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I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI 

 

I.1. Informacje podstawowe 

 

I.1.1. Dane jednostki 

 
Nazwa: Prime Minerals Spółka Akcyjna 
Nazwa skrócona: Prime Minerals S.A. 
Adres siedziby: 03-352 Warszawa, ul. Rembielińska 20 lok. 318 
REGON: 020739787 
NIP: 897-174-35-06 
KRS: 0000426498 
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie 
 XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Tel: +48 (22) 354 67 18 
Fax: +48 (22) 354 67 19 
Adres strony internetowej: www.certuscapital.pl 
Adres poczty elektronicznej: info@certuscapital.pl 
 
 
Prime Minerals S.A. (zwana dalej „Prime Minerals” lub „Spółką”) powstała na skutek przekształcenia 
spółki Certus Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000309149), które dokonane 
zostało na podstawie uchwały nr 2/5/NZW/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 
Certus Capital sp. z o.o. z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę akcyjną (Repertorium A nr 4710/2012). 
 
Na mocy postanowienia Nr sygn. WR.VI NS-REJ.KRS/011794/12/285 wydanego w dniu 10 lipca 2012 
r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000426498. 
 
W 2014 roku została zmieniona siedziba spółki. Obecnie Spółka mieści się w Warszawie przy ulicy 
Rembielińskiej 20/318. 
Dnia 3 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmiany nazwy 
spółki z Certus Capital S.A. na Prime Minerals S.A. 
Dnia 5marca 2015 roku zmiana nazwy spółki została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.  
 
Obecnie spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział KRS.  
 
Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
 
Spółka działa na podstawie Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 
r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). 
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Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wg klasyfikacji PKD: 
� 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów 

finansowych  
 

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki: 
� 63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 
� 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów 
� 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 
� 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych 
� 68.10.Z – kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 
� 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
� 69.20.Z – działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe 
� 46.72.Z – sprzedaż hurtowa metali i rud metali 
� 46.77.Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 

 
 

I.1.2. Struktura akcjonariatu oraz głosów na walnym Zgromadzeniu 

 
Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 136.500,00 zł i dzielił się na 1 365 
000 akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym: 

a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych 

numerach od 0.000.001 do 1.010.000, 

b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 

00.001 do 90.000, 

c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach 

od 00.001 do 58.000, 

d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach 

od 00.001 do 207.000 

natomiast ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ze wszystkich akcji Spółki wynosi 
1.365.000 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy). 

 

 
W dniu 9 września 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 11 
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, na mocy której dokonano 
podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 20.700,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 136.500,00 zł, 
poprzez emisję 207.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  
 [Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka 
partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Zaolziańskiej nr 4, przed notariuszem Witem 
Tarkowskim (Repertorium A nr 12864/2013)]. 
 
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 września 2013 roku miała miejsce w dniu 13 stycznia 2014 
roku, na mocy postanowienia KRS. 
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W dniu 20 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 9 
w sprawie zmiany Statutu Spółki, na mocy której dokonano zamiany akcji imiennych 
uprzywilejowanych co do głosu serii A na akcje zwykłe na okaziciela. 
Rejestracja powyższego nastąpiła w dniu 7 lutego 2014 roku, na mocy postanowienia KRS. 
 
W dniu 7 lutego 2014 roku weszły w życie uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 lutego 2014 roku 
w sprawie zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii B i C na akcje zwykłe na 
okaziciela, podjęte na żądanie akcjonariuszy posiadających akcje serii B i C, w związku z ziszczeniem 
się warunku wejścia przedmiotowych uchwał w życie, tj. w związku z zarejestrowaniem przez sąd 
rejonowy właściwy dla siedziby Spółki w dniu 7 lutego 2014 roku zamiany akcji imiennych 
uprzywilejowanych co do głosu serii A na akcje zwykłe na okaziciela. 
 
Dnia 3 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w 
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 136.500,00 zł o kwotę nie mniejszą niż 
1.000,00 zł oraz nie większą niż 3.700.000,00 zł poprzez emisję akcji serii E z pozbawieniem 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Akcje serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela i 
mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 
zakładowego przez Sąd. Podwyższenie kapitału zakładowego będzie skuteczne w przypadku objęcia i 
należytego opłacenia co najmniej 10.000 szt. akcji serii E. 
Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok podwyższenie kapitału nie zostało 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
 

I.1.3. Zarząd Spółki 

 
W roku obrotowym 2014 były następujące zmiany w składzie Zarządu spółki: 

1) Dnia 2 kwietnia 2014 roku Pan Tomasz Maślanka złożył rezygnację z pełnionej przez niego 
funkcji Prezesa Zarządu; 

2) Dnia 2 kwietnia 2014 roku Pan Tomasz Puźniak, pełniący fukcję Wiceprezesa Zarządu, 
uchwałą Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki; 

3) 12 czerwca 2014 roku na mocy uchwały Rady Nadzorczej Pan Tomasz Puźniak został 
odwołany ze składu Zarządu; 

4) 12 czerwca 2014 roku Rada Nadzorcza powołała do składu Zarządu: 
Pana Jarosława Janiszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu 
Pana Marcina Kozaka na stanowisko Członka Zarządu; 

5) 17 września 2014 roku Pan Jarosław Janiszewski złożył rezygnację z pełnionej przez niego 
funkcji Prezesa Zarządu; 

6) 5 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dokonał rejestracji uchwały Rady Nadzorczej z dnia 23 
grudnia 2014 roku dotyczącej zmiany funkcji pełnionej przez Pana Marcina Kozaka: 
powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. 

 
 
 

I.1.4. Rada Nadzorcza Spółki 

 
W 2014 roku nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: 
 

1) W dniu 20 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwały 
powołało Pana Krzysztofa Nogę na Członka Rady Nadzorczej; 

2) W dniu 3 kwietnia 2014 roku Pani Jolanta Maślanka oraz Pan Krzysztof Noga złożyli 
rezygnacje z funkcji Członków Rady Nadzorczej; 
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3) W dniu 4 kwietnia 2014 roku Pan Tomasz Maślanka, na podstawie uprawnienia osobistego 
wskazanego w § 16 ust. 3 pkt a Statutu Spółki, powołał Pana Macieja Lipińskiego oraz Pana 
Krzysztofa Karpińskiego na Członków Rady Nadzorczej Spółki. Mandaty tak powołanych 
członków Rady Nadzorczej wygasły w dniu 18 kwietnia 2014 roku, w wyniku utraty przez 
Pana Tomasza Maślankę uprawnienia osobistego do powoływania Członków Rady 
Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt a Statutu Spółki; 

4) Dnia 11 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z pełnionych 
funkcji Członków Rady Nadzorczej: Piotra Murdzka,  Krzysztofa Chodorowskiego oraz 
Dominika Światowego.  
Następnie powołano na członków Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Marka Piosika, 
Pana Michała Krześniaka, Pana Juliana Christiana Alexandra Ward-Turner, Pana Macieja 
Lipińskiego oraz Pana Krzysztofa Karpińskiego na okres nowej wspólnej kadencji Rady 
Nadzorczej; 

5) W dniu 12 listopada 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z pełnionej 
funkcji Członków Rady Nadzorczej Pana Michała Krześniaka oraz Pana Juliana Christiana 
Alexandra Ward-Turner. 
Następnie powołani zostali nowi członkowie Rady Nadzorczej: Pani Anna Kostro oraz Pan 
Krzysztof Majcher. 

6) Dnia 24 marca 2015 roku wpłynęła rezygnacja Pana Macieja Lipińskiego z pełnionej przez 
niego funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

7) Dnia 27 marca 2015 roku wpłynęła rezygnacja Pana Krzysztofa Karpińskiego z pełnionej przez 
niego funkcji Członka Rady Nadzorczej. 

 
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego - 30 marca 2015 roku skład Rady Nadzorczej jest 
następujący: 

• Marek Piosik 

• Krzysztof Majcher 

• Anna Kostro 
 
 

I.2. Zakres działalności 

Przedmiotem działalności Prime Minerals S.A. w 2014 roku było świadczenie usług mających na celu 
kompleksową obsługę transakcji na rynku kapitałowym oraz dokonywanie inwestycji własnych. 
Spółka oferowała usługi w zakresie pozyskiwania kapitału dla firm, świadczenia czynności doradczych 
oraz podejmowała działania mające na celu propagowanie idei i rozwoju rynków kapitałowych, a 
także edukacji inwestorów i innych uczestników rynku kapitałowego.  
 
Spółka, świadcząc usługi na rzecz klientów zawsze kierowała się ideą jak najlepszego doboru usług i 
ich parametrów do potrzeb Klienta. 
 
Spółka prowadziła działalność w trzech głównych obszarach obejmujących: 

� pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstw, 
� usługi doradcze, 
� działalność inwestycyjną. 

 
Od drugiej połowy 2014 roku spółka ograniczyła działalność usługową na której dotychczas się 
koncentrowała. Obecnie Zarząd spółki prowadzi działania mające na celu opracowanie nowej 
strategii spółki.   
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II. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, 
JAKIE NASTĄPIŁY W OKRESIE OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO 
ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

W latach 2013 – 2014  przedmiotem działalności Spółki było świadczenie usług mających na celu 
kompleksową obsługę transakcji na rynku kapitałowym oraz dokonywanie inwestycji własnych. 
Od II połowy 2014 roku spółka znacznie ograniczyła działalność dotychczas wykonywaną. W obecnej 
chwili planowane jest wprowadzenie nowej strategii spółki, która ma skoncentrować się na 
działalności inwestycyjnej. 
 
Na dzień 31 grudnia 2013 roku Certus Capital S.A. (obecnie Prime Minerals S.A.) sporządzała 
sprawozdanie skonsolidowane z uwagi na to, że wraz ze spółkami powiązanymi tworzyła Grupę 
Kapitałową. W roku 2014 Spółka dokonała sprzedaży podmiotów powiązanych i na 31 grudnia 2014 
roku nie miała już żadnych spółek powiązanych. Spółka na dzień bilansowy 31.12.2014 t. nie 
sporządzała sprawozdania skonsolidowanego. W sprawozdaniu jednostkowym  w informacji 
dodatkowej Spółka zamieściła prezentację dotyczącą skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
Ostatnie dane skonsolidowane Spółka zamieściła w raporcie kwartalnym za 3 kwartał 2014 r. 
 
W dniu 21 kwietnia 2015 r. Cullinan Partners sp. z o.o. dokonała całkowitej spłaty do Spółki obligacji 
serii F wraz z przysługującymi odsetkami. 
 
 

III. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ SPÓŁKI 

W chwili obecnej Zarząd spółki prowadzi intensywne prace nad nową strategią spółki, która 
przewiduje skoncentrowanie się na działalności inwestycyjnej nakierowanej na projekty związane z 
obrotem, wydobyciem oraz przetwarzaniem surowców naturalnych, energetycznych, wtórnych i 
mineralnych, w tym zawierających szeroko pojęte metale. 
 
 

IV. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA 

Spółka za 2014 rok uzyskała stratę netto w wysokości 242 tys. zł. 
Suma aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła 2 949 tys. zł. 
Kapitały własne spółki na dzień bilansowy to kwota 1 654 tys. zł. 
Obecna sytuacja finansowa spółki jest zadowalająca. W przypadku zatwierdzenia przez Zarząd nowej 
strategii rozwoju w Spółce prawdopodobnie znacząco zwiększy się zapotrzebowanie na kapitał. W 
takiej sytuacji Zarząd rozważy różne możliwości jego pozyskania. 
 
 

V. POZOSTAŁE INFORMACJE WYMAGANE 

 
Zgodnie z art. 49 ust. 2 sprawozdanie Zarządu z działalności powinno obejmować istotne informacje 
o stanie majątkowym i sytuacji finansowej Spółki. Poniżej zamieszczono nieomówione wcześniej 
wymagane informacje. 
 
Art. 49 ust 2 pkt. 3 
Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 
 
Spółka nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej. 
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Art. 49 ust 2 pkt. 5 
Nabycie udziałów własnych, a w szczególności cel ich nabycia, liczba i wartość nominalna ze 
wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży 
tych akcji w przypadku ich zbycia. 
 
W 2014 roku Spółka nie nabywała, ani nie sprzedawała akcji własnych. 
 
 
Art. 49 ust 2 pkt. 8 
Stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 
 
Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami Ustawy 
o rachunkowości. 
 
W dniu 29 listopada 2013 r. Zarząd spółki Certus Capital S.A. przekazał raportem EBI nr 11/2013 do 
publicznej wiadomości informacje dotyczące zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych 
w Załączniku Nr 1 do Uchwały 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z dnia 31 października 2008 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”’ zmienionych 
Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 
2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 
 
Dnia 19 września 2014 roku Zarząd Spółki przekazał raportem EBI nr 56/2014 do publicznej 
wiadomości aktualizację informacji dotyczącej zakresu stosowanych przez Spółkę zasad zawartych w 
Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych 
Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 
2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". 
 
 
Art. 49 ust 2 pkt. 7 
Instrumenty finansowe w zakresie: 

a) Ryzyka zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych 
oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka 
 

W niniejszym sprawozdaniu Zarząd Spółki zamieszcza skrócony opis podstawowych ryzyk mających 
wpływ na działalność spółki:  

• Ryzyko związane z działalnością spółki 

• Ryzyko wzrostu stóp procentowych 

• Ryzyko związane z niewystarczającymi źródłami finansowania 

• Ryzyko utraty płynności finansowej 
 

Dokładny opis czynników ryzyka, z jakimi związana jest działalność Spółki oraz jej plany rozwojowe, 
znajduje się w Dokumencie Informacyjnym z dnia 11 lutego 2015 roku, który został udostępniony do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl. 
 
Ryzyko związane z działalnością Spółki -  Zarząd Prime Minerals prowadzi prace nad nową strategią 
spółki, która przewiduje skoncentrowanie się na działalności inwestycyjnej nakierowanej na projekty 
związane z obrotem, wydobyciem oraz przetwarzaniem surowców naturalnych, energetycznych, 
wtórnych i mineralnych, w tym zawierających szeroko pojęte. Do najważniejszych czynników 
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wpływających na branżę działalności Spółki można zaliczyć: przemiany otoczenia 
makroekonomicznego, popyt ze strony przedsiębiorstw na finansowanie zewnętrzne, a także sytuacja 
na rynkach surowców. Działania, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia rynkowego, 
bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny, 
negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki. Istnieje zatem 
ryzyko nieosiągnięcia części lub wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym 
przychody i zyski osiągane w przyszłości zależą od zdolności do skutecznej realizacji opracowanej 
strategii. 
Spółka redukuje wskazane ryzyko poprzez analizę czynników, które mogą mieć potencjalnie 
niekorzystny wpływ na działalność oraz wyniki Spółki, a w razie potrzebny podejmowane są 
niezbędne decyzje i działania. 
 
Ryzyko wzrostu stóp procentowych – W celu finansowania bieżącej działalności i planów 
rozwojowych Spółka posiłkuje się środkami własnymi oraz kapitałem zewnętrznym pozyskanym od 
banków. W zawartych umowach kredytowych oprocentowanie kapitału zewnętrznego ustalone jest 
według zmiennej stopy procentowej (WIBOR 1M, WIBOR 3M), powiększonej o marżę instytucji 
finansującej. Ponadto, nie można wykluczyć, iż, w celu zintensyfikowania rozwoju Spółki oraz 
częściowego finansowania strategii rozwoju, Spółka w przyszłości zaciągnie nowe zobowiązania w 
formie kredytów i/lub emisji instrumentów dłużnych. Istnieje ryzyko, iż znaczący wzrost stóp 
procentowych przełoży się na wzrost kosztów finansowych Spółki związanych ze spłatą zaciągniętych 
zobowiązań. 
 
Ryzyko związane z niewystarczającymi źródłami finansowania - Specyfika działalności Prime Minerals 
S.A. wymaga i będzie wymagała w przyszłości posiadania odpowiedniego poziomu finansowania. 
Istnieje ryzyko posiadania niewystarczającego kapitału w przypadku pojawienia się nowych 
atrakcyjnych inwestycji, które wymagać będą zaangażowania odpowiednio większych środków 
finansowych. Ponadto nie można wykluczyć, że szacunki pozyskania dodatkowego kapitału okażą się 
nietrafne, w wyniku czego spółka pozyska środki finansowe w niższej wysokości, po odmiennej niż 
zakładana cenie, a także w późniejszym terminie. W przypadku częściowego lub całkowitego 
niepozyskania dodatkowego kapitału istnieje ryzyko niedokonania przez Spółkę atrakcyjnych 
inwestycji, co może mieć wpływ na jej sytuację gospodarzą, majątkową i finansową. 
 
Ryzyko utraty płynności finansowej - Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami jest jednym z 
kluczowych elementów utrzymania określonego poziomu płynności finansowej. Spółka, w celu 
minimalizacji ryzyka utraty płynności finansowej, dokonuje analizy struktury finansowania Spółki, a 
także dba o utrzymanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, niezbędnego do terminowego 
regulowania bieżących zobowiązań. 
 
 

b) Przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z 
metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których 
stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń 

 
 
Działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę wiąże się z występowaniem ryzyka finansowego.  
 
Podstawowe rodzaje ryzyka finansowego identyfikowane przez Spółkę obejmują: ryzyko związane z 
działalnością, ryzyko wzrostu stóp procentowych, ryzyko związane z niewystarczającymi źródłami 
finansownia oraz ryzyko utraty płynności finansowej.  
 
Głównym celem zarządzania ryzykiem finansowym jest identyfikacja, ocena ryzyka oraz 
podejmowanie działań zmierzających do  zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami płynącymi z 
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tych ryzyk. W ramach działań związanych z zarządzaniem ryzykiem finansowym Spółka przede 
wszystkim koncentruje się na identyfikacji ryzyk i monitorowaniu odpowiednich rynków finansowych 
w celu minimalizacji negatywnego wpływu zidentyfikowanych ryzyk na wynik Spółki. 
Spośród zasad przyjętych w zarządzaniu ryzykiem finansowym zasadą stosowaną w całym okresie 
objętym sprawozdaniem finansowym, jak również obecnie jest niestosowanie transakcji 
zwiększających ekspozycję na ryzyko. 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie korzystano z zabezpieczeń w postaci 
instrumentów pochodnych. Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka 
należą kredyty bankowe, obligacje oraz środki pieniężne. Głównym celem tych instrumentów 
finansowych jest pozyskanie środków na finansowanie działalności operacyjnej Spółki oraz efektywne 
wykorzystanie posiadanych zasobów. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak 
należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej 
przez nią działalności operacyjnej. 
 
 
Warszawa, dnia 23.04.2015 r. 
 
Marcin Kozak 
Prezes Zarządu 


