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obejmujące:

        WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



Na sprawozdanie finansowe składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2.

3.

4.

5.

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ewa Kobosko Prezes Zarządu

Sprawozdanie sporządziła: Beata Bernaś podpis:………………

Miejscowość:  Tychy

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka

będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie

zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Zarząd Spółki

ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych

przepisami prawa.

podpis:………………

 od 01.01.2016 r.  do 31.12.2016 r. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zarząd Spółki zapewnił

sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, przedstawiającego rzetelnie i jasno

wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej na dzień 31-12-2016

jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01-01-2016 do 31-12-2016. Przy

sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd Spółki zapewnił wybór właściwych zasad

wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego.

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje

sumę        22 783 596,55   zł;

rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk

netto w kwocie  2  233 285,87  zł;

zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

PRYMUS S.A.

za okres



4.  Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki 

wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 

finansowe:

W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 

sprawozdania finansowe. 

5.  Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 

przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania działalności przez Spółkę.

Numer: 395229

2.  Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Zgodnie ze statutem czas trwania działalności Spółki jest nieograniczony. 

3.  Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r., a dane porównawcze 

obejmują okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

64 91 Z Leasing finansowy

Rejestr sądowy: Krajowy Rejestr Sądowy

Miejscowość: Katowice 

Adres: Tychy, ul. Turyńska 101
Przedmiot działalności: 46 75 Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

20 59 Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

64 99 Z Pozostała finansowa działalność usługowa

PRYMUS S.A.

Tychy, ul. Turyńska 101

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: PRYMUS S.A.



PRYMUS S.A.

Tychy, ul. Turyńska 101

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Stosowane zasady rachunkowości:

Przychody i koszty

Odsetki

Dywidendy

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy korzyści 

wynikające z praw własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy.

Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia. 

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki, w 

którą jednostka zainwestowała, uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do 

dywidendy.

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia 

sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów 

ustawy z dnia 29 września 1994 . o rachunkowości - tekst jednolity (Dz.U.2013  poz.330 z późniejszymi 

zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami 

rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Przychody i koszty są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczą, niezależnie od 

terminu otrzymania lub dokonania płatności.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza rachunek zysków i strat 

w wariancie kalkulacyjnym.

6.  Wskazanie, czy w okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nastąpiło 

połączenie spółek

W okresie, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek.



PRYMUS S.A.

Tychy, ul. Turyńska 101

Rachunek przepływów pieniężnych

Wartości niematerialne i prawne

Urządzenia techniczne i maszyny 19,60%

Środki transportu 20,00%

Inwestycje

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową . Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po 

przyjęciu środka trwałego do używania. 

Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę weryfikowana, 

powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Inwestycje obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości 

tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, 

w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości 

niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści. 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich 

wytworzenie i  sa one umarzane jednorazowo lub  metodą liniową.

Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę 

weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z 

uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z 

tytułu trwałej utraty ich wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół ich kosztów 

poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, 

w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z  nimi różnice kursowe, 

pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 

ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość 

użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość 

użytkową.

Środki trwałe



PRYMUS S.A.

Tychy, ul. Turyńska 101
Inwestycje w nieruchomości

Wyroby gotowe - koszty wytworzenia, które obejmują koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym 

produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do uzasadnionej, 

odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty 

produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy 

normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych 

uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub 

sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. 

Produkty w toku produkcji - koszty materiałów bezpośrednich.

Zapasy ujmowane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących. Odpisy 

Spółka jest stroną umów leasingowych, na podstawie których oddaje do używania własne środki trwałe i wartości 

niematerialne i prawne, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z 

tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu przestaje być ujmowany w bilansie. 

Ujmowana jest natomiast należność w kwocie równej bieżącej wartości rat leasingowych. Opłaty leasingowe są 

dzielone między przychody finansowe i zmniejszenie salda należności w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy 

zwrotu z pozostałej do spłaty należności.

Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na 

dzień bilansowy.

Wartość zapasów ustala się w oparciu o:

Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą FIFO pierwsze weszło, pierwsze wyszło.

Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według wartości 

godziwej. Przeszacowanie inwestycji do wartości godziwej odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.

Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika 

bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika 

aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością 

możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i 

strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji 

wyceny, to strata pomniejsza wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszone na rachunek zysków i 

strat.

Leasing finansowy

Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według ceny rynkowej, bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost/spadek ich wartości do 

poziomu cen rynkowych, bądź inaczej określonej wartości godziwej, ujmowane są odpowiednio jako pozostałe 

przychody/koszty operacyjne roku obrotowego, którego dotyczą.
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Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 

podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w 

sprawozdaniu finansowym.

Podatek dochodowy
Podatek  dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną.

Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. Wykazywana 

w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku 

odroczonego na koniec i na początek okresu sprawozdawczego.

Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, 

odnosi się na kapitał własny. 

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

odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości 

zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej 

przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

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

wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które 

spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu 

Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten dzień.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten 

dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych 

zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Do czynnych rozliczeń miedzy okresowych kosztów 

spółka zalicza ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, prenumeratę, abonament RTV oraz opłaty licencyjne i 

patentowe.

Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa i zobowiązania finansowe

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności 

aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, 

zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju 

należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty.
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Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg 

rachunkowych w dniu ich zawarcia.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści 

ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo 

krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi 

kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów finansowych, co 

do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych.

Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty 

finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczające. Do 

zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych 

papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy 

sprzedaży krótkiej.

• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Zobowiązania finansowe dzieli się na:

• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,

• pozostałe zobowiązania finansowe.

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w 

wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś 

zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników 

majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji. 

Klasyfikacja instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 

grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji 

instrumentów finansowych. Zasady wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą 

instrumentów finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w jednostkach 

podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i ubezpieczeniowych, należności i 

zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej 

instrumenty kapitałowe.

Aktywa finansowe dzieli się na:

• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

• pożyczki udzielone i należności własne,

• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,

Różnice kursowe
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z 

wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach 

obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. 

Instrumenty finansowe
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Aktywa finansowe zaliczone do utrzymywanych do terminu wymagalności, na dzień przekwalifikowania ich w całości 

lub części do kategorii aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, wycenia się w wartości godziwej. Skutki 

przeszacowania ustalone jako różnica między wynikającą z ksiąg rachunkowych wartością w skorygowanych cenach 

nabycia a wartością godziwą zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu 

sprawozdawczego .

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się 

odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

Przekwalifikowania aktywów finansowych

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień przekwalifikowania do innej 

kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną 

ceną nabycia lub skorygowaną ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych 

przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w rachunku zysków i strat.

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się niezakwalifikowane do pożyczek 

udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności 

spłaty wartości nominalnej oraz określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na 

przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka zamierza i może 

utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.

Pożyczki udzielone i należności własne

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa 

finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.  Do pożyczek 

udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za 

wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, 

że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. 

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do 

aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat 

dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie 

następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie 

wtórnym.

Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 12 miesięcy, wycenia się według 

wartości nominalnej

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast skutki okresowej wyceny, z 

wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, zalicza się odpowiednio do przychodów lub 

kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. 

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności



PRYMUS S.A.

Tychy, ul. Turyńska 101

Ewa Kobosko Prezes Zarządu podpis:………………

podpis:………………Sprawozdanie sporządziła: Beata Bernaś

Miejscowość:  Tychy

Opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalenia wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych 

wycenianych w takiej wartości 

Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie 

uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami.

Wartość godziwa aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu takich jak: akcje spółek notowanych na rynku 

regulowanym  ustalana jest w drodze:

• wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje 

publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne.

Część sprawozdania obejmująca dodatkowe informacje i wyjaśnienia zawiera wszystkie dane wymagane Ustawą o 

rachunkowości. Jeśli w Spółce nie występuje dana okoliczność nota zawiera odpowiedni komentarz lub adnotację.

Instrumenty pochodne nie spełniające powyższych wymagań klasyfikowane są jako instrumenty finansowe 

przeznaczone do obrotu. 

Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, tj. zamortyzowanego kosztu przy 

zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.

Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu.

Rachunkowość zabezpieczeń
Rachunkowość zabezpieczeń jest stosowana wyłącznie, jeżeli spełnione zostały następujące wymagania:

-  przed rozpoczęciem zabezpieczenia sporządzona została formalna dokumentacja,

- planowana transakcja poddawana zabezpieczeniu jest wysoce prawdopodobna, a z jej charakterystyki wynika, że 

jest zagrożona zmianami w przepływach pieniężnych, które mogą wpłynąć na wynik finansowy Spółki,

Zobowiązania finansowe

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości 

godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś 

zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej 

lub inaczej określonej wartości godziwej.

- efektywność zabezpieczenia może być wiarygodnie zmierzona, na podstawie wiarygodnie ustalonej wartości 

godziwej zabezpieczanej pozycji lub przepływów pieniężnych z nią związanych oraz wartości godziwej instrumentu 

zabezpieczającego, 

-  w okresie sprawozdawczym efektywność zabezpieczenia jest mierzona bieżąco i utrzymuje się na wysokim 

poziomie, a także nie różni się istotnie od założeń przyjętych w udokumentowanej strategii zarządzania ryzykiem.
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Koszty 

zakończonych 

prac 

rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości 

niematerialne i 

prawne

Zaliczki na 

wartości 

niematerialne i 

prawne

 

Razem

13 853,50 13 853,50

799,00 799,00

0,00

0,00

0,00 0,00 14 652,50 0,00 14 652,50

13 853,50 13 853,50

799,00 799,00

0,00

0,00

0,00 0,00 14 652,50 0,00 14 652,50

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

Grunty (w tym 

prawo 

wieczystego 

użytkowania 

gruntów)

Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej

Urządzenia

techniczne

i maszyny

Środki

transportu

Inne środki 

trwałe

Środki trwałe 

w budowie

Zaliczki na 

środki trwałe 

w budowie

Razem

0,00 0,00 106 471,37 218 880,35 3 683,00 0,00 0,00 329 034,72

3 994,12 3 994,12

0,00 0,00 106 471,37 218 880,35 7 677,12 0,00 0,00 333 028,84

0,00 106 471,37 69 238,86 3 322,38 0,00 0,00 179 032,61

30 508,80 3 994,12 34 502,92

360,62

360,62

0,00 0,00 106 471,37 99 387,04 7 677,12 0,00 0,00 213 535,53

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

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

0,00 0,00 0,00 149 641,49 360,62 0,00 0,00 150 002,11

0,00 0,00 0,00 119 493,31 0,00 0,00 0,00 119 493,31

B.Z. 31.12.2015

B.Z. 31.12.2016

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: 

Nie dokonywano odpisów aktualizujących.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Przemieszczenia

B.Z. 31.12.2016

Wartość netto

Przemieszczenia

B.Z. 31.12.2016

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2015

Przemieszczenia

B.Z. 31.12.2016

Umorzenie

B.Z. 31.12.2015

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wyszczególnienie

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2015

Zwiększenia

Zmniejszenia

Nota nr 2: Zmiana stanu środków trwałych

B.Z. 31.12.2016

Wartość netto

B.Z. 31.12.2015

B.Z. 31.12.2016

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: 
Nie dokonywano odpisów aktualizujących

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2015

Zwiększenia

Zmniejszenia

Przemieszczenia

Umorzenie

B.Z. 31.12.2015

Zwiększenia

Zmniejszenia

Przemieszczenia

B.Z. 31.12.2016

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2015

Zwiększenia

Zmniejszenia

Przemieszczenia

B.Z. 31.12.2016

PRYMUS S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Wyszczególnienie

Nota nr 1: Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych
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PRYMUS S.A.

od jednostek 

powiązanych

od jednostek 

pozostałych
RAZEM

2 998 081,14 3 050 182,97 6 048 264,11

250 000,00 3 346 558,18 3 596 558,18

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2 998 081,14 3 050 182,97 6 048 264,11

250 000,00 3 346 558,18 3 596 558,18

Nieruchomości

Wartości 

niematerialne i 

prawne

Długoterminowe 

aktywa 

finansowe

Inne inwestycje 

długoterminowe

 

Razem

2 595 377,40 0,00 3 452 886,71 0,00 6 048 264,11

19 438,00 584 508,30 603 946,30

521 953,51 521 953,51

-2 533 698,72 -2 533 698,72

2 614 815,40 0,00 981 742,78 0,00 3 596 558,18

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

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

0,00 0,00

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

2 595 377,40 0,00 3 452 886,71 0,00 6 048 264,11

2 614 815,40 0,00 981 742,78 0,00 3 596 558,18

250 000,00 0,00 250 000,00 36,00% 36,00% 3 100 225,00

1 469 146,76 615 478,69 2 084 625,45 14,99% 14,99% 997 654,46

RAZEM 1 719 146,76 615 478,69 2 334 625,45

Lp.

1

2)    Mr Hamburger S.A

Nota nr 4: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 

umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                       

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych  środków trwalych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy czy 

leasingu.

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 417 076,49 189 642,00

Nota nr 8:  Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B.Z. 31.12.2016

RAZEM 417 076,49 189 642,00

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów B.Z. 31.12.2015

Kapitał 

własny Spółki

B.Z. 31.12.2016

Nazwa (siedziba)

Wartość brutto 

udziałów w 

cenie nabycia

Odpisy 

aktualizujące i 

wycena 

bilansowa

Wartość 

bilansowa 

udziałów 

Udział w kapitale 

(%)

Nota nr 7: Udziały i akcje posiadane przez Spółkę wg stanu na 31.12.2016

Udział w 

głosach (%)

B.Z. 31.12.2016

Wartość netto

B.Z. 31.12.2015

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2015

Zwiększenia

Zmniejszenia

Przemieszczenia

Umorzenie

B.Z. 31.12.2015

Zwiększenia

Zmniejszenia

Przemieszczenia

B.Z. 31.12.2016

Wartość brutto

B.Z. 31.12.2015

Zwiększenia

Zmniejszenia

Przemieszczenia

B.Z. 31.12.2016

Wyszczególnienie

Nota nr 6: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych 

Wartość bilansowa

B.Z. 31.12.2015

B.Z. 31.12.2016

B.Z. 31.12.2015

B.Z. 31.12.2016

Odpisy aktualizujące

B.Z. 31.12.2015

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

B.Z. 31.12.2016

Wyszczególnienie

Wartość brutto

Nota nr 5: Inwestycje długoterminowe

1)    Mp Project Inwest Sp. zo.o.

Na  dzień bilansowy Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.

Nota nr 3: Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście
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Rodzaj zapasu Materiały
Półprodukty i 

produkty w toku
Produkty gotowe Towary

Zaliczki na 

poczet dostaw
RAZEM

B.Z. 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 159 627,48 0,00 159 627,48

B.Z. 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 151 867,81 0,00 151 867,81

B.Z. 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększenia 0,00
Wykorzystanie 0,00
Rozwiązanie 0,00
B.Z. 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B.Z. 31.12.2015 0,00 0,00 0,00 159 627,48 0,00 159 627,48
B.Z. 31.12.2016 0,00 0,00 0,00 151 867,81 0,00 151 867,81

należności z 

tytułu dostaw i 

usług

pozostałe 

należności, w tym 

dochodzone na 

drodze sądowej

należności z 

tytułu dostaw i 

usług

pozostałe 

należności, w 

tym 

dochodzone na 

drodze 

sądowej

RAZEM

3 686 318,74 0,00 2 078 514,82 860 947,53 6 625 781,09
0,00 0,00 8 284 346,10 37 008,02 8 321 354,12

0,00 0,00 189 027,12 0,00 189 027,12

0,00 0,00 189 027,12 0,00 189 027,12

3 686 318,74 0,00 1 889 487,70 860 947,53 6 436 753,97
0,00 0,00 8 095 318,98 37 008,02 8 132 327,00

Wartość brutto
Odpisy 

aktualizujące
Wartość netto

7 358 102,94 0,00 7 358 102,94

0,00

7 358 102,94 7 358 102,94

926 243,16 189 027,12 737 216,04

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

91- 360 dni
0,00

926 243,16 189 027,12 737 216,04

488 157,15 488 157,15

17 567,63 17 567,63

5 535,00 5 535,00

115 024,00 115 024,00

powyżej 360 dni 299 959,38 189 027,12 110 932,26

8 284 346,10 189 027,12 8 095 318,98

Stan na 

31.12.2015

Stan na 

31.12.2016

1. 15 744,42 21 754,81

2. prenumerata 807,54 1 693,93

3. 4 009,70 3 852,74

Razem 20 561,66 27 301,48

powyżej 360 dni

do 30 dni

31-60 dni

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów

ubezpieczenia majątkowe OC AC

atesty higieniczne , patenty i inne

91- 360 dni

Nota nr 11: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Razem

PRYMUS S.A.

Odpisy aktualizujące
B.Z. 31.12.2015
Zwiększenia

Wartość brutto

61- 90 dni

od pozostałych jednostek

do 30 dni

31-60 dni

61-90 dni

Wartość bilansowa

Należności krótkoterminowe 

wegług wieku

od pozostałych jednostek

Należności bieżące, z tego:

Należności przeterminowane, z tego:

od jednostek powiązanych

B.Z. 31.12.2015
B.Z. 31.12.2016

Odpisy aktualizujące

Nota nr 10: Należności krótkoterminowe

Nota nr 9: Zapasy 

Wykorzystanie
Rozwiązanie
B.Z. 31.12.2016

od jednostek pozostałych

Wartość brutto
B.Z. 31.12.2015
B.Z. 31.12.2016

od jednostek powiązanych 

od jednostek powiązanych

Wartość bilansowa

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących: 

Nie dokonywano odpisów aktualizujących.

Wyszczególnienie
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Rodzaj 

uprzywilejowania
Liczba akcji

Wartość nominalna 

akcji
Wartość akcji Udział %

brak 3 223 008,00 0,20 644 601,60 33,93%

brak 835 231,00 0,20 167 046,20 8,79%

brak 1 939 454,00 0,20 387 890,80 20,42%

brak 974 546,00 0,20 194 909,20 10,26%

brak 477 000,00 0,20 95 400,00 5,02%

brak 2 050 782,00 0,20 410 156,40 21,59%

9 500 021,00 1 900 004,20 100%

Stan na 31.12.2015
Stan na 

31.12.2016

1.  9 732 261,93 10 733 480,72

1.1 1 001 218,79 2 072 818,87

a) 1 001 218,79 2 072 818,87

1 001 218,79 2 072 818,87

b)

1.2 10 733 480,72 12 806 299,59

Stan na 

31.12.2015

Stan na 

31.12.2016

1.  0,00 0,00

1.1 0,00 0,00

a)

b)

1.2 0,00 0,00

zmniejszenie 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 

okresu

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

Zmiany pozostałych kapitałów (funduszu) 

zwiększenie 

zmniejszenie

-

Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

Wyszczególnienie

Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu

Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

zwiększenie

- podział wyniku finansowego z roku ubiegłego

-

Adam Łanoszka

Pozostali poniżej 5%

Razem

Wyszczególnienie

SOBIK Zakład 

Produkcyjny Sp. zo. 

Sp.k.

Nota nr 13: Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 

kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych

PRYMUS S.A.

Akcjonariusz 

Krzysztof Moska

Ewa Kobosko

Leszek Sobik 

Nota nr 12: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na 31.12.2016
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PRYMUS S.A.

Wartość

I 2 233 285,87

II 2 233 285,87

1

2 2 233 285,87

III -255 916,63

do 1 roku
powyżej 1 roku do 3 

lat

powyżej 3 lat do 

5 lat
powyżej 5 lat Razem

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

0,00

0,00

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

0,00

0,00

4 853 117,66 0,00 0,00 0,00 0,00

        1 669 430,63    0,00

        3 071 117,44    

            112 569,59    

        4 853 117,66    0,00 0,00 0,00 0,00

Na naprawy 

gwarancyjne
Na restrukturyzację

Na podatek 

dochodowy

Na inne 

zobowiązania
Razem

0,00 0,00 537 420,89 277 407,40 814 828,29

586 994,00 128 889,89

277 407,40

537 420,89 0,00

0,00 0,00 586 994,00 128 889,89 715 883,89

kredyty i pożyczki

inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu 

leasingu finansowego 

inne

RAZEM :

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych. Spółka nie posiada także  przeterminowanych zobowiazań zarówno krótko 

jak i długoterminowych. Prymus SA nie posiada zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań wekslowych ani 

zobowiązań z tytułu leasingu finansowego.

OKRES WYMAGALNOŚCI

Pozostałych jednostek :

B.Z. 31.12.2015 w tym:

B.Z. 31.12.2016 w tym:

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

z tyt. dostaw tawarów i usług

Wyszczególnienie

z tyt.dostaw towarów i usług

inne

Pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 

z tyt. dostaw towarów  i usług

inne

Nota nr 16: Pozostałe rezerwy

Nie pokryta strata błąd z lat ubiegłych do pokrycia z kapitau zapasowego

Nota nr 15: Zobowiązania krótkoterminowe - struktura czasowa na dzień bilansowy

Zobowiązania krótkoterminowe wobec

Jednostek powiązanych :

Wyszczególnienie

Zysk / strata netto

Podział zysku / pokrycie straty

wypłata dywidendy 

kapitał zapasowy

W prezentowanym okresie w Spółce dokonano wykrycia błędu wpływającego na wynik finansowy w poprzednim, 2015 roku. Błąd spowodowany 

był bezzasadnym utworzeniem aktywów z tytułu  podatku odroczonego od odpisu aktualizującego,  utworzonego od kapitaŁu pożyczki, której 

spłacalność jest małoprawdopodobna. Kwota zawyżenia aktywów z powyższego tytułu wyniosła 225 916,63 zł. Błąd ten został ujawniony i 

skorygowany poprzez zmniejszenie kapitałów własnych Spółki na dzień 31.12.2016r. Kwota korekty została ujęta zarówno w bilansie jak i 

zestawieniu zmian w kapitałach własnych Spółki. W prezentowanym okresie nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Nota nr 14: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy



Tychy, ul. Turyńska 101

01.01.2015 r. - 

31.12.2015 r.

01.01.2016 r. - 

31.12.2016 r.

532 917,92 1 136 891,75

522 294,80 276 831,16

10 623,12 271 017,82

0,00 81 624,81

0,00 507 417,96

48 579 479,18 54 548 924,97

48 506 940,60 54 548 924,97

72 538,58 0,00

49 112 397,10 55 685 816,72

01.01.2015 r. - 

31.12.2015 r.

01.01.2016 r. - 

31.12.2016 r.

532 917,92 1 136 891,75

532 917,92 1 136 891,75

0,00 0,00

0,00 0,00

48 579 479,18 54 548 924,97

20 894 920,78 36 230 713,74

27 684 558,40 18 318 211,23

0,00 0,00
49 112 397,10 55 685 816,72

01.01.2015 r. - 

31.12.2015 r.

01.01.2016 r. - 

31.12.2016 r.

30 810,62 35 301,92

34 322,03 31 167,21

834 235,59 1 069 841,69

17 520,35 14 851,94

480 090,59 555 281,71

63 068,26 65 591,38

41 097,89 78 971,29

1 501 145,33 1 851 007,14

0,00 128 889,89

0,00 0,00

-604 845,51 -904 066,52

-896 299,82 -1 075 830,51
0,00 0,00

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

 - podatki i opłaty

 - wynagrodzenia

 - ubezpieczenia i inne świadczenia

 - pozostałe koszty rodzajowe

Koszty według rodzaju razem

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych(Premia Zarząd)

Wyszczególnienie

Koszty według rodzaju

 - amortyzacja

 - zużycie materiałów i energii

 - usługi obce

Eksport

UE

Nota nr 18: Koszty według rodzaju

Eksport

RAZEM

Przychody ze sprzedaży towarów ,surowców i materiałów razem w tym:

Kraj

Kraj

UE

* ze sprzedaży towarów

* ze sprzedaży surowców i materiałów

* usługi udzielania pożyczek, pośrednictwa i prowizje

* usługi leasingowe 

* sprzedaż produktów

* pozostałe usługi

PRYMUS S.A.

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)

Przychody ze sprzedaży  produktów i usług, w tym:

 Struktura terytorialna

Przychody ze sprzedaży  usług razem w tym:

RAZEM

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:

Nota nr 17: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
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PRYMUS S.A.

01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

do 3 miesięcy
od 3 do 12 

miesięcy

powyżej 12 

miesięcy

0,00 0,00

23 991,56 23 991,56

0,00 0,00

23 991,56 0,00 0,00 0,00 23 991,56

01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

do 3 miesięcy
od 3 do 12 

miesięcy

powyżej 12 

miesięcy

0,00 0,00

47 432,90 17 563,23 64 996,13

0,00 0,00

47 432,90 17 563,23 0,00 0,00 64 996,13

01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

do 3 miesięcy
od 3 do 12 

miesięcy

powyżej 12 

miesięcy

0,00 0,00

14 147,59 14 147,59

0,00 0,00

0,00 0,00

14 147,59 0,00 0,00 0,00 14 147,59

01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

do 3 miesięcy
od 3 do 12 

miesięcy

powyżej 12 

miesięcy

0,00 0,00

9 694,28 9 694,28

0,00 0,00

0,00 0,00

9 694,28 0,00 0,00 0,00 9 694,28

01.01.2015 r. - 

31.12.2015 r.

01.01.2016 r. - 

31.12.2016 r.

          534 744,00               603 015,00    

                           -      

-         170 037,08                 51 090,97    

          364 706,92               654 105,97    

Nota nr 19: Przychody odsetkowe

Nota nr 20: Koszty odsetkowe

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego
RAZEM

Wyszczególnienie

Podatek dochodowy bieżący

Podatek dochodowy z dywidendy

Nota nr 21: Struktura podatku dochodowego

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 

Długoterminowe zobowiązania finansowe

Pozostałe pasywa

RAZEM

RAZEM

Wyszczególnienie
Odsetki 

zapłacone

Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:

Razem

Zobowiązania finansowe przeznaczone do 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania 

Długoterminowe zobowiązania finansowe

Pozostałe pasywa

Razem

Zobowiązania finansowe przeznaczone do 

Dłużne instrumenty finansowe

Pożyczki udzielone i odsetki bankowe

Pozostałe aktywa

RAZEM

Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:

Wyszczególnienie
Odsetki 

otrzymane

Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:

Wyszczególnienie
Odsetki 

zapłacone

Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:

Razem

Dłużne instrumenty finansowe

Razem
Odsetki 

otrzymane

Odsetki bankowe

Pozostałe aktywa

RAZEM

Wyszczególnienie



Tychy, ul. Turyńska 101

PRYMUS S.A.

01.01.2015 r. - 

31.12.2015 r.

01.01.2016 r. - 

31.12.2016 r.

1. 49 112 397,10 55 685 816,72

2. 730 043,78 407 948,16

3. 626 826,62 116 641,58

4. 0,00 0,00

50 469 267,50 56 210 406,46

1. 542 375,88 885 069,03

542 375,88 885 069,03

1. 33 698,72 100 078,76

2. 53 681,64

3. 537 415,00 21 000,00

4. 161 103,63 358 888,93

5. 559 219,13 154 479,20

6. 19 539,42 211 221,04

7. 31 001,25

8. 23 476,18

1 310 975,90 953 827,00

49 700 667,48 56 141 648,49

1. 46 896 167,99 53 030 606,55

2. 1 109 893,13 263 288,01

3. 25 680,59 29 120,06

4. 0,00 0,00

48 031 741,71 53 323 014,62

1. 1 850,10 15 184,66

2. 4 431,82 1 957,63

3. 0,00 61 829,18

4. 0,00 45 555,96

5. 0,00

6. 33 700,00 0,00

7. 384 893,66 210 371,39

8. 0,00 300,00

9. 8 427,56 12 639,08

10. 55,00 0,00

11. 0,00 152 987,20

12. 0,00 1 562,00

13. 6 963,95 150 946,12

14. 716 923,84

1 157 245,93 653 333,22

1. 8 891,80 133 542,50

2. 2 838,97 164 660,00

11 730,77 298 202,50

46 886 226,55 52 967 883,90

2 814 441,00 3 173 765,00

19% 19%

534 744,00 603 015,00

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych

Podatek dochodowy bieżący

Razem

RAZEM KOSZTY PODATKOWE

Razem

Inne korekty kosztów podatkowych

Bonus roczny zmniejszający koszty podatkowe w roku 2017

Amortyzacja podatkowa leasing operacyjny

Pozostałe koszty NKUP

Wycena 

Różnice kursowe od rozrach.krajowych NKUP

Wycena bilansowa inwestycji w nieruchomości

Inne koszty niepodatkowe w tym odpis aktuali. Na przeterminowane pożyczki

Aktualizacja wartości należności z handlowych oraz finansowych

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

Amortyzacja NKUP

Ubezpieczenia OC/AC NKUP

Koszty NewConnect NKUP

Rezerwa na przyszłe zobowiązania

Darowizna

Wycena śródroczna akcji spółki Mr Hamburger SA

Różnice kursowe niezrealizowane z wyceny bilansowej NKUP 2016

Różnice kursowe niezrealizowane rok poprzedni

Koszty bilansowe

Koszty podstawowej działalności operacyjnej

Koszty pozostałej działalności operacyjnej

Koszty finansowe

Starty nadzwyczajne
Razem

Różnice kursowe niezrealizowane rok bieżący

Razem

PRZYCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU

Przychody nie podatkowe z tyt. leasingów

Bonusy roczne  stanowiące przych.pod.2017

Rozwiązane rezerwy 

Przeszacowanie inwestycji

Wycena śródroczna i bilansowa  akcji spółki Mr Hamburger SA

Przychody będące podstawa opodatkowania w roku ubiegłym

Razem

Przychody  wyłączone z podstawy opodatkowania

Odsetki od pożyczki jed.powiazane 

Pozostałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

Zyski nadzwyczajne
Razem

Przychody  zwiększające podstawę opodatkowania

Przychody z tyt. leasingów oraz korekt sprzedaży -rabaty roczne + odsetki

Nota nr 22: Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 

dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto

Wyszczególnienie

Przychody bilansowe

Sprzedaż produktów towarów i usług



Tychy, ul. Turyńska 101

PRYMUS S.A.

kwota ujemnej 

różnicy 

przejściowej

stawka 

podatku 

odroczonego

kwota aktywów

kwota 

ujemnej 

różnicy 

przejściowej

stawka podatku 

odroczonego
kwota aktywów

1) rezerwa badanie 6 000 19% 1 140 3 000 19%                         570    

2)
rezerwa premia 

Zarządu
110 900 19% 21 071 128 890 19%                    24 489    

3) różnice kursowe 25 569 19% 4 858 45 556 19%                      8 656    

4)
odpis 

aktualiz.należnosci
189 027 19% 35 915 151 921 19%                    28 865    

5) rezerwa Sobet 1 189 035 19% 225 917 0 19%                             -      

6) RMP pożyczki 63 914 19% 12 144 0 19%                             -      

7)
należn.z tyt. 

leasingów
425 899 19% 80 921 593 355 19%                  112 737    

8)
korekty 2016 

należności
24 287 19% 4 615 75 395 19%                    14 325    

9) rezerwy pozostałe 160 507 19% 30 496 0 19% 0

19% 0 19% 0

2 195 138 x 417 077 998 117 x 189 642

1) 19% 0,00 19% 0,00

0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

1) 19% 0,00 19% 0,00

0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

417 077,00 189 642,00

kwota dodatnia 

różnicy 

przejściowej

stawka 

podatku 

odroczonego

kwota rezerwy

kwota 

dodatnia 

różnicy 

przejściowej

stawka podatku 

odroczonego
kwota rezerwy

60 806 19% 11 553 42 622 19% 8 098

522 829 19% 99 338 615 479 19% 116 941

2 211 198 19% 420 127 2 230 636 19% 423 821

33 699 19% 6 403 36 164 19% 6 871

19% 0 164 544 19% 31 263

2 828 532 x 537 421 3 089 445 x 586 994

19% 0,00 19% 0,00

0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

19% 0,00 19% 0,00

0,00 x 0,00 0,00 x 0,00

537 421,00 586 994,00

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych

OGÓŁEM

RAZEM

1)

1) 

RAZEM

- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitałów

1) różnice kursowe

2) wycena bilansowa       

3) przeszacowanie 

4) pożyczki udzielone 

5) bonusy i rabaty roczne 

RAZEM

OGÓŁEM

Tytuł zdarzenia

B.Z. 31.12.2015 B.Z. 31.12.2016

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy BIEŻĄCEGO ROKU

Nota nr 24: Rezerwa  z tytułu odroczonego podatku dochodowego

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku

RAZEM

- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych

RAZEM

- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego

RAZEM

Tytuł zdarzenia

B.Z. 31.12.2015 B.Z. 31.12.2016

Nota nr 23: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
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01.01.2015 r. - 

31.12.2015 r.

01.01.2016 r. - 

31.12.2016 r.

    2 603 535,93        3 992 526,87    

2 603 535,93 3 992 526,87

2 603 535,93 3 992 526,87

01.01.2015 r. - 

31.12.2015 r.

01.01.2016 r. - 

31.12.2016 r.

30 810,62 35 301,92

30 810,62 35 301,92

0,00 -7 263,18

0,00 -7 263,18

-329 058,10 -542 423,83

-295 359,38 -506 259,45

-33 698,72 -36 164,38

0,00

82 117,35 98 400,71

-17 085,41 0,00

4 024,47 0,00

95 178,29 98 400,71

417 948,28 98 944,43

417 948,28 98 944,43

64 079,58 7 759,67

64 079,58 7 759,67

-3 149 262,68 -1 695 573,03

-3 149 262,68 -1 695 573,03

192 862,46 -1 102 381,06

192862,46 -   1 102 381,06    

-      248 560,51           220 694,84    

-      255 257,59           436 172,95    

       167 307,20    -          6 739,82    

-      160 610,12    -      208 738,29    

575 716,42 320 921,83

559 219,13 92 650,02

16 136,62 0,00

360,67 2 355,18

225 916,63błąd z lat ubieglych

Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:
aktualizacja wyceny inwestycji -akcje Mr Hamburger SA

środki trwałe przekazane w leasing

opłaty związane z pożyczką 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z 
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu

zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń miedzyokresowych wynikająca z bilansu

zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:

zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu

Zmiana należności wynika z następujących pozycji:

Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:
bilansowa zmiana stanu zapasów

bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:
Zysk/(Strata) ze zbycia środków trwałych

Zysk/(Strata) ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji (nieruchomość i pożyczka)

odsetki otrzymane dotyczące działalności inwestycyjnej

odsetki naliczone dotyczące działalności inwestycyjnej

dywideny otrzymane

Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:

Zyski(straty) z tytułu róznic kursowych

Różnice kursowe

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:
odsetki zapłacone dotyczące działalności finansowej

odsetki naliczone dotyczące działalności finansowej

inne aktywa pieniężne

Środki pieniężne w bilansie

Różnice kursowe z wyceny bilansowej

Aktywa pieniężne kwalifikowane jako ekwiwalenty środków pieniężnych na potrzeby 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ogółem wykazane w rachunku przepływów 

Wyszczególnienie

zmiana rozliczeń miedzyokresowych przychodów z tytułu odsetek

PRYMUS S.A.

Nota nr 25: Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Amortyzacja
amortyzacja wartości niematerialnych

amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych



Tychy, ul. Turyńska 101

01.01.2015 r. - 

31.12.2015 r.

01.01.2016 r. - 

31.12.2016 r.

1 0,00 0,00

2 4,00 5,00

4,00 5,00

01.01.2015 r. - 

31.12.2015 r.

01.01.2016 r. - 

31.12.2016 r.

1 134 060,94 206 440,93

2 0,00 0,00

3 161 540,00 160 314,07

295 600,94 366 755,00

01.01.2015 r. - 

31.12.2015 r.

01.01.2016 r. - 

31.12.2016 r.

1 6 200,00 6 000,00

2

3

4

6 200,00 6 000,00

W prezentowanym okresie w Spółce nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które zostałyby ujęte w sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego.

Nota nr 30: Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 

obrotowego,  w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nota nr 26: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

W prezentowanym okresie w Spółce dokonano wykrycia błędu wpływającego na wynik finansowy w poprzednim, 2015 roku. Błąd spowodowany był 

bezzasadnym utworzeniem aktywów z tytułu  podatku odroczonego od odpisu aktualizującego,  utworzonego od kapitau pożyczki, której spłacalność jest 

małoprawdopodobna. Kwota zawyżenia aktywów z powyższego tytułu wyniosła 225 916,63 zł. Błąd ten został ujawniony i skorygowany poprzez zmniejszenie 

kapitałów własnych Spółki na dzień 31.12.2016r. Kwota korekty została ujęta zarówno w bilansie jak i zestawieniu zmian w kapitałach własnych Spółki.              W 

prezentowanym okresie nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

Nota nr 31: Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym

Usługi doradztwa podatkowego

Inne usługi poświadczające

Pozostałe usługi

Razem

Na dzień bilansowy Spółka posiadała w aktywach pożyczkę udzieloną Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Łanoszce. Umowa pożyczki została zawarta w 

dniu 20 września 2016r, kwota kapitału udzielonej pożyczki wynosiła na dzień 31.12.2016r. 500 000,00 zł. Pożyczka została udzielona na okres od dnia 29.09.2016  

do dnia 23.09.2017. Pożyczka udzielona na warunkach rynkowych, opłaty ustalone w umowie wynosiły odpowiednio: opłata manipulacyjna-12 500,00 zł, odsetki 

za cały okres obowiązywania umowy - 50 000,00 zł. W dniu 02 stycznia 2017 Spółka zawarła z Panem Adamem Łanoszką porozumienie dotyczące skrócenia 

okresu na jaki została udzielona pożyczka, dokonując stosownej korekty naliczonych odsetek. Pożyczka została spłacona w całości w dniu 05 stycznia 2017.

PRYMUS S.A.

Nota nr 29: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych

Grupy zawodowe

Nota nr 27: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej 

grupy osobno) za rok obrotowy

Razem

Organy administrujące

Wyszczególnienie

Organy zarządzające

Obowiązkowe badania rocznego sprawozdania finansowego

Pracownicy nieprodukcyjni

Pracownicy produkcyjni

Wyszczególnienie

Razem

Organy nadzorujące

Nota nr 28: Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład  

organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) ze 

wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty
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PRYMUS S.A.

Przychody Koszty

1 24 160 528,13 23 410 766,54

2 4 878 304,89 4 458 895,73

3 2 874 155,35 2 405 064,35
4 Mp Project Invest Sp. zo.o. 151 526,93 0,00
5 1 044,66 0,00

32 065 559,96 30 274 726,62

Nota nr 34: Informacja o jednostkach powiązanych oraz w których Spółka posiada zaangażowanie  w kapitale
a) 

Rok ubiegły
Rok 

bieżący
Rok ubiegły Rok bieżący

946 660 997 654 10 560 000 10 560 000

3 203 956 3 100 225 700 000 700 000

Spółka nie posiada innych informacji, które miałyby istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wyniku finansowego w prezentowanym okresie.

Rodzaj waluty Wartość kursu Nr tabeli Data

1 EUR 4,4240 252/A/NBP/2016 30-12-2016

2 EUR 4,4240 252/A/NBP/2016 30-12-2016

3 EUR 4,4240 252/A/NBP/2016 30-12-2016

Spółka posiadała 36% udziałów w 

kapitale zakładowym
MP Project Invest Sp. zo.o.

Nota nr 35: Występowanie niepewności co do możliwości kontynuowania działalności

Nota nr 33: Informacje o transakcjach w trakcie roku obrotowego  z jednostkami powiązanymi oraz z jednostkami w 

których Spółka posiada zaangażowanie w kapitale

LENTEX S.A.

Pd profil Sp. zo.o.

Razem

Spółka posiadała 14,99% udziałów w 

kapitale zakładowym

Dane

Mp Project Invest Sp. zo.o.

Nota nr 32: Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny 

oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, 

finansową i wynik finansowy  jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w 

kapitale (funduszu) własnym

za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Nota nr 36: Inne informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej, majątkowej oraz wynik finansowy  jednostki

Nazwa i siedziba Podstawa prawna

Kapitał własny, w tyś. złw tym: Kapitał podstawowy w tys. zł 

Art. 57 pkt.1  ustawy o rachunkowości 

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

Pozycja sprawozdawcza

Mr Hamburger SA. ., ul. Wapistów 15 B, 41-215 Sosnowiec Art. 57 pkt.1  ustawy o rachunkowości 

Należności z tytułu dostaw

Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Nota nr 37: Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich 

wyceny

Zobowiązania z tytułu dostaw

Mr Hamburger SA

Nazwa i siedziba jednostki powiązanej

GAMRAT S.A.

Mr Hamburger S.A.

Wyszczególnienie

a) Na dzień bilansowy Spółka  posiada jedną jednostkę powiązaną. W trakcie roku obrotowego występowały powiązania z innymi jednostkami, poprzez ich 

zaangażowanie w kapitale PRYMUS SA. Powiązania te wygasły w trakcie roku, na dzień 31.12.2016 jednostką powiązaną z PRYMUS S.A. jest tylko spółka MP 

Project Inwest Sp. zo.o. Poniżej prezentowane są transakcje handlowe , które miały miejsce w trakcie roku obrotowego. 

b) Podstawowe dostępne dla Spółki dane charakteryzujące  jednostki  powiązane oraz w których Spółka posiada zaangażowanie w kapitale w danym i ubiegłym 

roku obrotowym:

W roku obrotowym Spółka dokonała zmiany ujęcia i prezentacji kwot związanych z naliczeniem premii z zysku dla Zarządu Spółki. W latach ubiegłych premia ta 

naliczana była na koniec roku obrotowego, a kwoty prezentowane w rachunku zysku i strat w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Od  3 kwartału roku 2016 

decyzją Zarządu Spółki, premia jest naliczana kwartalnie, proporcjonalnie do zysku za dany kwartał i prezentowana w rachunku zysków i strat, w pozycji kosztów 

ogólnych Zarządu. Prezentacja w bilansie pozostała bez zmian- kwota naliczonej premii ujęta jest w pozostałych rezerwach.
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Wartość 

bilansowa

2 084 625,45

1 054 190,94

2 536 164,38

3 992 526,87

brak

3 071 117,44

Występowanie w Spółce

Spółka nie prowadzi prac rozwojowych

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych

W Spółce nie wystapiła działaność zaniechana.

W Spółce nie występuja środki trwałe w budowie.

W Spółce nie wystapiły przychody i koszty o 

nadzwyczajnej wartości 

W prezentowanym okresie Spółka nie była straoną 

umów, które nie zostały uwzględnione w bilansie, a 

które miałyby  wpływ na ocenę sytuacji majatkowej, 

finansowej oraz wyniku finansowego Spółki.

W prezentowanym okresie w Spółce nie wystapiły 

transakcje zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Miejscowość:  Tychy

Data:  17 marca 2017

Prezes Zarządu : Ewa Kobosko

Sprawozdanie sporządziła: Beata Bernaś

Informacja o kosztach wytworzenia środków trwałych w budowie

Informacja o kwocie i charakterze przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartosci lub które 

wystapiły incydentalnie

Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych 

w bilansie

Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe, 

w tym z jednostaki powiązanymi lub jednostaki w których Spółka posiada zaangażowanie w 

kapitale

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena wiarygodności kredytowej jest 

przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej kwoty. Na dzień bilansowy nie występowała znacząca 

koncentracja ryzyka kredytowego wynikającego z działalności handlowej.

Spółka jest narażona na ryzyko kredytowe również w związku ze swoją działalnością finansową – udzielaniem pożyczek, leasingu oraz faktoringu. Szczególnie 

wnikliwej analizie poddawani są potencjalni pożyczkobiorcy. W przypadku zawarcia umowy ich kondycja  monitowana jest na bieżąco. Zarząd przywiązuje 

dużą wagę do zabezpieczenia transakcji finansowych. Zgodnie z procedurami zabezpieczenia w takich transakcja stanowią: weksle, notarialne poddanie się 

egzekucji z art. 777 kpc, hipoteka, cesja wierzytelności.

Wyszczególnienie

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy

Kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także 

wekslowych nie wykaznych w bilansie

Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działaności zaniechanej w trakcie roku obrotowego

Nota nr 41: Inne dodatkowe informacje i obajśnienia

Nota nr 40: Informacje na temat ryzyka kredytowego

Nota nr 39: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Prymus S.A posiada akcje spółki Mr Hamburger SA z siedzibą w Sosnowcu, akcje te są notowane na rynku Newconnect. Wartość bilansowa instrumentów 

finansowych - akcji, wycenianych w wartości godziwej wynosi 2 084 625,45 zł.  Skutki wyceny bilansowej zostały zaliczone odpowiednio  do przychodów  

finansowych okresu sprawozdawczego. 

- instrumenty pochodne

Pozostałe zobowiązania finansowe kredyt w rachunku bieżącym brak

Środki pieniężne
gotówka, środki pieniężne na 

rachunkach bankowych
Zobowiązania finansowe przeznaczone do 

obrotu, w tym:
brak brak

Pożyczki udzielone i należności własne pozostałe jednostki okres spłaty pożyczek nie przekracza 12 miesięcy 

Pożyczki udzielone 
jednostka w której PRYMUS SA 

posiada udziały
okres spłaty pożyczek  nie przekracza 12 miesięcy 

- instrumenty pochodne

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
akcje spółek notowanych na 

GPW
przeznaczone do zbycia w okresie 1 roku

PRYMUS S.A.

Nota nr 38: Charakterysytka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie Charakterystyka (ilość)
Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy 

pieniężne

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 


