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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Podstawowe informacje o Emitencie 

 
 

 
 

Adres: 43-100 Tychy, ul. Turyńska 101 

 

NIP: 954-00-09-883 

 

REGON: 272285799 

 

KRS: 0000395229 
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Katowicach; 
 

 

Kapitał zakładowy: 1.900.004,20 zł 

 

 

 

1.2. Organy Spółki 

 

 

Zarząd 

Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków.  

Członków Zarządu powołuje się na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Każdorazowo Rada 

Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu danej kadencji. 

 

 

Zarząd obecnej kadencji: 

 

Ewa Kobosko – Prezes Zarządu 
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Rada Nadzorcza: 

 

Rada Nadzorcza zgodnie z § 18 Statutu Emitenta składa się od 5 do 9 członków powołanych 

na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. 

 

 

Skład Rady Nadzorczej: 

 

Anna Pawlak – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adrian Moska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Magdalena Frąckowiak – Członek Rady Nadzorczej 

Anna Tobiasz – Członek Rady Nadzorczej 

Adam Łanoszka – Członek Rady Nadzorczej 

 

 

 

 

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 
 
 
Podsumowanie najważniejszych danych finansowych za okres sprawozdawczy 
 
Spółka prezentuje kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku wraz 

z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku poprzedniego.  
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Wybrane dane finansowe w ujęciu: III kwartał 2014 r., II kwartał 2014 r.,  

III kwartał 2013 r., 

 

 

 

 

 
 

 

Rysunek nr 1. Porównanie kwartalnych danych finansowych 

 - III kwartał 2014 r., III kwartał 2013 r. do II kwartał 2014 r. 
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2.1. Skrócony bilans 

 
Tabela zawiera wybrane dane z bilansu Spółki (w PLN) 
 

BILANS NA 30.09.2014 r. 

    

AKTYWA Stan na 30.09.2014 r. Stan na 30.09.2013 r. 

A. AKTYWA TRWAŁE 1 865 390,75 2 137 359,57 

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe 30 612,49 129 673,39 

III.  Należności długoterminowe 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 1 770 337,40 1 793 968,18 

V. 
Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 64 440,86 213 718,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 13 728 955,16 15 052 124,32 

I. Zapasy 307 761,75 267 226,80 

II. Należności krótkoterminowe 5 255 993,51 6 218 174,94 

III. Inwestycje krótkoterminowe 8 156 701,33 8 491 483,09 

IV. 
Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 8 498,57 75 239,49 

AKTYWA RAZEM 15 594 345,91 17 189 483,89 

    

PASYWA Stan na 30.09.2014 r. Stan na 30.09.2013 r. 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 12 733 766,08 12 462 917,80 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1 900 004,20 2 000 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)     

III. Udziały (akcje) własne (-)   -1 514 937,00 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 9 732 261,93 10 238 397,38 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych     

VIII. Zysk (strata) netto 1 101 499,95 1 739 457,42 

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego(-)     

B. 
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 2 860 579,83 4 726 566,09 

I. Rezerwy na zobowiązania 482 709,22 384 545,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 337 919,21 4 342 021,09 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 39 951,40 0,00 

PASYWA RAZEM 15 594 345,91 17 189 483,89 
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2.2. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny (w PLN).  Tabela zawiera dane z rachunku zysków i strat. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) 

Lp. Wyszczególnienie 

III kwartał 2014 III kwartał 2013 2014 2013 

01.07.2014 r. - 
30.09.2014 r. 

01.07.2013 r. - 
30.09.2013 r. 

narastająco    
01.01.2014 r. - 
30.09.2014 r. 

narastająco    
01.01.2013 r. - 
30.09.2013 r. 

A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 158 409,17 9 534 026,97 27 587 971,83 27 047 814,29 

   - od jednostek powiązanych 3 085 427,64   12 351 631,99   

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 528 949,44 427 035,88 1 359 012,38 1 211 866,86 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13 629 459,73 9 106 991,09 26 228 959,45 25 835 947,43 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 878 139,80 8 583 343,87 24 731 234,25 24 496 342,14 

   - jednostkom powiązanym 2 726 494,95   11 100 321,14   

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 183 398,73 174 463,11 456 934,74 509 919,29 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 694 741,07 8 408 880,76 24 274 299,51 23 986 422,85 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 1 280 269,37 950 683,10 2 856 737,58 2 551 472,15 

D. Koszty sprzedaży  174 434,60 220 507,60 481 766,74 530 829,17 

E. Koszty ogólnego zarządu 219 585,80 218 665,15 791 663,64 777 339,63 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) 886 248,97 511 510,35 1 583 307,20 1 243 303,35 

G. Pozostałe przychody operacyjne 76 209,15 106 438,59 210 950,08 255 992,61 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych         

II. Dotacje         

III. Inne przychody operacyjne 76 209,15 106 438,59 210 950,08 255 992,61 

H. Pozostałe koszty operacyjne 865,58 110 161,50 15 088,21 130 889,54 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych         

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych         

III. Inne koszty operacyjne 865,58 110 161,50 15 088,21 130 889,54 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) 

Lp. Wyszczególnienie 

III kwartał 2014 III kwartał 2013 2014 2013 

01.07.2014 r. - 
30.09.2014 r. 

01.07.2013 r. - 
30.09.2013 r. 

narastająco    
01.01.2014 r. - 
30.09.2014 r. 

narastająco    
01.01.2013 r. - 
30.09.2013 r. 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 961 592,54 507 787,44 1 779 169,07 1 368 406,42 

J. Przychody finansowe 39 759,53 168 562,57 131 255,98 585 908,83 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     0,00 63 875,48 

   - od jednostek powiązanych         

II. Odsetki, w tym: 38 869,76 95 926,44 131 255,98 130 119,30 

   - od jednostek powiązanych         

III. Zysk ze zbycia inwestycji   72 636,13 0,00 72 636,13 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji       318 224,96 

V. Inne 889,77   0,00 1 052,96 

K. Koszty finansowe 87 380,26 38 731,36 384 728,10 21 483,83 

I. Odsetki, w tym: 913,96 1 013,43 1 050,30 21 483,83 

   - od jednostek powiązanych         

II. Strata ze zbycia inwestycji         

III. Aktualizacja wartości inwestycji 86 466,30   374 687,30   

IV. Inne   37 717,93 8 990,50   

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) 913 971,81 637 618,65 1 525 696,95 1 932 831,42 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 0,00 0,00 0,00 0,00 

I. Zyski nadzwyczajne         

II. Straty nadzwyczajne         

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) 913 971,81 637 618,65 1 525 696,95 1 932 831,42 

O. Podatek dochodowy 141 399,00 64 458,00 424 197,00 193 374,00 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)         

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) 772 572,81 573 160,65 1 101 499,95 1 739 457,42 
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2.3. Skrócone zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

III kwartał 2014 III kwartał 2013 2014 2013 

01.07.2014 r. - 
30.09.2014 r. 

01.07.2013 r. - 
30.09.2013 r. 

narastająco    
01.01.2014 r. - 
30.09.2014 r. 

narastająco    
01.01.2013 r. - 
30.09.2013 r. 

I. Kapitał (fundusz) własny na 
początek okresu (BO) 11 961 193,27 13 404 694,15 13 057 269,28 12 238 397,38 

I.a 
Kapitał (fundusz) własny na 
początek okresu (BO), po 
korektach 11 961 193,27 13 404 694,15 13 057 269,28 12 238 397,38 

II. Kapitał (fundusz) własny na 
koniec okresu (BZ) 12 733 766,08 12 462 917,80 12 733 766,08 12 462 917,80 

III. 

Kapitał (fundusz) własny, po 
uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia 
straty)  12 733 766,08 12 462 917,80 12 733 766,08 12 462 917,80 
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2.4. Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia 

 

Lp. Wyszczególnienie 

III kwartał 2014 III kwartał 2013 2014 2013 

01.07.2014 r. - 
30.09.2014 r. 

01.07.2013 r. - 
30.09.2013 r. 

narastająco    
01.01.2014 r. - 
30.09.2014 r. 

narastająco    
01.01.2013 r. - 
30.09.2013 r. 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk / Strata netto 772 572,81 573 160,65 1 101 499,95 1 739 457,42 

II. Korekty razem  -777 222,53 -855 162,18 -1 958 801,41 -2 273 213,04 

III. 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej (I+II) -4 649,72 -282 001,53 -857 301,46 -533 755,62 

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 2 349 966,07 2 448 141,82 3 513 481,69 6 461 925,11 

II. Wydatki 2 080 972,32 888 327,96 5 982 369,54 2 676 627,58 

III. 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 268 993,75 1 559 813,86 -2 468 887,85 3 785 297,53 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00 

II. Wydatki 1 426 967,41 1 515 950,43 1 426 053,45 2 173 583,37 

III. 
Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej   (I-II) -1 426 967,41 -1 515 950,43 -1 426 053,45 -2 173 583,37 

D. 
Przepływy pieniężne netto 
razem -1 162 623,38 -238 138,10 -4 752 242,76 1 077 958,54 

E. 
Bilansowa zmiana stanu 
środków pieniężnych, w tym -1 162 623,38 -238 138,10 -4 752 242,76 1 316 096,64 

  
- zmiana stanu środków 
pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych         

F. 
Środki pieniężne na początek 
okresu 2 231 437,03 2 210 588,96 5 821 056,41 894 492,32 

G. 
Środki pieniężne na koniec 
okresu (F+D), w tym 1 068 813,65 1 972 450,86 1 068 813,65 1 972 450,86 

  
- o ograniczonej możliwości 
dysponowania         
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3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, 
W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) 
RACHUNKOWOŚCI. 

 

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego    
       
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające 
z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi. 
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły w okresie 
sprawozdawczym, spełniając nadrzędne zasady rachunkowości. 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 1/2014 z dnia 01.01.2014 wprowadzono zmiany do polityki 
rachunkowość PRYMUS S.A. w zakresie wyceny inwestycji krótkoterminowych. Dotychczas 
obowiązująca polityka rachunkowości przewidywała aktualizację wyceny inwestycji 
krótkoterminowych na dzień 31 grudnia roku obrotowego według wartości rynkowej, 
zmienione zapisy przewidują aktualizację wyceny tychże inwestycji według wartości 
rynkowej na każdy ostatni dzień kwartału w roku obrotowym. Zmiana polityki rachunkowości 
w powołanym zakresie podyktowana była zasadami ostrożności oraz istotności mających na 
celu rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. 
 
 
 
Stosowane zasady rachunkowości: 

    

       
Przychody i koszty      

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

Odsetki       
Przychody odsetkowe są ujmowane w momencie ich naliczenia.  
 
Dywidendy       

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 innych dzień prawa do dywidendy. 

       
Rachunek przepływów pieniężnych     

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią. 
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Wartości niematerialne i prawne     

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów 
poniesionych na ich wytworzenie i umarzane są metodą liniową. 

       
Środki trwałe      

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. 
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje 
w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania.  
 
Inwestycje       

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.  
       
Inwestycje w nieruchomości     

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. 

       
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. 
       
Leasing finansowy 
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. Odpisy aktualizujące ujmuje się w pozostałych 
kosztach operacyjnych. 
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 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. 
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.  
 
Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy stanowią zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.  
       
Podatek dochodowy 
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część 
odroczoną. 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla 
potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym. 

 
Różnice kursowe 
Wycenę różnic kursowych dokonuje się na koniec roku bilansowego. Różnice kursowe 
wynikające z wyceny 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 
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.  
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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. 
Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym 
wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia. 
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. 
Przyjęta metoda wyceny aktualizacji wartości inwestycji polega na jednorazowej aktualizacji 
przeprowadzanej na ostatni dzień kwartału roku obrotowego, skutki aktualizacji zalicza się 
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

 

 
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.  
 

Aktywa finansowe niezakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży. 

 

 
 

 

 

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ 
EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM 
NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW  I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM 
CHARAKTERZE, MAJĄCYM WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 

 

 

W trzecim kwartale 2014 r. Spółka uzyskała przychody w wysokości  14.158 tys. zł. 

W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego były to przychody wyższe 

o 4.624 tys. zł, co stanowi wzrost o 48,5%.  

Bieżący okres sprawozdawczy był rekordowym kwartałem pod względem wielkości 

osiągniętych przychodów w historii Emitenta. W lipcu, sierpniu i wrześniu 2014 roku Spółka 

wyrównała spadek przychodów, który wystąpił w pierwszym i drugim kwartale bieżącego 

roku. Obniżenie przychodów w okresie 01-06.2014 r. spowodowane było niedoborem  

na rynku monomeru octanu winylu (VAM) – głównego składnika dyspersji polioctanu winylu, 

których Emitent jest dystrybutorem. Sytuacja braku octanu winylu pojawiła się w marcu 
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bieżącego roku i związana była z niepokojami politycznymi na Ukrainie, gdzie zlokalizowane 

są dwie fabryki tego surowca oraz wstrzymaniem dostaw z terenu Rosji. Niedobór VAM 

doprowadził do ograniczenia produkcji dyspersji opartych o ten surowiec, a co za tym idzie 

doszło do zmniejszenia przychodów ze sprzedaży dyspersji realizowanej przez Emitenta  w 

pierwszym i drugim kwartale 2014 roku.  

Dostępność octanu winylu powoli się stabilizuje, jednak trudno mówić o powrocie  

do sytuacji z roku poprzedniego. Podstawowym problemem na rynku dyspersji jest wzrost 

cen octanu winylu, a tym samym wzrost cen dyspersji produkowanych w oparciu o ten 

monomer. Istnieje zagrożenie, że w związku z wysokim poziomem cen niektóre firmy zmienią 

technologię produkcji, zamieniając dyspersje oparte o polioctan winylu na dyspersje na bazie 

styrenu i akrylu. Może to mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży dyspersji 

produkowanych przez Duslo a.s., których Emitent jest dystrybutorem.  

Należy również podkreślić, że pomimo wzrostu cen monomeru octanu winylu, fabryki 

zintegrowane surowcowo są w stanie zaproponować relatywnie tańsze dyspersje w stosunku 

do fabryk nastawionych na zakup VAM na zewnątrz. Duslo a.s., którego Emitent jest 

dystrybutorem nie posiada instalacji do samodzielnej produkcji VAM, który stanowi dla nich 

bazę do produkcji dyspersji. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest konieczność obniżenia 

marży przez Emitenta w celu utrzymania pozycji konkurencyjnej.  

Osiągnięcie w trzecim kwartale przychodów ze sprzedaży na poziomie 14.158 tys. zł możliwe 

było na skutek zwiększenia aktywności w zakresie sprzedaży plastyfikatorów oraz produktów 

gotowych – głównie bejcy do drewna, mającej zastosowanie jako środek koloryzujący 

i opóźniający zapłon materiałów nieorganicznych, zwłaszcza drewna i drewnopochodnych. 

Produkt ten jest używany na skalę przemysłową do tworzenia mieszanin chłodzących oraz 

kąpieli galwanicznych. 

 

 

Zysk z działalności operacyjnej w prezentowanym okresie ukształtował się na poziomie 

962 tys. zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego zysk z działalności 

operacyjnej wzrósł o 454 tys. tj. o 89%.  

W okresie dziewięciu miesięcy roku bieżącego zysk operacyjny Spółki wyniósł 1.779 tys. zł 

i wzrósł w porównaniu do trzech kwartałów 2013 roku o 411 tys. zł., tj. o 30%. 

 

Zysk brutto za trzeci kwartał 2014 roku wyniósł 914 tys. zł. Wynik ten jest wyższy  

od osiągniętego w analogicznym okresie o 276 tys. zł, tj. o 43%.  

Zysk netto za prezentowany okres wyniósł 773 tys. zł. W porównaniu do trzeciego kwartału 

2013 roku zysk netto wzrósł o 199 tys. (35%). 

 

 

Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Na dzień 30.09.2014 r. stan środków pieniężnych 

wynosił 1.069 tys. zł.  Prymus S.A. posiada ponadto możliwość korzystania z linii kredytowej 
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w wysokości 2.000.000 zł. Środki te są postawione do dyspozycji Spółki i mogą być 

wykorzystane w miarę potrzeb. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie korzysta 

z linii kredytowej, gospodarując jedynie środkami własnymi. 

 

Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.09.2014 r. wynosi 5.256 tys. zł, w tym 

należności przeterminowane z działalności handlowej stanowią 908 tys. zł. W porównaniu 

z rokiem 2013 poziom należności obniżył się o 962 tys. zł. Ściągalność tych należności nie 

budzi niepokoju. W przypadku wątpliwości podejmowane są kroki zmierzające  

do egzekwowania należności na drodze sądowej.  

 

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2014 r. wynoszą 2.338 tys. zł. W porównaniu 

z okresem analogicznym roku ubiegłego poziom zobowiązań krótkoterminowych obniżył się 

o 2.004 tys. zł.  

Zobowiązania krótkoterminowe mają związek z bieżącą działalnością Spółki i są terminowo 

regulowane.  Emitent nie posiada zobowiązań długoterminowych. 

 

Zapasy stanowią pozycję w wysokości 308 tys. zł i w porównaniu z 30.09.2013 r. nastąpił ich 

wzrost o 41 tys. zł. 

 

Inwestycje długoterminowe Spółki obejmują wartość nieruchomości położonej 

w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej o powierzchni 0,7652 ha oraz część kapitałową wartości 

należności z tytułu udzielonych leasingów finansowych (łączna kwota inwestycji 

długoterminowych na ostatni dzień trzeciego kwartału wynosi 1.770 tys. zł). 

 

Inwestycje krótkoterminowe Emitenta stanowią pozycję w wysokości 8.157 tys., na którą 

składają się krótkoterminowe aktywa finansowe, udzielone przez Emitenta pożyczki, raty 

kapitałowe od udzielonych leasingów oraz środki pieniężne.  

 

Wartość księgowa akcji na dzień 30.09.2014 r. wyniosła 1,34 zł/akcję.  

 

 

5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH 
W RAPORCIE. 

 

Spółka nie zamieszczała prognoz finansowych.  

Zarząd Spółki będzie kontynuował przyjętą strategię działalności w oparciu o doświadczenia 

z lat ubiegłych oraz sytuację rynkową. 
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6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI PRZEWIDZIANYCH 
W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI.  

 
 
Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tych punktem.  
 
 
 

7. INFORMACJE O AKTYWNOŚCI NASTAWIONEJ NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 
INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA. 

 
W okresie sprawozdawczym Emitent nie podejmował takiej aktywności. 

 
 

8. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGŁYCH 
KONSOLIDACJI.  

 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.  
 

 

9. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH. 

 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.  
 
 
 

10. STRUKTURA AKCJONARIATU 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 

1.900.004,20 zł i dzieli się na 9.500.021 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości 

nominalnej 0,20 zł.  

W dniu 23.07.2014 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji obniżenia 

kapitału zakładowego o kwotę 99.995,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt groszy), tj. z kwoty 2.000.000,00 zł 

(słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 1.900.004,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 
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tysięcy cztery złote dwadzieścia groszy). Obniżenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku 

umorzenia 499.979 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

siedemdziesiąt dziewięć) akcji spółki Prymus S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: 

dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła na podstawie umów cywilnoprawnych w 

dniach 19.08.2013 r. - 29.08.2013 r., w ramach skupu akcji własnych, prowadzonego na 

podstawie i w wykonaniu uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 

17.06.2013 r.  

Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego na kapitał zakładowy składa się 

9.500.021 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji o wartości 

nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) dających prawo do 9.500.021 (słownie: dziewięć 

milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

W dniu 16 września 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

podjął Uchwałę nr 791/14, mocą której stwierdził, że w związku z umorzeniem 499.979 

(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) 

akcji zwykłych na okaziciela spółki Prymus S.A., (które zostały nabyte i umorzone przez 

Spółkę) z dniem 18 września 2014 r. kodem PLPRMUS00013 oznaczonych jest 9.500.021 

(słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela 

spółki Prymus S.A. 

 

 

Na dzień 14. listopada 2014 r. struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem 

akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w głosach na walnym zgromadzeniu przedstawia się 

następująco: 

 

 

 

ILOŚĆ AKCJI 
UDZIAŁ W 
KAPITALE 

ZAKŁADOWYM 

ILOŚĆ 
GŁOSÓW 

UDZIAŁ   
W GŁOSACH 

Krzysztof Moska          2 651 307     27,91%    2 651 307     27,91% 

Gamrat S.A.          2 600 892     27,38%    2 600 892     27,38% 

Leszek Sobik wraz z SOBIK Zakład 
Produkcyjny Spółka z o.o. Spółka 
Komandytowa 

1 611 373 16,96% 1 611 373 16,96% 

Ewa Kobosko              835 231     8,79%       835 231     8,79% 

Carlson Ventures International Limited              500 150     5,26%       500 150     5,26% 

Pozostali          1 301 068     13,70%    1 301 068     13,70% 

Razem:          9 500 021     100,00%    9 500 021     100,00% 
 
Tabela 1.  Struktura Akcjonariatu Emitenta 
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Wykres nr 1: Struktura akcjonariatu Emitenta 

 
 
 

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

 

Zatrudnienie w prezentowanym okresie wyniosło 5 osób na 5 pełnych etatów.  

Spółka w swojej działalności korzysta z usług outsourcingowych, powierzając zadania 

wspomagające główną działalność podmiotom zewnętrznym (m.in. usługi prawne, 

informatyczne). Emitent działa również w oparciu o umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.  

Taka strategia pozwala na redukcję kosztów oraz uzyskanie dostępu do usług najwyższej 

jakości. 

 

 

Krzysztof Moska; 
27,91% 

Gamrat S.A.; 27,38% 

Leszek Sobik z SOBIK 
Zakł. Prod. Sp. z o.o. 
Sp. Komandytowa; 

16,96% 

Ewa Kobosko; 8,79% 

Carlson Ventures 
International 

Limited; 5,26% Pozostali; 13,70% 

Struktura akcjonariatu Prymus S.A. 



 
ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy 
tel.: +48 32 216 96 44; fax: +48 32 216 97 31 
 

Raport za III kwartał 2014 roku   20 Strona 

12. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU 
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM. 

 

Trzeci kwartał 2014 roku to okres aktywności w zakresie przyjętej polityki sprzedaży  

w zakresie: 

 

1. surowców chemicznych (plastyfikatory, tworzywa do przetwórstwa tworzyw 

sztucznych, dyspersje),  

2. produktów gotowych (preparaty gruntujące, kleje, bejca do drewna),  

3. działalności finansowej (udzielanie leasingów i pożyczek).  

 

 

 

Na szczególną uwagę zasługują działania podjęte przez Emitenta, mające na celu zwiększenie 

sprzedaży plastyfikatorów oraz produktów gotowych (głównie bejcy do drewna). Aktywność 

w tych dwóch segmentach pozwoliła na wyrównanie spadku sprzedaży, który wystąpił  

w pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku z powodu braku surowca do produkcji 

dyspersji, których Spółka jest dystrybutorem.  

Emitent wiąże duże nadzieje z rozwojem plastyfikatorów, mających zastosowanie  

w przetwórstwie tworzyw sztucznych oraz przemyśle farb i lakierów. Szczególny nacisk 

Spółka kładzie na plastyfikatory „bezftalanowe”, które zgodnie z polityką mającą na celu 

ochronę środowiska, w perspektywie kilku lat zastąpią plastyfikatory na bazie ftalanów. 

Emitent prowadzi rozmowy z producentami plastyfikatorów, które mają na celu wybór 

partnera oraz podpisanie z nim kontraktu o współpracy na najbliższe kilka lat.  

 

 

Bejca do drewna, mająca zastosowanie jako środek koloryzujący i opóźniający zapłon 

materiałów nieorganicznych, zwłaszcza drewna i drewnopochodnych jest produktem, który 

znalazł już swoje miejsce na rynku. Emitent kupuje ten produkt od producenta - firmy  

Nexus-Oil Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu. Współpraca między Prymus S.A., a Nexus-Oil  

Sp. z o.o. realizowana jest w oparciu o zawartą w dniu 30. maja 2014 roku ramową umowę 

o współpracy handlowej, określającą warunki zakupu towarów przez Emitenta (umowa 

została zawarta na czas nieoznaczony). W dniu 29.08.2014 roku wartość obrotów Emitenta 

z tą firmą przekroczyła 20% przychodów Spółki z ostatnich 4 kwartałów sprawozdawczych 

tj. kwotę 5.614.845,12 zł. Spółka informowała o tym fakcie w Raporcie bieżącym nr 24/2014 

z dnia 29.08.2014 roku.  
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Do ważnych wydarzeń dotyczących Spółki w trzecim kwartale 2014 roku należy wypłata 

dywidendy. W dniu 23 lipca 2014 r. została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2013  

w kwocie 1.425.003,15 zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy trzy złote 

i piętnaście groszy). Natomiast pozostała kwota zysku, wypracowana w 2013 roku - 

908.805,75 zł (słownie: dziewięćset osiem tysięcy osiemset pięć złotych i siedemdziesiąt pięć 

groszy) została przekazana na kapitał zapasowy. 

Dywidenda na 1 (jedną) akcję wyniosła 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) brutto. 

Dywidendę otrzymali akcjonariusze, którzy na koniec dnia 8 lipca 2014 r. (dzień ustalenia 

prawa do dywidendy) posiadali akcje Emitenta. Podstawą prawną do wypłaty dywidendy 

była uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku 

o podziale zysku za rok obrotowy 2013. W dywidendzie nie brały udziału akcje własne Spółki, 

nabyte w dniach 19.08.2013 r. - 29.08.2013 r. w ramach realizacji procedury skupu akcji 

własnych, tj. w liczbie 499.979 akcji (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 

dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć akcji). Dokonanie wypłaty dywidendy zostało podane do 

publicznej wiadomości Raportem bieżącym nr 21/2014  z dnia 24.07.2014 roku. 

 

 

 

W dniu 26 sierpnia 2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 

w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 lipca 

2014  roku o rejestracji obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 99.995,80 zł (słownie: 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt 

groszy), tj. z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 1.900.004,20 zł 

(słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy cztery złote dwadzieścia groszy). Obniżenie 

kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku umorzenia 499.979 (słownie: czterysta 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji spółki Prymus 

S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, które Spółka nabyła 

na podstawie umów cywilnoprawnych w dniach 19.08.2013 r. - 29.08.2013 r., w ramach 

skupu akcji własnych, prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 14 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2013 r.  

Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego na kapitał zakładowy składa się 

9.500.021 (słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji o wartości 

nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) dających prawo do 9.500.021 (słownie: dziewięć 

milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

Ponadto Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w statucie Spółki uchwalone przez 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2014 r. Zmiany dotyczyły 

następujących treści: §6, §8 ust. 1, §12 ust. 1, §24 ust. 4.  
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Poniżej wyszczególnienie zmian w  Statucie:  

 

1. Na podstawie Uchwały nr 16 ZWZ Prymus S.A. zmienia się § 8 ust. 1 Statutu Spółki:  

 

Dotychczasowe brzmienie:  

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony) złotych i dzieli się  

na 10.000.0000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł 

(dwadzieścia groszy) każda pierwszej emisji, serii A o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 

(dziesięciu milionów)".  

 

Nowe brzmienie:  

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.900.004,20 zł (słownie: jeden milion dziewięćset 

tysięcy cztery złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 9.500.021 (słownie: dziewięć milionów 

pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: 

dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych jako akcje serii A".  

 

2. Na podstawie Uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się § 6 Statutu Spółki w ten  

sposób, że do obowiązującego brzmienia dodaje się zapis:  

 

1. pkt 122 o następującej treści: "PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali",  

2. pkt 123 o następującej treści: "PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów 

mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".  

 

3. Na podstawie Uchwały nr 18 ZWZ Prymus S.A. zmienia się § 12 ust. 1 Statutu Spółki:  

 

Dotychczasowe brzmienie:  

„1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech  

miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej 

sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki  

w tym okresie.”  

 

Nowe brzmienie:  

"1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy".  

 

 

4. Na podstawie Uchwały nr 19 ZWZ Prymus S.A. zmienia się § 24 ust. 4 Statutu Spółki:  

 

Dotychczasowe brzmienie:  

„4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Sosnowcu lub w Warszawie”  
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Nowe brzmienie:  

"4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu". 

O rejestracji obniżenia kapitału zakładowego oraz zarejestrowanych zmianach w Statucie 

Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 23/2014 z dnia 27. sierpnia 2014 roku. 

 

W dniu 16 września 2014 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. 

podjął Uchwałę nr 791/14 mocą, której stwierdził, że w związku z umorzeniem 499.979 

(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) 

akcji zwykłych na okaziciela spółki Prymus S.A., (które zostały nabyte i umorzone przez 

Spółkę) z dniem 18 września 2014 r. kodem PLPRMUS00013 oznaczonych jest 9.500.021 

(słownie: dziewięć milionów pięćset tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela 

spółki Prymus S.A. Tym samym proces umorzenia akcji własnych Spółki został zakończony. 

Spółka informowała o tym fakcie Raportem bieżącym nr 25/2014 z dnia 17. września 2014 

roku.  

 

 

 

 

 

Tychy, 14 listopada 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

Ewa Kobosko 

Prezes Zarządu  


