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WYBRANE DANE FINANSOWE (PRZELICZONE NA PLN I EUR) 
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Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 2020 r. 
PLN 

Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 2019 r. 
PLN 

Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 2020 r. 
EUR 

Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 2019 r. 
EUR 

     

Przychody z tytułu kredytu na 
finansowanie arbitrażu 3 700 837 - 821 119 - 

Sprzedaż praw do gruntów w Dębieńsku 1 660 986 - 368 529 - 

Przychody z tytułu dzierżawy gazu i 
nieruchomości 429 442 509 431 95 282 118 047 

Koszty poszukiwania i oceny zasobów 
mineralnych (2 070 248) (4 830 172) (459 334) (1 119 266) 

Koszty związane z postępowaniem 
arbitrażowym (3 778 083) - (838 258) - 

Strata netto za okres (669 082) (6 213 850) (148 452) (1 439 897) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (3 594 201) (5 647 993) (797 459) (1 308 774) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 1 243 699 - 275 944 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 11 108 800 (479 074) 2 471 350 (111 013) 

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu 
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 758 298 (6 127 067) 1 949 835 (1 419 787) 

Podstawowa i rozwodniona strata na jedną 
akcję (Grosze/eurocenty na akcję) (0,30) (2,85) (0,07) (0,66) 

 

 31 grudnia 2020 r. 
PLN 

30 czerwca 
2020 r. 

PLN 

31 grudnia 2020 r. 
EUR 

30 czerwca 
2020 r. 

EUR 

     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 686 192 6 996 842 3 615 800 1 566 691 

Aktywa ogółem 25 497 497 18 091 804 5 525 157 4 051 008 

Zobowiązania ogółem 5 131 605  7 190 951 1 111 989 1 610 154 

Aktywa netto 20 365 892 10 900 853 4 413 168 2 440 854 

Kapitał własny wniesiony 216 970 230 206 248 000 51 912 177 49 526 596 

 
Dane zawarte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat i innych całkowitych dochodów oraz skróconym sprawozdaniu 
z przepływów pieniężnych przeliczono na PLN i EUR według średniej arytmetycznej średniego kursu na ostatni dzień 
każdego miesiąca za okres sprawozdawczy ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”). Kursy te wynosiły 2,7636 
AUD:PLN i 4,5071 PLN:EUR w przypadku półrocza zakończonego 31 grudnia 2020 r. oraz 2,6633 AUD:PLN i 4,3155 
PLN:EUR w przypadku półrocza zakończonego 31 grudnia 2019 r.  
 
Aktywa i zobowiązania w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej zostały przeliczone na PLN i EUR według 
kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez NBP. Kursy te wynosiły: 
2,895 AUD:PLN i 4,6148 PLN:EUR w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz 2,7262 AUD:PLN i 4,466 PLN:EUR w dniu 30 czerwca 
2020 r.  
 
 
 



 
 
 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
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Dyrektorzy spółki Prairie Mining Limited przedstawiają swoje sprawozdanie dotyczące skonsolidowanej jednostki 
składającej się z Prairie Mining Limited („Spółka” lub „Prairie”) oraz jednostek kontrolowanych przez nią w okresie półrocza 
zakończonego 31 grudnia 2020 r. („Jednostka skonsolidowana” lub „Grupa”). 
 
DYREKTORZY 
 
Imiona i nazwiska oraz dane Dyrektorów Spółki pełniących funkcje w dowolnym czasie w ciągu półrocza i do dnia 
sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiają się następująco: 
 
Dyrektorzy: 
Pan Ian Middlemas  Przewodniczący 
Pan Benjamin Stoikovich  Dyrektor i Dyrektor generalny (CEO) 
Pani Carmel Daniele   Dyrektor niewykonawczy  
Pan Thomas Todd   Dyrektor niewykonawczy 
Pan Mark Pearce   Dyrektor niewykonawczy 
Pan Todd Hannigan   Zastępca dyrektora (zrezygnował 5 lutego 2021 r.) 
 
O ile nie wskazano inaczej, wszyscy Dyrektorzy pełnili swoje funkcje od początku półrocza do dnia sporządzenia 
niniejszego sprawozdania. 
 
PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 
 
Operacje  
 
Do najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w trakcie i po zakończeniu półrocza, należą: 
 
• Międzynarodowe roszczenia arbitrażowe (Roszczenie) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej zarówno na podstawie 

Traktatu Karty Energetycznej, jak i Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej Australia-Polska (Traktaty) były w toku w tym 
okresie, przy czym postępowanie zostało już ukonstytuowane, a Spółka powołała biegłego ds. roszczeń. 
 
➢ Spółka Prairie twierdzi, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z Traktatów poprzez 

działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalń Jan Karski i Dębieńsko w Polsce. 
 

➢ Działania Rzeczpospolitej Polskiej pozbawiły spółkę Prairie całej wartości jej inwestycji w Polsce. 
 
➢ Roszczenie odszkodowawcze może obejmować m.in. wartość historycznych nakładów poniesionych przez 

spółkę Prairie na rozwój kopalni Jan Karski i Dębieńsko, utracone zyski i odszkodowania, które są związane z 
wartością bieżącą netto obu kopalni, oraz naliczone odsetki związane z wszelkimi odszkodowaniami. 

 
• Roszczenie Spółki przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej będzie dochodzone w oparciu o ustalone i egzekwowalne 

ramy prawne, a obie strony zgodziły się na zastosowanie w postępowaniu zasad Komisji Narodów Zjednoczonych do 
spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). 
 

• Spółka dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na prowadzenie sprawy w związku z Roszczeniem, ponieważ 
została zawarta umowa o finansowaniu postępowania (ang. Litigation Funding Agreement, LFA) na kwotę 12,3 mln 
USD, z której środki są obecnie pobierane na pokrycie kosztów prawnych, sądowych i kosztów ekspertów 
zewnętrznych oraz określonych kosztów operacyjnych związanych z Roszczeniem. 
 

• Spółka zakończyła realizację Planu nabycia akcji (SPP) w celu pozyskania 4 mln AUD (przed kosztami) na potrzeby 
kapitału obrotowego i możliwości rozwoju działalności. 
 

• Spółka Prairie kontynuuje swoje wysiłki w celu zidentyfikowania i oceny innych odpowiednich nowych możliwości 
biznesowych, koncentrując się na sektorze zasobów. Spółka będzie podawać komunikaty do wiadomości rynku w 
miarę potrzeb. 
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(ciąg dalszy) 
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ (ciąg dalszy) 
 
Spór z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Roszczenie Spółki przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej jest dochodzone w oparciu o ustalone i egzekwowalne ramy 
prawne, przy czym spółka Prairie i Polska zgodziły się na zastosowanie w tym postępowaniu zasad UNCITRAL. 
 
W trakcie półrocza nastąpiło ukonstytuowanie się postępowania o Roszczenie, Spółka powołała biegłego ds. roszczeń, 
rozpatrzyła inne propozycje biegłych oraz kontynuowała kompletowanie dokumentów na potrzeby Roszczenia.  
 
Roszczenie odszkodowawcze spółki Prairie może obejmować, ale nie będzie ograniczone do: 

 
• wartości historycznych nakładów poniesionych przez spółkę Prairie na rozwój kopalni Jan Karski (Jan Karski) i 

Dębieńsko (Dębieńsko); 
 

• utraconych zysków i szkód poniesionych przez Spółkę w wyniku działań i zaniechań Polski, co jest związane ze 
znaczną wartością bieżącą netto obu kopalń w momencie naruszenia przez Polskę postanowień umów 
międzynarodowych; oraz 
 

• naliczonych odsetek związanych z wszelkimi przyznanymi odszkodowaniami oraz wszelkimi kosztami związanymi 
z dochodzeniem Roszczeń na drodze Arbitrażu. 

 
W marcu 2017 r. spółka Prairie opublikowała wyniki zgodnego ze standardem JORC Studium ewaluacyjnego dla 
Dębieńska, przygotowanego przez niezależną międzynarodową firmę doradczą Royal HaskoningDHV. Studium 
ewaluacyjne wykazało techniczną wykonalność i solidną ekonomikę w pełni dopuszczonej kopalni Dębieńsko jako 
dostawcy najwyższej jakości twardego węgla koksującego na dużą skalę, o najniższych kosztach i długim okresie 
eksploatacji. Dalsze szczegóły dotyczące Studium ewaluacyjnego zawarte są w komunikacie Spółki z dnia 16 marca 
2017 r. 
 
W marcu 2016 r. spółka Prairie opublikowała wyniki zgodnego ze standardami JORC Wstępnego studium wykonalności 
(PFS) dla kopalni Jan Karski przygotowanego przez niezależne międzynarodowe firmy konsultingowe z branży górniczej 
Golder Associates i Royal HaskoningDHV. Wstępne studium wykonalności (PFS) wykazało techniczną wykonalność i 
solidną ekonomikę kopalni Jan Karski jako strategicznego dostawcy węgla na dużą skalę o długim okresie eksploatacji. 
Dalsze szczegóły dotyczące PFS zawarte są w komunikacie Spółki z dnia 8 marca 2016 r. 
 
W tym momencie Spółka nie jest w stanie przedstawić żadnych dalszych komentarzy w odniesieniu do potencjalnej kwoty 
roszczenia o odszkodowanie. Dalsze szczegóły dotyczące sporu Spółki z Rzeczpospolitą Polską znajdują się w 
komunikatach ASX z dnia 26 kwietnia 2018 r., 28 maja 2018 r., 18 stycznia 2019 r., 13 lutego 2019 r., 4 kwietnia 2019 r. 
oraz 31 grudnia 2019 r. 
 
W lipcu 2020 r. Spółka ogłosiła, że zawarła z LCM umowę LFA na kwotę 12,3 mln USD. Kredyt jest obecnie uruchamiany 
w celu pokrycia kosztów prawnych, sądowych i kosztów ekspertyz zewnętrznych oraz określonych kosztów operacyjnych 
związanych z Roszczeniem.  
 
We wrześniu 2020 r. spółka Prairie ogłosiła, że formalnie rozpoczęła postępowanie związane z Roszczeniem poprzez 
doręczenie Zawiadomienia o Arbitrażu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
W sporze spółka Prairie twierdzi, że Rzeczpospolita Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z obowiązujących 
Traktatów poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do Spółki kopalni Jan Karski i Dębieńsko 
w Polsce, co skutecznie pozbawia spółkę Prairie całej wartości jej inwestycji w Polsce. 
 
W lutym 2019 r. spółka Prairie formalnie powiadomiła polski rząd, że istnieje spór inwestycyjny między społką Prairie a 
polskim rządem. W powiadomieniu spółka Prairie wezwała do niezwłocznego podjęcia negocjacji z rządem w celu 
polubownego rozwiązania sporu i wskazała na prawo spółki Prairie do przekazania sporu do międzynarodowego arbitrażu 
w przypadku, gdyby spór nie został rozwiązany polubownie. Spółka pozostaje otwarta na polubowne rozstrzygnięcie sporu 
z polskim rządem. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie doszło jednak do polubownego rozstrzygnięcia 
sporu, ponieważ polski rząd odmówił udziału w rozmowach dotyczących sporu, w związku z czym Spółka wcześniej złożyła 
Roszczenie, o którym mowa powyżej. 
 
Spór inwestycyjny spółki Prairie z Rzeczpospolitą Polską nie jest wyjątkowy, przy czym międzynarodowe media szeroko 
informują, że środowisko polityczne i klimat inwestycyjny w Polsce pogorszyły się od czasu zmiany rządu w 2015 r. W 
rezultacie, istnieje znaczna liczba międzynarodowych roszczeń arbitrażowych przeciwko Polsce w sektorach surowców 
naturalnych i energii, z roszczeniami odszkodowawczymi w wysokości od 120 mln USD do ponad 1,3 mld USD, w tym 
Bluegas NRG Holding (gaz), Lumina Copper (miedź) i InvEnergy (farmy wiatrowe). 
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ (ciąg dalszy) 
 
Przedsiębiorstwo 
 
Rozwój biznesu  
 
W ciągu półrocza dokonano przeglądu szeregu możliwości, a Spółka będzie kontynuować swoje wysiłki w celu 
zidentyfikowania i nabycia odpowiednich nowych możliwości biznesowych. Spółka koncentruje się obecnie na nowych 
możliwościach w sektorze zasobów naturalnych. 
 
Nie zawarto jednak żadnych umów ani nie udzielono żadnych koncesji, a Spółka nie jest w stanie ocenić 
prawdopodobieństwa ani terminu pomyślnego nabycia lub udzielenia jakichkolwiek możliwości. 
 
Plan nabycia akcji 
 
W ciągu półrocza Spółka zakończyła Plan nabycia akcji w celu pozyskania 4 mln AUD przed kosztami na potrzeby kapitału 
obrotowego i możliwości rozwoju działalności.  

 
Wyniki działalności operacyjnej 
 
Strata netto Jednostki skonsolidowanej za półrocze zakończone 31 grudnia 2020 r. wyniosła 242 096 AUD (669 082 
PLN/148,452 EUR))(31 grudnia 2019 r.: 2 333 168 AUD). Istotne pozycje, które przyczyniły się do powstania straty w 
bieżącym półroczu oraz istotne różnice w stosunku do poprzedniego półrocza obejmują: 
 

(i) Koszty związane z arbitrażem w wysokości 1 367 071 AUD (3 778 083 PLN/838 258 EUR) (31 grudnia 2019 r.: 
zero) dotyczące Roszczenia przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało to skompensowane przychodami z tytułu 
finansowania arbitrażu w wysokości 1 339 120 AUD (3 700 837 PLN/821 119 EUR) (31 grudnia 2019 r.: zero);  
 

(ii) Sprzedaż praw do gruntów w Dębieńsku w wysokości 601 016 AUD (1 660 986 PLN/368 529 EUR) (31 grudnia 
2019 r.: zero); 
 

(iii) Koszty poszukiwania i oceny zasobów w wysokości 749 104 AUD (2 070 248 PLN/459 334 EUR) (31 grudnia 
2019 r: 1.813.627 AUD (4 830 172 PLN/1 119 266 EUR)), co wynika z przyjętej przez Grupę polityki 
rachunkowości, zgodnie z którą nakłady na poszukiwanie i ocenę zasobów są ujmowane w rachunku zysków i strat 
po nabyciu prawa do prowadzenia prac poszukiwawczych, aż do momentu rozpoczęcia realizacji bankowego 
studium wykonalności dla każdego z rejonów zainteresowania; 

 
(iv) Koszty rozwoju działalności w wysokości 119 746 AUD (330 948 PLN/73 429 EUR) (31 grudnia 2019 r.: 105 477 

AUD (280 913 PLN/65 094 EUR)), które obejmują wydatki związane z analizą nowych możliwości biznesowych i 
inwestycyjnych Grupy oraz działaniami w zakresie relacji inwestorskich w okresie sześciu miesięcy do 31 grudnia 
2020 r., w tym public relations, marketing cyfrowy, koszty podróży, udział w konferencjach oraz koszty konsultantów 
ds. rozwoju biznesu; 

 
(v) Niegotówkowe przeniesienie płatności w formie akcji w wysokości 548 745 AUD (1 516 527 PLN/336 478 EUR) (31 

grudnia 2019 r: 60 189 AUD (160 299 PLN/37 145 EUR)) z tytułu papierów wartościowych wyemitowanych dla 
kluczowego personelu kierowniczego oraz innych kluczowych pracowników i konsultantów Grupy w ramach 
długoterminowego planu motywacyjnego mającego na celu wynagrodzenie kluczowego personelu kierowniczego 
oraz innych kluczowych pracowników i konsultantów za długoterminowe wyniki Grupy. Koszty te wynikają z 
przyjętej przez Grupę polityki rachunkowości, zgodnie z którą wartość godziwa (ustalona przy zastosowaniu 
odpowiedniego modelu wyceny) przyznanych motywacyjnych papierów wartościowych jest ujmowana liniowo przez 
okres nabywania uprawnień do tych opcji i praw. W ciągu półrocza zakończonego 31 grudnia 2020 r. 6,23 mln 
niewykorzystanych uprawnień do akcji wynikowych straciło ważność, a kwota 661 876 AUD (1 829 180 
PLN/405,847 EUR)została przeniesiona z kapitału rezerwowego do rachunku zysków i strat; oraz 
 

(vi) Przychody w wysokości 166 442 AUD (459 986 PLN/102 059 EUR) (31 grudnia 2019 r: 243 563 AUD (624 704 
PLN/ 144 759 EUR)), na które składają się przychody z tytułu odsetek w wysokości 11 052 AUD (30 544 PLN/6 777 
EUR) (31 grudnia 2019 r.: 43 283 AUD ( 115 273 PLN/ 26 711 EUR)) oraz wpływ 155 390 AUD (429 442 
PLN/95 282 EUR) (31 grudnia 2019 r: 191 280 AUD (509 431 PLN/118 047 EUR)) przychodów z dzierżawy gazu i 
nieruchomości w Dębieńsku. 
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PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ (ciąg dalszy) 
 
Sytuacja finansowa 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa posiadała rezerwy gotówkowe w wysokości 5 763 797 AUD (16 686 192 
PLN/3 615 800 EUR) (30 czerwca 2020 r.: 2 566 518 AUD (6 996 842 PLN /1 566 691EUR)), a także kredyt na 
finansowanie arbitrażu w wysokości 12,3 mln USD (46,2 mln PLN/10,0 mln EUR) (10,8 mln USD (40,6 mln PLN / 8,8 mln 
EUR) dostępne na dzień 31 grudnia 2020 r.), co stawia ją w dobrej sytuacji finansowej, umożliwiającej kontynuację 
realizacji Roszczenia oraz działań związanych z rozwojem działalności.  
 
Na dzień 31 grudnia 2020 r. Spółka posiadała aktywa netto w wysokości 7 034 850 AUD (20 365 892 PLN/4 413 168 EUR) 
(30 czerwca 2020 r.: 3 998 552 AUD (10 900 853 PLN/2 440 854 EUR)), co stanowi wzrost o około 76% w porównaniu do 
stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. Wynika to głównie ze wzrostu rezerw gotówkowych po zakończeniu programu SPP o 
wartości 4 mln AUD (11 mln PLN / 2,5 mln EUR) oraz spadku zobowiązań handlowych. 
 
Strategie biznesowe i perspektywy na przyszłe lata finansowe 
 
Strategia spółki Prairie polega na tworzeniu długoterminowej wartości dla akcjonariuszy. Obejmuje to dochodzenie 
Roszczenia przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej na drodze międzynarodowego arbitrażu oraz pomyślną identyfikację 
innych odpowiednich możliwości biznesowych. 
 
Jak wspomniano w niniejszym sprawozdaniu półrocznym, różne środki podjęte przeciwko spółce Prairie przez rząd polski 
z naruszeniem prawa polskiego i międzynarodowego w odniesieniu do procesu uzyskiwania przez Spółkę zezwoleń i 
koncesji, zablokowały spółce Prairie drogę do uzyskania przyszłego wydobycia z jej polskich inwestycji.  
 
Aby osiągnąć swój cel, Grupa realizuje obecnie następujące strategie i perspektywy biznesowe: 

 

• Dalsze dochodzenie swoich praw poprzez ustanowione i egzekwowalne ramy prawne w odniesieniu do 
międzynarodowego arbitrażu w sporze inwestycyjnym między spółką Prairie a polskim rządem, który powstał w 
wyniku podjęcia przez Polskę określonych środków z naruszeniem Traktatów;  
 

• Dalsza ocena opcji korporacyjnych dla inwestycji spółki Prairie w Polsce; oraz 
 

• Identyfikacja i ocena innych odpowiednich możliwości biznesowych w sektorze zasobów. 
 
Wszystkie te działania są ze swej natury ryzykowne i Zarząd nie jest w stanie zapewnić pewności co do oczekiwanych 
rezultatów tych działań, ani co do tego, że każde z tych prawdopodobnych działań zostanie zrealizowane. Ponadto, spółka 
Prairie będzie nadal podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania praw Spółki i ochrony jej inwestycji w 
Polsce, o ile będzie to konieczne.  Poniżej przedstawiono istotne ryzyka biznesowe, na które narażona jest Grupa i które 
mogą mieć wpływ na jej przyszłe perspektywy, oraz sposoby zarządzania tymi ryzykami przez Grupę: 

 

• Ryzyko sporów sądowych – wszystkie branże, w tym przemysł wydobywczy, są narażone na roszczenia prawne i 
arbitrażowe. W szczególności, jak wskazano powyżej, Spółka kontynuuje postępowanie w sprawie Roszczenia 
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, będzie stanowczo bronić swojego stanowiska i będzie nadal podejmować 
wszelkie stosowne działania w celu dochodzenia swoich praw w odniesieniu do inwestycji Dębieńsko i Jan Karski. 
Nie ma jednak pewności, że Roszczenie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Jeżeli Roszczenie nie zostanie 
uwzględnione, może to mieć istotny wpływ na wartość papierów wartościowych Spółki. 
 

• Spółka może odczuć negatywny wpływ wahań kursów walutowych – bieżąca i planowana działalność jest w 
przeważającej mierze denominowana w funtach szterlingach lub euro, a zdolność Spółki do sfinansowania tych 
działań może ucierpieć w przypadku dalszego spadku kursu dolara australijskiego w stosunku do tych walut. Spółka 
nie stosuje obecnie żadnych transakcji zabezpieczających ani pochodnych w celu zarządzania ryzykiem walutowym. 
W miarę zmian w działalności Spółki, polityka ta będzie okresowo weryfikowana w przyszłości. 

 
• Spółka może nie pozyskać z powodzeniem nowych inwestycji – Spółka może realizować i oceniać inne nowe 

możliwości biznesowe w sektorze zasobów. Te nowe możliwości biznesowe mogą przybrać formę bezpośredniego 
przejęcia inwestycji, joint venture, wejścia w spółkę (ang. farm-in), nabycia praw użytkowania górniczego (ang. 
tenements/permits) lub bezpośredniego udziału kapitałowego. Powodzenie działalności Spółki w zakresie przejęć 
zależy od jej zdolności do identyfikacji odpowiednich inwestycji, ich nabycia na akceptowalnych warunkach oraz 
pomyślnej integracji inwestycji, w czym Zarząd Spółki ma doświadczenie. Nie ma jednak gwarancji, że jakiekolwiek 
proponowane przejęcie zostanie sfinalizowane lub zakończy się sukcesem. Jeśli proponowane przejęcie zostanie 
sfinalizowane, pozostanie zwykłe ryzyko związane z nową inwestycją lub działalnością biznesową. 

 



 
 
 
 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
(ciąg dalszy) 

Prairie Mining Limited Śródroczne sprawozdanie finansowe za półrocze zakończone 31 grudnia 2020 r. 6 

 
UJAWNIANIE INFORMACJI O PODMIOTACH POWIĄZANYCH 
 
Salda i transakcje pomiędzy Spółką a jej jednostkami zależnymi, które są podmiotami powiązanymi ze Spółką, zostały 
wyeliminowane w procesie konsolidacji. W okresie sześciu miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły inne 
transakcje z podmiotami powiązanymi poza transakcjami dotyczącymi wynagrodzeń z kluczowym personelem 
kierowniczym. 

ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE (akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów) 

Zawiadomienia znaczących akcjonariuszy wpłynęły do następujących podmiotów: 
 

Znaczący akcjonariusz Liczba akcji/głosów Siła głosu 

CD Capital Natural Resources Fund III LP 44 776 120 19,6% 

 

AKCJE ZWYKŁE POSIADANE PRZEZ DYREKTORÓW  

 Na dzień sporządzenia 
niniejszego 

sprawozdania 

31 grudnia 2020 r. 30 czerwca 2020 r. 

Pan Ian Middlemas  10 600 000 10 600 000 10 600 000 

Pan Benjamin Stoikovich 1 492 262 1 492 262 1 492 262 

Pani Carmel Daniele1 44 776 120 44 776 120 44 776 120 

Pan Thomas Todd 2 800 000 2 800 000 2 800 000 

Pan Mark Pearce 3 000 000 3 000 000 3 000 000 

Pan Todd Hannigan 3 624 2232 3 624 223 3 504 223 

Noty: 
1 Jako założyciel i rewident spółki CD Capital, pani Daniele posiada pośredni udział w akcjach zwykłych posiadanych przez spółkę CD Capital.  
2 Pan Hannigan złożył rezygnację z funkcji zastępcy dyrektora na rzecz pana Thomasa Todda w dniu 5 lutego 2021 r.  

 
ISTOTNE ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 
 
W dniu 5 lutego 2021 r. pan Todd Hannigan złożył rezygnację z funkcji zastępcy dyrektora na rzecz pana Thomasa Todda.  
 
Poza sytuacją opisaną powyżej, nie wystąpiły inne istotne zdarzenia po dniu bilansowym wymagające ujawnienia. 

 
INDYWIDUALNE OŚWIADCZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA O BEZSTRONNOŚCI 
 
Paragraf 307C Ustawy o Korporacjach z 2001 r. wymaga, aby nasi biegli rewidenci, firma Ernst and Young, przedstawili 
Dyrektorom spółki Prairie Mining Limited Oświadczenie o bezstronności w związku z badaniem półrocznego sprawozdania 
finansowego. Niniejsze Oświadczenie o bezstronności znajduje się na stronie 19 i stanowi część niniejszego 
Sprawozdania Zarządu.  
 
Podpisano zgodnie z uchwałą Zarządu. 

 
 
 
 
BEN STOIKOVICH 
Dyrektor 
 
 
10 marca 2021 r. 
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Stwierdzenia dotyczące przyszłości  

Niniejsze sprawozdanie może zawierać stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości 
oparte są na oczekiwaniach i przekonaniach spółki Prairie dotyczących przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia dotyczące 
przyszłości są obciążone ryzykiem, niepewnością i innymi czynnikami, z których wiele znajduje się poza kontrolą spółki 
Prairie, co może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych stwierdzeń. Spółka Prairie nie 
zobowiązuje się do późniejszej aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym 
komunikacie, aby odzwierciedlić okoliczności lub wydarzenia po dacie tego komunikatu. 
 
Tłumaczenie: Niniejszy raport został przetłumaczony na język polski z oryginału w języku angielskim. W przypadku 
rozbieżności między tłumaczeniem na język polski a oryginałem w języku angielskim, pierwszeństwo ma oryginał w języku 
angielskim. 
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Zgodnie z uchwałą dyrektorów spółki Prairie Mining Limited, oświadczam, że: 

W uzasadnionej opinii Dyrektorów i zgodnie z ich najlepszą wiedzą: 

(a) załączone sprawozdanie finansowe i noty do niego za okres zakończony 31 grudnia 2020 r. są zgodne z Ustawą o 
Korporacjach z 2001 r., w tym:  

(i) są zgodne ze Standardem Rachunkowości AASB 134 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz 
Regulacjami Korporacyjnymi z 2001 r.; oraz  

(ii) przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyników 
za półrocze zakończone tą datą; oraz  

(b) Sprawozdanie Zarządu, które obejmuje Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej, zawiera rzetelny przegląd: 

(i) istotnych zdarzeń mających miejsce w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku obrotowego oraz 
ich wpływ na półroczne sprawozdanie finansowe, a także opis podstawowych ryzyk i niepewności dotyczących 
pozostałych sześciu miesięcy roku; oraz 

(ii) transakcji z podmiotami powiązanymi, które miały miejsce w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego 
roku obrotowego i które w istotny sposób wpłynęły na sytuację finansową lub wyniki działalności Grupy w tym 
okresie, a także wszelkie zmiany w transakcjach z podmiotami powiązanymi opisane w ostatnim 
sprawozdaniu rocznym, które mogłyby mieć taki istotny wpływ; oraz 

(c) czy istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Spółka będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania w terminie 
ich wymagalności. 

 
 
W imieniu Zarządu 
 

 
 
 
 
 
BEN STOIKOVICH 
Dyrektor 
 
 
10 marca 2021 r. 
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Nota 

Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 
2020 r. 

AUD 

Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 
2019 r. 

AUD 

    

Przychody 4(a) 166 442 234 563 

Pozostałe przychody 4(b) 1 940 136 - 

Koszty poszukiwania i oceny zasobów mineralnych  (749 104) (1 813 627) 

Koszty zatrudnienia  (154 363) (192 985) 

Koszty administracyjne i korporacyjne  (176 623) (137 227) 

Koszty zajmowanych pomieszczeń  (330 512) (283 195) 

Przeniesienie płatności w formie akcji  548 745 60 189 

Koszty rozwoju działalności  (119 746) (105 477) 

Koszty związane z postępowaniem arbitrażowym  (1 367 071) - 

Pozostałe koszty  - (95 409) 

Strata przed opodatkowaniem  (242 096) (2 333 168) 

Koszty podatku dochodowego  - - 

Strata netto za okres  (242 096) (2 333 168) 

    

Strata netto przypadająca członkom Prairie Mining Limited  (242 096) (2 333 168) 

    

Pozostałe całkowite dochody    

Pozycje, które mogą być w późniejszym czasie 
przeklasyfikowane do zysku lub straty:    

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych  (91 391) 5 977 

Pozostałe całkowite dochody ogółem za okres  (91 391) 5 977 

Całkowite straty za okres   (333 487) (2 327 191) 

    

Całkowite straty ogółem przypadające członkom Prairie 
Mining Limited  (333 487) (2 327 191) 

    

Podstawowa i rozwodniona strata na jedną akcję (centy na 
akcję)  (0,11) (1,07) 

 

 
Powyższy skonsolidowany rachunek zysków lub strat i innych całkowitych dochodów należy analizować łącznie z 

załączonymi notami. 
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Nota 

31 grudnia 
2020 r. 

AUD 

30 czerwca 
2020 r. 

AUD 

    

AKTYWA    

Aktywa obrotowe    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  5 763 797 2 566 518 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 5 857 767  1 631 500 

Aktywa obrotowe ogółem  6 621 564 4 198 018 

    

Aktywa trwałe    

Rzeczowe aktywa trwałe 6 2 185 862 2 438 254 

Aktywa trwałe ogółem  2 185 862 2 438 254 

    

AKTYWA OGÓŁEM  8 807 426 6 636 272 

    

ZOBOWIĄZANIA    

Zobowiązania krótkoterminowe    

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
zobowiązania 

 
658 058 1 601 109 

Pozostałe zobowiązania finansowe  7(a) 530 432 271 195 

Rezerwy 8(a) 93 316 257 562 

Zobowiązania krótkoterminowe ogółem  1 281 806 2 129 866 

    

Zobowiązania długoterminowe    

Pozostałe zobowiązania finansowe 7(b) 23 859 166 981 

Rezerwy 8(b) 466 911 340 873 

Zobowiązania długoterminowe ogółem  490 770  507 854 

    

ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM  1 772 576 2 637 720 

  
  

AKTYWA NETTO  7 034 850 3 998 552 

    

KAPITAŁ WŁASNY    

Kapitał własny wniesiony 9 79 395 073 75 476 543 

Fundusze rezerwowe 10 996 389 1 636 525 

Skumulowane straty  (73 356 612) (73 114 516) 

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM  7 034 850 3 998 552 

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z załączonymi notami. 
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Powyższe skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym  
należy analizować łącznie z załączonymi notami. 

 

 

Kapitał 
własny 

wniesiony 

Rezerwa na 
płatności w 
formie akcji  

Rezerwa na 
przeliczenia 

walutowe 

Skumulowan
e straty 

Kapitał  
własny 
ogółem 

 AUD AUD AUD AUD AUD 

      

Saldo na dzień 1 lipca 2020 r. 75 476 543 548 745 1 087 780 (73 114 516) 3 998 552 

Strata netto za okres - - - (242 096) (242 096) 

Pozostałe dochody całkowite za 
półrocze   

 
  

Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych - - (91 391) - (91 391) 

Całkowite dochody/(straty) ogółem 
za okres - - (91 391) (242 096) (333 487) 

      

Emisja akcji 4 020 000    4 020 000 

Koszty emisji akcji (101 470) - - - (101 470) 

Wygaśnięcie uprawnień do akcji 
wynikowych - 

(661 876) - 
- 

(661 876) 

Ujęcie płatności w formie akcji - 113 131 - - 113 131 

Saldo na dzień 31 grudnia 2020 r. 79 395 073 - 996 389 (73 356 612) 7 034 850 

      

Saldo na dzień 1 lipca 2019 r. 75 491 413 887 600 1 143 823 (70 214 248) 7 308 588 

Skutki przyjęcia AASB 16 - - - (95 137) (95 137) 

Saldo na dzień 1 lipca 2020 r. – 
uaktualnione 75 491 413 887 600 1 143 823 (70 309 385) 7 213 451 

Strata netto za okres - - - (2 333 168) (2 333 168) 

Pozostałe dochody całkowite za 
półrocze   

 
  

Różnice kursowe z przeliczenia 
jednostek zagranicznych - - 5 977 - 5 977 

Całkowite dochody/(straty) ogółem 
za okres - - 5 977 (2 333 168) (2 327 191) 

      

      

Wygaśnięcie uprawnień do akcji 
wynikowych - 

(286 450) - 
- 

(286 450) 

Ujęcie płatności w formie akcji - 226 261 - - 226 261 

Saldo na dzień 31 grudnia 2019 r. 75 491 413 827 411 1 149 800 (72 642 553) 4 826 071 



   
 
 

 
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
ZA PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2020 R. 
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Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 2020 r. 
AUD 

Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 2019 r. 
AUD 

    

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej    

Płatności na rzecz dostawców i pracowników  (1 457 652) (2 368 792) 

Wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości i sprzedaży 
gazu 

 146 728 191 280 

Przychody z tytułu odsetek od podmiotów trzecich   10 706 56 810 

Wypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  (1 300 218) (2 120 702) 

    

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej    

Płatności za rzeczowe aktywa trwałe  (2 310) - 

Wpływy z tytułu sprzedaży praw do gruntów  878 569 - 

Płatności z tytułu wydatków związanych z arbitrażem  (426 236) - 

Wpływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  450 023 - 

    

Przepływy pieniężne z działalności finansowej    

Wpływy z tytułu emisji akcji  4 020 000 - 

Płatności z tytułu kosztów emisji akcji  (109 540) - 

Wpływy z tytułu finansowania arbitrażu  253 235 - 

Płatności z tytułu zobowiązań leasingowych  (113 673) (179 882) 

Wpływy/(wypływy) pieniężne netto z działalności 
finansowej 

 
4 050 022 (179 882) 

    

Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów  

 
3 199 827 (2 300 584) 

Zmiany kursów walutowych  (2 548) - 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu  2 566 518 6 628 371 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu  5 763 797 4 327 787 

 
 

Powyższe skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z załączonymi notami. 

 



 
 
 

 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO  
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1. PODSUMOWANIE ISTOTNYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 

(a) Oświadczenie o zgodności 

Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za półrocze zakończone 31 grudnia 2020 r. zostało 
zatwierdzone do publikacji zgodnie z uchwałą Zarządu. 
 
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe ogólnego przeznaczenia za śródroczny półroczny okres sprawozdawczy 
zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone zgodnie ze Standardem Rachunkowości AASB 134 Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa oraz Ustawą o Korporacjach z 2001 r.. 
 
Niniejsze śródroczne sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji dodatkowych, które zazwyczaj są zawarte 
w rocznym sprawozdaniu finansowym.  W związku z tym niniejsze sprawozdanie należy analizować łącznie ze 
sprawozdaniem rocznym spółki Prairie Mining Limited za rok zakończony 30 czerwca 2020 r. oraz wszelkimi publicznymi 
ogłoszeniami dokonanymi przez Grupę i jej podmioty kontrolowane w śródrocznym okresie sprawozdawczym zgodnie z 
wymogami dotyczącymi ciągłego ujawniania informacji zawartymi w Ustawie o korporacjach z 2001 r. 
 
2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA ZASADY RACHUNKOWOŚCI GRUPY I ICH ZMIANY 

(a) Podstawa sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego. Koszt oparty 
jest na wartości godziwej zapłaty przekazanej w zamian za aktywa. Wszystkie kwoty są podane w dolarach australijskich 
(„AUD”). 

Grupa dokonała aktualizacji klasyfikacji kosztów w celu zwiększenia przydatności rachunku zysków i strat oraz innych 
całkowitych dochodów dla użytkowników sprawozdania finansowego. Spowodowało to przeklasyfikowanie niektórych 
pozycji z poprzedniego roku, nie wpłynęło jednak na wykazaną stratę roczną ani na zysk na akcję. 

(b) Nowe standardy, interpretacje i zmiany do nich, przyjęte przez Grupę 

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania 
finansowego są spójne z zasadami przyjętymi i ujawnionymi w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 
zakończony 30 czerwca 2020 r., z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej. 

W bieżącym okresie Grupa przyjęła wszystkie nowe i zmienione Standardy i Interpretacje wydane przez Australijską Radę 
Standardów Rachunkowości („AASB”), które są istotne dla jej działalności i obowiązują dla rocznych okresów 
sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2020 r. lub po tej dacie.  
 
Nowe i zmienione Standardy oraz ich zmiany i Interpretacje obowiązujące dla bieżącego półrocza, które są istotne dla 
Grupy obejmują: 
 

• AASB 2018-6 Zmiany do Australijskich Standardów Rachunkowości – Definicja przedsiębiorstwa 

• AASB 2018-7 Zmiany do Australijskich Standardów Rachunkowości – Definicja istotności 

• 2019-1 Zmiany do Australijskich Standardów Rachunkowości – Odniesienia do założeń koncepcyjnych 

• Założenia koncepcyjne i sprawozdawczość finansowa 
 
Grupa nie zastosowała wcześniej żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, która została opublikowana, lecz 
nie weszła dotychczas w życie. 

(c) Opublikowane standardy i interpretacje, które nie zostały wcześniej zastosowane 

Australijskie Standardy Rachunkowości i Interpretacje, które zostały niedawno wydane lub zmienione, ale nie weszły 
jeszcze w życie, nie zostały przyjęte przez Spółkę dla okresu sprawozdawczego zakończonego 31 grudnia 2020 r. Te, 
które mogą mieć znaczenie dla Spółki, zostały przedstawione w poniższej tabeli, jednak nie przewiduje się, aby miały one 
istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki: 
  



 
 

 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
ZA PÓŁROCZE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2020 R.(ciąg dalszy) 
 

 

Prairie Mining Limited Sprawozdanie finansowe za półrocze zakończone 31 grudnia 2020 r. 14 

2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA ZASADY RACHUNKOWOŚCI GRUPY I ICH ZMIANY (ciąg dalszy) 
 

 
3. INFORMACJE O SEGMENCIE 

AASB 8 wymaga, aby segmenty operacyjne były identyfikowane na podstawie wewnętrznych sprawozdań dotyczących 
części składowych skonsolidowanej jednostki, które są regularnie analizowane przez główny organ odpowiedzialny za 
podejmowanie decyzji operacyjnych w celu alokacji zasobów do segmentu i oceny jego wyników. 

Jednostka skonsolidowana prowadzi działalność w jednym segmencie – poszukiwania surowców mineralnych. Jest to 
podstawa, na której opierają się wewnętrzne sprawozdania przekazywane Dyrektorowi naczelnemu w celu oceny wyników 
i określenia alokacji zasobów w ramach Jednostki skonsolidowanej. 
 

   

 

Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 
2020 r. 

AUD 

Półrocze 
zakończone 

31 grudnia 
2019 r. 

AUD 

4. PRZYCHODY I POZOSTAŁE DOCHODY    

(a) Przychody    

Przychody z tytułu odsetek  11 052 43 283 

Przychody z tytułu dzierżawy gazu i nieruchomości  155 390 191 280 

  166 442 234 563 

(b) Pozostałe przychody    

Przychody z tytułu kredytu na finansowanie arbitrażu  1 339 120 - 

Sprzedaż praw do gruntów w Dębieńsku  601 016 - 

  1 940 136 - 

    

 

 
 

31 grudnia 
2020 r. 

AUD 

30 czerwca 
2020 r. 

AUD 

5. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ 
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 

 
  

Należności z tytułu dostaw i usług  250 680 229 758 

Należność z tytułu kredytu na finansowanie arbitrażu  254 708 906 036 

Odsetki naliczone  2 654 2 308 

Depozyty/przedpłaty  202 692 292 392 

Podatek od towarów i usług oraz pozostałe należności  147 033 201 006 

  857 767  1 631 500 

 
  

Standard/Interpretacja 
Data 

zastosowania 
Standardu 

Data 
zastosowania 

dla Spółki 

AASB 2020-2 Zmiany do Australijskich Standardów Rachunkowości – coroczne poprawki 
2018-2020 i inne zmiany (AASB 1, 3, 9, 116, 137 i 141) 

01 stycznia 2022 r. 
01 lipca 
2022 r. 

AASB 2020-1 Zmiany do Australijskich Standardów Rachunkowości – Klasyfikacja 
zobowiązań jako krótkoterminowych i długoterminowych 

01 stycznia 2023 r. 
01 lipca 
2023 r. 
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Grunty i 
budynki 

Maszyny i 
urządzenia 

Aktywa z 
tytułu prawa 
użytkowania Ogółem 

 AUD AUD AUD AUD 

6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE     

Wartość bilansowa na dzień 1 lipca 2020 r. 1 997 596 58 099 382 559 2 438 254 

Zwiększenia - 2 310 - 2 310 

Odpisy amortyzacyjne  (26 019) (17 851) (109 303) (153 173) 

Różnice kursowe (101 495) (34) - (101 529) 

Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2020 r. 1 870 082 42 524 273 256 2 185 862 

 – według ceny nabycia 1 896 101 324 332 601 164 2 821 597 

 – skumulowana amortyzacja (26 019) (281 808) (327 908) (635 735) 
 

 

 
 

31 grudnia 
2020 r. 

AUD 

30 czerwca 
2020 r. 

AUD 

7. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE     

(a) Krótkoterminowe:    

Zobowiązanie z tytułu leasingu  277 389 271 195 

Pozostałe przychody przyszłych okresów1  253 043 - 

  530 432 271 195 

    

(b) Długoterminowe:    

Zobowiązanie z tytułu leasingu  23 859 166 981 

  23 859 166 981 

Noty: 
1 Kwoty zaliczek otrzymane z tytułu sprzedaży praw do gruntów w Dębieńsku. 
 

 

 
 

31 grudnia 
2020 r. 

AUD 

30 czerwca 
2020 r. 

AUD 

8. REZERWY    

(a) Rezerwy krótkoterminowe:    

Rezerwy na zabezpieczenie przed szkodami górniczymi w 
Dębieńsku1 

 
52 104 230 332 

Rezerwa na urlopy wypoczynkowe  41 212 27 230 

  93 316 257 562 

    

(b) Rezerwy długoterminowe:    

Rezerwy na zabezpieczenie przed szkodami górniczymi w 
Dębieńsku1 

 
466 911 340 873 

  466 911 340 873 

Noty: 
1 Z uwagi na fakt, że Dębieńsko było wcześniej czynną kopalnią, Grupa przewidziała wypłatę odszkodowań za grunty górnicze na rzecz właściciela 

okolicznych gruntów, który zgłosił uzasadnione roszczenie zgodnie z polskim prawem przed dniem 1 stycznia 2018 r.  
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Nota 

31 grudnia 
2020 r. 

AUD 

30 czerwca 
2020 r. 

AUD 

9. KAPITAŁ WŁASNY WNIESIONY     

(a) Kapitał wyemitowany i niewyemitowany    

228 355 089 (30 czerwca 2020 r.: 212 275 089) akcje zwykłe w 
pełni opłacone  9(b) 70 587 568 66 669 038 

Nota pożyczkowa nr 2 wymienna na w pełni opłacone akcje 
zwykłe po cenie 0,46 AUD za akcję, po potrąceniu kosztów 
transakcji1 

 

2 600 012 2 600 012 

Emisja opcji spółki CD2  6 207 493 6 207 493 

Kapitał własny wniesiony ogółem  79 395 073 75 476 543 

Noty: 
1 W dniu 2 lipca 2017 r. spółki Prairie i CD Capital sfinalizowały inwestycję w wysokości 2,0 mln USD (2,6 mln AUD) w formie niepodlegającej 

wykupowi, nieoprocentowanej zamiennej Noty pożyczkowej nr 2. Nota pożyczkowa nr 2 jest zamienna na akcje zwykłe spółki Prairie po cenie 
emisyjnej 0,46 AUD za akcję. 

Pozostałe kluczowe warunki Nota pożyczkowa nr 2 obejmują następujące elementy: 

• Nota pożyczkowa nr 2 jest nieoprocentowana;  

• Nota pożyczkowa nr 2 podlega spłacie wyłącznie w przypadku naruszenia warunków umów Noty pożyczkowej nr 2; 

• Nota pożyczkowa nr 2 nie może zostać zamieniona przez żadną ze stron przed 1 kwietnia 2018 r.; 

• Spółka Prairie ma prawo, o ile nie wystąpi przypadek naruszenia, do zamiany całości lub części pozostałej do spłaty kwoty głównej Noty 
pożyczkowej nr 2 na akcje po cenie zamiany równej 0,46 AUD za akcję: 
o w przypadku bezwarunkowego przejęcia Spółki (nabycia odpowiedniego udziału w co najmniej 50% akcji spółki Prairie na podstawie 

oferty przejęcia lub zatwierdzenia przez sąd australijski połączenia w drodze układu); lub 
o w dowolnym momencie po 1 kwietnia 2018 r. pod warunkiem, że 30-dniowy średni kurs ważony wolumenem (VWAP) akcji spółki 

Prairie przekroczy cenę zamiany wynoszącą 0,46 AUD za akcję. 

• Nota pożyczkowa nr 2 nie daje spółce CD Capital żadnego prawa do udziału w jakichkolwiek nowych emisjach papierów wartościowych. 

• Spółka CD Capital ma prawo do zamiany całości lub części pozostałej do spłaty kwoty głównej Noty pożyczkowej na akcje po cenie zamiany 
0,46 AUD za akcję pod warunkiem, że: 
o Nota pożyczkowa nr 1 została zamieniona na akcje spółki Prairie; oraz 
o Opcje spółki CD zostały zrealizowane i zamienione na akcje spółki Prairie. 

• Jeżeli Spółka dokona restrukturyzacji swojej struktury kapitałowej, np. poprzez podział lub konsolidację liczby posiadanych akcji, 
przeprowadzi proporcjonalną ofertę dla dotychczasowych akcjonariuszy lub dokona podziału aktywów lub papierów wartościowych pomiędzy 
Akcjonariuszy, wówczas cena zamiany w wysokości 0,46 AUD z tytułu Noty pożyczkowej nr 2 zostanie skorygowana w taki sposób, aby 
liczba akcji spółki Prairie otrzymanych przez CD Capital z tytułu zamiany Noty pożyczkowej nr 2 była taka sama, jak w przypadku gdyby Nota 
pożyczkowa nr 2 została zamieniona przed zajściem tego zdarzenia.  

• Wystąpienie przypadku naruszenia uprawnia spółkę CD Capital do ogłoszenia, że kwota główna Noty pożyczkowej nr 2 jest natychm iast 
wymagalna i płatna oraz do skorzystania z wszelkich innych praw lub środków zaradczych (w tym wszczęcia postępowania) przeciwko 
Spółce. 

• Każde z poniższych zdarzeń stanowi „przypadek naruszenia” w odniesieniu do Noty pożyczkowej nr 2:  
o Jeżeli dowolne oświadczenie lub gwarancja złożone przez spółkę Prairie jest fałszywe lub wprowadzające w błąd, co z dużym 

prawdopodobieństwem może mieć Istotny niekorzystny wpływ, a jeżeli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia, nie zostanie ono 
naprawione w ciągu 45 dni; 

o Jeżeli Spółka naruszy warunek lub zobowiązanie zawarte w Notach pożyczkowych lub powiązanych umowach, co stanowi Istotny 
niekorzystny wpływ, a jeżeli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia, nie zostanie ono naprawione w ciągu 45 dni;  

o Wystąpienie niewypłacalności (tj. likwidacja) w odniesieniu do Grupy;  
o Jeżeli Grupa zaprzestanie prowadzenia działalności; lub 
o Jeżeli Grupa nie utrzyma notowań i obrotu swoimi akcjami na co najmniej jednej z giełd ASX, LSE lub GPW. 

• Spółka CD Capital może scedować, przenieść lub obciążyć w całości lub w części (w kwocie co najmniej 1 mln AUD) swoje prawa wynikające 
z Noty pożyczkowej nr 2 na rzecz dowolnego podmiotu trzeciego poprzez pisemne zawiadomienie spółki Prairie, pod warunkiem dostarczenia 
przez podmiot trzeci aktu przejęcia. Cesja Noty pożyczkowej nr 2 nie spowoduje przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy 
objęcia akcji lub umowy inwestycyjnej z Noty pożyczkowej nr 1.  

• Istotny niekorzystny wpływ oznacza istotny niekorzystny wpływ na:  
o zdolność Spółki lub PDZ Holding do wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Noty Kredytowej nr 2, oraz wszystkich innych 

Dokumentów transakcyjnych; 
o ważność lub wykonalność Dokumentu transakcyjnego; lub 
o aktywa, działalność, sytuację (finansową lub inną), perspektywy lub operacje Grupy.  

• Niewypłacalność w odniesieniu do Grupy oznacza: 
o wydanie nakazu lub podjęcie przez Grupę uchwały o jej likwidacji. 

2 W dniu 25 maja 2018 r., w następstwie zamiany Noty pożyczkowej nr 1, spółka wyemitowała Opcje spółki CD, które są możliwe do wykonania po 
cenie 0,60 AUD każda w dniu 30 maja 2021 r. lub przed tą datą. Opcje są zbywalne bez ograniczeń pod warunkiem, że ich przeniesienie jest zgodne 
z Ustawą o Korporacjach z 2001 r. 
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9. KAPITAŁ WŁASNY WNIESIONY (ciąg dalszy) 

(b) Zmiany stanu akcji zwykłych w pełni opłaconych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 
 

 
 
Data 

 
 
Szczegóły 

Liczba akcji 
zwykłych 

 
 

AUD 

  
  

1 lipca 2020 r. Bilans otwarcia 212 275 089 66 669 038 

23 września 
2020 r. 

Emisja akcji 
16 080 000 4 020 000 

Lipiec 2020 – 
grudzień 2020 

Koszty emisji akcji 
- (101 470) 

31 grudnia 
2020 r. 

Bilans zamknięcia 
228 355 089 70 587 568 

    

 

Nota 

31 grudnia 
2020 r. 

AUD 

30 czerwca 
2020 r. 

AUD 

10. REZERWY     

Rezerwa na płatności w formie akcji 10(a) - 548 745 

Rezerwa na przeliczenia walutowe  996 389 1 087 780 

  996 389 1 636 525 

(a) Zmiany stanu kapitału z tytułu płatności w formie akcji w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 
 

Data Szczegóły 

Liczba 
uprawnień do 

akcji 
wynikowych 

 
 
 

AUD 

1 lipca 2020 r. Bilans otwarcia 6 225 000 548 745 

Lipiec 2020 – 
grudzień 2020 

Wygaśnięcie niewykorzystanego uprawnienia do akcji 
wynikowych 

(6 225 000) (661 876) 

Lipiec 2020 – 
grudzień 2020 

Koszty płatności w formie akcji - 113 131 

31 grudnia 2020 r. Bilans zamknięcia - - 

Spółka posiada również inne nienotowane papiery wartościowe (nie rozliczane jako płatności w formie akcji) będące w 
emisji, w tym: 

• 22 388 060 opcji spółki CD do wykonania po 0,60 AUD każda, z terminem ważności do 30 maja 2021 r.; oraz 

• Zamienna nota pożyczkowa o wartości nominalnej 2.627.430 AUD, zamienny na 5 711 805 akcje zwykłe po 

cenie zamiany 0,46 AUD za akcję, bez daty wygaśnięcia (Nota pożyczkowa nr 2). 

11. AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE 

Od daty ostatniego sprawozdania rocznego nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie aktywów lub zobowiązań warunkowych. 

12. INSTRUMENTY FINANSOWE 

Aktywa i zobowiązania finansowe Grupy, na które składają się środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności z tytułu 
dostaw i usług oraz pozostałe należności, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe, 
mogą podlegać wpływom zmian kursów walutowych. Na dzień 31 grudnia 2020 r. i 30 czerwca 2020 r. wartość bilansowa 
aktywów i zobowiązań finansowych Grupy jest zbliżona do ich wartości godziwej.  
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13. DYWIDENDY WYPŁACONE LUB PRZEWIDZIANE DO WYPŁATY 

W ciągu półrocza nie wypłacono ani nie przewidziano dywidendy (31 grudnia 2019 r.: zero). 

14. ISTOTNE ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 

W dniu 5 lutego 2021 r. pan Todd Hannigan złożył rezygnację z funkcji zastępcy dyrektora na rzecz pana Thomasa Todda.  

Poza sytuacją opisaną powyżej, nie wystąpiły inne istotne zdarzenia po dniu bilansowym wymagające ujawnienia. 



 
 
 

 
INDYWIDUALNE OŚWIADCZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA O BEZSTRONNOŚCI 
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(i) aaaa 

Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta dla dyrektorów spółki Prairie Mining 

Limited 
 
Jako kluczowy biegły rewident dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego spółki Prairie Mining Limited 
za półrocze zakończone 31 grudnia 2020 r., oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przekonaniem: 
 

a. w odniesieniu do tego przeglądu nie miały miejsca naruszenia wymogów dotyczących niezależności biegłego 
rewidenta określonych w Ustawie o korporacjach z 2001 r. (Corporations Act 2001); oraz 

 
b. w odniesieniu do tego przeglądu nie miały miejsca naruszenia żadnych obowiązujących kodeksów etyki 

zawodowej. 
 

Niniejsze oświadczenie dotyczy spółki Prairie Mining Limited oraz jednostek przez nią kontrolowanych w okresie 
sprawozdawczym. 

 
 

Ernst & Young 
 

 

Pierre Dreyer 
Partner 

10 marca 2021 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
PRZEGLĄDU BIEGŁEGO REWIDENTA 
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Raport z przeglądu niezależnego biegłego rewidenta dla członków spółki Prairie 

Mining Limited 

Opinia z półrocznego sprawozdania finansowego 
 

Podsumowanie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego półrocznego sprawozdania finansowego spółki Prairie Mining Limited (Spółka) 

oraz jej spółek zależnych (łącznie Grupa), które obejmuje skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 

31 grudnia 2020 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, skonsolidowane 

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za półrocze 

zakończone tego dnia, noty obejmujące podsumowanie istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje 

objaśniające, a także oświadczenie Zarządu. 
 

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przegląd, które nie jest badaniem sprawozdania finansowego, nic nie 

zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam sądzić, że półroczne sprawozdanie finansowe Grupy nie jest zgodne z 

przepisami Ustawy o korporacjach z 2001 r. (Corporations Act 2001), w tym: 
 

a. przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz 

jej skonsolidowanych wyników finansowych za półrocze zakończone tą datą; oraz 

 
b. spełnia wymogi Standardu Rachunkowości AASB 134 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz Regulacji 

Korporacyjnych z 2001 r. 

Odpowiedzialność Dyrektorów za półroczne sprawozdanie finansowe 

Dyrektorzy Spółki są odpowiedzialni za sporządzenie półrocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia 

prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji zgodnie z Australijskimi Standardami Rachunkowości i Ustawą o korporacjach z 

2001 r. oraz za kontrolę wewnętrzną, którą dyrektorzy uznają za niezbędną do sporządzenia półrocznego sprawozdania 

finansowego wolnego od istotnych nieprawidłowości wynikających z nadużyć lub błędów. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Naszym zadaniem jest przedstawienie podsumowania półrocznego sprawozdania finansowego na podstawie 

przeprowadzonego przez nas badania. Badanie przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Auditing Standard on 

Review Engagements ASRE 2410 Review of a Financial Report Performed by the Independent Auditor of the Entity, w 

celu stwierdzenia, czy na podstawie opisanych procedur zwróciło naszą uwagę cokolwiek, co pozwala nam sądzić, że 

półroczne sprawozdanie finansowe nie jest zgodne z Ustawą o korporacjach z 2001 r., w tym: czy sprawozdanie 

przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej 

skonsolidowanych wyników finansowych za półrocze zakończone tą datą; oraz spełnia wymogi Standardu Rachunkowości 

AASB 134 Śródroczna sprawozdawczość finansowa oraz Regulacji Korporacyjnych z 2001 r. W związku z pełnieniem 

funkcji biegłego rewidenta Grupy, norma ASRE 2410 wymaga od nas przestrzegania wymogów etycznych dotyczących 

badania rocznego sprawozdania finansowego. 
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Badanie półrocznego sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób 

odpowiedzialnych za finanse i księgowość oraz stosowaniu procedur analitycznych i innych procedur badania. Ponadto, 

badanie ma znacznie mniejszy zakres niż audyt przeprowadzany zgodnie z Australijskimi Standardami Rewizji Finansowej 

i w związku z tym nie pozwala nam uzyskać pewności, że wszystkie istotne kwestie, które mogłyby zostać 

zidentyfikowane podczas audytu, zostały przez nas dostrzeżone. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania. 

Niezależność 

Przeprowadzając nasze badanie, spełniliśmy wymogi dotyczące niezależności określone w Ustawie o korporacjach z 

2001 r. 
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