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Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z Przeglądu Śródrocznych Informacji Finansowych 
 
Dla Akcjonariuszy Serinus Energy Inc. 

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej 
Serinus Energy Inc. sporządzonego na dzień 30 września 2013 r., skróconego skonsolidowanego śródrocznego 
sprawozdania z całkowitych dochodów, skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania z przepływów 
pieniężnych za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2013 r. i 2012 r. oraz skróconego 
skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okresy dziewięciu miesięcy zakończone 
30 września 2013 r. i 2012 r. oraz informacji dodatkowych 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 30 września 2013 r. nie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych 
aspektach, zgodnie z wymogami MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”. 
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30 września 31 grudnia
2013 r. 2012 r.

Aktywa obrotowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 20 625$         35 553$          
Należności 13 245           2 226              
Przedpłaty i inne aktywa 6 187             2 526              
Zapasy ropy naftowej 2 321             -                     

Aktywa obrotowe ogółem 42 378           40 305            

Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania i inwestycje 1 636             469                 
Rzeczowe aktywa trwałe (Nota 5) 267 976         99 577            
Poszukiwanie i ocena zasobów (Nota 6) 78 332           47 358            
Aktywa ogółem 390 322$       187 709$        

Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 31 905$         22 822$          
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 341                938                 
Pożyczka zamienna na akcje (Nota 7) 10 095           10 586            
Zobowiązanie z tytułu kredytu (Nota 8) 3 663             4 333              
Rezerwa na koszty demontażu i usunięcia aktywów 925                409                 

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 46 929           39 088            

Rezerwa na koszty demontażu i usunięcia aktywów i pozostałe rezerwy 26 827           822                 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63 246           7 237              

kwoty w tysiącach USD
(Niezbadane)

Aktywa

Zobowiązania

Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej
SERINUS ENERGY INC.

Długoterminowe zobowiązania z tytułu kredytu (Nota 8) 3 812             17 112            
Zobowiązania ogółem 140 814         64 259            

Kapitał zakładowy (Nota 9) 344 403         231 516          
Kapitał z nadwyżki z tytułu wkładów 15 966           15 135            
Skumulowane inne całkowite dochody 605                742                 
Udziały niesprawujące kontroli 32 815           31 396            
Straty (144 281)        (155 339)        
Kapitał własny ogółem 249 508         123 450          
Zobowiązania i kapitał własny ogółem 390 322$       187 709$        

Podjęte zobowiązania (Nota 10)
Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego (Nota 12)

Kapitał własny



Okres trzech miesięcy zakończony Okres dziewięciu miesięcy zakończony

2013 2012 2013 2012

45 394$             25 717$               103 032$           72 250$              
(9 741)                (5 031)                  (24 715)              (14 101)              

35 653                20 686                 78 317                58 149                

Koszty operacyjne
Koszty produkcji (2 539)                (3 297)                  (13 348)              (9 253)                 

Koszty ogólnego zarządu (4 265)                (2 770)                  (9 642)                (7 899)                 
Koszt nabycia jednostki (949)                   (2 011)                  (3 404)                (3 290)                 
Płatności w formie akcji własnych (Nota 9(b)) (393)                   (627)                     (831)                   (1 632)                 
Odpisy umorzeniowe i amortyzacja (8 687)                (8 963)                  (18 838)              (20 062)              

-                          (85 113)                -                          (85 288)              
Koszty operacyjne ogółem (16 833)              (102 781)              (46 063)              (127 424)            

Przychody/(koszty) finansowe
Odsetki i pozostałe przychody (875)                   1 390                   (430)                   1 461                  
Niezrealizowany zysk z inwestycji -                          -                           (100)                   (82)                      
Koszty odsetkowe i przyrost wartości (1 053)                (755)                     (3 437)                (4 483)                 

 Zysk/(strata) z tytułu różnic kursowych 120                     515                      (162)                   187                     
Przychody/(koszty) finansowe ogółem (1 808)                1 150                   (4 129)                (2 917)                 

Zysk  przed opodatkowaniem 17 012                (80 945)                28 125                (72 192)              

Bieżące obciążenie podatkowe (4 928)                (2 431)                  (8 713)                (7 261)                 
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego (koszt) (122)                   28                        (35)                     (594)                    

Zysk (strata) za okres 11 962                (83 348)                19 377                (80 047)              

(137)                   (726)                     (137)                   (143)                    

Całkowity dochód 11 825$             (84 074)$              19 240$             (80 190)$            

Zysk/(strata) przypadający na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej 8 147                  (85 089)                11 058                (85 852)              
Udziały niesprawujące kontroli 3 815                  1 741                   8 319                  5 805                  

Zysk (strata) za okres 11 962$             (83 348)$              19 377$             (80 047)$            

(Nota 9(a)) 0,10$                  (0,18)$                  0,19$                  (0,19)$                 

Całkowity dochód (strata) przypadający na:
Akcjonariuszy jednostki dominującej 8 010                  (85 597)                10 921                (85 952)              
Udziały niesprawujące kontroli 3 815                  1 523                   8 319                  5 762                  

Całkowity dochód (strata) za okres 11 825$             (84 074)$              19 240$             (80 190)$            

Zysk/(strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom 
- podstawowy i rozwodniony

Strata z tytułu różnic kursowych 
    z przeliczenia jednostek zagranicznych

SERINUS ENERGY INC.
Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów

kwoty w tysiącach USD
(Niezbadane)

30 września

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

30 września



Okres trzech miesięcy zakończony Okres dziewięciu miesięcy zakończony
30 września

2013 2012 2013 2012

Zysk/ (strata) netto 11 962$             (83 348)$              19 377$             (80 047)$            
Pozycje niepieniężne:

Odpisy umorzeniowe i amortyzacja 8 687                  8 963                   18 838                20 062                
Utrata wartości -                          79 113                 -                          79 288                

-                          542                      783                     2 180                  

300                     9                          323                     26                       
Płatności w formie akcji własnych (Nota 9(b)) 393                     627                      831                     1 632                  
Niezrealizowana strata / (zysk) z inwestycji -                          -                           100                     82                       

-                          (2)                         -                          23                       
Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe 96                       -                           162                     20                       

122                     (28)                       35                       594                     
Przepływy środków z działalności operacyjnej 21 560                5 876                   40 449                23 860                
Zmiana stanu niepieniężnego kapitału obrotowego 382                     (2 022)                  717                     (56)                      
Przepływy z działalności operacyjnej 21 942                3 854                   41 166                23 804                

Finansowanie
Wpływy z wykonania opcji na akcje -                          -                           -                          180                     
Zaciągnięcie pożyczki zamiennej na akcje -                          -                           10 000                -                          
Spłata kredytu długoterminowego (2 452)                (1 770)                  (14 222)              (1 770)                 
Zaciągnięcie pożyczki -                          -                           2 000                  5 000                  
Emisja zamiennych skryptów dłużnych -                          700                      -                          13 000                
Dywidenda zapłacona udziałom niesprawującym kontroli (1 499)                -                           (6 899)                -                          
Zmiany kapitału obrotowego związane z działalnościa finansową 448                     -                           448                     -                          
Przepływy z działalności finansowej (3 503)                (1 070)                  (8 673)                16 410                

Inwestycje
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe (11 407)              1 042                   (19 646)              (4 331)                 
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania -                          3 506                   143                     3 506                  
Wydatki na poszukiwanie i ocenę zasobów (19 060)              (8 457)                  (30 874)              (32 512)              
Środki pieniężne nabyte w związku z przejęciem jednostki (Nota 4) -                          -                           2 330                  -                          
Zmiany kapitału obrotowego związane z działalnością inwestycyjną 13 537                (3 282)                  763                     7 219                  
Przepływy z działalności inwestycyjnej (16 930)              (7 191)                  (47 284)              (26 118)              

Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (137)                   (1 308)                  (137)                   (811)                    

Zmiana stanu środków pieniężnych 1 372                  (5 715)                  (14 928)              13 285                

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na początek okresu 19 253                31 962                 35 553                12 962                

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na koniec okresu 20 625$             26 247$               20 625$             26 247$              

Dodatkowa informacja dotycząca przepływów pieniężnych
Odsetki zapłacone (3 930)$              2 212$                 (4 725)$              2 520$                
Odsetki otrzymane 112$                   -$                     509$                   -$                        
Podatek zapłacony (3 096)$              8 837$                 (10 679)$            10 113$              

Przyrost wartości zadłużenia

Strata z wyceny inwestycji 
   do wartości rynkowej

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego 
(zmniejszenie)

SERINUS ENERGY INC.
Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych

kwoty w tysiącach USD
(Niezbadane)

30 września

Przyrost wartości rezerwy na koszty demontażu i usunięcia 
aktywów 



Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. 42 080 437          205 445$             13 264$               735$                    23 653$               (68 570)$              174 527$             

Akcje wyemitowane w ramach wykonania opcji 453 333               277                      (97)                       -                          -                          -                          180                      
Zamienne skrypty dłużne zamienione na akcje w trakcie okresu 60 499 029          25 794                 -                          -                          -                          -                          25 794                 
Koszt płatności w formie akcji własnych -                          -                          1 632                   -                          -                          -                          1 632                   

-                          -                          -                          (100)                     (43)                       -                          (143)                     
Zysk/ (strata) netto -                          -                          -                          -                          5 805                   (85 852)                (80 047)                
Stan na dzień 30 września 2012 r. 103 032 799        231 514$             14 799$               635$                    29 415$               (154 422)$            121 943$             

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 48 175 673          231 516               15 135                 742                      31 396                 (155 339)              123 450               

3 183 268            13 369                 -                          -                          -                          -                          13 369                 
Wyemitowane w związku z nabyciem Winstar (nota 4) 27 252 500          99 518                 -                          -                          -                          -                          99 518                 
Koszt płatności w formie akcji własnych -                          -                          831                      -                          -                          -                          831                      
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych -                          -                          -                          (137)                     -                          -                          (137)                     
Zadeklarowana dywidenda -                          -                          -                          -                          (6 900)                  -                          (6 900)                  
Zysk netto -                          -                          -                          -                          8 319                   11 058                 19 377                 
Stan na dzień 30 września 2013 r. 78 611 441          344 403$             15 966$               605$                    32 815$               (144 281)$            249 508$             

Wyemitowane w związku z konwersją pożyczki zamiennej na akcje

Udziały 
niesprawujące 

kontroli
Straty Razem

Liczba akcji Kwota

Kapitał z 
nadwyżki z tytułu 

wkładów

Skumulowane 
różnice kursowe z 

przeliczenia

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych

SERINUS ENERGY INC.
Skrócone skonsolidowane śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

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

Akcje zwykłe



Serinus Energy Inc. 
Noty do skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego 
Za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2013 r. i 2012 r. 

(kwoty w tysiącach dolarów amerykańskich USD) 
(Niezbadane) 
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1. Podmiot sporządzający sprawozdanie  
 
W dniu 24 czerwca 2013 r. Spółka Serinus Energy Inc. (dawniej Kulczyk Oil Ventures Inc.) (zwana dalej „Serinus” lub 
„Spółką”) oraz Winstar Resources Ltd. („Winstar”) zakończyły realizację planu przejęcia („Plan Przejęcia”), na mocy którego 
Spółka nabyła wszystkie wyemitowane i pozostające w obrocie akcje zwykłe Winstar (patrz nota 4). 
 
W związku z zakończeniem procesu Przejęcia, Spółka zmieniła nazwę z „Kulczyk Oil Ventures Inc.” na „Serinus Energy Inc.” 
oraz dokonała scalenia swoich akcji zwykłych w stosunku jedna akcja zwykła po scaleniu za każde dziesięć akcji zwykłych 
przed scaleniem. W dniu 27 czerwca 2013 r. akcje zwykłe Spółki zostały dopuszczone do obrotu na Toronto Stock Exchange 
(giełda papierów wartościowych w Toronto). Akcje zwykłe Spółki pozostają nadal przedmiotem obrotu 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. Biura Spółki znajdują się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz w Warszawie (Polska). 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje Serinus oraz jej spółki zależne. Podstawowa działalność Spółki 
polega na poszukiwaniu i zagospodarowaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na Ukrainie, w Brunei, Syrii, Tunezji 
i Rumunii. Spółka prowadzi znaczącą część działalności wspólnie z innymi podmiotami, jednak niniejsze sprawozdanie 
finansowe przedstawia wyłącznie proporcjonalny udział Spółki w takiej działalności.  
 

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 12 listopada 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 w nocie 2(d). 
 

(c) Wykorzystanie szacunków i osądów 
 
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od kierownictwa przyjęcia pewnych założeń i dokonania 
szacunków, które wpływają na zastosowanie polityki rachunkowości oraz na wielkości aktywów, pasywów, zysków i strat 
ujętych w sprawozdaniach finansowych. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od przyjętych szacunków.   
 
Przyjęte szacunki oraz założenia są na bieżąco weryfikowane. Zmiany wielkości szacunkowych ujmowane są w okresie 
bieżącym oraz w okresach przyszłych, na które te zmiany wpływają.  
 
Informacje dotyczące istotnych obszarów niepewności oszacowań i krytycznych osądów w zastosowaniu polityki 
rachunkowości, które mają największy wpływ na wielkości wykazane w skróconym skonsolidowanym śródrocznym 
sprawozdaniu finansowym są przedstawione w nocie 2(d) do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok kończący 
się dnia 31 grudnia 2012 r., z wyjątkiem zmian opisanych w nocie 4. 
 

(d) 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), 



Serinus Energy Inc. 
Noty do skróconego skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego 
Za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2013 r. i 2012 r. 

(kwoty w tysiącach dolarów amerykańskich USD) 
(Niezbadane) 
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„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 inwestycji w akcje zwykłe (poziom 1 
wartości godziwej). Pożyczka zamienna na akcje wykazywana była w wartości godziwej szacowanej na podstawie bieżących 
stóp procentowych podobnych instrumentów, spreadów kredytowych właściwych dla Spółki oraz warunków tego instrumentu 
(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). 
 

4. Nabycie Winstar Resources Ltd. 
 
W dniu 24 czerwca 2013 r. Spółka oraz Winstar zakończyły realizację planu przejęcia, na mocy którego Spółka nabyła wszystkie 
wyemitowane i pozostające w obrocie akcje Winstar. Winstar był publiczną międzynarodową spółką poszukiwania ropy 
naftowej i gazu. Działalność Winstar obejmowała poszukiwanie, zagospodarowanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu 
ziemnego w Tunezji oraz działalność poszukiwawczą w Rumunii. 
 
Zgodnie z warunkami Umowy Przejęcia, akcjonariusze Winstar, w zamian za każdą posiadaną akcję, otrzymali 7,555 akcji 
zwykłych Spółki przed scaleniem lub 2,50 CAD w formie pieniężnej, do kwoty maksymalnej 35 mln CAD, którą zapewnił 
główny akcjonariusz Spółki, Kulczyk Investments S.A. („KI”). W związku z wyborem maksymalnej płatności w formie 
pieniężnej, KI nabyła, w momencie zakończenia transakcji, 14 000 000 akcji Winstar. Akcje te zostały następnie wymienione na 
akcje zwykłe Spółki na warunkach określonych w Umowie Przejęcia, z czego 10 577 000 akcji zwykłych po scaleniu wydano na 
rzecz KI. 16 675 500 akcji zwykłych po scaleniu wydano na rzecz akcjonariuszy Winstar, którzy wybrali akcje zwykłe jako 
formę rozliczenia. Łącznie wyemitowano 27 252 500 akcji zwykłych (po scaleniu) jako wynagrodzenie za nabycie Winstar. Kurs 
zamknięcia akcji zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ostatnim dniu notowań przed sfinalizowaniem 
transakcji stanowił ekwiwalent 3,65 USD za akcję. 
 
Przejęcie zostało rozliczone w księgach rachunkowych metodą nabycia w oparciu o poniższe wartości godziwe: 

Cena nabycia akcji 99 518$            

Wartość godziwa nabytych aktywów netto

Środki pieniężne 2 330                
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania 1 410                
Kapitał obrotowy (z wyłączeniem środków pieniężnych) 10 188              
Rzeczowe aktywa trwałe 167 590            
Poszukiwanie i ocena zasobów 100                   

(26 117)             
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (55 983)             

99 518$            

(w tysiącach USD)

 Rezerwa na koszty demontażu i usunięcia aktywów oraz pozostałe rezerwy 
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Powyższe wartości są wielkościami szacunkowymi i zostały ustalone przez kierownictwo na podstawie aktualnie dostępnych 
informacji. W momencie sfinalizowania procesu ustalania kosztów i sald mogą być konieczne zmiany dokonanej alokacji ceny 
nabycia. 
 
Szacunkowa wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych została ustalona przy użyciu zarówno wewnętrznych szacunków 
jak i niezależnego oszacowania rezerw. Szacunkowa wartość godziwa nabytych należności wyniosła 12,3 mln USD i Spółka 
oczekuje, że uzyska 100% tej kwoty. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego została ustalona przy zastosowaniu 
szacunkowej efektywnej stopy podatkowej dla każdego obszaru koncesyjnego oraz różnicy pomiędzy księgową a podatkową 
wartością netto przejętych aktywów. Rezerwa na koszty demontażu i usunięcia aktywów została ustalona przy uwzględnieniu 
szacowanego czasu i kosztów niezbędnych do poniesienia w celu opuszczenia obszarów, gdzie prowadzone są odwierty oraz 
usunięcia instalacji. Przyjęto stopę inflacji w wysokości 3,5% oraz stopę dyskontową w wysokości 7,4%. Pozostałe przejęte 
rezerwy obejmują 4,1 mln USD rezerwy na zidentyfikowane zobowiązania wobec kontrahentów, powstałe w ramach 
normalnego toku działalności, których wartość odzwierciedla najlepsze szacunki kierownictwa dla ich ewentualnego rozliczenia. 
 
Wyniki aktywów Winstar za okres od 25 czerwca do 30 czerwca 2013 r. były nieistotne i nie są uwzględnione w wynikach 
Spółki. Przychody i zysk netto pro forma dla połączonej jednostki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. 
wyniosły odpowiednio około 123,6 mln USD oraz 26,5 mln USD. Koszty nabycia jednostki w wysokości 2,5 mln USD są 
bezpośrednio ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 
 

5. 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$           4 307$             136 725$        

Zwiększenia 17 583             1 224               839                  19 646            
Nabycie Winstar (Nota 4) 167 590           -                       -                       167 590          

Stan na dzień 30 września 2013 r. 302 897$         15 918$           5 146$             323 961$        

Odpisy umorzeniowe i amortyzacja:

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

Odpisy umorzeniowe i amortyzacja (15 436)            (1 064)              (2 338)              (18 838)          

Stan na dzień 30 września 2013 r. (48 862)$          (3 612)$            (3 511)$            (55 985)$        

Wartość księgowa netto:
na dzień 31 grudnia 2012 r. 84 298$           12 146$           3 134$             99 579$          

na dzień 30 września 2013 r. 254 035$         12 306$           1 635$             267 976$        

(w tysiącach USD)
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6. Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów 
 
Uzgodnienie zmian aktywów z tytułu poszukiwania i oceny zasobów: 
 

Na dzień Na dzień

30 września 2013 r. 31 grudnia 2012 r.

Wartość bilansowa - początek okresu 47 358$                     104 568$                

Zwiększenia 30 874                       29 581                    
Reklasyfikacja do rzeczowych aktywów trwałych -                                (4 978)                     
Nabycie Winstar (Nota 4) 100                            -                              
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 78 332$                     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: 
 

Na dzień Na dzień
30 września 2013 r. 31 grudnia 2012 r.

Blok L w Brunei 66 972$                     40 820$                  
Ukraina 11 027                       6 538                      
Rumunia 333                            -                              

78 332$                     47 358$                  

(w tysiącach USD)

 
 
7. Pożyczki zamienne na akcje 

 
 
(a) Pożyczka z Dutco 

 

(w tysiącach USD)
Wartość 

nominalna Zobowiązanie

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. -$                              -$                            

Zaciągnięcie 10 000                       10 000                    
Odsetki -                                95                           

Stan na dzień 30 września 2013 r. 10 000$                     10 095$                  
 

 
W lipcu 2013 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z Dutco Energy Limited („Dutco”), aby uzyskać do 15 mln USD, które ma 
zostać przeznaczone na sfinansowanie programu wierceń w Brunei („Umowa pożyczki Dutco”). 

 
Umowa pożyczki została zawarta na okres 12 miesięcy, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% w skali roku od wypłaconych 
kwot, a odsetki są płatne miesięcznie. Zgodnie z warunkami umowy pożyczki Dutco, Dutco ma prawo do dokonania konwersji 
zadłużenia do kwoty 5 mln USD, a w przypadku naruszenia umowy pożyczki do kwoty 15 mln USD, na zmienną liczbę akcji 
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zwykłych Spółki, po uzyskaniu zgody Giełdy Papierów Wartościowych w Toronto. Zadłużenie jest zamienne na akcje zwykłe 
w oparciu o kurs notowań Spółki w momencie konwersji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto. Spółka zobowiązana 
jest do utrzymania skonsolidowanego wskaźnika aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe na poziomie nie niższym niż 
1:1, z wyłączeniem określonych nieoperacyjnych pozycji. Na dzień 30 września 2013 r. Spółka spełniła wszystkie warunki 
umowy. 

 
Na dzień 30 września 2013 r. zadłużenie z tytułu tej pożyczki wyniosło 10 mln USD, a pozostałe 5 mln USD zostało zaciągnięte 
po zakończeniu kwartału. 

 
Spółka zawarła również umowę, która przyznaje Dutco prawo do nabycia udziału w Bloku L w wysokości minimalnie 5% do 
maksymalnie 15%. Za każdy 1% posiadanych udziałów w Bloku L, Dutco może dokonać konwersji kwoty pozostałej do spłaty 
w ramach pożyczki zamiennej na akcje w wysokości 1 mln USD. Decyzja dotycząca wykonania prawa do nabycia udziału ma 
być podjęta w terminie 31 dni od dnia ogłoszenia wyników testów odwiertu poszukiwawczego w Bloku L. 
 
Spółka zdecydowała się ująć pożyczkę z Dutco w wartości godziwej ustalonej na moment wypłaty środków, a następnie 
ponownie wyceniać pożyczkę do wartości godziwej na każdy dzień bilansowy. Zmiany wartości godziwej ujmowane są 
w zyskach i stratach 

 
(b) Pożyczka z KI 

 
 

(w tysiącach USD)
Wartość 

nominalna Zobowiązanie

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

Zaciągnięcie 2 000                         2 000                      
Odsetki -                                783                         
Zamieniona na akcje zwykłe (12 000)                     (13 369)                   

Stan na dzień 30 września 2013 r. -$                              -$                            
 

 
W dniu 22 czerwca 2012 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z Kulczyk Investments S.A. („KI”) na kwotę do 12,0 mln USD. 
Oprocentowanie pożyczki wynosiło 15% rocznie, a jej termin wymagalności przypadał na 31 grudnia 2013 r.  
 
W dniu 24 czerwca 2013 r. zgodnie z warunkami umowy pożyczki, dokonano konwersji pożyczki na akcje zwykłe. Kwota 
główna oraz naliczone odsetki w wysokości 13,4 mln USD zostały zamienione na 3 183 268 akcji zwykłych po scaleniu. 

 
8. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytu 

 
Na dzień Na dzień

(w tysiącach USD) 30 września 2013 r. 31 grudnia 2012 r.

Krótkoterminowa część długoterminowego kredytu 3 663$                       4 333$                    
Długoterminowe zobowiązanie z tytułu kredytu 3 812                         17 112                    
Długoterminowy kredyt łącznie 7 475$                       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. Denominowany w USD kredyt składał się z dwóch transz, 
które Spółka musiała wykorzystać w okresie dwóch lat licząc od daty zawarcia umowy kredytowej. Druga transza w wysokości 
12 mln USD nie została wykorzystana, a termin jej udostępnienia minął. 
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Kredyt jest spłacany w równych ratach półrocznych w wysokości 1,8 mln USD, 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. Spłata kolejnej raty zgodnie z harmonogramem w wysokości 1,8 mln USD 
została dokonana w dniu 15 lipca 2013 r. 
 
W pierwszym kwartale 2013, zgodnie z warunkami umowy kredytowej z EBOR, KUB-Gas dokonał wcześniejszej spłaty 
10 mln USD, nie licząc spłaty drugiej raty zgodnie z harmonogramem w wysokości 1,8 mln USD. 
 

9. Kapitał zakładowy  
 
W związku z zakończeniem Planu Przejęcia, Spółka dokonała scalenia swoich akcji zwykłych w stosunku jedna akcja zwykła po 
scaleniu za każde dziesięć akcji zwykłych przed scaleniem. W związku z powyższym transakcje na akcjach, salda oraz 
ujawnienia dotyczące wartości przypadających na akcję zostały skorygowane, w celu odzwierciedlenia wpływu procesu scalania 
dla wszystkich prezentowanych okresów. 
 
(a) Strata na akcję 

2013 2012 2013 2012
78 611 441         45 348 001            59 101 333            43 197 535           

 Okres trzech miesięcy zakończony 
30 września 

 Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji  

 Okres dziewięciu miesięcy zakończony 
30 września 

 
 
Za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2013 r. 4 512 400 opcji na akcje zostało wyłączonych z kalkulacji 
rozwodnionej liczby akcji, ponieważ mają one antyrozwadniający wpływ. 
 
(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.  
 

 Liczba opcji 

 Średnia ważona 
cena wykonania 

opcji 
(w USD) 

Stan na dzień 31 grudnia 2012 r. 4 129 400           $5,30
  Opcje przyznane 400 000              $3,04

(17 000)              $3,95
Stan na dzień 30 września 2013 r. 4 512 400           $5,32

   Opcje, które utraciły ważność/ unieważnione 

 
 
W związku z zakończeniem Planu Przejęcia oraz scalenia akcji zwykłych, wszystkie przyznane opcje na akcje zostały scalone 
w stosunku jedna opcja na akcje po scaleniu za każde dziesięć opcji na akcje przed scaleniem. 
 
W okresie trzech miesięcy zakończonym dnia 30 września 2013 r. przyznano określonym dyrektorom oraz określonym 
pracownikom 400 000 opcji na akcje po średniej ważonej cenie wykonania w wysokości 3,04 USD na akcję. 
 
Okres ważności każdej transzy opcji na zakup akcji wynosi pięć lat, a ich posiadacze nabywają jedną trzecią uprawnień z ich 
tytułu natychmiast, natomiast pozostałe dwie trzecie po jednej trzeciej uprawnień w każdą rocznicę daty przyznania. 
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Średnią ważoną wartość godziwą przyznanych opcji oraz założenia przyjęte do wyceny opcji metodą Blacka-Scholesa 
zaprezentowano poniżej: 
 

 Okres zakończony 

30 września 2013 r.

Średnia ważona wartość godziwa na opcję 1,44$                         
Cena wykonania opcji 3,04$                         
Zmienność 65,0%
Stopa procentowa 1,42%
Termin wygaśniecia (w latach) 5                                
Współczynnik utraty praw 3,33%
Dywidendy -  

 
10. 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, na Ukrainie w Tunezji oraz Rumunii.  

 
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 upłynął w dniu 27 sierpnia 2013 r. Spółka otrzymała potwierdzenie, że wniosek 
o przedłużenie umowy PSA na trzy miesiące został rozpatrzony pozytywnie. Obecnie nowym terminem ukończenia 
minimalnego zakresu prac w ramach Etapu 2 jest 27 listopada 2013 r. Etap 2 prac poszukiwawczych zostanie automatycznie 
przedłużony, w celu umożliwienia dokończenia prowadzonych wierceń. W przypadku, gdy Spółka podejmie decyzję 
o przeprowadzeniu oceny odkryć, termin prac poszukiwawczych zostanie przedłużony w celu umożliwienia realizacji programu 
oceny. 
 
W sierpniu 2010 r. partnerzy umowy PSA dla Bloku L 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 (v) wykonanie co najmniej dwóch odwiertów poszukiwawczych na lądzie, każdy o minimalnej 
głębokości 2 000 m. Spółka poniosła większe nakłady niż zakładane minimum dla Etapu 2 (które wynosiło 16 mln USD) 
i jedynym zobowiązaniem pozostaje wykonanie dwóch odwiertów. Pierwszy z odwiertów został wykonany. Prace nad drugim 
odwiertem rozpoczęto 11 listopada 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 
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 
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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 zobowiązany 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. 
 
Tunezja 
 
Tunezyjska państwowa spółka naftowo-gazowa, Enterprise Tunisienne D’Activities Petroliers („ ETAP”),  posiada prawo do 
udziału operacyjnego w koncesji Chouech Es Saida w wysokości do 50%, jeżeli łączna sprzedaż ciekłych węglowodorów 
z koncesji, po pomniejszeniu o koszty należności koncesyjnych oraz ubytki objętości gazu (ang. shrinkage) przekroczy 
6,5 miliona baryłek. Na dzień 30 września 2013 r. sprzedano łącznie z koncesji 4,7 miliona baryłek, po pomniejszeniu o koszty 
należności koncesyjnych oraz ubytki objętości gazu. Zdaniem kierownictwa, istnieją wystarczające możliwości w zakresie 
poszukiwania i zagospodarowywania złóż, które w przypadku pomyślnej realizacji, spowodują wypełnienie powyższego 
warunku w ciągu najbliższych 10 lat. 

 
Rumunia 
 
Wraz z przejęciem Winstar, Spółka nabyła 60% udziału w lądowym obszarze koncesji poszukiwawczej Satu Mare o powierzchni 
2 949 km² w północno-zachodniej Rumunii. Zgodnie z warunkami umowy warunkowej cesji udziału w prawie użytkowania 
górniczego zawartej z Rompetrol, Spółka jest zobowiązania do sfinansowania w 100% objętych zobowiązaniem prac 
poszukiwawczych na terenie koncesji w ramach Etapu 1 i 2. Spółka, jako partner joint venture, wypełniła 100% zobowiązań 
wynikających z umowy koncesji w ramach etapu pierwszego oraz przystąpiła do drugiego etapu prac poszukiwawczych. Etap 
drugi, który wygasa w maju 2015 r. obejmuje wykonanie dwóch odwiertów poszukiwawczych oraz pozyskanie 180 km² danych 
sejsmicznych 3D.  

 
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.  

 
11. 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 okresy trzech i dziewięciu miesięcy 
zakończone 30 września 2013 r. wyniosły odpowiednio 178 395 USD i 535 185 USD (za okresy trzech i dziewięciu miesięcy 
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zakończone 30 września 2012 r.: 178 056 USD i 534 168 USD). Na dzień 30 września 2013 r. zobowiązania wobec Nemmoco 
wynosiły 30 623 USD (31 grudnia 2012 r.: 25 538 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 Serinus na 
podstawie umowy o świadczenie usług. Opłaty za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2013 r. wyniosły 
odpowiednio 2 883 USD i 8 795 USD (za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2012 r.: 3 150 USD 
i 9 532 USD). Na dzień 30 września 2013 r. kwota zadłużenia Loon Energy wobec Serinus z tytułu tych usług wynosiła 
30 108 USD (2012 r.: 20 873 USD). Niektóre wydatki Loon Energy są pokrywane przez Serinus, a następnie zwracane Spółce 
przez Loon Energy. Na dzień 30 września 2013 r. kwota zadłużenia Loon Energy z tego tytułu wynosiła 65 404 USD (2012 r.: 
82 965 USD). Serinus i Loon Energy są spółkami powiązanymi ze względu na pięciu wspólnych Dyrektorów i członków 
kierownictwa oraz wspólnego głównego akcjonariusza. 
 
Do połowy października Spółka świadczyła usługi najmu lokalu biurowego na rzecz spółki Jura, spółki publicznej, której 1,1% 
wyemitowanych akcji zwykłych posiada Spółka. Za okresy trzech i dziewięciu miesięcy zakończone 30 września 2013 r. Spółka 
naliczyła od spółki Jura opłaty w łącznej wysokości odpowiednio 6 271 USD i 18 813 USD (za okresy trzech i dziewięciu 
miesięcy zakończone 30 września 2012 r.: 8 962 USD i 56 317 USD). Na dzień 30 września 2013 r. saldo należności od spółki 
Jura wynosiło 4 180 USD (2012 r.: 0 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). Do momentu 
sfinalizowania transakcji przez Jura nabycia 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, trzech dyrektorów Spółki pełniło funkcję dyrektorów spółki Jura, a Dyrektor Finansowy Spółki równocześnie 
sprawował w Jura funkcję Dyrektora Finansowego. Od połowy października Spółka nie świadczy już żadnych usług na rzecz 
Jura i nie zawiera żadnych transakcji z Jura. 
 
Opisane transakcje z podmiotami powiązanymi były realizowane według wartości uzgodnionych przez strony. 

 
12. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego 

 
Kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) – finansowanie w Tunezji 
 

Spółka prowadzi aktualnie rozmowy z EBOR dotyczące długoterminowego kredytu w łącznej kwocie 60 mln USD, w celu 
sfinansowania programu zagospodarowywania pól na terenie czterech z pięciu koncesji w Tunezji. Warunki ramowe 
finansowania zostały zatwierdzone przez Radę Dyrektorów EBOR, a ostateczne finansowanie uzależnione jest od zawarcia 
ostatecznych umów kredytowych oraz powiązanych dokumentów zabezpieczeń, akceptacji Rady Dyrektorów Serinusa oraz 
zgody TSX. 
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13. Informacje na temat segmentów działalności 
 
Segmenty sprawozdawcze działalności Spółki są zorganizowane w podziale geograficznym i obejmują następujące obszary: 
Rumunia, Tunezja, Brunei, Syria, Ukraina oraz obszar korporacyjny. 
 

Na dzień 30 września 2013 r. Rumunia Tunezja Brunei Syria Ukraina
Obszar 

korporacyjny Razem

Aktywa razem 821$       187 233$ 67 805$    348$     128 795$     5 320$             390 322$   

Okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2013 r.

-$           13 298$   -$              -$          22 355$       -$                     35 653$     

Koszty operacyjne:
Koszty produkcji -$           (2 175)$    -$              -$          (364)$          -$                     (2 539)$      
Koszty ogólnego zarządu -             -               -                -            -                  (4 265)              (4 265)        
Koszty przejęcia -             -               -                -            -                  (949)                 (949)           
Koszty płatności w formie akcji własnych -             -               -                -            -                  (393)                 (393)           
Odpisy umorzeniowe i amortyzacja -             (3 172)      -                -            (5 480)         (35)                   (8 687)        

Przychody/(koszty) finansowe:
Odsetki i pozostałe przychody -             -               -                -            (874)            (1)                     (875)           
Koszt odsetek i przyrost wartości -             (317)         -                -            (249)            (487)                 (1 053)        
Zysk / (strata) z tytułu różnic kursowych 339         -               -                -            (211)            (8)                     120            

Zysk /(Strata) przed opodatkowaniem 339$       7 634$     -$              -$          15 177$       (6 138)$            17 012$     

Nakłady inwestycyjne 333$       1 037$     17 003$    -$          12 094$       -$                     30 467$     

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

(w tysiącach USD)

 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Brunei Syria Ukraina
Obszar 

korporacyjny Razem

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

Okres trzech miesięcy zakończony 30 września 2012 r.

-$              -$          20 686$       -$                     20 686$     

Koszty operacyjne:
Koszty produkcji -$              -$          (3 297)$       -$                     (3 297)$      
Koszty ogólnego zarządu -                -            -                  (2 770)              (2 770)        
Koszty przejęcia -                -            -                  (2 011)              (2 011)        
Koszty płatności w formie akcji własnych -                -            -                  (627)                 (627)           
Odpisy umorzeniowe i amortyzacja -                -            (8 957)         (6)                     (8 963)        

Przychody/(koszty) finansowe:
Odsetki i pozostałe przychody -                -            1 411           (21)                   1 390         
Niezrealizowana strata z inwestycji -                -            -                  -                       -                 
Koszt odsetek i przyrost wartości -                -            (476)            (279)                 (755)           
Utrata wartości aktywów ropy naftowej i gazu 85 113      -            -                  -                       85 113       
Strata z tytułu różnic kursowych -                -            324              191                  515            

Zysk /(Strata) przed opodatkowaniem 85 113$    -$          9 691$         (5 523)$            89 281$     

Nakłady inwestycyjne 1 963$      58$       5 394$         -$                     7 415$       

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

(w tysiącach USD)
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Rumunia Tunezja Brunei Syria Ukraina
Obszar 

korporacyjny Razem

Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2013 r.

-$           13 298$   -$              -$          65 019$       -$                     78 317       

Koszty operacyjne:
Koszty produkcji -$           (2 175)$    -$              -$          (11 173)$     -$                     (13 348)$    
Koszty ogólnego zarządu -             -               -                -            -                  (9 642)              (9 642)        
Koszty przejęcia -             -               -                -            -                  (3 404)              (3 404)        
Koszty płatności w formie akcji własnych -             -               -                -            -                  (831)                 (831)           
Odpisy umorzeniowe i amortyzacja -             (3 172)      -                -            (15 555)       (111)                 (18 838)      

Przychody/(koszty) finansowe
Odsetki i pozostałe przychody -             -               -                -            (430)            -                       (430)           
Niezrealizowany zysk z inwestycji -             -               -                -            -                  (100)                 (100)           
Odsetki i przyrost wartości -             (317)         -                -            (2 191)         (929)                 (3 437)        
Strata z tytułu różnic kursowych 339         -               -                -            (457)            (44)                   (162)                            

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem 339$       7 634$     -$              -$          35 213$       (15 061)$          28 125$     

Nakłady inwestycyjne 333$       1 037$     26 152$    -$          22 998$       -$                     50 520$     

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

(w tysiącach USD)

 
 

Okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2012 r. Brunei Syria Ukraina
Obszar 

korporacyjny Razem

-$              -$          58 149$       -$                     58 149       

Koszty operacyjne:
Koszty produkcji -$              -$          (9 253)$       -$                     (9 253)$      
Koszty ogólnego zarządu -                -            -                  (7 899)              (7 899)        
Koszty przejęcia -                -            -                  (3 290)              (3 290)        
Koszty płatności w formie akcji własnych -                -            -                  (1 632)              (1 632)        
Odpisy umorzeniowe i amortyzacja -                -            (20 056)       (6)                     (20 062)      

Przychody/(koszty) finansowe
Odsetki i pozostałe przychody -                -            1 407           54                    1 461         
Niezrealizowana strata z inwestycji -                -            -                  (82)                   (82)             
Odsetki i przyrost wartości -                -            (2 579)         (1 904)              (4 483)        
Utrata wartości aktywów ropy naftowej i gazu (85 113)     (175)      -                  -                       (85 288)      
Strata z tytułu różnic kursowych -                -            310              (123)                 187            

Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (85 113)$   (175)$    27 978$       (14 882)$          (72 192)$    

Nakłady inwestycyjne 13 560$    96$       15 772$       -$                     29 428$     

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

(w tysiącach USD)
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