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Wprowadzenie 

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Spółki Akcyjnej SKOTAN (SKOTAN, Spółka) za I 

kwartał 2016 r. zawiera: 

 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN za I kwartał 

2016 r., zawierające dane porównawcze za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku oraz 
na dzień 31.12.2015 roku w tym: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie                              

z całkowitych dochodów, zestawienie całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale 
własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych.  

 Informację dodatkową do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej SKOTAN. 

 Pozostałe informacje, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim 
(Rozporządzenie), 

 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki SKOTAN S.A. za I kwartał 2016 r. 

zawierające dane porównawcze za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku, oraz na dzień 
31.12.2015 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym 

oraz rachunek przepływów pieniężnych.  

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r. sporządzone 
zostało według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2016 r. sporządzone 
zostało według Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia SKOTAN S.A. nie przekazuje oddzielnego 

kwartalnego raportu jednostkowego. Kwartalna informacja finansowa przekazywana jest jako 
uzupełnienie raportu skonsolidowanego. 
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1. Wybrane dane finansowe 

1.1. Wybrane dane finansowe SKOTAN S.A. 

Wybrane dane finansowe 

01.01.2016 r. 01.01.2015 r. 01.01.2016 r. 01.01.2015 r. 

    

31.03.2016 r. 31.03.2015 r. 31.03.2016 r. 31.03.2015 r. 

  w tys.  PLN w tys.  EUR 

 dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 

  

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 279 138 64 33 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 037) (2 770) (238) (668) 

Zysk (strata) brutto (1 093) (3 805) (251) (917) 

Zysk (strata) netto (1 093) (3 489) (251) (841) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (689) (1 805) (158) (435) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (64) 452 (15) 109 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 488 (5 815) 112 (1 402) 

Przepływy pieniężne netto, razem (266) (7 167) (61) (1 727) 

Aktywa, razem 11 058* 12 878** 2 591* 3 022** 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 820* 3 547** 661* 832** 

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 840* 2 542** 431* 597** 

Kapitał własny 8 238* 9 331** 1 930* 2 190** 

Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 15 434* 15 459** 

Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,02) (0,06) 0,00 (0,02) 

022Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,06) 0,00 (0,02) 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 0,17** 0,04 0,04** 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 0,15 0,17** 0,04 0,04** 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną 
akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 

* dane na dzień 31.03.2016 r. 
** dane na dzień 31.12.2015 r. 
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1.2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej  SKOTAN 

Wybrane dane finansowe 

01.01.2016 r. 01.01.2015 r. 01.01.2016 r. 01.01.2015 r. 

    

31.03.2016 r. 31.03.2015 r. 31.03.2016 r. 31.03.2015 r. 

  w tys. PLN w tys.  EUR 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 279 138 64 33 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 119) (2 851) (257) (687) 

Zysk (strata) brutto (1 147) (3 887) (263) (937) 

Zysk (strata) netto (1 154) (3 561) (265) (858) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (703) (1 829) (161) (441) 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (41) 478 (9) 115 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 488 (5 815) 112 (1 402) 

Przepływy pieniężne netto, razem (256) (7 167) (59) (1 727) 

Aktywa, razem 10 486* 12 292** 2 457* 2 884** 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 856* 3 508** 669* 823** 

Zobowiązania długoterminowe 7* 7** 2* 2** 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 849* 3 501** 667* 822** 

Kapitał własny 7 630* 8 784** 1 788* 2 061** 

Kapitał zakładowy 65 880* 65 880** 15 434* 15 459** 

Liczba akcji (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ 
EUR) (0,02) (0,07) 0,00 (0,09) 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) (0,02) (0,07) 0,00 (0,09) 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,14 0,16** 0,03 0,04 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł/EUR) 0,14 0,16** 0,03 0,04 

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0 0,00 0,00 

* dane na dzień 31.03.2016 r. 
**  dane na dzień 31.12.2015 r. 
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2. Informacja dodatkowa 

2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki SKOTAN S.A. zostało 

sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej („MSSF”) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską („UE”), a w zakresie 

nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613) i wydanych na jej podstawie 

przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133). 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie                                  

z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34, który określa zakres skróconego 
sprawozdania finansowego a także z innymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji 
Europejskiej w zakresie wymaganym dla skróconego sprawozdania finansowego. 

Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF jednostka sporządziła na dzień 
31.12.2005 r. 

W kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowiącym element niniejszego 

raportu okresowego przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod 
obliczeniowych, co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.                         

W I kwartale 2016 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (politykach) rachunkowości. 

2.2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu jednostkowego 
sprawozdania finansowego 

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A za I kwartał 2016 r. sporządzone 
zostało zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych zgodnie z zasadami obowiązującymi jednostki prowadzące działalność 

gospodarczą, w szczególności wymaganymi przez Ustawę z dnia 24 września 1994 r.                           
o rachunkowości oraz przepisy podatkowe. Zasada ciągłości wymagana przez Ustawę                            

o rachunkowości została zachowana.  

Wyceny majątku finansowego Spółki na dzień 31 marca 2016 r. dokonano na podstawie 

wartości rynkowej, potwierdzonej wyciągiem z domu maklerskiego. 

W kwartalnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad 

(polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym jednostkowym 

sprawozdaniu finansowym. W I kwartale 2016 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach 
(politykach) rachunkowości. W I kwartale 2016 r. nie nastąpiły istotne zmiany wielkości 

szacunkowych. 
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2.3. Nowe i zmienione regulacje MSSF 

Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię 
Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów 

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, za wyjątkiem wymienionych 
poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź 

zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu 
bilansowym.  

 

Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały 

zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po 

dniu bilansowym.  

 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2010-2012)” – 

dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF 

(MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane 
głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w 

dniu 17 grudnia 2014 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 lutego 2015 lub po tej dacie), opublikowane w dniu 12 grudnia 

2013 roku. Dokonano zmian do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury 

wprowadzania dorocznych poprawek do Standardów (MSSF 2, MSSF 3, MSSF 8, MSSF 
13, MSR 16, MSR 24 oraz MSR 38) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie 

niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany doprecyzowały wymagane 
ujęcie księgowe w sytuacjach,  w których poprzednio  dopuszczana była  dowolność  

interpretacji.  Najważniejsze  z nich to nowe lub  zmienione  wymogi dotyczące:  (i) 
definicji „warunku nabycia uprawnień”; (ii) rozliczania zapłaty warunkowej w 

połączeniu przedsięwzięć; (iii) agregacji segmentów operacyjnych i uzgodnienia sumy 

aktywów segmentów sprawozdawczych do aktywów jednostki; (iv) wyceny 
krótkoterminowych należności i zobowiązań; (v) proporcjonalnego przekształcenia 

skumulowanego umorzenia w modelu przeszacowania oraz (vi) definicji kluczowych 
członków kierownictwa. 

  Zmiany do MSR 19 „Świadczenia pracownicze” – Programy określonych 

świadczeń: składki pracownicze - zatwierdzone w UE w dniu 17 grudnia 2014 roku 

(obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2015 

roku lub po tej dacie), zostały opublikowane przez RMSR w dniu 21 listopada 2013 

roku. Pomniejsze zmiany dotyczą zakresu zastosowania standardu do składek od 

pracowników lub osób trzecich płaconych na rzecz programów określonych świadczeń. 

Celem zmian jest uproszczenie rozliczania składek, które są niezależne od liczby 

przepracowanych lat pracy (np. składek pracowniczych obliczanych jako stały procent 

wynagrodzenia). 

 

 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 41 „Rolnictwo” – 

Rolnictwo: uprawy roślinne – zatwierdzone w UE w dniu 23 listopada 2015 roku 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2016 roku lub po tej dacie), zostały opublikowane przez RMSR w dniu 30 czerwca 2014 

roku. Zmiany włączają uprawy roślinne, które są wykorzystywane wyłącznie w celu 

wzrostu produktów, w zakres MSR 16 i w związku z tym rozliczane one są w taki sam 

sposób jak rzeczowe aktywa trwałe. 

 

 Zmiany do MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne” – Rozliczanie nabycia udziałów 
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we wspólnych operacjach – zatwierdzone w UE w dniu 24 listopada 2015 roku 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2016 roku lub po tej dacie), opublikowane przez RMSR w dniu 6 maja 2014 roku. 

Zmiany dostarczają nowe wskazówki w zakresie sposobu rozliczania nabycia udziałów 

we wspólnych operacjach mającego formę przedsięwzięcia. 

 

 Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” oraz MSR 38 „Aktywa 

niematerialne” – Wyjaśnienia na temat akceptowalnych metod amortyzacyjnych – 

zatwierdzone w UE w dniu 2 grudnia 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do 

okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), zostały 

opublikowane przez RMSR w dniu 12 maja 2014 roku. Zmiany precyzują, że stosowanie 

metod opartych na przychodach do obliczania amortyzacji środka trwałego nie jest 

właściwe, ponieważ przychody uzyskane z działalności, która obejmuje wykorzystanie 

aktywów na ogół odzwierciedla czynniki inne niż konsumowania korzyści 

ekonomicznych pochodzących z danego składnika aktywów. Zmiany precyzują również, 

że przyjęcie przychodu jako podstawy pomiaru zużycia korzyści ekonomicznych 

pochodzących z danego składnika aktywów niematerialnych jest co do zasady uważane 

za nieodpowiedne. Dopuszczalne są jednak odstępstwa od tej zasady w ściśle 

określonych okolicznościach. 

 

 Zmiany do różnych standardów „Poprawki do MSSF (cykl 2012-2014)” – 

dokonane zmiany w ramach procedury wprowadzania dorocznych poprawek do MSSF 

(MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane głównie na rozwiązywanie 

niezgodności i uściślenie słownictwa – zatwierdzone w UE w dniu 15 grudnia 2015 roku 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 

2016 lub po tej dacie); opublikowane w dniu 25 września 2014 roku. Dokonano zmian 

do różnych standardów i interpretacji w ramach procedury wprowadzania dorocznych 

poprawek do Standardów (MSSF 5, MSSF 7, MSR 19 oraz MSR 34) ukierunkowane 

głównie na rozwiązywanie niezgodności i uściślenie słownictwa. Wprowadzone zmiany 

doprecyzowały wymagane ujęcie księgowe w sytuacjach, w których poprzednio 

dopuszczana była dowolność interpretacji. Poprawki zawierają nowe lub zmienione 

wymogi dotyczące: (i) zmiany w metodach zbycia; (ii) kontraktów usługowych; (iii) 

zastosowania poprawek do MSSF 7 w skróconych śródrocznych sprawozdaniach 

finansowych; (iv) Stopa dyskonta: emisje na rynkach regionalnych; (v) ujawniania 

informacji „w innym miejscu śródrocznego raportu finansowego”. 

 

 Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” – Inicjatywa w 

odniesieniu do ujawnień – zatwierdzone w UE w dniu 18 grudnia 2015 roku 

(obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2016 roku lub po tej dacie), opublikowane w dniu 18 grudnia 2014 roku. Zmiany do 

MSR 1 mają na celu zachęcanie jednostek do zastosowania profesjonalnego osądu w 
celu określenia, jakie informacje podlegają ujawnieniu w sprawozdaniu finansowym 

jednostki. Na przykład, zmiany określają jasno, że istotność ma zastosowanie do całości 

sprawozdania finansowego oraz że włączanie nieistotnych informacji może zmniejszyć 
przydatność ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Ponadto zmiany wyjaśniają, że 

jednostki powinny korzystać z profesjonalnego osądu w celu ustalenia, gdzie i w jakiej 
kolejności zaprezentować ujawnienia w sprawozdaniu finansowym. 

 Zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” – Metoda praw 

własności w jednostkowych sprawozdaniach finansowych – zatwierdzone w UE w dniu 
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18 grudnia 2015 roku (obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych 

rozpoczynających się 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), opub likowane przez RMSR 

w dniu 12 sierpnia 2014 roku. Zmiany mają na celu przywrócenie metody praw 

własności jako dodatkowej opcji rozliczania inwestycji w jednostkach zależnych, 

wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych w jednostkowych 

sprawozdaniach finansowych jednostek. 

 

Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały 

opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i oczekują na 

zatwierdzenie przez Unię Europejską.  

 MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, opublikowany w dniu 24 lipca 2014 roku jest 

standardem zastępującym MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujmowanie i wycena”. 

MSSF 9 określa wymogi w zakresie ujmowani i wyceny, utraty wartości, zaprzestania 

ujmowania oraz rachunkowości zabezpieczeń. 

 

 Klasyfikacja i wycena - MSSF 9 wprowadza nowe podejście do klasyfikacji aktywów 

finansowych, która uzależniona jest od charakterystyki przepływów pieniężnych oraz 

modelu biznesowego związanymi z danymi aktywami. Takie jednolite podejście oparte 

na zasadach zastępuje istniejące wymagania oparte na regułach zgodnie z MSR 39. 

Nowy model skutkuje również ujednoliceniem modelu utraty wartości w stosunku do 

wszystkich instrumentów finansowych. 

 Utrata wartości - MSSF 9 wprowadza nowy model utraty wartości ustalanej w 

oparciu o oczekiwane straty, który wymaga bieżącego uznawania oczekiwanych strat 

kredytowych. W szczególności, nowy standard wymaga, aby jednostki ujmowały 

oczekiwane strat kredytowe w momencie kiedy instrumenty finansowe są ujmowane po 

raz pierwszy oraz ujmowały wszelkie oczekiwane straty z całego okresu życia 

instrumentów w szybszy niż dotychczas sposób. 

 Rachunkowość zabezpieczeń - MSSF 9 wprowadza zreformowany model 

rachunkowości zabezpieczeń, z rozszerzonymi wymaganiami ujawnień o działalności 

zarządzania ryzykiem. Nowy model stanowi znaczącą zmianę rachunkowości 

zabezpieczeń, która ma na celu dostosowanie zasad rachunkowości do praktycznej 

działalności zarządzania ryzykiem. 

 Własne ryzyko kredytowe - MSSF 9 usuwa zmienność wyniku finansowego, 

powodowaną przez zmiany ryzyka kredytowego zobowiązań wyznaczonych do wyceny 

w wartości godziwej. Ta zmiana oznacza, że zyski na zobowiązaniach spowodowane 

pogorszeniem własnego ryzyka kredytowego jednostki nie są ujmowane w rachunku 

zysków i strat. 

 MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności”, został opublikowany 

przez RMSR w dniu 30 stycznia 2014 roku. Standard ten ma na celu umożliwienie 

podmiotom stosującym MSSF po raz pierwszy, a które obecnie ujmują odroczone salda 

z działalności regulacyjnej zgodnie z ich poprzednimi ogólnie przyjętymi zasad 

rachunkowości, kontynuację ujmowania tych sald po przejściu na MSSF. 

 

MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”, został opublikowany przez RMSR w 

dniu 28 maja 2014 roku. Standard ten określa, w jaki sposób i kiedy ujmuje się 

przychody, jak i wymaga dostarczenia bardziej szczegółowych ujawnień. Standard 
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zastępuje MSR 18 „Przychody”, MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną” oraz wiele 

interpretacji związanych z ujmowaniem przychodów. Standard ma zastosowanie do 

prawie wszystkich umów z klientami (główne wyjątki dotyczą umów leasingowych, 

instrumentów finansowych oraz umów ubezpieczeniowych). Fundamentalną zasadą 

nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby odzwierciedlić 

transfer towarów lub usług na rzecz klientów oraz w takiej kwocie, które odzwierciedla 

wysokość wynagrodzenia (tj. płatność), do którego spółka spodziewa się uzyskać 

prawo w zamian za towary lub usługi. Standard dostarcza również wytyczne ujmowania 

transakcji, które nie były szczegółowo regulowane przez dotychczasowe standardy (np. 

przychody z usług czy modyfikacje umów) jak i dostarcza obszerniejsze wyjaśnienia na 

temat ujmowania umów wieloelementowych. 

 MSSF 16 „Leasing” został wydany przez RMSR w dniu 13 stycznia 2016 roku. 

Zgodnie z MSSF 16 leasingobiorca ujmuje prawo do użytkowania składnika aktywów 

oraz zobowiązanie z tytułu leasingu. Prawo do użytkowania składnika aktywów jest 

traktowane podobnie jak inne aktywa niefinansowe i odpowiednio amortyzowane. 

Zobowiązania z tytułu leasingu wycenia się początkowo w wartości bieżącej opłat 

leasingowych płatnych w okresie leasingu, zdyskontowanej o stopę zawartą w leasingu, 

jeżeli jej ustalenie nie jest trudne. Jeżeli nie można łatwo określić tej stopy, 

leasingobiorca stosuje krańcową stopę procentową. W odniesieniu do klasyfikacji 

leasingu u leasingodawców, przeprowadza się ją tak samo jak zgodnie z MSR 17 – tj. 

jako leasing operacyjny lub finansowy. U leasingodawcy leasing jest klasyfikowany jako 

leasing finansowy, jeżeli następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków z 

tytułu posiadania odnośnych aktywów. W przeciwnym przypadku leasing jest 

klasyfikowany jako leasing operacyjny. W leasingu finansowym leasingodawca 

rozpoznaje przychody finansowe przez okres leasingu, w oparciu o stałą okresową 

stopę zwrotu na inwestycji netto. Leasingodawca ujmuje płatności leasingu 

operacyjnego w przychody liniowo lub w inny systematyczny sposób, jeśli lepiej 

odzwierciedla wzór otrzymywania korzyści z wykorzystania odnośnych aktywów. 

 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” oraz MSR 28 

„Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” 

– Sprzedaż lub wniesienie aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką 

stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem, opublikowane w dniu 11 września 2014 

roku. Zmiany mają na celu usunięcie sprzeczności między wymogami MSR 28 a MSSF 

10 oraz wyjaśniają, że ujęcie zysku lub straty w transakcjach z udziałem jednostki 

stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia zależy od tego czy sprzedane lub 

wniesione aktywa stanowią przedsięwzięcie. 

 

 Zmiany do MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”, MSSF 12 

„Ujawnienia na temat udziałów w innych jednostkach” oraz MSR 28 

„Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach” 

– Jednostki inwestycyjne: zastosowanie zwolnienia z konsolidacji, opublikowane w dniu 

18 grudnia 2014 roku. Pomniejsze zmiany do MSSF 10, MSSF 12 oraz MSR 28 

wprowadzają wyjaśnienia w odniesieniu do rozliczania jednostek inwestycyjnych. 

Zmiany dostarczają także, w szczególnych okolicznościach, pewne zwolnienia w tym 

aspekcie. 
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 Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – Ujmowanie aktywów z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego od niezrealizowanych strat zostały 

wydane przez RMSR w dniu 19 stycznia 2016 roku. Zmiany do MSR 12 wyjaśniają 

sposób wykazywania aktywów z tytułu odroczonego podatku w związku z 

instrumentami dłużnymi wycenianymi w wartości godziwej. 

 

Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie 

miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez 

jednostkę na dzień bilansowy. 

2.4. Forma prezentacji skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych,                   

z zaokrągleniem do pełnych tysięcy („tys. zł”), w oparciu o zasadę kosztu historycznego. 

Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków                        

i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Większość 
szacunków oparta jest na analizach i jak najlepszej wiedzy Zarządu. Jakkolwiek przyjęte 

założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań                    
i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. 

2.5. Zastosowane kursy walut 

Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania. 

Dane dotyczące wielkości bilansowych przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP na 

następujące dni: 

- na dzień 31.03.2016 r. - kurs 1 EURO wynosił  - 4,2684 zł 

- na dzień 31.12.2015 r. - kurs 1 EURO wynosił  - 4,2615 zł 
- na dzień 31.03.2015 r. - kurs 1 EURO wynosił  - 4,0890 zł 

Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
przeliczono na EURO według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów 

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego 

miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:  

 kurs średni w okresie 01-03.2016 r. wynosił 1 EURO = 4,3559 zł 

 kurs średni w okresie 01-03.2015 r. wynosił 1 EURO = 4,1489 zł 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie 

wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany. 

2.6. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, 
kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, 
które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub 
częstotliwość 

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym nie wystąpiły kwoty pozycji wpływających 

na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, które 
są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub częstotliwość.  
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2.7. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które 
były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego 
lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach 
obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres  

Rodzaje oraz kwoty zmian wartości szacunkowych prezentuje poniższa tabela. 

Rodzaj 
stan na miejsce ujęcia 

31-03-2016 31-03-2015   

Wartości aktualizujące krótkoterminowy 
majątek finansowy – aktualizacja wartości 
inwestycji 0 0 przychody finansowe 

Wartości aktualizujące krótkoterminowy 
majątek finansowy – aktualizacja wartości 
inwestycji 0 888 koszty finansowe 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w 
tym: 0 1 758 

 rezerwa na odroczony 
podatek dochodowy 

- wycena majątku finansowego 0 1 726   

Zaległe urlopy 

 281 258 
rezerwa na świadczenia 
pracownicze 

Świadczenia emerytalne 7 53  

Rezerwa na zobowiązania 660 0 rezerwa na zobowiązania 

aktywa na odroczony podatek dochodowy, w 
tym: 32 2 312   

- należności wątpliwe     

- odpisy na należności     

- strata podatkowa do rozliczenia     

- grunty     

- inne 32 2 312   

 

2.8. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy 
Kapitałowej Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz                           
z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących  

Informacje dotyczące istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta zostały 

opisane poniżej w punkcie 3.1 Działalność Grupy Kapitałowej w okresie I kwartału 2016 r.    

2.9. Sezonowość lub cykliczność działalności Emitenta                                 
w prezentowanym okresie śródrocznym 

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym sezonowość lub cykliczność nie wpływała 
na działalność Emitenta – w prowadzonej przez Spółkę działalności naukowo-badawczej nie 

występuje sezonowość ani cykliczność.  
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2.10. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych                         
i kapitałowych papierów wartościowych  

W I kwartale 2016 roku Spółka nie dokonywała emisji, wykupu ani spłaty dłużnych lub 

kapitałowych papierów wartościowych. 

2.11. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej 
dywidendy  

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym nie miały miejsca wypłata bądź deklaracja 
wypłaty dywidendy.  

2.12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który 
sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe 

Spółka realizuje działania wdrożeniowe związane z zakończonymi w 2015 r. projektami 

badawczo – rozwojowymi. Do najważniejszych z nich należą budowanie rynku zbytu na 

opracowane produkty oraz pozyskiwanie partnerów strategicznych i branżowych dla szybszej 
ekspansji rynkowej.  

 

W dniu 7 kwietnia 2016 roku SKOTAN SA zbył w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie 

aktu notarialnego na rzecz spółki Garbarnia Skotan Sp. z o.o. prawo użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonej w miejscowości Skoczów, w skład której wchodzą działki o łącznej 

powierzchni 1,73 ha wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków i budowli 

("Nieruchomość").  

Wartość ewidencyjna Nieruchomości w księgach rachunkowych Spółki wynosiła 948,1 tys zł. 

Cena sprzedaży Nieruchomości wyniosła 1 mln zł netto. Ww. nieruchomość fabryczna stanowiła 
dla Spółki aktywo niepracujące. O zamiarze zbycia Nieruchomości Spółka informowała w 

raportach okresowych, w tym ostatnim raporcie rocznym za 2015 rok opublikowanym w dniu 21 

marca 2016 roku. Pozyskane środki z transakcji sprzedaży nieruchomości pozwoliły Spółce na 
utrzymanie bieżącej płynności finansowej oraz wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. 

Spółka nadal kontynuuje prace zmierzające do pozyskania inwestorów na nieruchomość 
inwestycyjną w Sławkowie (5,5 ha na terenie Katowickiej SSE) lub udziały w spółce Skotan – 

Ester Sp. z o.o. Przedmiotowe niepracujące aktywo jakim jest nieruchomość inwestycyjna może 

w przyszłości stanowić źródło finansowania etapów wdrożeniowych  zrealizowanych projektów.  

 

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Spółka zakończyła negocjacje dotyczące sprzedaży części 
realizowanych przez siebie projektów, zawierając warunkową umowę dotyczącą przeniesienia 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki celowej i zbycia części jej udziałów na rzecz 
Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu. 

 

 W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wejdą środki trwałe, wartości niematerialne i 
prawne oraz korzyści będące wynikiem zrealizowanych przez Emitenta projektów związanych z 

drożdżami Yarrowia Lipolytica i estrami etylowymi wyższych kwasów tłuszczowych, w tym : 

 a) wyników zrealizowanych faz badawczych projektów współfinansowanych za pośrednictwem 

PARP, tj. projektów: "Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach 

etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6", "Nowa generacja suplementów diety 



 

 

 QSr I/2016 

 

15 

bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolytica", 

 b) realizowanej fazy wdrożeniowej projektu badawczo – naukowego projektu "Bio na Eko. 

Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw",  

 c) zakończonych projektów badawczych współfinansowanych przez NCBiR, tj. projektów: 
"Zastosowanie metod kawitacyjnych w produkcji unikalnego białka paszowego", "Podniesienie 

wartości probiotycznych (selenometionina, selenocysteina, B12) w drożdżach Yarrowia Lipolytica 
jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt", "Wykorzystanie 

drożdży Y. Lipolytica i D. Hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymywania 

preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice", jak i projektu "Wprowadzenie na rynek 
innowacyjnych mieszanek paszowych na bazie drożdży z dodatkami mineralnymi i ziołowymi".  

 

 Zgodnie z zawartą umową intencją SKOTAN jest wniesienie ZCP do SPV, a następnie zbycie na 

rzecz Kupującego 76% udziałów tej spółki za kwotę 12,5 mln zł, z dodatkową opcją zakupu 
przez Kupującego pozostałych 24% udziałów, przy czym wykonanie Opcji Call może nastąpić za 

cenę równą 7 mln zł w przypadku skorzystania z niej przez Kupującego do dnia 30 kwietnia 

2017 r., a po tym dniu cena zostanie wyliczona wg formuły "0,24x8xEBITDA za ostatnie 12 
mies.", jednak nie będzie ona mogła być niższa niż 1 mln zł i wyższa niż 8 mln zł. 

 

W celu prawidłowego wykonania Umowy SKOTAN SA zobowiązał się do podjęcia szeregu 

czynności takich jak złożenie wniosków do instytucji finansujących o wyrażenie zgody na 

wniesienie aportem Projektów do SPV, uzyskanie zgód i zezwoleń wymaganych dla prowadzenia 
przez SPV działalności, zwołanie Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. z porządkiem obrad 

zawierającym głosowanie nad przyjęciem uchwały o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie 
transakcji, dokonanie rozliczenia dotacji i innych. Kupujący zachowuje prawo do odstąpienia od 

Umowy w okresie kolejnych 14 dni w przypadku, gdy w ciągu 120 dni od dnia zawarcia Umowy 
Projekty nie zostaną przeniesione do SPV.  Warunkami zawieszającymi Umowy są zgody PARP, 

NCBiR oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości na przeprowadzenie transakcji, rejestracja 

przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego SPV o aport w postaci ZCP, a także 
zgoda Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. na transakcję sprzedaży udziałów. W przypadku nie 

spełnienia ww. warunków w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Kupujący ma prawo 
w okresie kolejnych 14 dni do odstąpienia od Umowy.  

Realizując postanowienia umowne, w kwietniu 2016 r. SKOTAN SA nabyła spółkę zależną 

Omega3 Sp. z o.o. w której objęła 100% udziałów w kapitale i do której wniesie ZCP. Siedzibą 
spółki jest miasto Chorzów.  Zgodnie z jednolitym tekstem umowy spółki działalność spółki 

obejmuje usługi i działalność wytwórczym w szeroko pojętym sektorze spożywczym, rolnym i 
farmaceutycznym, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność naukowa . Prezesem 

spółki powołanym przez Walne Zgromadzenie udziałowców został pan Jacek Kostrzewa, prezes 

zarządu SKOTAN SA.  

Wartość bilansowa projektów stanowiących przedmiot transakcji w dniu 31 marca 2016 r. 

wynosiła 4,66 mln zł, natomiast ich wartość podatkowa 12,68 mln zł. W opinii Zarządu 
pozyskanie silnego partnera strategicznego dla projektów opartych o innowacyjne produkty 

Emitenta stanowiące wynik wieloletniego procesu badań i rozwoju, jest dla spółki korzystne. 
Synthos S.A. rozwija Jednostkę Biznesową "Synthos Care", a osiągnięcia naukowe i powstałe w 

ich wyniku produkty Skotan wpisują się w jej plany rozwoju. Na korzyść transakcji przemawia 

również bieżąca sytuacja finansowa Emitenta oraz kompetencje i siła finansowa pozyskanego 
partnera. Transakcja istotnie zredukuje ryzyko utraty płynności Emitenta, na które Zarząd 

wskazywał w sprawozdaniu z działalności za rok 2015.  
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2.13. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub 
aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia 
ostatniego roku obrotowego. 

Grupa Kapitałowa SKOTAN ani Spółka SKOTAN SA na dzień 31.03.2016 r. nie posiadały 

zobowiązań i aktywów warunkowych. 

2.14. Informacja dotycząca przychodów i wyników przypadających na 
segmenty działalności 

Jednostka Dominująca Grupy Kapitałowej praktycznie od początku 2009 r. jest spółką 
badawczo-rozwojową i jako taka nie odnotowuje przychodów ze sprzedaży podstawowej, 

ponosząc jednocześnie relatywnie stałe koszty prowadzonej działalności. W związku z 
zakończeniem wszystkich projektów badawczo – rozwojowych w 2015 r., rok 2016 jest 

pierwszym rokiem działalności handlowej Spółki. W konsekwencji powyższego Spółka nie 
wyodrębnia segmentów działalności. 

 

2.15. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w trakcie I kwartału 
2016 roku 

W I kwartale 2016 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SKOTAN.   

3. Pozostałe informacje  

3.1. Działalność Grupy Kapitałowej w okresie I kwartału 2016 roku 

W związku z zakończeniem w 2015 r. wszystkich projektów badawczo – rozwojowych 

realizowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat pierwszy kwartał 2016 roku był dla Spółki 
pierwszym okresem działalności w ramach standardowej działalności operacyjnej, związanej z 

pozyskiwaniem klientów na produkowane produkty i technologie oraz szukaniem partnerów dla 
ich rozwoju.  

 

Najważniejszą kwestią dla Grupy nadal pozostaje budowa rynku na produkty drożdżowe. Na 
przestrzeni ostatnich lat Spółka wykorzystała w pełni posiadane budżety badawcze na badania 

żywieniowe potwierdzające unikalność cech produkowanych produktów drożdżowych.  

 

Rozwijając działalność handlową w obszarze produktów paszowych Spółka stara się o dotarcie 

do rynków wysokiej specjalizacji produktowej, głównie w Europie Zachodniej. Spółka podjęła 
działania w tym zakresie na rynku Niemiec, Szwajcarii, Francji a także za pośrednictwem 

dystrybutorów na rynku Wielkiej Brytanii i w Krajach Nadbałtyckich. Drożdże paszowe Yarrowia 
Lipolytica dzięki procedurze podjętej przez spółkę w latach ubiegłych są dodatkiem paszowym 

uznanym oficjalnie w Katalogu Dodatków Paszowych Unii Europejskiej.  

W latach poprzednich Spółka dominująca Grupy koncentrowała się  przede wszystkim na 
rozwijaniu działalności naukowo-badawczej związanej z projektami realizowanymi w ramach 

otrzymanego wsparcia finansowego z NCBiR oraz PARP na rozwój innowacyjnej gospodarki. 
Wykorzystała środki z dotacji  przyznanych w latach ubiegłych, a prowadzone za ich 

pośrednictwem badania naukowe wpisywały się w obszar podstawowej działalności spółki. Od 
początku 2016 r. podstawowym priorytetem spółki stał się rozwój sprzedaży produktów 
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powstałych w wyniku działalności badawczo – rozwojowej oraz partnerstwo branżowe z silnymi 
i strategicznymi kooperantami.  

 

W I kwartale 2016 roku jak też do dnia publikacji niniejszego raportu miały miejsce zmiany w 
składzie organów zarządzającego i nadzorującego Emitenta. W dniu 5 stycznia 2016 r. Pan 

Marek Pawełczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 5 
stycznia 2016r. W związku ze złożoną rezygnacją Rada Nadzorcza Emitenta oddelegowała Pana 

Jacka Kostrzewę - Przewodniczącego Rady Nadzorczej SKOTAN S.A. do wykonywania czynności 

Prezesa Zarządu na okres 3 miesięcy. W dniu 5 kwietnia 2016 roku Pan Jacek Kostrzewa złożył 
rezygnację z funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja Pana 

Jacka Kostrzewy związana była z powołaniem przez Radę Nadzorczą w dniu 5 kwietnia 2016 
roku Pana Jacka Kostrzewy do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Skotan S.A. z dniem 5 kwietnia 

2016 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała z dniem 5 kwietnia 2016 roku do pełnienia 
funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Zielińską-Dalasińską oraz powołała Pana 

Jakuba Nadachewicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jakub Nadachewicz 

pełnił dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Skotan S.A. Wybór Pani Agnieszki 
Zielińskiej-Dalasińskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga zatwierdzenia przez 

najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki. 

 

3.2. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi 
 miesiącami roku obrotowego 

 

 

W chwili obecnej Spółka identyfikuje istotne ryzyko finansowe i płynnościowe związane z 

pozycją bilansową Spółki, utrudniającą zaciągnięcie krótkoterminowego długu mogące 
stanowić istotne ograniczenie możliwości ponoszenia nakładów niezbędnych dla rozwoju 

działalności Spółki na skalę umożliwiającą jej pozyskiwanie intratnych kontraktów. 

 

Aktualna sytuacja finansowa spółki jest trudna. Zakończenie projektów, które z uwagi na 

unaocznione ryzyka badawcze ostatnich lat przypadło ostatecznie na ostatni kwartał 2015 
r. skutecznie ograniczyło zasoby finansowe Spółki. Formuła realizacji projektów badawczo 

– rozwojowych, w których ponoszone nakłady – nawet na budowę wieloletnio 

eksploatowanych stanowisk badawczych (instalacji badawczych) jednorazowo obciążają 
rachunek zysków i strat beneficjenta znalazła swoje odzwierciedlenie w wielomilionowych 

stratach na prowadzonej działalności ostatnich kilku lat, uniemożliwiając skutecznie 
skorzystanie Spółki z instrumentów finansowania dłużnego. Podjęte w 2013 r. próby 

pozyskania dodatkowego kapitału rozwojowego przez Zarząd poprzez emisje nowej emisji 

akcji nie spotkały się ze zrozumieniem ze strony Walnego Zgromadzenia. Zaistniała 
sytuacja, w której spółka osiągnęła określone i jak najbardziej nadające się do 

komercjalizacji innowacyjne produkty kosztem praktycznie całych posiadanych zasobów, 
nie jest wprawdzie w praktyce gospodarczej czymś rzadkim, ale pociąga za sobą określone 

ryzyka i zagrożenia. Nie będąc w stanie samodzielnie wprowadzić przedmiotowych 
produktów na rynek, z uwagi na koszty wejścia, brak doświadczeń branżowych oraz siły 

marketingowej, Spółka jest skazana na pozyskanie partnerów branżowych dla dalszego 

rozwoju. Nie pozyskanie przedmiotowych partnerów przy jednocześnie stale rosnącym 
ryzyku utraty płynności stanowi najpoważniejsze zagrożenie dalszego funkcjonowania 

Spółki.  
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Warunkiem ostatecznego wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań Spółki jest odzyskanie 
płynności finansowej, które w znacznej mierze jest uzależnione od możliwości ostatecznej 

sprzedaży przez spółkę aktywów niepracujących (nieruchomość inwestycyjna w Sławkowie 

należąca do Skotan – Ester Sp. z o.o.) oraz sprzedaży wyników prac badawczo – 
rozwojowych na rzecz inwestorów zewnętrznych. Od 2015 r. spółka aktywnie poszukuje 

partnerów branżowych na realizację przedsięwzięć wspólnych, w których w zamian za 
określony udział w SPV dedykowanych realizacji wdrożeń poszczególnych projektów (Stopa 

cukrzycowa, 9de, projekty związane z suplementacją, projekt energetyczny) Spółka 

pozyskałaby środki inwestycyjne na spłatę zobowiązań oraz rozwój pozostałych projektów. 

Jednym z elementów tak zdefiniowanej strategii krótkoterminowej jest zawarta w dniu 20 

kwietnia 2016 r. Spółka warunkowa umowa dotyczącą przeniesienia zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa do spółki celowej i zbycia jej udziałów na rzecz Synthos S.A. z siedzibą w 

Oświęcimiu. Umowa ta została opisana w punkcie 2.12 niniejszej publikacji. Warunkami 
zawieszającymi Umowy są zgody PARP, NCBiR oraz Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości 

na przeprowadzenie transakcji, rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału 

zakładowego SPV o aport w postaci ZCP, a także zgoda Walnego Zgromadzenia Skotan 
S.A. na transakcję sprzedaży udziałów. W przypadku braku przedmiotowych zgód, w tym w 

szczególności zgody Walnego Zgromadzenia, Zarząd zmuszony będzie do przedstawienia 
do rozważania Walnemu Zgromadzeniu alternatywnej uchwały związanej z pilnym 

podwyższeniem kapitału zakładowego dla dalszego funkcjonowania Spółki. Niniejszym 

Walne Zgromadzenie planowane przez Zarząd na koniec miesiąca czerwca w swoich 
decyzjach będzie kluczowe dla dalszego istnienia i rozwoju Grupy.  

 

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w ramach procedury rozliczenia projektu wodorowego z 

Polską Agencją Rozwoju Przemysłu, Agencja zakwestionowała część poniesionych przez 
Spółkę kosztów projektowych jako koszty kwalifikujące się do objęcia wsparciem. 

Uruchomiona procedura wyjaśniająca oraz dodatkowe kontrole projektu przeprowadzone 

przez PARP w 2015 r. do chwili obecnej nie przyniosły ostatecznych rozstrzygnięć w 
przedmiotowej sprawie. W przypadku nie uznania racji Spółki lub nie znalezienia 

pozasądowego porozumienia w sprawie, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu 
oficjalny spór co do wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych może znaleźć swój 

finał w Sądzie. Ryzyko finansowe związane z przedmiotowym rozliczeniem zostało przez 

Zarząd oszacowane na poziomie do 0,66 mln zł.  

 

Jeżeli chodzi o kontynuacje działalności operacyjnej, niezależnie od rozłożonej w czasie 
transakcji opisanej w wymienionej powyżej umowie z dnia 20 kwietnia br., 

najpoważniejszym zadaniem dla Spółki nadal pozostaje długoterminowa kontraktacja 

produktów paszowych. Możliwość niepowodzenia w realizacji tego zadania, 
gwarantującego pozyskiwanie środków obrotowych na bieżącą obsługę działalności oraz 

spłatę zobowiązań należy do podstawowych ryzyk o największym znaczeniu dla Spółki w 
perspektywie najbliższych 2-3 kwartałów. Spółka kontynuuje prowadzone przez cały rok 

2015 starania o włączenie drożdży Yarrowia lipolityca do podstawowych składników 
najcenniejszych preparatów na masowym rynku paszowym, zaliczając do tej grupy 

preparaty mlekozastępcze, prestartery i startery oraz dodatki do pasz dla zwierząt 

domowych. Rozwijana we własnym zakresie marka suplementów paszowych dla koni i 
rekreacyjnych pomimo stosunkowo dynamicznego rozwoju nie pozwala na chwilę obecną 

na utrzymanie rentownej działalności w obszarze produkcji suplementów paszowych, co 
nie zmienia sytuacji, iż w średnim okresie – z uwagi na realizowane w tym segmencie 

marże – może okazać się bardzo istotnym elementem długoterminowej strategii rynkowej 
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W ocenie Zarządu Spółki pomimo posiadanego majątku trwałego Spółki ryzyko zagrożenia 
związane z wywiązywaniem się Spółki z zaciągniętych zobowiązań jest na dzień 

sporządzenia niniejszego sprawozdania duże.  W dacie podpisania niniejszego raportu 

zobowiązania Spółki nie przekraczają kwoty wartości posiadanego majątku trwałego. Z 
perspektywy Zarządu dla bezpieczeństwa prowadzonych działań krótko i 

średnioterminowych Spółka powinna zostać dokapitalizowana. Brak dodatkowych istotnych 
środków na powiększenie skali działalności Spółki może uniemożliwić zaistnienie jej na 

rynku paszowym, ponieważ aktualnie postrzegana jest jako podmiot o zbyt małych 

zdolnościach wytwórczych i jako taki może mieć ograniczone możliwości pozyskania 
istotnych kontraktów. Działania Zarządu zmierzają w chwili obecnej do pozyskania 

inwestorów branżowych dla wdrożeń prowadzonych projektów badawczo –rozwojowych. W 
przypadku braku wyrażenia  zgody na przedmiotowe działanie przez Walne Zgromadzenie 

zarząd zmuszony będzie do przedstawienia alternatywnego wniosku o konieczne 
dokapitalizowanie Spółki w celu realizacji fazy komercjalizacji poszczególnych projektów.  

 

3.3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta 

W skład Grupy Kapitałowej SKOTAN na dzień 31 marca 2016 r. wchodziły Jednostka 

Dominująca oraz jednostki zależne Skotan-Ester Sp. z o.o. i  Alchemia-Ester Sp. z o.o.  

Nazwa Siedziba 
Podstawowy 
przedmiot 

działalności 

Kapitał 
podstawowy 

(zł) 

Rodzaj zależności 

% udział 
SKOTAN 
S.A. w 
kapitale 

zakładowy
m 

Rodzaj 
konsolidacji 
/ metoda 
wyceny 
udziałów 

SKOTAN 
S.A. 

Chorzów 41-
506,  

ul. Dyrekcyjna 
6 

Działalność 
badawcza oraz 
wytwarzanie 
produktów 

biotechnologiczny
ch 

65 880 000 
Jednostka 

dominująca 
Nd 

Konsolidacja 
pełna 

Skotan-
Ester 
spółka  
z o.o. 

Chorzów 41-
506,  

ul. Dyrekcyjna 
6 

Wytwarzanie 
produktu rafinacji 

ropy naftowej 
5 340 160 

Jednostka 
podporządkowana 

100% 
Konsolidacja 

pełna 

Alchemi
a-Ester 
spółka  
z o.o. 

Chorzów 41-
506,  

ul. Dyrekcyjna 
6 

Wytwarzanie 
produktu rafinacji 

ropy naftowej 
50 000 

Jednostka 
podporządkowana 

100% 

Konsolidacja  
pełna 

 

*Od daty 19 kwietnia 2016 r. w skład Grupy Kapitałowej SKOTAN SA wchodzi również spółka Omega 3 Sp. z o.o. z 
siedzibą w Chorzowie, o kapitale podstawowym 5.000 zł i przedmiocie działalności związanym z usługami i działalnością 
wytwórczą w obszarze spożywczym, rolniczym i farmaceutycznym, w której SKOTAN SA pozostaje jedynym 
wspólnikiem. 

Skotan – Ester Sp. z o.o., podmiot z Grupy Kapitałowej SKOTAN S.A., z uwagi na zmianę 
strategii średniookresowej Grupy stanowi w chwili obecnej przedmiot oferty sprzedaży przez 

SKOTAN S.A. i przeznaczony jest do zbycia na rzecz podmiotów zewnętrznych.  

3.4. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej 
w ciągu okresu śródrocznego  

W I kwartale 2016 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SKOTAN.  
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3.5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania 
wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2016. 

3.6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub 
pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta  

Imię i nazwisko 

Stan na dzień przekazania 
poprzedniego raportu 

okresowego - (21.03.2016.) 

Zmiana w 
liczbie 

akcji/głosów 

Stan na dzień przekazania 
niniejszego raportu kwartalnego  

(16.05.2016 r.) 

liczba akcji 
/ głosów 

udział 
procentowy w 

kapitale 
zakładowym / 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

liczba akcji / 
głosów 

udział 
procentowy w 

kapitale 
zakładowym / 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

Roman Krzysztof 
Karkosik wraz z 
podmiotami 
zależnymi 

6 560 000*  12,148%  

 

0 6 560 000*  12,148%  

* Bezpośrednio Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada 6 390 000 akcji, z których przysługuje 6 390 000 głosów, stanowiących odpowiednio 11,83% w kapitale 
zakładowym i ogólnej liczbie głosów. 

 

3.7. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do 
nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta 

Lp 
Imię i 

nazwisko 
Stanowisko 

Liczba akcji 
na dzień 

przekazania 
poprzednieg

o raportu 
okresowego  
(21.03.2016) 

Zmiana 

Liczba akcji na 
dzień 

przekazania 
niniejszego 

raportu 
kwartalnego 

(16.05.2016r.) 

1. Jacek Kostrzewa Prezes Zarządu 1 0 1 

2. 
Jakub 
Nadachewicz 

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej 

0 0 0 

3. 
Karina 
Wściubiak-
Hankó 

Członek Rady 
Nadzorczej 

 

0 

 

0 

 

0 

4. 
Małgorzata 
Krauze 

Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 0 

5. 
Agnieszka 
Zielińska - 
Dalasińska 

Członek Rady 
Nadzorczej 

bd* 0 0 

6. 
Jarosław 
Lewandrowski 

Członek Rady 
Nadzorczej  

0 0 0 

*Pani Agnieszka Zielińska-Dalasińska została powołana do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Skotan S.A. z 
dniem 5 kwietnia 2016 roku. 

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta, ani udziałów w jednostkach 
zależnych. 
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3.8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem 
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej  

W I kwartale 2016 r. Spółka ani jednostki zależne nie były stroną postępowań przed sądem, 

postępowań arbitrażowych ani prowadzonych przed organem administracji publicznej. 

3.9. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

W I kwartale 2016 r. Spółka ani jej spółki zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi 
istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe. 

3.10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od 
niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji  

W I kwartale 2016r. Spółka ani jej spółki zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki ani 

nie udzielały gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, 

gdzie łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej 
10% kapitałów własnych Spółki. 

3.11. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny 
jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego 
i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości 
realizacji zobowiązań przez Emitenta oraz jego Grupę Kapitałową  

a/ Stan zatrudnienia : 

na dzień 31.12.2015r. – 33 osoby 

na dzień 31.03.2016r. – 32 osób  

b/ sytuacja majątkowa : 

 

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI  

  

Rentowność  majątku  (ROA) (%) I kwartał 2016 

wynik finansowy netto x 100 
-11,06 

 aktywa ogółem  

Komentarz 

Wskaźnik ten świadczy o zdolności jednostki do generowania zysku. Informuje o 
tym, jak efektywnie firma zarządza swoim majątkiem. Im wyższy poziom 
rentowności aktywów, tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa. 

Ujemne wyniki spowodowane są odnotowaniem straty finansowej na aktualizacji 
wartości majątku finansowego. 

   

Rentowność  kapitału własnego  (ROE) (%) I kwartał 2016 

wynik finansowy netto x 100  
-15,12 

kapitały własne  

Komentarz 
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Wskaźnik rentowności kapitału własnego informuje o wielkości zysku netto, 
przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. Jest 
miarą efektywności wykorzystania kapitału własnego przez jednostkę w danym 
okresie. 

Ujemne wyniki spowodowane są odnotowaniem straty finansowej na aktualizacji 
wartości majątku finansowego. 

3.12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały 
wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej 
kolejnego kwartału   

W dniu 20 kwietnia 2016 r. Zarząd Emitenta zakończył negocjacje dotyczące sprzedaży części 

realizowanych przez siebie projektów, zawierając warunkową umowę dotyczącą przeniesienia 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta do spółki celowej należącej w 100% do 

Emitenta i zbycia jej udziałów na rzecz Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (Raport bieżący 
6/2016 z 20 kwietnia 2016 roku). Wyniki Grupy osiągnięte w perspektywie kolejnych kwartałów 

będą w zdecydowanej mierze uzależnione od ostatecznych działań Walnego Zgromadzenia w 

kwestii zgody na realizację powyższej transakcji oraz alternatywnej decyzji Walnego 
Zgromadzenia dotyczącej podniesienia kapitału zakładowego. 

Aktualna sytuacja finansowa spółki jest trudna i w chwili obecnej Spółka identyfikuje istotne 
ryzyko finansowe i płynnościowe związane z pozycją bilansową Spółki, utrudniającą zaciągnięcie 

krótkoterminowego długu. Fakt ten może stanowić istotne ograniczenie możliwości ponoszenia 

nakładów niezbędnych dla rozwoju działalności Spółki na skalę umożliwiającą jej pozyskiwanie 
intratnych kontraktów. Zaistniała sytuacja, w której spółka osiągnęła określone i jak najbardziej 

nadające się do komercjalizacji innowacyjne produkty kosztem praktycznie całych posiadanych 
zasobów, nie jest wprawdzie w praktyce gospodarczej czymś rzadkim, ale pociąga za sobą 

określone ryzyka i zagrożenia. Nie będąc w stanie samodzielnie wprowadzić przedmiotowych 
produktów na rynek, z uwagi na koszty wejścia, brak doświadczeń branżowych oraz siły 

marketingowej, Spółka jest skazana na pozyskanie partnerów branżowych dla dalszego 

rozwoju. Nie pozyskanie przedmiotowych partnerów przy jednocześnie stale rosnącym ryzyku 
utraty płynności stanowi najpoważniejsze zagrożenie dalszego funkcjonowania Spółki. 

Alternatywą jest pozyskanie kapitału rozwojowego w ramach nowej emisji akcji spółki.  

 

Warunkiem ostatecznego wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań Spółki jest odzyskanie 

płynności finansowej, które w znacznej mierze jest uzależnione od możliwości ostatecznej 
sprzedaży przez spółkę aktywów niepracujących (nieruchomość inwestycyjna w Sławkowie 

należąca do Skotan – Ester Sp. z o.o.) oraz sprzedaży wyników prac badawczo – rozwojowych 
na rzecz inwestorów zewnętrznych. Spółka nadal poszukuje partnerów branżowych na realizację 

przedsięwzięć wspólnych, w których w zamian za określony udział w SPV dedykowanych 
realizacji wdrożeń poszczególnych projektów (Stopa cukrzycowa, 9de, projekt energetyczny) 

Spółka pozyskałaby środki inwestycyjne na spłatę zobowiązań oraz rozwój pozostałych 

projektów. 

 

Decyzja dotycząca sposobów dalszego rozwoju Grupy będzie decyzja strategiczną – pozyskując 
partnerów długoterminowych dla rozwoju poszczególnych projektów Spółka przekształci się 

automatycznie w strukturę holdingową, gromadzącą środki pieniężne, i jeszcze w tym roku 

powinna określić strategie wykorzystania tych środków w prowadzonej działalności 
gospodarczej. Alternatywnie, przy samodzielnym (za pośrednictwem nowej emisji) finansowaniu 

dalszego rozwoju, spółka ma szansę samodzielnie doprowadzić wszystkie zakończone projekty 
badawczo – rozwojowe do etapu pełnej komercjalizacji, nie dzieląc się praktycznie z partnerami 

zewnętrznymi własnością ani przyszłymi zyskami.    

 



 

 

 QSr I/2016 

 

23 

4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  

4.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
Stan na 

31.03.2016 

 

Stan na 
31.12.2015 

Stan na 
31.03.2015 

   w tys. zł 

Aktywa     

Aktywa trwałe 9 412 6 188 13 234 

Wartości niematerialne 1 436 

 

1 476 1 395 

Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek 
gospodarczych 10 

 

10 10 

Rzeczowe aktywa trwałe 7 459 4 108 8 742 

Nieruchomości inwestycyjne 353 427 648 

Inwestycje w jednostkach zależnych    

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą 
praw własności  

 
 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 11 11 11 

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek 11 11 11 

Należności długoterminowe    

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek    

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 32 39  2 312 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 111 117 117 

Aktywa obrotowe 1 074 2 431 28 057 

Zapasy 11 12 1 526 

Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o 
usługę budowlaną / długoterminową  

 
 

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek    

Należności z tytułu dostaw i usług 217 139 109 

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek 217 139 109 

Należności z tytułu bieżącego podatku      

Pozostałe należności krótkoterminowe 383 1 908 823 

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek 383 1 908 823 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe   19 783 

- od jednostek powiązanych   19 783 
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- od pozostałych jednostek    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 94 350 5 430 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 369 22 386 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży  3 673  

Aktywa razem 
 

10 486 12 292 41 291 

    

Pasywa    

Kapitał własny 7 630 8 784 23 264 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej  

 
 

Kapitał podstawowy 65 880 65 880 65 880 

Akcje / udziały własne 65 880 65 880 65 880 

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 141 582 

 

141 582 141 582 

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice 
kursowe z konsolidacji  

 
 

Pozostałe kapitały 153 153 153 

Niepodzielony wynik finansowy (199 985) (198 831) (184 351) 

- zysk (strata) z lat ubiegłych (198 831) (180 790) (180 790) 

- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający 

(1 154) 

 

(3 561) akcjonariuszom jednostki dominującej (18 041) 

Udziały mniejszości    

Zobowiązania 2 856 3 508 18 027 

Zobowiązania długoterminowe 7 7 1 748 

Długoterminowe kredyty i pożyczki    

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek    

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe    

Pozostałe zobowiązania długoterminowe    

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek    

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   1 695 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 7 7 53 

Pozostałe rezerwy długoterminowe    

Dotacje rządowe    

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe    

Zobowiązania krótkoterminowe 2 849 3 501 7 272 

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki   798 

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek   798 

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 5 22 75 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 272 2 388 4 673 
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- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek 1 272 2 388 4 673 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego    

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 631 133 1 468 

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek 631 133 1 468 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 281 281 258 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 660 659  

Dotacje rządowe   9 007 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  18  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzedaży  

 
 

Pasywa razem 10 486 12 292 41 291 
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4.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 
 

I kwartał 
2016 

Rok             
2015 

 
I kwartał 

2015 

Sprawozdanie z całkowitych 

dochodów 

 01.01.2016 01.01.2015  01.01.2015 

     

 31.03.2016 31.12.2015   31.03.2015 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży  279 636  138 

- od jednostek 
powiązanych      

Przychody ze sprzedaży 
produktów  278 632  54  

Przychody ze sprzedaży 
usług       

Przychody ze sprzedaży 
towarów i materiałów  1  4  84  

Koszt własny sprzedaży     8 

- od jednostek 
powiązanych      

Koszt sprzedanych 
produktów      

Koszt sprzedanych usług     8 

Koszt sprzedanych 
towarów i materiałów      

Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaży  279 636  130 

Koszty sprzedaży      

Koszty ogólnego zarządu  1 900 23 154  6 074 

Pozostałe przychody 
operacyjne  659 10 411  3 175 

Pozostałe koszty 
operacyjne  157 2 133  82 

Udział w zyskach jednostek     
rozliczanych metodą praw 
własności      

Koszty restrukturyzacji      

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  (1 119) (14 240)  (2 851) 

Przychody finansowe  7 18  7 

Koszty finansowe  35 3 567  1 043 

Zysk (strata) na sprzedaży 
udziałów/akcji w jednostkach 
podporządkowanych      

Zysk (strata) przed 
opodatkowaniem  (1 147) (17 789)  (3 887) 

Podatek dochodowy  7 252  (326) 

Zysk (strata) netto z 
działalności kontynuowanej  (1 154) (18 041)  (3 561) 
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Działalność zaniechana      

Zysk / strata netto z 
działalności zaniechanej      

Zysk (strata) netto  (1 154) (18 041)  (3 561) 

Zysk (strata) netto 
przypadający:      

- akcjonariuszom podmiotu 
dominującego  (1 154) (18 041)  (3 561) 

- akcjonariuszom 
mniejszościowym      

Zysk (strata) netto 
(zanualizowany)   (1 154) (18 041)  (3 561) 

Średnia ważona liczba akcji 
zwykłych (w szt.)  54 000 000 54 000 000  54 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł)  (0,02) (0,33)  (0,07) 

Średnia ważona rozwodniona 
liczba akcji zwykłych (w szt.)  54 000 000 54 000 000  54 000 000 

Rozwodniony zysk (strata) na 
jedną akcję zwykłą (w zł)  (0,02) (0,33)  (0,07) 

 

 

 

4.3. Skonsolidowane zestawienie  całkowitych dochodów 

Inne całkowite dochody 
I kwartał 

2016 

 

Rok 2015 

 

I kwartał 

2015  

 

Zysk (strata) netto (1 154) (18 041) (3 561) 

Wycena instrumentów finansowych    

Podatek dochodowy dotyczący wyceny 
instrumentów finansowych  

 
 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek 
zagranicznych  

 
 

Pozostałe dochody ogółem po 
opodatkowaniu  

 
 

Całkowite dochody ogółem (1 154) (18 041) (3 561) 

przypadające:    

Akcjonariuszom jednostki dominującej (1 154) (18 041) (3 561) 

Udziałowcom mniejszościowym    

 



4.4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

Wyszczególnienie 
Not

a 

Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej 

Udziały 
mniejszości 

Kapitał 
własny 
razem 

Kapitał 
podstawowy 

Pozostałe 
kapitały 

Różnice 
kursowe 

z 
przeliczenia 

Niepodzielony 
wynik 

finansowy 
Razem 

Saldo na dzień 01.01.2015roku   65 880  141 735    (180 790) 26 825  26 825 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości          

Korekta błędu podstawowego          

Saldo po zmianach   65 880  141 735   (180 790) 26 825  26 825 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2015 roku          

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny          

Inwestycje dostępne do sprzedaży:          

- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny          

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży          

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:          

- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny          

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu          

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości  
bilansowej pozycji zabezpieczanych          

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą          
korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem samochodu          

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym          

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku       (3 561) (3 561)  (3 561) 

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 
31.03.2015 roku      (3 561) (3 561)  (3 561) 

Dywidendy          

Wyemitowany kapitał podstawowy          

Wyemitowane opcje zamienne na akcje          

Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)          

Podział wyniku finansowego          

Saldo na dzień 31.03.2015 roku   65 880 141 735  (184 351) 23 264  23 264 

           



 

 

 QSr I/2016 

 

29 

Saldo na dzień 01.01.2015 roku   65 880  141 735    (180 790) 26 825  26 825 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości          

Korekta błędu podstawowego          

Saldo po zmianach   65 880  141 735   (180 790) 26 825  26 825 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2015 roku           -      -    

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny           -      -    

Inwestycje dostępne do sprzedaży:          

- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny          

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży          

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:          

- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny          

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu          

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości  
bilansowej pozycji zabezpieczanych          

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą          

korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem samochodu          

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym          

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2015 roku      (18 041) (18 041)  (18 041) 

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 
31.12.2015 roku      (18 041) (18 041)  (18 041)  

Dywidendy          

Wyemitowany kapitał podstawowy          

Wyemitowane opcje zamienne na akcje          

Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)          

Inne          

Podział wyniku finansowego          

Saldo na dzień 31.12.2015 roku   65 880  141 735    (198 831) 8 784  8 784 

           

Saldo na dzień 01.01.2016 roku   65 880  141 735    (198 831) 8 784  8 784 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości          
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Korekta błędu podstawowego          

Saldo po zmianach   65 880  141 735    (198 831) 8 784  8 784 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2016 roku          

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny          

Inwestycje dostępne do sprzedaży:          

- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny          

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży          

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:          

- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych          

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu          

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości 
bilansowej pozycji zabezpieczanych          

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą          

korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem Spółki zależnej           

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym          

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2016 roku      ( 1 154) (1 154)  (1 154) 

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 
31.03.2016 roku      (1 154) (1 154)  (1 154) 

Dywidendy          

Wyemitowany kapitał podstawowy          

Wyemitowane opcje zamienne na akcje          

Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)          

Inne          

Podział wyniku finansowego          

Saldo na dzień 31.03.2016 roku   65 880 141 735  (199 985) 7 630  7 630 



4.5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

 

 

I kwartał 
2016 

 

01-01-2016 

31-03-2016 

 

I kwartał 
2015 

 

01-01-2015 

31-03-2015 

  w tys.  zł 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

Zysk brutto  przed opodatkowaniem (1 147) (3 887) 

Korekty: 486 4 345 

Amortyzacja wartości niematerialnych   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów 
trwałych   

Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych                               
i nieruchomości inwestycyjnych 439 3 337 

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   

(Zysk) strata na sprzedaży i wycenie aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży   

Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według 
wartości godziwej   

(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów 
finansowych wykazywanych wg wartości godziwej 47 1 012 

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych   

Koszty odsetek  (4) 

Otrzymane odsetki   

Otrzymane dywidendy   

Zysk ze zbycia jednostki zależnej   

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed 
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym (661) 458 

Zmiana stanu zapasów 2 (82) 

Zmiana stanu należności 1 449 330 

Zmiana stanu zobowiązań (620) 111 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (352) (9 574) 

Inne korekty  (514) 6 602 

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności 
operacyjnej (696) (2 155) 

Zapłacone odsetki   

Zapłacony podatek dochodowy   

    Podatek odroczony 7 (326) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (703) (1 829) 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych   

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 41 (947) 
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Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   

Inne wydatki inwestycyjne   

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych   

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych   

Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych                         
do sprzedaży   

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych                      
do sprzedaży   

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 

  przeznaczonych do obrotu 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 

 1 425 przeznaczonych do obrotu 

Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone                       
o przejęte środki pieniężne)   

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych i powiązanych   

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych   

Inne wydatki (dotacje)   

Pożyczki udzielone   

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych   

Otrzymane odsetki   

Otrzymane dywidendy   

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności 
inwestycyjnej (41) 478 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji   

Nabycie akcji własnych   

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

Wykup dłużnych papierów wartościowych   

Inne wypływy  2 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek  198 

Spłaty kredytów i pożyczek   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (26) (12) 

Odsetki zapłacone  4 

Wpływy z dotacji 514  

Zwrot dotacji  (6 004) 

Inne wydatki  (3) 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 488 (5 815) 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów (256) (7 167) 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 350 12 596 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 94 5 430 
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4.6. Skonsolidowane pozycje pozabilansowe 

Pozycje pozabilansowe 

 

stan na 
2016-03-31 

 

stan na  
2015-03-31 

  w tys. zł 

Należności warunkowe 0 0 

Od jednostek powiązanych (z tytułu)   

Od pozostałych jednostek (z tytułu)   

Zobowiązania warunkowe 0 0 

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)   

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   

Inne (z tytułu)   

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 
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4.7. Noty objaśniające 

NOTA NR 1 

Zakres zmian wartości środków trwałych 

Wyszczególnienie 
Grunty 
własne 

Budynki i 
budowle 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe w 
budowie 

Razem 

               

Wartość brutto na początek 
okresu 

3 626 3 283 49 071 382 767 0 57 129 

Zwiększenia, w tym:   50    50 

–  nabycie   50    50 

–  przemieszczenie wewnętrzne        

–  inne        

Zmniejszenia, w tym:   2 148   150 

–  likwidacja   2    2 

–  aktualizacja wartości        

–  sprzedaż        

–  przemieszczenie wewnętrzne        

–  inne    148   148 

Wartość brutto na koniec 
okresu 

3 626 3 283 49 119 234 767 0 57 029 

Umorzenie na początek okresu  2 778 45 616 245 707  49 346 

Zwiększenia  190 117 12 8  327 

Zmniejszenia, w tym:   2 101   103 

–  likwidacja   2    2 

–  sprzedaż        

–  przemieszczenie wewnętrzne        

–  inne    101   101 

Umorzenie na koniec okresu  2 968 45 731 156 715 0 49 570 

Odpisy na początek okresu        

Wartość netto na początek 
okresu 

3 626 505 3 455 137 60 0 7 783 

Odpisy na koniec okresu        

Wartość netto na koniec okresu 3 626 315 3 388 78 52 0 7 459 
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NOTA NR 2 

Struktura kosztów finansowych 

 

Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2016 I kwartał 2015 

    

1. Odsetki 32 18 

a) od jednostek powiązanych   

b)  od pozostałych jednostek 32 18 

2. Strata ze zbycia inwestycji 0 120 

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 888 

- wycena akcji  0 888 

4. Inne 3 17 

 Koszty finansowe ogółem 35 1 043 

 

 

 

 

NOTA NR 3 

Struktura przychodów finansowych 

 

Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2016 I kwartał 2015 

    

1. Odsetki 7 7 

a) od jednostek powiązanych   

b)  od pozostałych jednostek 7 7 

2. Zysk ze zbycia inwestycji   

3. Aktualizacja wartości inwestycji   

- wycena akcji    

4. Inne   

 Przychody finansowe ogółem 7 7 
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NOTA NR 4 

Rozliczenia międzyokresowe i dotacje 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartość na 

początek 
okresu 

Zwiększenia  Zmniejszenia 
Wartość na 

koniec okresu 

            

1 Rozliczenia międzyokresowe 18 0 18 0 

a) długoterminowe     

 dotacje     

b) krótkoterminowe 18 0 18 0 

- Koszt badania sprawozdań finansowych 18  18 0 

-       dotacje 0 0 0 0 

- inne 0 0 0 0 

 Razem 18 0 18 0 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 QSr I/2016 

 

37 

5. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  
SKOTAN S.A. wg PSR 

Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe spółki SKOTAN S.A. za okres sprawozdawczy od 
dnia 01.01.2016 roku do 31.03.2016 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o 

rachunkowości. Zawiera dane porównawcze za okres od 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku, 
oraz na dzień 31.12.2015 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w 

kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.  

5.1. Bilans 

Bilans 

 

stan na dzień  
31.03.2016 

 

 
stan na dzień   
31.12.2015 

 

Stan na dzień 
31.03.2015 

 

 

    

Aktywa     

A. Aktywa trwałe 9 978  10 384 13 609 

I. Wartości niematerialne i prawne 1 436  1 476 1 395 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 3 786  4 109 5 068 

III. Należności długoterminowe 1 683  1 664 1 559 

1. Od jednostek powiązanych 1 683  1 664 1 559 

2. Od pozostałych jednostek     

IV. Inwestycje długoterminowe 2 929  2 979 3 159 

1. Nieruchomości 904  926 993 

2. Wartości niematerialne i prawne     

3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 025  2 053 2 166 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 014  2 042 2 155 

udziały lub akcje w  jednostkach 
podporządkowanych wyceniane  metodą praw 
własności 

2 014 
 

2 042 2 155 

b) w pozostałych jednostkach 11  11 11 

4. Inne inwestycje długoterminowe     

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

144 
 

156 2 429 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

32 
 

39 2 312 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 112  117 117 

B. Aktywa obrotowe 1 080  2 495 28 063 

I. Zapasy 10  12 1 526 

II. Należności krótkoterminowe 567  2 011 903 

1. Od jednostek powiązanych 2  2 2 

2. Od pozostałych jednostek 565  2 009 901 

III. Inwestycje krótkoterminowe 190  450 25 304 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 190  450 25 304 

a) w jednostkach powiązanych 110  105 95 

b) w pozostałych jednostkach    19 783 
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c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 80  345 5 426 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe     

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

313 
 

21 330 

 

Aktywa razem 
 

11 058 
 

12 878 41 672 

     

Pasywa     

A. Kapitał własny 8 238  9 331 23 650 

I. Kapitał zakładowy 65 880  65 880 65 880 

II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna) 

 
 

  

III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)     

IV. Kapitał zapasowy 141 582  141 582 141 582 

V. Kapitał  z aktualizacji wyceny 153  153 153 

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe     

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (198 284)  (180 476) (180 476) 

VIII. Zysk (strata) netto (1 093)  (17 808) (3 489) 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

 
 

  

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 820  3 547 18 022 

I. Rezerwy na zobowiązania 980  987 2 069 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

32 
 

39 1 758 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

288 
 

288 311 

długoterminowa 7  7 53 

krótkoterminowa 281  281 258 

3. Pozostałe rezerwy 660  659  

długoterminowe     

krótkoterminowe 660  659  

II. Zobowiązania długoterminowe     

1. Wobec jednostek powiązanych     

2. Wobec pozostałych jednostek     

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 840  2 542 6 946 

1. Wobec jednostek powiązanych     

2. Wobec pozostałych jednostek 1 840  2 542 6 895 

a) kredyty i pożyczki    798 

b) inne zobowiązania finansowe 

 
5 

 
21 75 

c) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

 
 

  

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 272  2 118 4 451 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 219  270 220 

f) z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych 
świadczeń 

333 
 

127 1 038 
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g) z tyt. wynagrodzeń 6   301 

h) inne 5  5 12 

3. Fundusze specjalne    51 

IV. Rozliczenia międzyokresowe   18 9 007 

1. Ujemna wartość firmy     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   18 9 007 

długoterminowe     

krótkoterminowe   18 9 007 

 

Pasywa razem 
 

 

11 058 

  

12 878 

 

41 672 

Wartość księgowa 8 238  9 331 23 650 

Liczba akcji (w szt.) 54 000 000  54 000 000 54 000 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,15  0,17 0,44 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 54 000 000  54 000 000 54 000 000 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł) 

0,15 
 

0,17 0,44 
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5.2. Rachunek zysków i strat 

 
 I kwartał 2016   I kwartał 2015 

Rachunek zysków i strat (wariant 
kalkulacyjny) 

 01.01.2016   01.01.2015 

     

 31.03.2016   31.03.2015 

    

      

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym:  279   138 

od jednostek powiązanych      

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  278   54 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów  1   84 

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym:     8 

jednostkom powiązanym      

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów     8 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  279   130 

D. Koszty sprzedaży      

E. Koszty ogólnego zarządu  1 870   6 044 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży  (1 591)   (5 914) 

G. Pozostałe przychody operacyjne  659   3 174 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      

II. Dotacje  514   2 965 

III. Inne przychody operacyjne  145   209 

H. Pozostałe koszty operacyjne  105   30 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych      

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      

III. Inne koszty operacyjne  105   30 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (1 037)   (2 770) 

J. Przychody finansowe  7   7 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:      

od jednostek powiązanych      

II. Odsetki, w tym:  7   7 

od jednostek powiązanych      

III. Zysk ze zbycia inwestycji      

IV. Aktualizacja wartości inwestycji      

V. Inne      

K. Koszty finansowe  63   1 042 

I. Odsetki w tym:  32   17 
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dla jednostek powiązanych      

II. Strata ze zbycia inwestycji     120 

III. Aktualizacja wartości inwestycji  28   888 

IV. Inne  3   17 

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(I+J-K)  (1 093)   (3 805) 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-
M.II.)      

I. Zyski nadzwyczajne      

II. Straty nadzwyczajne      

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)  (1 093)   (3 805) 

O. Podatek dochodowy     (316) 

część bieżąca      

część odroczona     (316) 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 
zysku (zwiększenia straty)      

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności      

R. Zysk (strata) netto (N-O-P)  (1 093)   (3 489) 

      

Zysk (strata) netto (zanualizowany)  (1 093)   (3 489) 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)  54 000 000   54 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  (0,02)   (0,06) 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 
(w szt.)  54 000 000   54 000 000 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 
zł)  (0,02)   (0,06) 

 

5.3. Zestawienie  całkowitych dochodów 

Inne całkowite dochody  I kwartał 
2016 

 I kwartał 
2015 

Zysk (strata) netto  (1 093)  (3 489) 

Wycena instrumentów finansowych     

Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów 
finansowych 

 
 

 
 

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych     

Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu  (1 093)  (3 489) 

Całkowite dochody ogółem     

przypadające:     

Akcjonariuszom jednostki dominującej  (1 093)  (3 489) 
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5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

  I kwartał 2016 rok 2015 I kwartał 2015 

Zestawienie zmian w 

kapitale własnym 

  

01.01.2016 01.01.2015 r. 01.01.2015 r. 

 31.03.2016 31.12.2015 r. 31.03.2015 r. 

   

I. Kapitał  własny na początek 
okresu (BO) 

  

9 331 27 139 

 

27 139 

zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

  
 

 

korekty błędów podstawowych     

Ia.Kapitał  własny na początek 
okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 

  

 

9 331 27 139 

 

 

27 139 

1. Kapitał zakładowy na początek 
okresu 

  

65 880 65 880 

 

65 880 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego     

a) zwiększenia (z tytułu)     

emisji akcji (wydania udziałów)     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

umorzenia akcji (udziałów)     

1.2. Kapitał zakładowy na koniec 
okresu 

  

65 880 65 880 

 

65 880 

2. Należne  wpłaty na kapitał zakładowy 
na początek  okresu 

  
 

 

2.1. Zmiany należnych wpłat na 
kapitał zakładowy 

  
 

 

a) zwiększenia (z tytułu)     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

2.2. Należne wpłaty na kapitał  
zakładowy na koniec okresu 

  
 

 

3. Akcje (udziały) własne na początek 
okresu 

  
 

 

3.1. Zmiany akcji (udziałów) 
własnych 

  
 

 

a) zwiększenia (z tytułu)     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

3.1. Akcje (udziały) własne na koniec 
okresu 

  
 

 

4. Kapitał  zapasowy na początek 
okresu 

  

141 582 141 582 

 

141 582 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego     

a) zwiększenia (z tytułu)     

emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej 

  
 

 

z podziału zysku (ustawowo)     
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z podziału zysku (ponad 
wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 

  

 

 

b) zmniejszenia (z tytułu)     

pokrycia straty     

4.2. Kapitał zapasowy na koniec 
okresu 

  

141 582 141 582 

 

141 582 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na 
początek okresu 

  

153 153 

 

153 

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji 
wyceny 

  
 

 

a) zwiększenia (z tytułu)     

aktualizacja aktywów finansowych      

b) zmniejszenia (z tytułu)     

zbycia środków trwałych     

korekta aktualizacji aktywów 
finansowych  

  
 

 

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny 
na koniec okresu 

  

153 153 

 

153 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe 
na początek okresu 

  
 

 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów 
rezerwowych 

  
 

 

a) zwiększenia (z tytułu)     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na 
koniec okresu 

  
 

 

7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na 
początek okresu 

  

(180 476) (160 758) 

 

(160 758) 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu 

  
 

 

zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

  
 

 

korekty błędów podstawowych     

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

  

 

 

a) zwiększenia (z tytułu)     

podziału zysku z lat ubiegłych     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

podział wyniku     

7.3. Zysk z lat ubiegłych na 
koniec okresu 

 

  

 

 

 

7.4. Strata z lat ubiegłych na 
początek okresu 

  

 

180 476 160 758 

 

 

160 758 

zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

  
 

 

korekty błędów podstawowych     



 

 

 QSr I/2016 

 

44 

7.5. Strata z lat ubiegłych na 
początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 

  

 

180 476 160 758 

 

 

160 758 

a) zwiększenia (z tytułu)     

przeniesienia straty z lat 
ubiegłych do pokrycia 

 17 808 
19 718 

19 718 

b) zmniejszenia (z tytułu)     

7.6. Strata z lat ubiegłych na 
koniec okresu 

  

198 284 180 476 

 

180 476 

7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na 
koniec okresu 

  
 

 

8. Wynik netto  (1 093) (17 808) (3 489) 

a) zysk netto     

b) strata netto  1 093 17 808 3 489 

c) odpisy z zysku     

II. Kapitał  własny na koniec 
okresu (BZ ) 

  

8 238 9 331 

 

23 650 

 

III. Kapitał  własny, po 
uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 
 

  

 

 

8 238 9 331 

 

 

 

23 650 
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5.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 
 I kwartał 2016   

I kwartał              
2015 

 

Sprawozdanie z przepływów 
pieniężnych 

 01.01.2016  01.01.2015 

 31.03.2016  31.03.2015 

 

(metoda pośrednia) 
 

 
 

 

Zysk (strata) netto 

  

(1 093) 

  

(3 489) 

Korekty razem  403  1 684 

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

 

 

 

 

Amortyzacja  387  3 281 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych     

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)    (5) 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej  74  1 012 

Zmiana stanu rezerw  (7)  (393) 

Zmiana stanu zapasów  2  (83) 

Zmiana stanu należności  1 444  330 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i  kredytów 

 
(686) 

 
55 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych  (297)  (9 115) 

Inne korekty   (514)  6 602 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 

 
(689) 

 
(1 805) 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

 
 

 
 

Wpływy    1 425 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

 
 

 
 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

 
 

 
 

Z aktywów finansowych, w tym:    1 425 

w jednostkach powiązanych    1 425 

w pozostałych jednostkach     

zbycie aktywów finansowych     

dywidendy i udziały w zyskach     

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

odsetki     

inne wpływy z aktywów finansowych     

w pozostałych jednostkach     

zbycie aktywów finansowych     

dywidendy i udziały w zyskach     
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spłata udzielonych pożyczek długoterminowych     

odsetki     

inne wpływy z aktywów finansowych     

Inne wpływy inwestycyjne     

Wydatki  64  973 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

 
40 

 
943 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

 
 

 
 

Na aktywa finansowe, w tym:  24  30 

w jednostkach powiązanych  24  30 

nabycie aktywów finansowych     

udzielone pożyczki długoterminowe     

w pozostałych jednostkach     

nabycie aktywów finansowych     

udzielone pożyczki długoterminowe     

Inne wydatki inwestycyjne     

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 

 
(64) 

 
452 

Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

 
 

 
 

Wpływy  514  200 

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki    198 

Emisja dłużnych papierów wartościowych     

Wpływy z dotacji  514   

Inne wpływy finansowe    2 

Wydatki  26  6 015 

Nabycie akcji (udziałów) własnych     

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli     

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku 

 
 

 
 

Spłaty kredytów i pożyczek     

Wykup dłużnych papierów wartościowych     

Z tytułu innych zobowiązań finansowych     

Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu 
finansowego 

 
26 

 
12 

Odsetki    (5) 

Inne wydatki finansowe (dotacje)    6 004 

Inne wydatki finansowe 
 

 
 

3 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) 

 
488 

 
(5 815) 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III) 

 
(266) 

 
(7 167) 
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Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym: 

 
(266) 

 
(7 167) 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

 
 

 
 

Środki pieniężne na początek okresu  345  12 593 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w 
tym: 

 
80 

 
5 426 

o ograniczonej możliwości dysponowania     

5.6. Pozycje pozabilansowe 

Pozycje pozabilansowe 
stan na              

2016-03-31  
stan na  

2015-03-31 

 w tys. zł 

Należności warunkowe 0 0 

Od jednostek powiązanych (z tytułu)   

otrzymanych gwarancji i poręczeń   

Od pozostałych jednostek (z tytułu)   

otrzymanych gwarancji i poręczeń   

Zobowiązania warunkowe 0 0 

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)   

udzielonych gwarancji i poręczeń   

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)   

udzielonych gwarancji i poręczeń   

Inne (z tytułu) 0 0 

urządzenia TP SA   

weksle obce   

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 

 

Podpis osoby, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

Podpisy wszystkich Członków 
Zarządu 

16.05.2016 r. 16.05.2016 r. 

Data Data 

Wioletta Syposz Jacek Kostrzewa 

imię i nazwisko imię i nazwisko 

Główna Księgowa Prezes Zarządu 

Prokurent 

stanowisko/funkcja stanowisko/funkcja 

…………………………………………………. ……………………………………………….. 

podpis podpis  

   

 


