
Tłumaczenie na język polski sprawozdania sporządzonego oryginalnie w języku angielskim 

 

Sprawozdanie wg wymogów Ustawy o przejrzystości w sektorze wydobywczym (ESTMA) 
 
 
Rok sprawozdawczy Od: 2016-01-01 Do: 2016-12-31 

Nazwa jednostki sprawozdawczej  Serinus Energy Inc 

 
Identyfikator ESTMA jednostki sprawozdawczej  E902569 

 
 
Zależne jednostki sprawozdawcze (jeżeli występują) Proszę podać nazwy i identyfikatory ESTMA rozdzielone przecinkami 

 (np. zależna jednostka sprawozdawcza 1, zależna jednostka sprawozdawcza 2, zależna jednostka sprawozdawcza 3, itd.) 

 
Poświadczenie – proszę zaznaczyć jedną z poniższych opcji i podać wymagane informacje 

 
� Poświadczenie (jednostki sprawozdawczej) 

 
Zgodnie z wymogami ESTMA, w szczególności rozdziału 9 ESTMA, niniejszym zaświadczam, że zapoznałem/am się z informacjami zawartymi w sprawozdaniu ESTMA wyżej wskazanej 
jednostki (jednostek). Wedle mojej wiedzy, przy zachowaniu odpowiedniej staranności, informacje w sprawozdaniu ESTMA są zgodne z prawdą, dokładne i kompletne we wszystkich istotnych 
aspektach dla potrzeb Ustawy w odniesieniu do wyżej wskazanego roku sprawozdawczego. 

 

 

� Poświadczenie (niezależnego biegłego rewidenta) 

 
Zgodnie z wymogami ESTMA, w szczególności rozdziału 9 ESTMA, niniejszym zaświadczam, iż niezależnemu biegłemu rewidentowi zleciłem/am przeprowadzenie badania sprawozdania 
ESTMA wyżej wskazanej jednostki (jednostek) za powyższy rok sprawozdawczy. Takie badanie zostalo przeprowadzone zgodnie z Technicznymi Specyfikacjami Sprawozdawczymi przyjętymi 
przez Natural Resources Canada w zakresie niezależnego poświadczania sprawozdań ESTMA. 

 
Z badania sprawozdania ESTMA wyżej wskazanej jednostki (jednostek) za powyższy rok sprawozdawczy biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń z dnia [PODAĆ DATĘ RRRR-MM-DD]. 

Raport niezależnego biegłego rewidenta dostępny jest pod adresem [PODAĆ LINK DO OPINII Z BADANIA OPUBLIKOWANEJ W INTERNECIE – link powinien znajdować się na tej samej 

stronie, co link do sprawozdania]. 

 

 

Dyrektor lub członek kierownictwa jednostki sprawozdawczej – imię i nazwisko: Tracy Heck Data: 2017-05-30 

Stanowisko:  Dyrektor Finansowa 



Tłumaczenie na język polski sprawozdania sporządzonego oryginalnie w języku angielskim 

 

Sprawozdanie Roczne - wg wymogów Ustawy o przejrzystości w sektorze wydobywczym (ESTMA) 
 
 
Rok sprawozdawczy Od: 2016-01-01 Do: 2016-12-31 

Nazwa jednostki sprawozdawczej  Serinus Energy Inc 

 
Identyfikator ESTMA jednostki sprawozdawczej  E902569 

 
 
Zależne jednostki sprawozdawcze Proszę podać nazwy i identyfikatory ESTMA rozdzielone przecinkami 

(jeżeli występują) (np. zależna jednostka sprawozdawcza 1, zależna jednostka sprawozdawcza 2, zależna jednostka sprawozdawcza 3, itd.) 

 
Płatności w podziale na podmioty (W USD) 

Kraj 
Nazwa podmiotu, na rzecz 

którego dokonano płatności 
Podatki 

Opłaty koncesyjne 
(royalties) 

Opłaty 
Uprawnienia z 

produkcji 
Premie Dywidendy 

Płatności związane 
z usprawnieniem 

infrastruktury 

Łączna kwota zapłacona 
danemu podmiotowi 

Tunezja Skarb państwa  1.830.000      1.830.000 

Tunezja 
Enerterprise Tunisieene 

D’Activities Petroliere (ETAP) 
  170.000     170.000 

  - 1.830.000 170.000 - - - - 2.000.000 

 
Uwagi: 

Wszystkie płatności są sprawozdawane w dolarach amerykańskich (waluta sprawozdawcza jednostki sprawozdawczej) i przeliczone z dinara tunezyjskiego wg kursu obowiązującego w dacie dokonywania płatności. 

Wszystkie płatności poniżej progu raportowania na poziomie 100 000 CAD na jeden podmiot, na rzecz którego dokonano płatności, zostały uwzględnione w powyższych saldach w USD. 

Opłaty koncesyjne (royalties) wnoszone w formie świadczeń niepieniężnych wyceniono według godziwej rynkowej ceny sprzedaży na dzień dokonania płatności.  

  



Tłumaczenie na język polski sprawozdania sporządzonego oryginalnie w języku angielskim 

 

Sprawozdanie Roczne - wg wymogów Ustawy o przejrzystości w sektorze wydobywczym (ESTMA) 
 
 
Rok sprawozdawczy Od: 2016-01-01 Do: 2016-12-31 

Nazwa jednostki sprawozdawczej  Serinus Energy Inc 

 
Identyfikator ESTMA jednostki sprawozdawczej  E902569 

 
 
Zależne jednostki sprawozdawcze Proszę podać nazwy i identyfikatory ESTMA rozdzielone przecinkami 

(jeżeli występują) (np. zależna jednostka sprawozdawcza 1, zależna jednostka sprawozdawcza 2, zależna jednostka sprawozdawcza 3, itd.) 

 

Płatności w podziale na projekty (W USD) 

Kraj Projekt - nazwa Podatki 
Opłaty koncesyjne 

(royalties) 
Opłaty 

Uprawnienia z 
produkcji 

Premie Dywidendy 
Płatności związane z 

usprawnieniem 
infrastruktury 

Łączna kwota zapłacona  
dla projektu 

Tunezja Sabria  560.000 170.000     730.000 

Tunezja Chouech Es Saida  1.250.000      1.250.000 

Tunezja Sangrhar  10.000      10.000 

Tunezja Ech Chouech  10.000      10.000 

Tunezja          

  - 1.830.000 170.000 - - - - 2.000.000 

 
Uwagi: 

Wszystkie płatności są sprawozdawane w dolarach amerykańskich (waluta sprawozdawcza jednostki sprawozdawczej) i przeliczone z dinara tunezyjskiego wg kursu obowiązującego w dacie dokonywania płatności. 

Wszystkie płatności poniżej progu raportowania na poziomie 100 000 CAD na jeden podmiot, na rzecz którego dokonano płatności, zostały uwzględnione w powyższych saldach w USD. 

Opłaty koncesyjne (royalties) wnoszone w formie świadczeń niepieniężnych wyceniono według godziwej rynkowej ceny sprzedaży na dzień dokonania płatności.  

 


