
Pierwotne złożenie

Korekta raportu



Rok sprawozdawczy od: 2017-01-01 do: 2017-12-31

Nazwa jednostki 

sprawozdawczej 
Waluta sprawozdania

Identyfikator ESTMA jednostki 

sprawozdawczej 

Zależne jednostki 

sprawozdawcze 

(jeżeli występują)

Kraj

Nazwa podmiotu, na 

rzecz którego 

dokonano płatności

Departmenty, Agencje, 

itp. jednostki w ramach 

podmiotu - beneficjenta 

płatności, które 

otrzymały płatność

Podatki
Opłaty koncesyjne 

[ang. royalties ]
Opłaty Uprawnienia z produkcji Premie Dywidendy

Płatności związane z 

usprawnieniem 

infrastruktury

Łączna kwota 

zapłacona danemu 

podmiotowi

Uwagi

Tunisia Skarb państwa                               580 000 580 000 

Opłaty koncesyjne (royalties) 
obejmują opłaty dot. ropy wnoszone 
w formie świadczeń niepieniężnych 
[ang. in kind ], wycenione wg 
godziwej rynkowej ceny sprzedaży 
na dzień dokonania płatności. 

Tunisia
Enerterprise Tunisieene 

D'Activities Petroliere
(ETAP)

                              420 000 420 000 

Dodatkowe noty:

Wszystkie płatności są sprawozdawane w dolarach amerykańskich (waluta sprawozdawcza jednostki sprawozdawczej) i przeliczone z dinara tunezyjskiego wg kursu obowiązującego w dacie dokonywania płatności. Średni kurs dinara tunezyjskiego do USD w roku wynosił 0,42:1.

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.

Tłumaczenie na język polski sprawozdania sporządzonego oryginalnie w języku angielskim

Płatności w podziale na podmioty

Sprawozdanie Roczne wg wymogów Ustawy o przejrzystości w sektorze wydobywczym 

E902569

Serinus Energy Inc. USD

Tunezja

Tunezja



Rok sprawozdawczy od: 2017-01-01 do: 2017-12-31

Nazwa jednostki 

sprawozdawczej 
Waluta sprawozdania

Identyfikator ESTMA jednostki 

sprawozdawczej 

Zależne jednostki 

sprawozdawcze 

(jeżeli występują)

Kraj Nazwa projektu Podatki
Opłaty koncesyjne 

[ang. royalties]
Opłaty Uprawnienia z produkcji Premie Dywidendy

Płatności związane z 

usprawnieniem 

infrastruktury

Łączna kwota 

zapłacona dla 

projektu

Uwagi

Tunisia Sabria                               530 000                               420 000 950 000

Opłaty koncesyjne (royalties) 
obejmują opłaty dot. ropy 
wnoszone w formie świadczeń 
niepieniężnych [ang. in kind], 
wycenione wg godziwej rynkowej 
ceny sprzedaży na dzień 
dokonania płatności. 

Tunisia Chouech Es Saida                                 50 000 50 000

Opłaty koncesyjne (royalties) 
obejmują opłaty dot. ropy 
wnoszone w formie świadczeń 
niepieniężnych [ang. in kind], 
wycenione wg godziwej rynkowej 
ceny sprzedaży na dzień 
dokonania płatności. 

Dodatkowe noty:

Tłumaczenie na język polski sprawozdania sporządzonego oryginalnie w języku angielskim

Wszystkie płatności są sprawozdawane w dolarach amerykańskich (waluta sprawozdawcza jednostki sprawozdawczej) i przeliczone z dinara tunezyjskiego wg kursu obowiązującego w dacie dokonywania płatności. Średni kurs dinara tunezyjskiego do USD w roku wynosił 0,42:1.

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.

Płatności w podziale na projekty

Sprawozdanie Roczne wg wymogów Ustawy o przejrzystości w sektorze wydobywczym 

Serinus Energy Inc. USD

E902569

Tunezja

Tunezja


