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Dla Akcjonariuszy Kulczyk Oil Ventures Inc. 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej 
Kulczyk Oil Ventures Inc. sporządzonego na dzień 31 marca 2013 r., skróconego skonsolidowanego śródrocznego 
sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania z przepływów 
pieniężnych oraz skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres trzech 
miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2013 r. i 2012 r. oraz informacje dodatkowe do skróconego skonsolidowanego 
śródrocznego sprawozdania finansowego („skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe”). Kierownictwo 
Spółki jest odpowiedzialne za sporządzenie i prezentację tego skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania 
finansowego zgodnie z wymogami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. Naszym zadaniem było 
przedstawienie, w oparciu o przeprowadzony przegląd, wniosku na temat tego skróconego skonsolidowanego śródrocznego 
sprawozdania finansowego. 

Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 „Przegląd 
śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki”. Przegląd obejmuje 
wykorzystanie informacji uzyskanych w szczególności od osób odpowiedzialnych za finanse i księgowość jednostki oraz 
zastosowanie procedur analitycznych i innych procedur przeglądu. Zakres i metoda przeglądu istotnie różni się od zakresu 
badania przeprowadzanego stosownie do postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i nie pozwala 
na uzyskanie pewności, że wszystkie istotne zagadnienia mogłyby zostać zidentyfikowane, jak ma to miejsce w przypadku 
pełnego zakresu badania. Dlatego nie możemy wyrazić opinii z badania. 

Wniosek 

Przeprowadzony przez nas przegląd nie wykazał niczego, co pozwalałoby sądzić, iż załączone skrócone skonsolidowane 
śródroczne sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2013 r. nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych 
aspektach, zgodnie z wymogami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 
  
 
Podpisano: KPMG LLP 
Biegli rewidenci 
Calgary, Kanada  
15 maja 2013 r. 



31 marca 31 grudnia
2013 r. 2012 r.

Aktywa obrotowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 19 725$         35 553$          
Należności 3 661             2 226              
Przedpłaty i inne aktywa 8 125             2 526              

Aktywa obrotowe ogółem 31 511           40 305            

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania -                     143                 
Inwestycje 226                326                 
Rzeczowe aktywa trwałe (Nota 4) 98 236           99 577            
Poszukiwanie i ocena zasobów (Nota 5) 52 493           47 358            
Aktywa ogółem 182 466$       187 709$        

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 25 550$         22 822$          
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 1 669             938                 
Pożyczka zamienna na akcje (Nota 6) 13 005           10 586            
Zobowiązanie z tytułu kredytu (Nota 7) 4 290             4 333              
Rezerwa na koszty demontażu i usunięcia aktywów 409                409                 

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 44 923           39 088            

Rezerwa na koszty demontażu i usunięcia aktywów 832                822                 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 114             7 237              

Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej
KULCZYK OIL VENTURES INC.

kwoty w tysiącach USD
(Niezbadane)

Aktywa

Zobowiązania

Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytu (Nota 7) 4 686             17 112            
Zobowiązania ogółem 57 555           64 259            

Kapitał zakładowy 231 516         231 516          
Kapitał z nadwyżki z tytułu wkładów 15 362           15 135            
Skumulowane inne całkowite dochody 742                742                 
Udziały niesprawujące kontroli 30 548           31 396            
Straty (153 257)        (155 339)        
Kapitał własny ogółem 124 911         123 450          
Zobowiązania i kapitał własny ogółem 182 466$       187 709$        

Zdarzenia po dacie sprawozdania finansowego (Nota 11)
Podjęte zobowiązania (Nota 9)

Kapitał własny



Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. 420 804 367        205 445$             13 264$               735$                    23 653$               (68 570)$             174 527$             

Akcje wyemitowane w ramach wykonania opcji 453 333               277                      (97)                      -                          -                          -                          180                      
Koszt płatności w formie akcji własnych -                          -                          551                      -                          -                          -                          551                      
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -                          -                          -                          553                      237                      -                          790                      
Zysk netto -                          -                          -                          -                          1 909                   117                      2 026                   
Stan na dzień 31 marca 2012 r. 421 257 700        205 722$             13 718$               1 288$                 25 799$               (68 453)$             178 074$             

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 481 756 729        231 516               15 135                 742                      31 396                 (155 339)             123 450               

Koszt płatności w formie akcji własnych -                          -                          227                      -                          -                          -                          227                      
Zadeklarowana dywidenda -                          -                          -                          -                          (3 000)                 -                          (3 000)                 
Zysk netto -                          -                          -                          -                          2 152                   2 082                   4 234                   
Stan na dzień 31 marca 2013 r. 481 756 729        231 516$             15 362$               742$                    30 548$               (153 257)$           124 911$             

KULCZYK OIL VENTURES INC.
Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

kwoty w tysiącach USD (za wyjątkiem liczby akcji)
(Niezbadane)

Akcje zwykłe

Udziały 
niesprawujące 

kontroli
Straty Razem

Liczba akcji Kwota

Kapitał z 
nadwyżki z tytułu 

wkładów

Skumulowane 
różnice kursowe z 

przeliczenia



Okres trzech miesięczy zakończony
31 marca

2013 2012

28 709$              21 820$               
(7 547)                (4 281)                  

21 162                17 539                 

Koszty operacyjne
Koszty produkcji (4 919)                (2 064)                  

Koszty ogólnego zarządu (3 239)                (3 131)                  
Koszt nabycia jednostki (500)                   -                           
Płatności w formie akcji własnych (227)                   (551)                     
Odpisy umorzeniowe i amortyzacja (5 087)                (5 317)                  

-                         (96)                       
Koszty operacyjne ogółem (13 972)              (11 159)                

Przychody/(koszty) finansowe
Odsetki i pozostałe przychody 244                     381                      
Niezrealizowany zysk/(strata) z inwestycji (100)                   (73)                       
Koszty odsetkowe i przyrost wartości (1 382)                (1 693)                  
Ujemne różnice kursowe (260)                   (51)                       

Przychody/(koszty) finansowe ogółem (1 498)                (1 436)                  

Zysk  przed opodatkowaniem 5 692                  4 944                   

Bieżące obciążenie podatkowe (1 581)                (2 901)                  
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego (koszt) 123                     (17)                       

(1 458)                (2 918)                  

Zysk za okres 4 234                  2 026                   

-                         790                      

Całkowity dochód 4 234$                2 816$                 

Zysk przypadający na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej 2 082                  117                      
Udziały niesprawujące kontroli 2 152                  1 909                   

Zysk za okres 4 234$                2 026$                 

0,00$                  0,00$                   
- rozwodniony 0,00$                  0,00$                   

Całkowity dochód przypadający na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej 2 082                  670                      
Udziały niesprawujące kontroli 2 152                  2 146                   

Całkowity dochód za okres 4 234$                2 816$                 

Zysk z tytułu różnic kursowych 
    z przeliczenia jednostek zagranicznych

KULCZYK OIL VENTURES INC.
Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów

kwoty w tysiącach USD
(Niezbadane)

Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu 
Koszty należności koncesyjnych
Przychody ze sprzedaży ropy naftowej i gazu 
   pomniejszone o koszty należności koncesyjnych

   Utrata wartości aktywów z tytułu poszukiwania
         i oceny zasobów

Zysk netto na akcję przypadający akcjonariuszom 
- podstawowy



Okres trzech miesięczy zakończony
31 marca

2013 2012

Zysk netto 4 234$                2 026$                 
Pozycje niepieniężne:

Odpisy umorzeniowe i amortyzacja 5 087                  5 317                   
Utrata wartości -                         96                        

10                       639                      
Płatności w formie akcji własnych 227                     551                      

100                     (73)                       
Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 7                         16                        

(123)                   17                        
Przepływy środków z działalności operacyjnej 9 542                  8 589                   
Zmiana stanu niepieniężnego kapitału obrotowego (408)                   5 422                   
Przepływy z działalności operacyjnej 9 134                  14 011                 

Finansowanie
Wpływy z wykonania opcji na akcje -                         180                      
Spłata kredytu długoterminowego (11 770)              -                           
Zaciągnięcie pożyczki 2 000                  -                           
Emisja zamiennych skryptów dłużnych -                         6 000                   
Dywidenda zapłacona udziałom niesprawującym kontroli (3 000)                -                           
Przepływy z działalności finansowej (12 770)              6 180                   

Inwestycje
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe (3 746)                (6 451)                  
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 143                     -                           
Wydatki na poszukiwanie i ocenę zasobów (5 135)                (7 181)                  
Zmiany kapitału obrotowego związane z działalnością inwestycyjną (3 454)                (1 799)                  
Przepływy z działalności inwestycyjnej (12 192)              (15 431)                

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -                         355                      

Zmiana stanu środków pieniężnych (15 828)              5 115                   

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na początek okresu 35 553                12 962                 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na koniec okresu 19 725$              18 077$               

Dodatkowa informacja dotycząca przepływów pieniężnych
Odsetki zapłacone (794)$                 -$                     
Odsetki otrzymane 244$                   308$                    
Podatek zapłacony (5 151)$              (1 276)$                

Przyrost wartości

(Zysk)/ strata z wyceny inwestycji 
   do wartości rynkowej

    Zmiana stanu odroczonego podatku 
       dochodowego (zmniejszenie)

KULCZYK OIL VENTURES INC.
Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

kwoty w tysiącach USD
(Niezbadane)



Kulczyk Oil Ventures Inc. 
Noty do skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego 

Za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2013 r. i 31 marca 2012 r. 
(kwoty w tysiącach dolarów amerykańskich USD) 

(Niezbadane) 
 

1 
 

1. Podmiot sporządzający sprawozdanie  
 
Spółka Kulczyk Oil Ventures Inc. (zwana dalej „Kulczyk Oil” lub „Spółką”) jest publiczną spółką giełdową, której akcje 
zwykłe są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”). Spółka została utworzona zgodnie z Prawem 
Spółek Prowincji Alberta, a jej siedziba główna znajduje się w Calgary, Prowincja Alberta w Kanadzie. Oddziały Spółki 
znajdują się w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz w Warszawie, Polska. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje Kulczyk Oil Ventures Inc. oraz jej spółki zależne. Podstawowa 
działalność Spółki polega na poszukiwaniu i zagospodarowaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Ukrainie, w Brunei 
i Syrii. Spółka prowadzi znaczącą część działalności wspólnie z innymi podmiotami, jednak niniejsze sprawozdanie finansowe 
przedstawia wyłącznie proporcjonalny udział Spółki w takiej działalności. Poniżej przedstawiono podsumowanie stanu 
posiadania Spółki. 
 

2. Podstawa sporządzenia sprawozdania 
 
(a) Deklaracja zgodności 

 
Niniejsze skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa i nie zawiera wszystkich informacji wymaganych w pełnym rocznym sprawozdaniu 
finansowym. 
 
Niniejsze skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Radę Dyrektorów 
Spółki dnia 15 maja 2013 r. 
 

(b) Istotne zasady rachunkowości 
 

Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad 
rachunkowości oraz metod obliczeń jak opisane w Nocie 3 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
kończący się dnia 31 grudnia 2012 r., z wyjątkiem zmian opisanych poniżej. 

 
(c) Zastosowanie nowych standardów 
 

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Spółka zastosowała nowe standardy: „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” (MSSF 10), 
„Wspólne ustalenia umowne” (MSSF 11), „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach” (MSSF 12), 
„Wycena według wartości godziwej” (MSSF 13), zmiany do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnienia” oraz zmiany do 
MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”. Zastosowanie powyższych zmian oraz 
standardów nie ma wpływu na wartości wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 1 stycznia 
2013 r. lub w okresach porównawczych. Dodatkowe ujawnienie dotyczące wartości godziwej zgodnie z MSSF 13 zawarte 
jest w Nocie 3 do sprawozdania finansowego. Wartości wykazywane w skumulowanych innych całkowitych dochodach 
dotyczą zysków i strat z tytułu różnic kursowych z przeliczenia jednostek, które mają inną walutę funkcjonalną niż dolar 
amerykański USD. Wartości ujęte w skumulowanych innych całkowitych dochodach będą odnoszone do zysku netto 
w momencie zbycia lub częściowego zbycia jednostki działającej za granicą. 

 
3. Wycena według wartości godziwej 

 
Inwestycje ujmowane są według wartości godziwej ustalanej na podstawie rynkowej ceny akcji (poziom 1 wartości godziwej). 
Pożyczka oraz zamienne skrypty dłużne wykazywane były w wartości godziwej szacowanej na podstawie bieżących stóp 
procentowych podobnych instrumentów, spreadów kredytowych właściwych dla Spółki oraz warunków tych instrumentów 
(poziom 2 wartości godziwej). Wartość godziwa długoterminowego zadłużenia jest zbliżona do wartości bilansowej ponieważ 
szacuje się, że stopy procentowe i spready kredytowe właściwe dla Spółki nie uległy znaczącej zmianie od momentu udzielenia 
kredytu (poziom 2 wartości godziwej). 

 
 
 
 



Kulczyk Oil Ventures Inc. 
Noty do skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego 

Za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2013 r. i 31 marca 2012 r. 
(kwoty w tysiącach dolarów amerykańskich USD) 
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4. Rzeczowe aktywa trwałe  

Udziały w 
aktywach 
naftowo-
gazowych

Urządzenia 
i wyposażenie Pozostałe Razem

Wartość brutto (koszt lub zakładany koszt)

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 117 724$         14 694$           4 306$             136 724$        

Zwiększenia 3 121               138                  784                  4 043              

Stan na dzień 31 marca 2013 r. 120 845$         14 832$           5 090$             140 767$        

Odpisy umorzeniowe i amortyzacja:

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. (33 426)$          (2 548)$            (1 173)$            (37 147)$        

Odpisy umorzeniowe i amortyzacja (4 828)              (390)                 (166)                 (5 384)            

Stan na dzień 31 marca 2013 r. (38 254)$          (2 938)$            (1 339)$            (42 531)$        

Wartość księgowa netto:
na dzień 31 grudnia 2012 r. 84 298$           12 146$           3 133$             99 577$          

na dzień 31 marca 2013 r. 82 591$           11 894$           3 751$             98 236$          

(w tysiącach USD)

  
 

5. Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów 
 
Uzgodnienie zmian aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów: 
 

Na dzień Na dzień
31 marca 2013 r. 31 grudnia 2012 r.

Wartość bilansowa - początek okresu 47 358$                     104 568$                

Zwiększenia 5 135                         29 581                    
Reklasyfikacja do rzeczowych aktywów trwałych -                                (4 978)                     
Utrata wartości Bloku M w Brunei -                                (79 491)                   
Utrata wartości Bloku 9 w Syrii -                                (2 248)                     
Skumulowana korekta z przeliczenia walut obcych -                                (74)                          

Wartość bilansowa - koniec okresu 52 493$                     47 358$                  

(w tysiącach USD)

 
 
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów obejmują przedsięwzięcia poszukiwawcze Spółki, znajdujące się na etapie 
poprzedzającym ewentualne ustalenie obecności rezerw potwierdzonych lub prawdopodobnych. Zwiększenia odzwierciedlają 
przypadającą na Spółkę część kosztów poniesionych na aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów w ciągu okresu 
sprawozdawczego. Poniżej zaprezentowano podział wartości bilansowej aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów: 
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Na dzień Na dzień
31 marca 2013 r. 31 grudnia 2012 r.

Blok L w Brunei 44 539$                     40 820$                  
Ukraina 7 954                         6 538                      

52 493$                     47 358$                  

(w tysiącach USD)

 
 
6. Pożyczka zamienna na akcje 

 

 
 
W dniu 22 czerwca 2012 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z Kulczyk Investments S.A. („KI”), głównym akcjonariuszem 
Spółki, na kwotę do 12,0 mln USD. Oprocentowanie pożyczki wynosi 15% rocznie, a jej termin wymagalności przypada na 
31 grudnia 2013 r. Pożyczka podlega zamianie na akcje. Pożyczkodawca ma możliwość wykonania opcji i zamianę niespłaconej 
kwoty głównej oraz naliczonych odsetek na akcje w zakresie, w jakim pożyczkodawca nie będzie posiadał mniej niż 33% i 
więcej niż 66% akcji zwykłych Spółki po dokonaniu konwersji. Cena zamiany pożyczki odpowiada średniemu kursowi akcji 
zwykłych Spółki, ważonemu wolumenem, w okresie pięciu dni sesyjnych przed dniem konwersji. Ponadto pożyczka podlega 
automatycznie zamianie na akcje zwykłe Spółki, w przypadku gdy Spółka będzie notowana na określonych rynkach przed 
terminem wymagalności. 
 
Na dzień 31 marca 2013 r. Spółka zaciągnęła zobowiązanie z tytułu tej pożyczki w pełnej wysokości 12,0 mln USD. 
 

7. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu 
 

Na dzień Na dzień
(w tysiącach USD) 31 marca 2013 r. 31 grudnia 2012 r.

Krótkoterminowa część długoterminowego kredytu 4 290$                       4 333$                    
Długoterminowe zobowiązanie z tytułu kredytu 4 686                         17 112                    

Długoterminowy kredyt łącznie 8 976$                       21 445$                  
 

 
Dnia 20 maja 2011 r. KUB-Gas, ukraińska spółka pośrednio zależna w 70%, zawarł z Europejskim Bankiem Odbudowy 
i Rozwoju („EBOR”) umowę kredytową na kwotę 40,0 mln USD.  Kredyt jest denominowany w USD i składa się z dwóch 
transz, które Spółka musi wykorzystać w okresie dwóch lat licząc od daty zawarcia umowy kredytowej. Kredyt spłacany będzie 
w 13 równych ratach półrocznych, poczynając od lipca 2012 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r. KUB-Gas uruchomił łącznie kwotę 
23,0 mln USD z kredytu EBOR, poniósł koszty zaciągnięcia długu w kwocie 1,0 mln USD oraz spłacił 1,8 mln USD. Druga 
transza w wysokości 17,0 mln USD nie została uruchomiona w 2012 r., ale stała się dostępna po zamianie koncesji Olgowskoje 
i Makiejewskoje w koncesje wydobywcze.  
 
W pierwszym kwartale, zgodnie z warunkami umowy kredytowej z EBOR, KUB-Gas dokonała wcześniejszej spłaty 
10 mln USD, nie licząc spłaty drugiej raty zgodnie z harmonogramem w wysokości 1,8 mln USD. 

  

(w tysiącach USD)
Wartość 

nominalna Zobowiązanie

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 10 000$                     10 586$                  

Zaciągnięcie 2 000                         2 000                      
Odsetki -                                419                         

Stan na dzień 31 marca 2013 r. 12 000$                     13 005$                  
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8. Kapitał zakładowy  
 
(a) Strata na akcję 

2013 2012

481 756 726           420 829 272           

514 927 360           444 416 231           

 Okresy trzech miesięcy zakończone 
31 marca 

 Podstawowa średnia ważona liczba akcji  

 Rozwodniona średnioważona liczba akcji 
 

 
(b) Opcje na akcje  
 
Spółka przyznała dyrektorom, członkom kierownictwa, pracownikom i niektórym doradcom opcje uprawniające do nabycia akcji 
zwykłych po cenie wykonania opcji równej lub wyższej od wartości godziwej akcji zwykłych na dzień przyznania. W dniu 
wykonania opcje rozliczane są poprzez emisję akcji zwykłych, pokrywanych z kapitału własnego. Prawa z opcji nabywane są 
zwykle w okresie dwóch lat, a opcje zachowują ważność przez pięć lat. 
 

 Liczba opcji 

 Średnia ważona 
cena wykonania 

opcji 
(w USD) 

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 41 294 000             $0,53
(115 000)                $0,40

Stan na dzień 31 marca 2013 r. 41 179 000             $0,53
   Opcje unieważnione 

 
 
W trakcie pierwszych trzech miesięcy 2013 r. Spółka nie wyemitowała żadnych nowych opcji uprawniających do nabycia akcji.  
 
 

9. Podjęte zobowiązania  
 
Wszystkie zobowiązania Spółki powstały w toku zwykłej działalności gospodarczej i są związane z pracami w Bloku L 
w Brunei, Bloku 9 w Syrii oraz na Ukrainie.  

 
Blok L w Brunei 

 
Zgodnie z umową PSA dla Bloku L w Brunei, okres prac poszukiwawczych wynosi sześć lat licząc od dnia zawarcia Umowy 
PSA dla Bloku L w Brunei, tj. 27 sierpnia 2006 r., i dzieli się na dwa etapy (Etap 1 i Etap 2), z których każdy dotyczył 
początkowo okresu trzyletniego. Termin Etapu 2 został wydłużony i upływa obecnie w dniu 27 sierpnia 2013 r.  
 
W sierpniu 2010 r. Wykonawca i partnerzy joint venture podjęli decyzję o przystąpieniu do realizacji Etapu 2 prac 
poszukiwawczych. Minimalny zakres prac Etapu 2 obejmuje: (i) pozyskanie i przetworzenie 130 km2 danych sejsmicznych 3D 
na lądzie, (ii) pozyskanie i przetworzenie 13,5 km2 danych sejsmicznych 3D (ang. 3D swath) na lądzie, (iii) pozyskanie 
i przetworzenie 13 km danych sejsmicznych 2D na lądzie; (iv) pozyskanie i przetworzenie co najmniej 34,5 km2 danych 
sejsmicznych 3D na lądzie oraz wykonanie co najmniej dwóch odwiertów poszukiwawczych na lądzie, każdy o minimalnej 
głębokości 2 000 m. Wykonawca Bloku L, zobowiązany jest w ramach Etapu 2 do poniesienia nakładów w wysokości minimum 
16 mln USD. Spółka poniosła większe nakłady niż zakładane minimum i jedynym zobowiązaniem pozostaje wykonanie dwóch 
odwiertów. Rozpoczęcie prac nad pierwszym odwiertem planowane jest pod koniec maja 2013 r.   

 
Zgodnie z porozumieniem zawartym w celu zakończenia postępowania prawnego, dotyczącego kwestionowania tytułu prawnego 
Spółki z Umowy PSA dla Bloku L, Spółka zgodziła się wypłacić kwotę do 3,5 mln USD z jej 10% udziału w wydobyciu 



Kulczyk Oil Ventures Inc. 
Noty do skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego 

Za okresy trzech miesięcy zakończone 31 marca 2013 r. i 31 marca 2012 r. 
(kwoty w tysiącach dolarów amerykańskich USD) 

(Niezbadane) 
 

5 
 

określonego w Umowie PSA dla Bloku L. Żadna rezerwa z tego tytułu nie została ujęta w sprawozdaniu finansowym, ponieważ 
w Bloku L nie prowadzi się jeszcze wydobycia. 

 
Syria 
 
Zgodnie z warunkami Umowy PSC dla Bloku 9, w ciągu pierwszego etapu prac poszukiwawczych, trwającego cztery lata 
i kończącego się 27 listopada 2011 r., Spółka zobowiązana jest do pozyskania i przetworzenia 350 km2

 

 danych sejsmicznych 3D 
i wykonania dwóch odwiertów poszukiwawczych. Prace, pozostałe do realizacji w ramach zobowiązania, obejmują wykonanie 
dwóch odwiertów poszukiwawczych. Władze syryjskie, pod warunkiem określonych ograniczeń, przedłużyły pierwszy etap prac 
poszukiwawczych określony w Umowie PSC dla Bloku 9 do 26 października 2012 r. Wykonywanie pierwszego z dwóch 
odwiertów poszukiwawczych rozpoczęło się dnia 22 lipca 2011 r. i zostało zawieszone w październiku 2011 r. w związku 
z niekorzystnymi warunkami operacyjnymi w Syrii. 

W dniu 16 lipca 2012 r. Spółka jako Operator w Bloku 9 w Syrii, złożyła oświadczenie dotyczące wystąpienia Siły Wyższej, ze 
względu na okoliczności wynikające z bieżącej niestabilności, obejmujące trudne warunki funkcjonowania oraz niemożliwość 
dokonywania transferu środków pieniężnych do kraju, uniemożliwiające wypełnienie zobowiązań określonych w Umowie. 
Spółka będzie kontynuowała monitorowanie sytuacji operacyjnej w Syrii w celu oceny, kiedy możliwe będzie wznowienie 
działalności w Syrii. 

 
Ukraina 
 
Spółka jest zobowiązana do poniesienia określonych nakładów inwestycyjnych w celu wypełnienia warunków koncesji 
poszukiwawczej na Ukrainie. Zgodnie z warunkami utrzymania koncesji, KUB-Gas jest zobowiązana do pozyskania 
i przetworzenia danych sejsmicznych, przeprowadzenia analiz geofizycznych i wykonania odwiertów poszukiwawczych na 
terenie pól, których koncesja dotyczy. Zobowiązania te nie mają charakteru wiążącego i mogą ulec zmianie w zależności od 
wyników prac poszukiwawczych, jednakże potencjalna wysokość nakładów kapitałowych Spółki na finansowanie działalności 
na polach może osiągnąć w latach 2013-2015 wartość 45 mln USD, w ramach planowanego programu rozwoju. Dopuszczalne są 
uzasadnione odstępstwa od zadeklarowanych nakładów kapitałowych, podlegające uzgodnieniom z organem wydającym 
koncesję, natomiast niewykonanie zobowiązania do przeprowadzenia prac poszukiwawczych i brak uzasadnienia odstępstw od 
programu nakładów inwestycyjnych może skutkować cofnięciem koncesji. W związku z koncesją Północne Makiejewskoje 
Spółka zamierza w ciągu najbliższych trzech lat wykonać kolejne cztery odwierty. 
 
Powierzchnia biurowa 
 
Spółka posiada umowę najmu lokalu biurowego w Calgary (Kanada), która wygasa 31 października 2014 r. W okresie 
obowiązywania umowy najmu zobowiązanie z tego tytułu wynosi ok. 325 000 USD rocznie. 

 
10. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

 
Nemmoco Petroleum Corporation („Nemmoco”), spółka niepubliczna, w której 37,5% udziałów posiada Timoty M. Elliot,  
członek kierownictwa i Rady Dyrektorów Spółki, świadczy na rzecz dubajskiego biura Spółki usługi kadrowe i ogólne oraz 
usługi w zakresie księgowości i administracji na zasadzie podziału kosztów. Opłaty za okres zakończony 31 marca 2013 r. 
wyniosły 248 436 USD (2012 r.: 178 056 USD). Na dzień 31 marca 2013 r. zobowiązania wobec Nemmoco wynosiły 
10 532 USD (2012 r.: 59 352 USD). 
 
Loon Energy Corporation („Loon Energy”), kanadyjska spółka notowana na giełdzie, nie zatrudnia żadnych pracowników. 
Usługi w zakresie zarządzania i administracji świadczone są na rzecz spółki przez kierownictwo i pracowników Kulczyk Oil na 
podstawie umowy o świadczenie usług. Opłaty za okres zakończony 31 marca 2013 r. wyniosły 2 971 USD (2012 r.: 
3 150 USD). Na dzień 31 marca 2013 r. kwota zadłużenia Loon Energy wobec Kulczyk Oil z tytułu tych usług wynosiła 
23 993 USD (2012 r.: 11 550 USD). Niektóre wydatki Loon Energy są pokrywane przez Kulczyk Oil, a następnie zwracane 
Spółce przez Loon Energy. Na dzień 31 marca 2013 r. kwota zadłużenia Loon Energy z tego tytułu wynosiła 122 829 USD 
(2012 r.: 35 388 USD). Kulczyk Oil i Loon Energy są spółkami powiązanymi ze względu na czterech wspólnych Dyrektorów 
i członków kierownictwa oraz wspólnego głównego akcjonariusza. 
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Spółka świadczy usługi najmu lokalu biurowego na rzecz spółki Jura, spółki publicznej, której 1,1% wyemitowanych akcji 
zwykłych posiada Spółka. Za okres zakończony dnia 31 marca 2013 r. Spółka naliczyła od spółki Jura opłaty w łącznej 
wysokości 6 035 USD (2012 r.: 30 900 USD). Na dzień 31 marca 2013 r. saldo należności od spółki Jura wynosiło 4 024 USD 
(2012 r.: 41 199 USD). Do trzeciego kwartału 2012 r. Spółka świadczyła na rzecz spółki Jura usługi finansowe i księgowe na 
podstawie umowy świadczenia usług wspólnych (ang. shared services agreement). Trzech dyrektorów Spółki pełniło funkcję 
dyrektorów spółki Jura, a Dyrektor Finansowy Spółki równocześnie sprawował w Jura funkcję Dyrektora Finansowego, do 
momentu sfinalizowania transakcji nabycia przez Jura w trzecim kwartale 2012 r., kiedy to została powołana jej nowa Rada 
Dyrektorów i nastąpiły zmiany w kierownictwie, w wyniku których jeden z dyrektorów Spółki oraz Dyrektor Finansowy Spółki 
nie są już powiązani z Jura.  
 
Opisane transakcje z podmiotami powiązanymi były realizowane według wartości uzgodnionych przez strony. 

 
 
11. Zdarzenia po dacie sprawozdania finansowego 

 
Plan przejęcia 
 
W dniu 25 kwietnia 2013 r. Spółka poinformowała o zawarciu Umowy Przejęcia  z Winstar Resources Ltd. („Winstar”), 
zgodnie z którą Kulczyk Oil nabędzie wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie akcje spółki Winstar. Zgodnie 
z warunkami Umowy Przejęcia, akcjonariusze Winstar, w zamian za każdą posiadaną akcję, uprawnieni będą do otrzymania 
7,555 akcji Kulczyk Oil lub 2,50 CAD w formie pieniężnej, z maximum wypłat w formie pieniężnej w kwocie 35 mln CAD. 
Wysokość świadczenia pieniężnego zostanie sfinansowana przez konsorcjum inwestorów na czele z KI. Konsorcjum nabędzie 
akcje od tych akcjonariuszy Winstar, którzy wyrażą chęć zbycia swoich akcji w zamian świadczenie w formie pieniężnej. Spółka 
nabędzie akcje od tych akcjonariuszy Winstar, którzy wyrażą chęć zbycia swoich akcji w zamian za świadczenie w formie akcji, 
łącznie z akcjami nabytymi przez konsorcjum. 
 
Umowa Przejęcia stanowi, że Kulczyk Oil ma ubiegać się o dopuszczenie jej akcji zwykłych do obrotu na Toronto Stock 
Exchange (giełda papierów wartościowych w Toronto), będzie dążyć do scalenia akcji w stosunku 10:1 i do zmiany nazwy na 
Serinus Energy Inc. Akcje Spółki będą nadal przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
 
Konwersja pożyczki z KI 
 
W dniu 8 maja 2013 r. KI złożyła zawiadomienie o zamiarze konwersji niespłaconej kwoty 13,4 mln USD, w tym kwoty głównej 
i naliczonych odsetek do dnia 20 czerwca 2013 r. na akcje zwykłe po cenie około 0,42 USD za każdą akcję, w wyniku czego 
wyemitowanych zostanie 31,8 mln akcji zwykłych. 
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12. Informacje na temat segmentów działalności 

 
Segmenty sprawozdawcze działalności Spółki są zorganizowane w podziale geograficznym i obejmują następujące obszary: 
Brunei, Syria, Ukraina oraz obszar korporacyjny. 

 
 

Na dzień 31 marca 2013 r. Brunei Syria Ukraina
Obszar 

korporacyjny Razem

Aktywa razem 46 703$    440$     86 400$       48 923$           182 466$   

Okres zakończony 31 marca 2013 r.

-$              -$          21 162$       -$                     21 162$     

Koszty operacyjne:
Koszty produkcji -$              -$          (4 919)$       -$                     (4 919)$      
Koszty ogólnego zarządu -                -            -                  (3 239)              (3 239)        
Koszty przejęcia -                -            -                  (500)                 (500)           
Koszty płatności w formie akcji własnych -                -            -                  (227)                 (227)           
Odpisy umorzeniowe i amortyzacja -                -            (5 047)         (40)                   (5 087)        

Przychody/(koszty) finansowe:
Odsetki i pozostałe przychody -                -            243              1                      244            
Niezrealizowana strata z inwestycji -                -            -                  (100)                 (100)           
Koszt odsetek i przyrost wartości -                -            (940)            (442)                 (1 382)        
Straty z tytułu różnic kursowych -                -            (224)            (36)                   (260)           

Zysk /(Strata) przed opodatkowaniem -$              -$          10 275$       (4 583)$            5 692$       

Nakłady inwestycyjne 3 719$      -$          5 161$         1$                    8 881$       

Przychody ze sprzedaży ropy i gazu, 
pomniejszone o koszty należności koncesyjnych

(w tysiącach USD)
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Na dzień 31 grudnia 2012 r. Brunei Syria Ukraina
Obszar 

korporacyjny Razem

Aktywa razem 41 987$    620$     139 904$     5 198$             187 709$   

Okres zakończony 31 marca 2012 r.

-$              -$          17 539$       -$                     17 539       

Koszty operacyjne:
Koszty produkcji -$              -$          (2 064)$       -$                     (2 064)$      
Koszty ogólnego zarządu -                -            -                  (3 131)              (3 131)        
Koszty płatności w formie akcji własnych -                -            -                  (551)                 (551)           

-                (96)        -                  -                       (96)             
Odpisy umorzeniowe i amortyzacja -                -            (5 317)         -                       (5 317)        

Przychody/(koszty) finansowe
Odsetki i pozostałe przychody -                -            232              149                  381            
Niezrealizowany zysk z inwestycji -                -            -                  (73)                   (73)             
Odsetki i przyrost wartości -                -            (1 097)         (596)                 (1 693)        
Zysk z tytułu różnic kursowych -                -            7                  (58)                   (51)             

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -$              (96)$      9 299$         (4 259)$            4 944$       

Nakłady inwestycyjne 3 462$      96$       10 074$       -$                     13 632$     

(w tysiącach USD)

Przychody ze sprzedaży ropy i gazu, 
pomniejszone o koszty należności koncesyjnych

       Utrata wartości aktywów z tytułu 
       poszukiwania i oceny zasobów 
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