzeniu przez PRIMETECH S.A. rezerwy
w kwocie 345 tys. EUR, tj. ok. 1,7 mln zł wg średniego kursu EUR/PLN z dnia 11 października 2022 roku tj. 1 EUR
= 4,8711 PLN z tytułu postępowań toczących się w hiszpańskim sądzie, dotyczących byłych pracowników
Emitenta wykonujących pracę w Hiszpanii. Postępowania sądowe prowadzone są z powództw złożonych
przeciwko Emitentowi w sprawach z udziałem hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych, o których
przebiegu Emitent informował w raportach okresowych. Dwie sprawy dotyczą wyrównania wysokości składek
z tytułu ubezpieczenia społecznego, odprowadzanych przez Oddział Emitenta w Hiszpanii w latach 1993 - 2003.
Niniejsza rezerwa zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości została utworzona w ciężar wyniku za 3
kwartał 2022 r.
• W dniu 27 października 2022 r. spółka zależna Emitenta Śląskie Towarzystwo Wiertnicze „DALBIS” Sp. z o.o.
(„Pożyczkobiorca”, „Spółka”) zawarła z PRIMETECH S.A. („Pożyczkodawca”, „Emitent”) umowę pożyczki o charakterze
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odnawialnym do kwoty 1 mln zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2023 r. Łączna wartość zadłużenia Spółki u Emitenta,
zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego raportu wynosi 3 160 tys. zł.

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 bilansowym 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 następnego kwartału roku 2022 oraz okresów kolejnych na wyniki finansowe Grupy
Emitenta będzie miało przede wszystkim wpływ rozstrzygnięcie postępowań, prowadzonych z powództw złożonych
przeciwko Emitentowi w sprawach z udziałem hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych, o czym szerzej w pkt.
Wykaz istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej niniejszego raportu. Przełożenie natomiast widocznego w ostatnim czasie skokowego
ożywienia ogłaszanych postępowań w sektorze usług oferowanych przez spółkę zależną Emitenta na jej wyniki
finansowe wymaga utrzymania tej tendencji w dłuższej perspektywie czasowej, skutecznych dla spółki ich rozstrzygnięć,
terminowych realizacji i rozliczeń inwestycji, na które wpływ mogą mieć zdarzenia niezależne od spółki. Więcej
informacji na temat sytuacji spółki zależnej Emitenta przedstawione zostało w Sprawozdaniu Zarządu za pierwsze
półrocze roku 2022 r. w pkt Komentarz do sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej i Emitenta.
Emitent uwzględniając powyższe okoliczności, koniunkturę w branży wydobywczej oraz przyspieszające globalne trendy
transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki - o czym szerzej w punkcie „Wskazanie czynników oraz informacji,
które w ocenie Emitenta mogą mieć wpływ na jego sytuację majątkowa oraz osiągnięte wyniki„ - wskazuje, iż z uwagi
na znaczącą niepewność, co do zdolności jednostki do dalszego kontynuowania działalności w obecnym kształcie
i profilu, analizuje opcje strategiczne, perspektywy oraz możliwości jakie są dostępne dla spółki do podjęcia w tym
zakresie.
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 półrocznego 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 na dzień 30.09.2022

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%

Pozostali Akcjonariusze – Free Float**

2 936 558

18,81%

2 936 558

18,81%

Razem:

15 609 833

100,00%

15 609 833

100,00%

*Na dzień 30 września 2022 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania większościowy pakiet akcji Emitenta posiada
pośrednio pan Tomasz Domogała poprzez spółkę FAMUR S.A.(81,19% akcji Emitenta), w której TDJ Equity I Sp. z o.o., będąca spółką
zależną TDJ S.A., pozostaje znaczącym akcjonariuszem.
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**zgodnie z ostatnim z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem PRIMETECH S.A. z dnia 22 czerwca 2022 r. (raport bieżący nr 7/2022)

ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE
I NADZORUJĄCE EMITENTA
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany stanu posiadania akcji Emitenta przez
akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji lub głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
Na dzień 30 września 2022 roku 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 w okresie
sprawozdawczym i na dzień publikacji sprawozdania większościowy pakiet akcji Emitenta posiadał pośrednio pan
Tomasz Domogała poprzez spółkę FAMUR S.A.(81,19% akcji Emitenta), w której TDJ Equity I Sp. z o.o., będąca spółką
zależną TDJ S.A., pozostaje znaczącym akcjonariuszem.
WSKAZ ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA
ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
•

Przed sądem w Hiszpanii toczą się postępowania, prowadzone z powództw złożonych przeciwko Emitentowi
w sprawach z udziałem hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych. Dwie sprawy dotyczą wyrównania wysokości
składek z tytułu ubezpieczenia społecznego, odprowadzanych przez Oddział Emitenta w Hiszpanii w latach 1993 – 2003.
Kwoty potencjalnych roszczeń są trudne do oszacowania, jednakże powinny być w obu przypadkach znacząco niższe niż
określone przez sąd i wniesione przez Emitenta kwoty potrzebne do wniesienia środka zaskarżenia do sądu wyższej
instancji, czyli łącznie równowartość 304 tys. EUR (jedna w wysokości 170 tys. EUR oraz druga w kwocie 134 tys. EUR). Są
to kwoty stanowiące całość zobowiązań lokalnego zakładu ubezpieczeń społecznych w stosunku do byłych pracowników,
którzy są powodami w sprawie, a nie kwoty, które byłyby ewentualnie należne od Emitenta, tj. kwoty samego wyrównania.
W ramach opisanych powyżej postępowań Emitent podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego na kwotę 100 tys.
EUR z tytułu należności długoterminowych dotyczących przedmiotowych spraw sądowych. Z ostrożności procesowej, z
uwagi na długotrwałość postępowań toczących się przed sądem w Hiszpanii Emitent, w toku postępowania, podjął decyzję
o zawiązaniu rezerwy w kwocie 30 tys. EUR z tytułu przyszłych roszczeń dotyczących sprawy sądowej przeciwko PRIMETECH
z udziałem hiszpańskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącej wyrównania wysokości składek z tytułu
ubezpieczenia społecznego. Ponadto w dniu 11 października 2022 r. Emitent poinformował o utworzeniu kolejnej rezerwy
w kwocie 345 tys. EUR, tj. ok. 1,7 mln zł wg średniego kursu EUR/PLN tj. 1 EUR = 4,8711 PLN dotyczącej przedmiotowych
postępowań (raport bieżący 11/2022)
Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji. Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego Emitent nie może
precyzyjnie ocenić ostatecznego wyniku prowadzonych postępowań dla Spółki oraz ich wpływu na jej przyszłe wyniki
finansowe. Emitent jest stroną kolejnych, podobnych tematycznie spraw, których wartość przedmiotu sporu na dzień
niniejszego raportu kwartalnego jest nieznana, a ponadto czasokres pracy pracowników objęty sporem wynosi kilka
miesięcy, w związku z czym Zarząd Emitenta postanowił o ujawnieniu jedynie zobowiązania warunkowego związanego z
tymi sprawami, w związku z brakiem możliwości wiarygodnego oszacowania kwoty świadczenia.

•

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 (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. W następstwie zainicjowania
przedmiotowego postępowania Sąd na podstawie art. 730 k.p.c. wydał postanowienie datowane na dzień 18 grudnia 2020
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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 zabezpieczenia powództwa i podjął stosowne kroki prawne w sposób przewidziany przez obowiązujące
przepisy celem obrony przysługujących mu praw. W dniu 8 czerwca 2021 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd
postanowienia datowanego na dzień 28 maja 2021 r. w przedmiocie ustanowienia kaucji w wysokości 306 tys. zł na
zabezpieczenie roszczeń Emitenta wynikających z wykonania postanowienia Sądu z dnia 18 grudnia 2020 r., w przedmiocie
udzielenia zabezpieczenia roszczenia akcjonariuszy Spółki (Powodów). Sąd zobowiązał Powodów solidarnie do uiszczenia
kaucji na rachunek depozytowy Ministra Finansów w terminie 14 dni. Od przedmiotowego postanowienia Powodom
przysługiwała możliwość wniesienia zażalenia, z której to możliwości skorzystali. Sąd postanowieniem wydanym w dniu 15
października 2021 r. oddalił zażalenie Powodów. Zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego,
zgodnie z informacją udzieloną na wniosek Emitenta przez Sąd, Powodowie nie uiścili kaucji, do której wniesienia byli
prawomocnie zobowiązani. Postępowanie administracyjne prowadzone przez KNF pozostaje w dalszym ciągu zawieszone,
do czasu rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego przez sąd.

INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB
POŻYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI
Emitent ani spółka zależna 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 III kwartału 2022 r. Emitent ani spółka zależna Emitenta nie dokonywały emisji, wykupu lub spłaty
nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZDEKLAROWANEJ) DYWIDENDY
W III kwartale 2022 r. Emitent ani spółka zależna Emitenta nie dokonywały ani nie deklarowały wypłaty dywidendy.
STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ
WYNIKÓW
Emitent nie publikował prognoz wyników na rok 2022.
OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ
EMITENTA
Emitent oraz spółka zależna 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
Kluczowe czynniki, które mogą mieć wpływ na osiągane wyniki finansowe Grupy PRIMETECH w perspektywie co najmniej kolejnego
kwartału i kolejnych zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy PRIMETECH za rok 2021
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 wynik z działalności za rok obrotowy 2021” oraz 5.9. „Perspektywy
rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta”. Niniejsze sprawozdanie dostępne jest na stronie Emitenta
https://www.primetechsa.pl/raporty-okresowe.

Dodatkowo Emitent wskazuje, iż z uwagi na znaczącą niepewność, co do zdolności jednostki do dalszego kontynuowania
działalności w obecnym kształcie i profilu, spowodowaną m.in. zakończeniem kontraktu dla MDPA oraz wpływem
toczących się obecnie postępowań w hiszpańskim sądzie, dotyczących byłych pracowników Emitenta wykonujących
pracę w Hiszpanii, PRIMETECH S.A. analizuje opcje strategiczne, perspektywy oraz możliwości jakie są dostępne dla
spółki do podjęcia w tym zakresie.
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Głównym źródłem finansowania Emitenta są pożyczki udzielone przez FAMUR S.A., natomiast głównym źródłem
finansowania spółki zależnej są przychody z prowadzonej przez spółkę zależną Emitenta działalności wiertniczej. Emitent
obecnie uzyskuje przychód z fakturowania usług dotyczących IT na inną spółkę, natomiast spółka zależna uzyskuje
przychód głównie z tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. Równocześnie Zarząd Emitenta informuje o
toczącym się sporze pomiędzy akcjonariuszami mniejszościowymi a Emitentem, dotyczącego podjęcia przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwały nr 2 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: wycofania akcji
Emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w
Warszawie. Emitent 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 Emitenta jako spółki notowanej na GPW ma wyłącznie związek ze wstrzymaniem przez sąd
wykonania uchwały nr 2 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.
Najistotniejsze czynniki, które w ocenie Emitenta mogą mieć wpływ na jego sytuację majątkową, finansową oraz
osiągnięte wyniki, w tym, w kontekście ogólnej sytuacji gospodarczej:
• Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie
• Potencjalne ograniczenie zamówień z polskiego górnictwa węgla kamiennego, wskutek redukcji nakładów
inwestycyjnych może powodować trudności w szybkim znalezieniu nowych odbiorców
• Wynik postępowań toczących się w hiszpańskim sądzie, dotyczących byłych pracowników Emitenta wykonujących
pracę w Hiszpanii
•

Sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie

Plany rządowe dotyczące przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego oraz elektroenergetyki, ograniczanie nakładów
w sektorze wydobywczym u producentów krajowych i zagranicznych w związku z przyspieszającym w skali globalnej
procesem transformacji w kierunku niskoemisyjnych gospodarek pogarsza perspektywy spółek okołogórniczych, co
może negatywnie wpływać na przyszłe wyniki finansowe klientów Grupy Emitenta i tym samym niższe zapotrzebowanie
na usługi górnicze, ograniczenie inwestycji, a co za tym idzie nasilenie walki konkurencyjnej i presję cenową
przekładającą się na rentowność zleceń. Przełożenie natomiast widocznego w ostatnim czasie skokowego ożywienia
ogłaszanych postępowań w sektorze usług oferowanych przez spółkę zależną Emitenta na jej wyniki finansowe wymaga
utrzymania tej tendencji w dłuższej perspektyw czasowej, skutecznych dla spółki ich rozstrzygnięć, terminowych
realizacji i rozliczeń inwestycji, na które wpływ mogą mieć zdarzenia niezależne od spółki.
•

Potencjalne ograniczenie zamówień z polskiego górnictwa węgla kamiennego, wskutek redukcji nakładów
inwestycyjnych może powodować trudności w szybkim znalezieniu nowych odbiorców

Obecnie Emitent i spółka zależna Emitenta konsekwentnie koncentrują się na podejmowaniu działań zorientowanych
na dywersyfikację obszarów działalności, aktywnie poszukują nowych kontrahentów, pracując nad rozszerzeniem ich
strefy działania, przy zachowaniu dbałości o wysoką jakość świadczonych usług.
•

Rozstrzygnięcie postępowań toczących się w hiszpańskim sądzie, dotyczących byłych pracowników Emitenta
wykonujących pracę w Hiszpanii

Przed sądem w Hiszpanii toczą się postępowania, prowadzone z powództw złożonych przeciwko Emitentowi w sprawach
z udziałem hiszpańskiego zakładu ubezpieczeń społecznych, o czym szerzej w pkt. Wykaz istotnych postępowań
toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
niniejszego raportu. Spółka na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji. Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego
Emitent nie może precyzyjnie ocenić ostatecznego wyniku prowadzonych postępowań dla Spółki oraz ich wpływu na jej
przyszłe wyniki finansowe. Emitent jest stroną kolejnych, podobnych tematycznie spraw, których wartość przedmiotu
sporu na dzień niniejszego raportu kwartalnego jest nieznana, a ponadto czasokres pracy pracowników objęty sporem
wynosi kilka miesięcy, w związku z czym Zarząd Emitenta postanowił o ujawnieniu jedynie zobowiązania warunkowego
związanego z tymi sprawami, w związku z brakiem możliwości wiarygodnego oszacowania kwoty świadczenia.
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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 01.01.2022
do 30.09.2022

od 01.01.2021
do 30.09.2021

od 01.07.2022
do 30.09.2022

od 01.07.2021
do 30.09.2021

195

16 389

65

141

55

13 696

13

815

140

2 693

52

-674

1 802

1 704

-2

27

813

1 586

275

541

1 930

148

1 613

48

137

-100

94

102

-664

2 563

-1 744

-1 134

Przychody finansowe

119

1

39

-

Koszty finansowe

147

207

68

41

-692

2 357

-1 773

-1 175

-

135

-

-340

-692

2 222

-1 773

-835

-

-

-

-

-692

2 222

-1 773

-835

15 609 833

15 609 833

15 609 833

15 609 833

Zysk (strata) netto razem na 1 akcję zwykłą w PLN

-0,04

0,14

-0,11

-0,05

Zysk (strata) netto razem z działalności kontynuowanej na
1 akcję zwykłą w PLN

-0,04

0,14

-0,11

-0,05

DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
Pozostałe przychody
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe koszty
Pozostałe zyski (straty)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Zysk (strata) brutto
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk netto z działalności zaniechanej

Zysk (strata) netto, razem

Średnia ważona liczba akcji zwykłych

27

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2022r. do 30.09.2022r. (w tys. zł)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWIITYCH DOCHODÓW
od 01.01.2022
do 30.09.2022

od 01.01.2021
do 30.09.2021

od 01.07.2022
do 30.09.2022

od 01.07.2021
do 30.09.2021

-692

2 222

-1 773

-835

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-692

2 222

-1 733

-835

Zysk (strata) netto
Inne całkowite dochody, które nie zostaną
przeniesione do wyniku
Zyski aktuarialne z tytułu programów
zdefiniowanych świadczeń
Podatek dochodowy od zysków aktuarialnych
Razem inne całkowite dochody po
opodatkowaniu

Całkowite dochody (straty) ogółem

SPRAWOZDANIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
Kapitał
akcyjny

Kapitał
z aktualizacji
wyceny

Zyski
zatrzymane

Kapitał
własny
razem

Stan na 01.01.2022
Strata netto
Inne całkowite dochody
Stan na 30.09.2022

15 610
15 610

4 792
4 792

-14 969
-692
-15 661

5 433
-692
4 741

Stan na 01.01.2021
Zysk netto
Inne całkowite dochody
Stan na 30.09.2021

15 610
15 610

5 366
5 366

-15 812
2 222
-13 590

5 164
2 222
7 386
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA

30.09.2022

31.12.2021

Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Pozostałe długoterminowe aktywa

7 520
996
6 524

7 458
934
6 524

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

3 439

3 031

114

90

24
1 706
1 595

274
2 667

10 959

10 489

30.09.2022

31.12.2021

4 741
15 610
4 792
-15 661

5 433
15 610
4 792
-14 969

Zobowiązania długoterminowe
Długoterminowa rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych
Długoterminowe pozostałe rezerwy

9
9
-

149
11
138

Zobowiązania krótkoterminowe
Kredyty i pożyczki krótkoterminowe
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe zobowiązania
Pozostałe krótkoterminowe rezerwy
Rozliczenia międzyokresowe

6 209
2 374

4 907
1 000

98

1 947

3 627
110

1 721
239

10 959

10 489

Aktywa razem

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Kapitał własny
Kapitał zakładowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Zyski zatrzymane / Zakumulowane straty

Zobowiązania i kapitał własny razem
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SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
od 01.01.2022
do 30.09.2022

od 01.01.2021
do 30.09.2021

-692

2 357

27
1 765
195

18
96
-504
1 750

-1 848

-4 078

-159
-712

-422
396
-387

500
-2 160
-1 660

1
1

1 300
1 300

800
-3 800
-16
-606
-3 622

RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ
Razem przepływy pieniężne netto za działalności zaniechanej

-1 072

-4 008

RAZEM PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO

-1 072

-4 008

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

-1 072
2 667
1 595

-4 008
6 714
2 706

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Strata 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
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Spłata udzielonych pożyczek
Udzielone pożyczki
Zbycie aktywów finansowych
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Otrzymane kredyty i pożyczki
Spłata kredytów i pożyczek
Spłata odsetek
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

30

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2022r. do 30.09.2022r. (w tys. zł)

Podpisy:
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Aneta Stachacz – Samodzielny Księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Aneta Anna Stachacz
Data: 2022.11.08 12:04:36 CET

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Joachim Sosnica - Prezes Zarządu
Dokument podpisany
przez Joachim Sosnica
Data: 2022.11.08
13:08:03 CET

Jan Poświata – Wiceprezes Zarządu

Jakub Dzierzęga – Wiceprezes Zarządu

Dokument
podpisany przez
Jan Poświata
Data: 2022.11.08
12:48:54 CET
Elektronicznie
podpisany przez
Jakub Piotr Dzierzęga
Data: 2022.11.08
13:44:12 +01'00'

31

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PRIMETECH za okres od 01.01.2022r. do 30.09.2022r. (w tys. zł)

