
                                                                                                                                                                                                                                                           
 

GRUPA KAPITAŁOWA SKOTAN SPÓŁKA AKCYJNA 
40-007 KATOWICE 

UL. UNIWERSYTECKA 13 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2010 r. 
zawierający skrócone sprawozdania finansowe oraz informacje dotyczące 

działalności Skotan S.A. oraz Grupy Kapitałowej Skotan S.A.  
za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 QSr III/2010 
 
2 

 
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny SKOTAN S.A. 

 

Spis treści 
Wprowadzenie .................................................................................... 3 

1. Wybrane dane finansowe .............................................................. 4 

1.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe SKOTAN S.A. ............................................................... 4 

1.2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN SA ........................................................ 4 

2. Informacja dodatkowa .................................................................. 5 

2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego ........................................................................................................................ 5 

2.2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania finansowego .......................... 6 

2.3. Forma prezentacji skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego ............................ 6 

2.4. Zastosowane kursy walut ...................................................................................................... 6 
2.5. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto, 

lub przepływy środków pieniężnych, które są niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub 
wywierany wpływ ................................................................................................................. 6 

2.6. 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 .................. 7 

2.7. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej Emitenta w okresie, którego 
dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących ................................ 7 

2.7.1 Projekt budowy zakładu produkcji drożdży ............................................................................. 7 
2.7.2 Uzyskanie dopuszczenia do obrotu handlowego drożdży paszowych produkowanych na szczepie 

Yarrowia lipolytica ................................................................................................................ 8 
2.7.3 Projekt badawczy związany z redukcją emisji dwutlenku węgla ................................................ 8 

2.8. Sezonowość lub cykliczność działalności Emitenta w prezentowanym okresie śródrocznym ......... 8 
2.9. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych .. 9 

2.10. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy ............................................. 9 
2.11. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 

sprawozdanie finansowe, nieodzwierciedlone w sprawozdaniu .................................................. 9 

2.12.  Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. ................................................... 10 

2.13.  Informacja dotycząca przychodów i wyników przypadających na segmenty działalności ............. 10 

3. Pozostałe informacje ..................................................................... 10 

3.1. Działalność Grupy Kapitałowej w okresie od 1.01.2010r. do 30.09.2010r. .................................. 10 
3.2. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego ..... 10 

3.3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta .......................................................................... 11 

3.4. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w ciągu okresu śródrocznego, w 
tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy 
kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania 
działalności .......................................................................................................................... 12 

3.5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz 

wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku 
do wyników prognozowanych ................................................................................................ 12 

3.6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co 
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta ..................................... 12 



 

 

 QSr III/2010 
 
3 

3.7. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i 
nadzorujące Emitenta ........................................................................................................... 12 

3.8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 
arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................................................ 13 

3.9. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji 
z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na 
innych warunkach niż rynkowe .............................................................................................. 13 

3.10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu 
lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji ..................................................................................... 14 

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 ............................................................ 14 

3.12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego 
wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ............................................................ 14 

4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe .................... 15 

4.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................................................ 15 
4.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ........................................................... 17 

4.3. Skonsolidowane zestawienie  całkowitych dochodów ............................................................... 18 

4.4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym.................................................... 18 

4.5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ........................................................ 20 

4.6. Skonsolidowane Pozycje Pozabilansowe ................................................................................. 22 

4.7. Noty objaśniające ................................................................................................................. 22 

5. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Skotan S.A. wg. 
PSR ................................................................................................. 25 

5.1. Bilans .................................................................................................................................. 25 

5.2. Rachunek Zysków i Strat ....................................................................................................... 27 
5.3. Zestawienie z całkowitych dochodów ..................................................................................... 28 

5.4. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym ................................................................................. 29 
5.5. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych ................................................................................ 30 

5.6. Pozycje Pozabilansowe ......................................................................................................... 32 

 

Wprowadzenie 

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2010r. sporządzone według 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Spółki Akcyjnej SKOTAN za III kwartał 2010r. zawiera: 

 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN S.A za III kwartał 2010r., 
zawierające dane porównawcze za okres od 01.01.2009 roku do 30.09.2009 roku oraz na dzień 31.12.2009 roku w 
tym: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale 
własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych.  

 Informację dodatkową oraz 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 III kwartał 2010r. zawierające dane 
porównawcze za okres od 01.01.2009 roku do 30.09.2009 roku, oraz na dzień 31.12.2009 roku w tym: bilans, 
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.  

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 jednostkowe dane finansowe SKOTAN S.A. 

 III KWARTAŁ 2010 r. 

Wybrane dane finansowe 

01.01.2010 r. 01.01.2009 r. 01.01.2010 r. 01.01.2009 r. 

        

30.09.2010 r. 30.09.2009 r. 30.09.2010 r. 30.09.2009 r. 

  w tys.  PLN w tys.  EUR 

  
  

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 11 133 3 30 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 762 5 842 440 1 328 

Zysk (strata) brutto 15 416 -4 815 3 851 -1 094 

Zysk (strata) netto 13 558 -1 992 3 387 -453 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej -4 166 -1 651 -1 041 -375 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 139 1 806 35 411 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 4 156 -31 1 038 -7 

Przepływy pieniężne netto, razem 129 125 32 28 

Aktywa, razem 96 419 81 143* 24 183 19 751* 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 379 7 660* 2 352 1 865* 

Zobowiązania długoterminowe         

Zobowiązania krótkoterminowe 197 345* 49 84* 

Kapitał własny 87 041 73 483* 21 831 17 887* 

Kapitał zakładowy 65 880 65 880 16 524 16 036 

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) 0,25 -0,04 0,06 -0,01 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł/EUR) 0,25 -0,04 0,06 -0,01 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,61 1,36 0,40 0,33 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 1,61 1,36 0,40 0,33 

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

*  dane na dzień 31.12.2009 
 

1.2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN SA 

 III kwartał 2010 r. 

Wybrane dane finansowe 

01.01.2010 r. 01.01.2009 r. 01.01.2010 r. 01.01.2009 r. 

        

30.09.2010 r. 30.09.2009 r. 30.09.2010 r. 30.09.2009 r. 

  w tys. PLN w tys.  EUR 
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Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 791 1 181 198 268 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 054 4 002 263 910 

Zysk (strata) brutto 14 809 -5 536 3 700 -1 258 

Zysk (strata) netto 12 985 -2 668 3 244 -606 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej -4 571 -2 161 -1 142 -491 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 606 19 778 151 4 496 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 4 156 -42 1 038 -10 

Przepływy pieniężne netto, razem 190 -226 47 -51 

Aktywa, razem 97 349 82 740* 24 417 20 140* 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 715 8 091* 2 437 1 969* 

Zobowiązania długoterminowe 9 096 7 275* 2 281 1 771* 

Zobowiązania krótkoterminowe 619 816* 155 199* 

Kapitał własny 87 634 74 649* 21 980 18 171* 

Kapitał zakładowy 65 880 65 880 16 524 16 036 

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) 0,24 -0,05 0,06 -0,01 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) 0,24 -0,05 0,06 -0,01 
Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 1,62 1,38 0,41 0,34 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł/EUR) 1,62 1,38 0,41 0,34 

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

*  dane na dzień 31.12.2009 
 

2. Informacja dodatkowa 

2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Skotan S.A. z siedzibą w Katowicach 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 2002 roku, nr 76, poz. 694 z późniejszymi 
zmianami) 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 nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259). 

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 niniejszym kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) 
rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W III 
kwartale 2010 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (politykach) rachunkowości. 
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2.2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania 
finansowego 

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe Skotan S.A za III kwartał 2010 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 30 września 2010r. 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 III kwartale 2010 r. nie 
nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (politykach) rachunkowości. 

2.3. 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. 

2.4. 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 ostatni dzień okresu  
- na dzień 30.09.2010 r. - według tabeli kursów walut nr 191/A/NBP/2010 kurs 1 EURO  3,9870 zł.  
- na dzień 30.09.2009r.  -  według tabeli kursów walut nr 254/A/NBP/2009 kurs 1 EURO 4,2226 zł.  
- na dzień 31.12.2009 r. - według tabeli kursów walut nr 255/A/NBP/2009 kurs 1 EURO 4,1082 zł. 
 
Poszczególne pozycje dotyczących rachunku zysków i strat 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 01-09.2010 r. wynosił 1 EURO = 4,0027 zł. 
- kurs średni w okresie 01-09.2009 r. wynosił 1 EURO = 4,3993 zł. 
- kurs średni w okresie 01-12.2009 r. wynosił 1 EURO =  4,3406 zł. 
 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w 
tysiącach złotych przez kurs wymiany. 

2.5. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, 
wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych, które są 
niezwykłe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ 

Kwoty pozycji, które są nietypowe ze względu na rodzaj lub wielkość wywierających wpływ na niektóre spośród pozycji 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaprezentowano w tabeli poniżej.  
 

Rodzaj 
Stan na 

30.09.2010  Miejsce ujęcia 

Wartości aktualizujące krótkoterminowy 
majątek finansowy – akt. wartości 
inwestycyjnych 13 567 Przychody finansowe 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w 
tym: 9 088 

Rezerwa na odroczony podatek 
dochodowy 

wycena majątku finansowego 8 985   
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Pozostałe 103   

Rezerwa na zobowiązania 196 Rezerwa na zobowiązania 

 
Na dzień 30.09.2010  roku notowania akcji Alchemia S.A., stanowiących główne aktywa finansowe Skotan S.A., 
zamknęły się na poziomie 7,54 zł. za akcję. 

2.6. 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 

30-09-2010 30-09-2009   

Wartości aktualizujące krótkoterminowy 
majątek finansowy – aktualizacja wartości 
inwestycji 13 567  przychody finansowe 

Wartości aktualizujące krótkoterminowy 
majątek finansowy – aktualizacja wartości 
inwestycji 90 10 199 koszty finansowe 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w 
tym: 9 088 9 349 

 Rezerwa na odroczony 
podatek dochodowy 

- wycena majątku finansowego 8 985 9 186   

Zaległe urlopy 
 55 163 

Rezerwa na świadczenia 
pracownicze 

Świadczenia emerytalne 8 32  

Rezerwa na zobowiązania 196 172 Rezerwa na zobowiązania 
aktywa na odroczony podatek dochodowy, w 
tym: 43 43   

- należności wątpliwe     

- odpisy na należności     

- strata podatkowa do rozliczenia    

- grunty     
- inne 43 43   

2.7. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń grupy kapitałowej 
Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem 
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących 

2.7.1 Projekt budowy zakładu produkcji drożdży  

Działania Spółki w okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r., były całkowicie podporządkowane kontynuacji realizacji 
”Projektu drożdżowego”. W dniu 17 lutego 2010 r. SKOTAN S.A. zawarł z Lotos Czechowice SA umowę dzierżawy 
nieruchomości gruntowej o powierzchni 2.600 m2, położonej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Łukasiewicza 2. 
Przeznaczeniem dla dzierżawionego gruntu jest budowa i długoterminowa eksploatacja instalacji badawczej i instalacji 
produkcyjnej drożdży paszowych. Przedmiotowa umowa została zawarta na  okres 15 lat z możliwością późniejszego jej 
przedłużenia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji tej inwestycji SKOTAN S.A. podpisał także umowę o 
korzystaniu z infrastruktury drogowej Rafinerii Czechowice SA i zapoznał się z propozycjami dodatkowych umów 
związanych z wykorzystaniem lokalizacji (ochrona przeciwpożarowa obiektu, ochrona dostawy mediów, odbiór ścieków 
itp.), przy czym faktyczne wejście w życie tych umów i obciążenie kosztowe dla Spółki planowane jest zgodnie z  
faktycznym postępem prac inwestycyjnych na placu budowy.  
W dniu 17 lutego 2010 r. Zarząd SKOTAN S.A. podpisał również stosowny aneks do umowy z Polską Agencją Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP) z dnia 23 października 2009 r. o dofinansowanie projektu budowy przez SKOTAN S.A. zakładu 
produkcji drożdży paszowych, zatwierdzający zmianę lokalizacji projektu na Czechowice - Dziedzice (pierwotnie 
wskazaną lokalizacją była nieruchomość w Sławkowie należąca do Grupy Kapitałowej SKOTAN). Z uwagi na 
kontynuowanie realizacji projektu w obszarze administracyjnym województwa śląskiego parametry umowy z PARP 
przedstawione w raporcie bieżącym nr 30/2009 z dnia 23 października 2009 r., w tym w szczególności całkowita kwota 
wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanych z realizacją projektu nie uległy zmianie. 
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Podpisanie umowy dzierżawy jest jednym z elementów realizacji średnioterminowej strategii SKOTAN SA , która zakłada 
między innymi dokończenie realizacji projektu biotechnologicznego Spółki poprzez budowę i eksploatację własnego 
zakładu produkcyjnego drożdży paszowych.  
 
W dniu 9 kwietnia 2010 r. Spółka ogłosiła przetarg związany z zaprojektowaniem, dostawą i rozruchem instalacji 
badawczej do produkcji drożdży paszowych na bazie posiadanego patentu produkcyjnego. Budowa przedmiotowej 
instalacji i jej rozruch technologiczny jest jednym z kluczowych elementów programu badawczego trwającego I etapu 
budowy drożdżowni. W dniu 16 czerwca 2010 r. nastąpiło zakończenie procedury oceny ofert złożonych w 
postępowaniu na "Zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i rozruch instalacji badawczej do produkcji drożdży paszowych 
Yarrowia lipolytica z biologicznych pozostałości poprodukcyjnych z produkcji estru metylowego o wydajności do 1.600 
ton/rok", ogłoszonym przez Spółkę w dniu 9 kwietnia 2010r. w ramach realizacji głównego celu inwestycyjnego 
(budowa zakładu produkcji drożdży paszowych) opisanego w średniookresowej strategii SKOTAN S.A.  W ocenie komisji 
przetargowej powołanej przez Spółkę najwyżej oceniona oferta został złożona przez AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w 
Fugasówce. Wybrana oferta zawierała cenę netto za realizację I etapu inwestycji w formule „projektuj i buduj” w kwocie 
10 442 927 zł.  W dniu 20 lipca 2010 r. pomiędzy Spółką a firmą AWBUD Spółka z o.o. z siedzibą w Fugasówce 
nastąpiło podpisanie umowy na realizację przedmiotowego zadania. W związku z otrzymaniem w dniu 21.10.2010 r. 
decyzji Starosty Bielskiego w sprawie wydania pozwolenia na budowę (z dwutygodniowym opóźnieniem wobec 
przyjętego przez Zarząd harmonogramu inwestycji) wstępny rozruch instalacji planowany jest na początek II kwartału 
2011 r., (wobec pierwotnie planowanego końca I kwartału). Dodatkowe informacje dotyczące zakładu produkcji drożdży 
paszowych znajdują się w pkt 2.11 poniżej. 

2.7.2 Uzyskanie dopuszczenia do obrotu handlowego drożdży paszowych produkowanych na 

szczepie Yarrowia lipolytica 

 
W dniu 21 września 2010 r. Emitent pozyskał od FEFAC (Europejska Federacja Producentów Pasz) informację o 
dopuszczeniu w dniu 20 września 2010 r. do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej materiału paszowego - 
drożdży paszowych produkowanych na szczepie Yarrowia lipolytica. Produkt zarejestrowany został pod numerem 
katalogowym 00575-EN. Produkcja drożdży paszowych na szczepie Yarrowia lipolytica stanowić będzie podstawę 
działalności powstającego przy współudziale środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zakładu 
produkcyjnego Spółki zlokalizowanego w Czechowicach – Dziedzicach. Przedmiotowe dopuszczenie zakończyło 
rozpoczęty przez Spółkę w 2009 r. proces rejestracji produktu i umożliwia podjęcie obrotu handlowego drożdżami 
produkcji Spółki na terenie Unii Europejskiej, co w znacznym stopniu rozszerza potencjalny rynek zbytu produktów 
Spółki.  

2.7.3 Projekt badawczy związany z redukcją emisji dwutlenku węgla  

 
W styczniu 2010 r. Spółka otrzymała negatywną decyzję w sprawie wniosku złożonego w grudniu 2009 r. w ramach 
działań 1.4 i 4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, o dofinansowanie projektu naukowego 
prowadzonego przez Spółkę jakim jest „Zastosowanie wody w stanie metastabilnym do przemysłowego otrzymywania 
produktów chemicznych, w tym służących do ochrony środowiska”. Przedmiotowy wniosek dotyczył dofinansowania 
działań Spółki w ramach projektów związanych z  redukcją emisji dwutlenku węgla, jednym z priorytetowych kierunków 
badań naukowych określonych w średniookresowej strategii Spółki na lata 2009-2012. Podjęta procedura odwoławcza 
stanowiąca reakcję na odrzucony wniosek doprowadziła do skierowania wniosku do oceny merytorycznej. Po 
wielokrotnych interwencjach Spółki w sprawie braku jakiejkolwiek odpowiedzi PARP na temat wniosku w dniu 
20.10.2010 r. spółka otrzymała oficjalną informację z PARP mówiącą o tym, iż z uwagi na nie spełnienie przez 
Wnioskodawcę kryterium „Wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do 
zakresu i celów projektu” decyzją Instytucji Zarządzającej nie zostało przyznane dofinansowanie projektu. Zarząd 
SKOTAN SA nie zgadza się w żadnym zakresie z przedstawioną oceną i argumentacja oceny PARP co do 
przedmiotowego kryterium i w dniu 2 listopada 2010 r. oficjalnie oprotestował decyzje PARP w sprawie przedmiotowego 
wniosku. W dniu podpisania przedmiotowego raportu Spółka nie jest w stanie określić szans ani terminu 
ustosunkowania się PARP do przedmiotowego protestu, należy jednak zaznaczyć, ze na decyzję w sprawie oceny 
merytorycznej wniosku czekała ponad 10 miesięcy.  
Z uwagi na wysoki poziom  ryzyk naukowego i finansowego związanych z realizacją fazy badawczej projektu, do 
momentu pozyskania pomocowych środków finansowych na  badania i rozwój Spółka wstrzymała prace nad realizacją 
wspomnianego projektu naukowego. 

2.8. Sezonowość lub cykliczność działalności Emitenta w prezentowanym 
okresie śródrocznym 

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym sezonowość lub cykliczność nie wpływała na działalności Emitenta. 
Podstawowym przedmiotem działalności spółki do momentu uruchomienia II etapu inwestycji drożdżowej pozostaje 
działalność naukowo – badawcza.  
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2.9. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i 
kapitałowych papierów wartościowych  

W okresie objętym sprawozdaniem spółka nie przeprowadzała emisji, wykupu lub spłaty dłużnych i kapitałowych 
papierów wartościowych. 

Ostatnia emisja akcji miała miejsce w 2006 roku, kiedy Spółka przeprowadziła publiczną emisję akcji zwykłych na 
okaziciela serii C skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy. W dniu 03.01.2007 r. w Krajowym Depozycie Papierów 
Wartościowych zostało zarejestrowanych 51.840.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Skotan S.A.  i w tym samym 
dniu akcje te zostały wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Obecnie liczba akcji wszystkich emisji wynosi 54 000 000 sztuk, co daje 54 000 000 
głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

2.10. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej 
dywidendy  

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

2.11. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który 
sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, 
nieodzwierciedlone w sprawozdaniu 

W dniu 22 października 2010 r.  Skotan S.A. otrzymał decyzję Starosty Bielskiego z dnia 21 października 2010 r. o 
zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę  zakładu produkcji drożdży paszowych metodą 
mikrobiologiczną z pozostałości biologicznych po estryfikacji - etap I - budynek produkcyjno-administracyjny z 
wewnętrznymi instalacjami wod.kan., c.o. i c. wentylacyjnego, wentylacji mechanicznej, pary, elektryczną i sprężonego 
powietrza w Czechowicach-Dziedzicach w rejonie ul. Łukaszewicza 2 (na terenie LOTOS S.A.).  
W ocenie Zarządu otrzymanie przedmiotowej decyzji jest istotnym zdarzeniem dla terminowej realizacji harmonogramu 
prac w ramach ”Projektu drożdżowego”, któremu podporządkowane są działania Spółki w związku z przyjętą przez 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w lipcu 2009 r. średniookresową strategią Spółki. Data otrzymania 
przedmiotowej decyzji nie odbiega w sposób znaczący od daty założonej przez Zarząd w harmonogramie prac. Wstępny 
rozruch instalacji planowany jest obecnie na początek II kwartału 2011 r. Wobec podjętych działań Spółki  związanych z 
przyspieszeniem uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji, a co za tym idzie i jak najszybszym podjęciem przez 
AWBUD Sp. z o.o. prac na placu budowy, Zarząd nie przewiduje w chwili obecnej istotnych opóźnień dotyczących 
harmonogramu prac i terminu przeprowadzenia rozruchu instalacji.  
 
Spółka kontynuuje starania związane z pozyskaniem nabywcy na udziały w posiadanych spółkach zależnych Eurochem 
Sp. z o.o. oraz Skotan – Ester Sp. z o.o. Podmioty te z uwagi na ograniczenie działalności operacyjnej nie mają w 
najbliższej przyszłości szansy na aktywny udział w realizacji strategii Grupy.  
 
W związku z przygotowaniami do realizacji średnioterminowej strategii Spółki w zakresie nowych projektów w dniu 
29.10.2010 r. Spółka złożyła 2 nowe wnioski dotyczące pozyskania dofinansowania na kolejne dwa projekty badawcze 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 1.4 – Wsparcie projektów celowych. 
Intencją spółki było złożenie trzech wniosków, jednak z uwagi na awarię Generatora Wniosków w dniu 29 października 
2010 r. złożenie trzeciego wniosku okazało się niemożliwe. Z uwagi na okoliczności powyższego zdarzenia, które 
nastąpiło bez winy Spółki, w dniu 3 listopada 2010 r. zarząd SKOTAN SA wystąpił do Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości z wnioskiem o przywrócenie terminu złożenia trzeciego wniosku w konkursie 1/2010 działania 1.4 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego. W 
dniu podpisania przedmiotowego raportu Spółka nie jest w stanie określić terminu ustosunkowania się PARP do 
przedmiotowego wniosku o przywrócenie terminu. 
 
Przedmiotowe projekty dotyczą badań w zakresie innowacyjnych źródeł pozyskiwania zielonej energii oraz dalszego 
rozwoju projektu biotechnologicznego Spółki. Z uwagi na wysoki poziom  ryzyk naukowych i finansowych związanych z 
realizacją faz badawczych przedmiotowych projektów, pozyskanie pomocowych środków finansowych na  badania i 
rozwój jest kluczowe dla możliwości realizacji przedmiotowych projektów naukowych, w szczególności, iż dopiero pełna 
realizacja pozwoliłaby na oszacowanie efektywności i ekonomiki ich przemysłowych wdrożeń.  
 
W dniu 2 listopada 2010 r. Spółka złożyła oficjalny protest wobec decyzji PARP otrzymanej w dniu 20.10.2010 r. 
dotyczącej wniosku z dnia 2 grudnia 2009 r. Zdaniem PARP przedmiotowy wniosek nie spełnia kryterium „Wydatki są 
kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu” i decyzją 
Instytucji Zarządzającej dofinansowanie projektu nie zostało przyznane. Zarząd SKOTAN SA nie zgadza się w żadnym 
zakresie z przedstawioną oceną i argumentacją oceny PARP co do przedmiotowego kryterium. W dniu podpisania 
przedmiotowego raportu Spółka nie jest w stanie określić terminu ustosunkowania się PARP do przedmiotowego 
protestu.  
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2.12.  Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych 
lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia 
ostatniego roku obrotowego. 

Spółka Skotan S. A. na dzień 30.09.2010 r. nie posiadała zobowiązań i aktywów warunkowych. 

2.13.  Informacja dotycząca przychodów i wyników 
przypadających na segmenty działalności 

W okresie od 01.01.2010 r. do 30.09.2010 r. Grupa Kapitałowa Skotan S.A. wykazała przychody ze sprzedaży na 
poziomie 791  tys. zł. Osiągnięte przychody zostały w całości wypracowane na terenie kraju.  
Grupa Kapitałowa Skotan S.A. realizowała głównie przychody z tytułu usług przeładunkowych realizowanych poprzez 
EUROCHEM Sp. z o.o.  
Działalność jednostki Dominującej od początku 2009 r. ma charakter  badawczo-rozwojowy. W związku z powyższym, 
Spółka nie odnotowuje przychodów ze sprzedaży podstawowej ponosząc jednocześnie względnie stałe koszty 
prowadzonej działalności.  

3. Pozostałe informacje  

3.1. Działalność Grupy Kapitałowej w okresie od 1.01.2010r. do 
30.09.2010r. 

Działalność jednostki Dominującej Grupy od początku 2009 r. ma charakter  badawczo-rozwojowy. W związku z 
powyższym, Spółka nie odnotowuje przychodów ze sprzedaży podstawowej ponosząc jednocześnie względnie stałe 
koszty prowadzonej działalności.  
 
W okresie pierwszych trzech kwartałów 2010 r. Spółka kontynuowała prace związane z realizacją „Projektu 
drożdżowego” oraz kontynuowała prace studyjne związane z potencjalnymi projektami wpisującymi się w 
średniookresową strategię Spółki. Z uwagi na wysokie ryzyka naukowe i finansowe związane z realizacją faz 
badawczych projektów będących przedmiotem zainteresowania spółki, do momentu pozyskania pomocowych środków 
finansowych na badania i rozwój spółka nie ma szans na kontynuacje prac związanych z szeroko pojętym rozwojem 
przedmiotowych projektów.  
 
Działalność spółki dominującej podporządkowana została realizacji projektu drożdżowego i opisana została powyżej. 
Spółka kontynuowała także czynności zmierzające do pozyskania inwestora na udziały w spółkach zależnych Eurochem 
Sp. z o.o. oraz Skotan – Ester Sp. z o.o., których działalność nie wpisuje się w strategię rozwoju Grupy na najbliższe 
lata.  

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

Spółka kontynuuje prace zmierzające do uruchomienia pierwszego etapu inwestycji opisanej w strategii 
średnioterminowej (instalacja o małej wydajności w celu potwierdzenia założeń technicznych, technologicznych i 
projektowych oraz badania w zakresie optymalizacji i dywersyfikacji wsadu produkcyjnego, komponowania składu 
aminokwasowego i rozdziału komórkowego).  
 
Zagrożenia i ryzyka związane z realizacją projektu związane są w sposób bezpośredni z jego naturą – jako projekt 
naukowo – badawczy projekt ten jest obarczony ryzykiem naukowym i technologicznym. Ryzyko inwestycyjne – z uwagi 
na powyższe ryzyka - wpisane w I etap realizacji projektu z uwagi na pozyskanie dodatkowych środków unijnych w 
związku z innowacyjnością projektu zostało oszacowane przez Spółkę na kilka milionów zł. Zgodnie z założeniami 
strategii średniookresowej finalne przystąpienie do etapu II przedmiotowego projektu stanowić będzie ostateczną 
weryfikację założeń technicznych i ekonomicznych projektu, w znacznym stopniu redukując poziom dalszego ryzyka 
inwestycyjnego.  
 
Jeżeli chodzi o dodatkowe ryzyka finansowe Spółki należy wskazać, iż bieżący wynik netto całokształtu działalności 
gospodarczej przy silnie zrestrukturyzowanych kosztach i nie dokończonym procesie restrukturyzacji majątkowej jest 
pochodną wyniku finansowego realizowanego na poziomie aktualizacji wartości posiadanych przez Spółkę aktywów 
finansowych. Ich znaczna zmienność w okresie ostatnich 2 lat odbiła się w sposób bezpośredni na wynikach netto 
realizowanych przez Spółkę i nie można wykluczyć, iż wyniki kolejnych okresów obrachunkowych będą od nich wolne.   
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Jednocześnie w okresie kilku najbliższych kwartałów Spółka zakłada dokończenie restrukturyzacji majątkowej Grupy, w 
tym sprzedaż zbędnych i nieproduktywnych elementów majątku trwałego oraz sprzedaż bądź likwidację spółek 
zależnych, powołanych do życia w ramach realizacji zaniechanej w tym roku strategii współuczestniczenia w budowie 
rynku biopaliw w Polsce. Wyniki finansowe przedmiotowej restrukturyzacji są silnie uzależnione od ogólnie pojętej 
koniunktury gospodarczej i globalnego klimatu inwestycyjnego.  
 
Biorąc pod uwagę przyjętą w lipcu 2009 r. strategię Spółki na lata 2009-2012 nie bez znaczenia dla dalszego jej rozwoju 
pozostaje faktyczne wyczerpanie się środków pomocowych UE dla projektów z zakresu innowacyjności, nowości 
technicznej i technologicznej. Strategia Spółki opierała się na wdrożeniu podejścia projektowego do nowych tematów 
inwestycyjnych, akceptującego dywersyfikację ryzyka poprzez dwuetapowy system wdrożeniowy, przy czym dostępność 
środków pomocowych z uwagi na znaczne ryzyka wpisane w projekty naukowe nie pozostawała bez znaczenia dla 
tempa podejmowanych prac zmierzających do identyfikacji i przygotowania fazy przedinwestycyjnej związanej z nowymi 
projektami. Brak środków pomocowych na działalność w zakresie badań i rozwoju w perspektywie najbliższych 
kwartałów, do momentu osiągnięcia pełnej wydajności drożdżowni i wypracowania nadwyżek finansowych, wiązać się 
może ze znacznym ograniczeniem akcji akwizycyjnej w zakresie nowych projektów inwestycyjnych.  

3.3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta 

W skład Grupy Kapitałowej Skotan S.A. na dzień 30 września 2010 r. wchodziły Skotan-Ester Sp. z o.o., Alchemia-Ester 
Sp. z o.o. oraz Eurochem Sp. z o.o. 

L.P. Nazwa Siedziba 
Podstawowy 
przedmiot 

działalności 

Kapitał 
podstawowy 

(zł) 
Rodzaj zależności 

% udział 
Skotan S.A. 
w kapitale 

zakładowym 

Rodzaj 
konsolidacji 
/ metoda 
wyceny 
udziałów 

1 Skotan 
S.A. 

Katowice 40-007,  
ul. Uniwersytecka 
13 

Wytwarzanie 
produktu 
rafinacji ropy 
naftowej 

65 880 000,00  Jednostka  
dominująca 

n/d  Konsolidacja 
pełna 

2 Skotan-
Ester 
spółka  
z o.o. 

Katowice 40-007,  
ul. Uniwersytecka 
13 

Wytwarzanie 
produktu 
rafinacji ropy 
naftowej 

5 340 160,00 Jednostka 
podporządkowana 

100% Konsolidacja 
pełna 

3 Alchemia-
Ester 
spółka  
z o.o. 

Katowice 40-007,  
ul. Uniwersytecka 
13 

Wytwarzanie 
produktu 
rafinacji ropy 
naftowej 

50 000,00 Jednostka 
podporządkowana 

100% Konsolidacja  
pełna 
 

4 Eurochem 
spółka  
z o.o. 

Warszawa 00-
842 
ul. Łucka 7/9 

Spedycja w 
kraju i za 
granicą paliw 
transportem 
kolejowym 

10 300 000,00 Jednostka 
podporządkowana 

100% Konsolidacja  
pełna 

 
Umowa spółki pod firmą Skotan-Ester Sp. z o.o. została sporządzona aktem notarialnym Rep. A nr 5269/2006 z dnia 
26.07.2006 r. Siedzibą spółki są Katowice. Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest wytwarzanie produktów 
rafinacji ropy naftowej – PKD 23.20.A. Początkowy kapitał zakładowy spółki wynosił 50 000 zł. Udziały w spółce objęli 
wspólnicy: Alchemia S. A. w wysokości 24 500 zł (49% udziałów) i Skotan SA w wysokości 25 500 zł (51% udziałów).  

Następnie w dniu 26 października 2007 r. Skotan S.A. oraz właściwe organy spółki Skotan Ester Sp. z o.o. podjęli 
czynności prawne, w wyniku których Skotan S.A. odpowiednio nabył, bądź objął udziały w ww. spółce, stając się jej 
jedynym udziałowcem (100% głosów na zgromadzeniu wspólników Skotan Ester Sp. z o.o. ) 

Objęcie udziałów w Skotan Ester Sp. z o.o. nastąpiło na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Skotan Ester Sp. z 
o.o. o kwotę odpowiadającą wysokości udziałów, jakie następnie zostały odkupione od spółki Alchemia S.A. w celu ich 
umorzenia. Następnie kapitał zakładowy spółki Skotan Ester został podwyższony do kwoty 74 500 zł (raport bieżący 
52/2007). W II kwartale 2008 r. nastąpiło kolejne podwyższenie kapitału zakładowego spółki Skotan Ester Sp. z o.o. do 
kwoty 5 340 160 zł, o czym Skotan S.A. informował raportem bieżącym nr 25/2008. 

Umowa spółki pod firmą Alchemia-Ester Sp. z o.o. została sporządzona aktem notarialnym Rep. A nr 5277/2006 z dnia 
26.07.2006 r. Siedzibą spółki są Katowice. Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest wytwarzanie produktów 
rafinacji ropy naftowej – PKD 23.20.A. Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 000 zł. Udziały w spółce objęli wspólnicy: 
Alchemia S. A. w wysokości 25 500 zł (51% udziałów) i Skotan SA w wysokości 24 500 zł (49% udziałów). 

Następnie w dniu 27 października 2007 r. Skotan S.A. oraz Alchemia Ester Sp. z o.o. podjęli czynności prawne, w 
wyniku których Skotan S.A. odpowiednio nabył, bądź objął udziały w ww. spółce, stając się ich jedynym udziałowcem 
(100% głosów na zgromadzeniu wspólników Alchemia Ester Sp. z o.o.).  
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Nabycie udziałów w Alchemia Ester sp. z o.o. nastąpiło na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skotan S.A., a spółką 
Alchemia S.A. 

Od dnia 21 lutego 2007 r. w skład Grupy Kapitałowej Skotan S.A. wchodzi ponadto spółka w 100% zależna – Eurochem 
Sp. z o.o.   

Skotan – Ester Sp. z o.o. oraz Eurochem Sp. z o.o., podmioty z grupy kapitałowej SKOTAN, z uwagi na zmianę strategii 
średniookresowej Grupy stanowią w chwili obecnej przedmiot oferty SKOTAN i przeznaczone są do sprzedaży na rzecz 
podmiotów zewnętrznych.  

3.4. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w 
ciągu okresu śródrocznego, w tym w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej 
Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i 
zaniechania działalności  

W III kwartale 2010 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Skotan S.A. W skład Grupy Kapitałowej 
Skotan S.A na koniec kwartału wchodziły spółki zależne Skotan-Ester Sp. z o.o., Alchemia-Ester Sp. z o.o. oraz 
Eurochem Sp. z o.o. 

3.5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej 
publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników 
zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników 
prognozowanych 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2010. Ostatnie publikowane przez Spółkę prognozy 
finansowe dotyczyły wyniku netto działalności w roku 2008. Odwołanie tych prognoz związane było z niespełnieniem się 
założeń związanych z projektowaną działalnością wytwórczą w zakresie estrów metylowych oraz dużą niestabilnością 
notowań kursów akcji na GPW wpływającą na wycenę aktywów finansowych SKOTAN S.A.  
 
W związku z podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. decyzją dotyczącą przyjęcia do realizacji 
nowej strategii spółki a także charakter pierwszego projektu realizowanego przez spółkę w ramach nowej strategii 
zarząd SKOTAN S.A. nie prezentuje w chwili obecnej prognoz finansowych działalności w kolejnych latach obrotowych.  

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

 

L.p. Imię i nazwisko 

Stan na dzień przekazania 
poprzedniego raportu 

okresowego - za I półrocze 
2010 r.(31.08.2010 r.) 

zmiana 

Stan na dzień przekazania 
raportu za III kwartał 2010 

r. (15.11.2010 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 

1 

Roman Krzysztof 
Karkosik wraz z 
podmiotami 
zależnymi  

15 114 161 27,99% 0 15 114 161 27,99% 

2 
Grażyna Wanda 
Karkosik 
(bezpośrednio) 

2 553 106 4,73% 
 

0 
 

2 553 106 4,73% 

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

Lp Imię i nazwisko Stanowisko 

Liczba akcji na 
dzień 
przekazania 
poprzedniego 
raportu 
okresowego 
(31.08.2010 r.) 

Zmiana 

Liczba akcji na 
dzień 
przekazania 
niniejszego 
raportu 
kwartalnego 
(15.11.2010 r.) 

1 
Marek 
Pawełczak 

Prezes Zarządu 119 975 0 119 975 

2 
Wojciech 
Sobczak 

Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

0 0 0 

3 

Roman Krzysztof 
Karkosik (wraz z 
podmiotami 
zależnymi) 

Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 

15 114 161 0 15 114 161 

4 Karina Wściubiak 
Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 0 

5 Jacek Kostrzewa 
Członek Rady 
Nadzorczej 

1 0 1 

6 
Mariusz 
Jagodziński* 

Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 0 

 

Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta, ani udziałów w jednostkach zależnych. 

*  Pan Mariusz Jagodziński powołany na członka Rady Nadzorczej SKOTAN SA z dniem 30 czerwca 2010r. 

3.8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem 
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej  

W dniu 7 września 2009 r. SKOTAN S.A. otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XX Gospodarczy wydany w 
dniu 28 sierpnia 2009 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zgodnie z którym Sąd Okręgowy w Warszawie 
nakazuje SKOTAN S.A. zapłacenie na rzecz AT Agrar Technik GmbH&Co. KG z siedzibą w Schlaitdorf (Powód, AT Agrar 
Technik) kwotę 5.200.000 euro (pięć milionów dwieście tysięcy euro) z ustawowymi odsetkami oraz zwrot na rzecz 
Powoda kosztów procesu. Jednocześnie wraz z ww. nakazem Spółka otrzymała kopię pozwu z dnia 10 lipca 2009 r. o 
wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym skierowanego przez AT Agrar Technik przeciwko SKOTAN S.A., 
w którym to Powód wnosi o zasądzenie wymagalnej, zgodnie z interpretacją Powoda z tytułu wykonania części 
dokumentacji technicznej, kwoty 10% wartości umowy z dnia 19 czerwca 2006 r. zawartej pomiędzy SKOTAN S.A. a AT 
Agrar Technik. Podpisany w dniu 19 czerwca 2006 r. kontrakt dotyczył budowy 2 instalacji produkcyjnych estrów 
metylowych wyższych kwasów tłuszczowych i opiewał na łączną kwotę 52.000.000 euro. Dostarczony nakaz zapłaty w 
postępowaniu upominawczym jest nieprawomocny oraz – w opinii Zarządu SKOTAN S.A.– bezpodstawny w kwocie, o 
której zasądzenie wniósł Powód.  

Zarząd SKOTAN S.A. złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie XX Wydział Cywilny sprzeciw wobec ww. nakazu zapłaty 
w postępowaniu upominawczym. Z perspektywy formalnej z momentem wniesienia przedmiotowego sprzeciwu nakaz 
zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 28 sierpnia 2009 r. stracił moc obowiązywania. Prawną konsekwencją 
przedmiotowych działań powinno być skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Gospodarczy i ponowna 
merytoryczna oraz  formalna ocena zasadności żądań Powoda, to jest AT Agrar Technik. 

Do dnia publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki nie powziął informacji na temat dalszych losów przedmiotowej 
sprawy. Nie jest także w stanie wskazać terminu, w którym rozwiązaniu ulegnie przedmiotowa sprawa i związane z nią 
potencjalne ryzyko finansowe. 

3.9.  Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego 
zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli 
pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych 
warunkach niż rynkowe 

W III kwartale 2010 r. nie zawierano istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.    
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3.10.  Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od 
niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji  

W III kwartale 2010 r. Emitent i jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń kredytu, pożyczek i gwarancji. 

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  

a/ stan zatrudnienia : 
 
na dzień 31.12.2009r. – 11 osób 

na dzień 30.09.2010r. – 12 osób 

Wzrost stanu zatrudnienia był bezpośrednim wynikiem działań związanych z realizacją projektu drożdżowego.  

b/ sytuacja majątkowa : 
 

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI  

  

Rentowność  majątku  (ROA) (%) III kwartał 2010 r. 

wynik finansowy netto x 100 
13,34 

 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) (%) III kwartał 2010 r. 

wynik finansowy netto x 100  
14,82 

kapitały własne  

Komentarz 

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   

Na osiągane wyniki w perspektywie kolejnego kwartału największe znaczenie będzie miała sytuacja na światowym i 
krajowym rynku papierów wartościowych – z uwagi na utratę w 2009 r. znaczącej części przychodów operacyjnych 
Grupy Kapitałowej na skutek wygaśnięcia kontraktu spółki zależnej Eurochem Sp. z o.o. z siecią Carrefour oraz 
podporządkowanie w chwili obecnej działań Spółki przeprowadzeniu projektu drożdżowego, wynik działalności Spółki 
pozostaje niemal całkowicie uzależniony od wyniku realizowanego na aktualizacji posiadanych aktywów finansowych 
SKOTAN S.A. Koszty prowadzonej działalności rozwojowej, jak pokazują bilanse i rachunki wyników poprzednich 
kwartałów, kształtują się na poziomie zbliżonym do ok. 1 mln zł kwartalnie, przy czym z uwagi na znaczne 
przyspieszenie prac związanych z realizacją projektu drożdżowego w najbliższych kwartałach roku obrotowego należy 
oczekiwać znacznego wzrostu kosztów inwestycyjnych.   
 
Biorąc pod uwagę nową strategię Spółki przyjętą przez WZ w lipcu 2009 r. nie bez znaczenia dla dalszego rozwoju 
Spółki pozostaje faktyczne wyczerpanie się środków pomocowych Unii Europejskiej dla projektów z zakresu 
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innowacyjności i nowości technicznej i technologicznej. Strategia Spółki opierała się na wdrożeniu w życie podejścia 
projektowego do nowych tematów inwestycyjnych, akceptującego dywersyfikację ryzyka poprzez dwuetapowy system 
wdrożeniowy, przy czym dostępność środków pomocowych z uwagi na znaczne ryzyka wpisane w projekty naukowe nie 
pozostawała bez znaczenia dla tempa podejmowanych prac zmierzających do identyfikacji i przygotowania fazy 
przedinwestycyjnej związanej z nowymi projektami. Brak środków pomocowych na działalność w zakresie badań i 
rozwoju w perspektywie najbliższych kwartałów, do momentu osiągnięcia pełnej wydajności drożdżowni i wypracowania 
nadwyżek finansowych, wiązać się może ze znacznym ograniczeniem akcji akwizycyjnej w zakresie nowych projektów 
inwestycyjnych.  
 
Dla dalszego rozwoju Grupy w bieżącym roku obrotowym nie bez znaczenia pozostaje także proces restrukturyzacji 
majątku finansowego – sprzedaż aktywów finansowych w postaci spółek zależnych lub posiadanej przez podmioty grupy 
kapitałowej majątku trwałego w postaci nieruchomości w Sławkowie i Skoczowie powinny pozwolić na znaczne 
poprawienie wskaźników płynności i pozwolić na dalsze finansowanie rozwoju I etapu projektu drożdżowego.  
 
W perspektywie średnioterminowej na dalszy rozwój projektów spółki wpisujących się w strategie średnioterminową 
przyjęta przez WZ w lipcu 2009 r. będą miały wpływ ostateczne decyzje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
dotyczące wniosku Spółki złożonych w grudniu 2009 r. oraz wniosków złożonych w październiku 2010 r. Spółka nadal 
prowadzi szereg prac przygotowawczych związanych z nowymi projektami wpisanymi w filozofię antycypacji braków, 
walki z emisją CO2, biotechnologicznym zagospodarowaniem odpadów i zieloną energią. Wszystkie projekty, zgodnie z 
przyjętą strategią, są projektami dwuetapowymi, w których faza badawcza powinna dostarczyć wystarczającej wiedzy 
na temat efektywności i ekonomiki przemysłowego wdrożenia projektu. Z uwagi na wysoki poziom ryzyka naukowego i 
finansowego związanych z realizacją fazy badawczej przedmiotowych projektów, do momentu pozyskania pomocowych 
środków finansowych na  badania i rozwój Spółka nie ma szansy kontynuacji prac nad realizacją wspomnianych 
projektów naukowych. 
Jeżeli chodzi o sytuację finansową Grupy, do momentu pełnego uruchomienia instalacji produkcyjnej (obydwu etapów 
inwestycyjnych o łącznej wydajności ok. 15.000 ton drożdży paszowych rocznie) bieżąca działalność Grupy pozostaje 
działalnością badawczo – rozwojową, przy czym posiadane zaplecze majątkowe stanowi w opinii Zarządu wystarczające 
podstawy do kontynuowania przedmiotowej działalności. Wyniki finansowe najbliższych okresów pozostają zatem w 
pełni uzależnione od efektów restrukturyzacji Grupy w zakresie majątku, dalszej redukcji kosztów oraz stabilizacji 
sytuacji na rynku giełdowym, który poprzez zmianę wyceny notowanych posiadanych aktywów finansowych powoduje 
znaczne fluktuacje wyceny pozycji majątkowej spółki. 
 

4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  

4.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

  
III kwartał        

2010 
rok          

2009 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
01.01.2010  
30.09.2010 

01.01.2009   
31.12.2009 

  w tys. zł 

Aktywa    

Aktywa trwałe 15 394 7 881 

Wartości niematerialne 678 720 

Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych 10 10 

Rzeczowe aktywa trwałe 12 685 4 881 

Nieruchomości inwestycyjne 1 977 2 210 

Inwestycje w jednostkach zależnych   
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw 

własności   

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 11 11 

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek 11 11 

Należności długoterminowe   

- od jednostek powiązanych   
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- od pozostałych jednostek   

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 43 50 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   

Aktywa obrotowe 81 955 74 859 

Zapasy   

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 90 130 

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek 90 130 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   

Pozostałe należności krótkoterminowe 2 230 333 

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek 2 230 333 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 79 510 74 255 

- od jednostek powiązanych 79 510 74 255 

- od pozostałych jednostek   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 314 124 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 125 18 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży   

 

Aktywa razem 
 

97 349 82 740 
  
 
 
     

Pasywa     

Kapitał własny 87 634 74 649 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 87 634 74 649 

Kapitał podstawowy 65 880 65 880 

Akcje / udziały własne   

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 141 582 141 582 

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice kursowe z 
konsolidacji   

Pozostałe kapitały 334 334 

Niepodzielony wynik finansowy -120 163 -133 148 

- zysk (strata) z lat ubiegłych -133 148 -120 910 

- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający 

12 985 

 
 

-12 238 akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały mniejszości   

Zobowiązania 9 715 8 091 

Zobowiązania długoterminowe 9 096 7 275 

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 9 088 7 267 
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Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 8 8 

Pozostałe rezerwy długoterminowe   

Dotacje rządowe   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   
Zobowiązania krótkoterminowe 619 816 

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki   

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek   

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 2 20 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 73 265 

- od jednostek powiązanych  - 

- od pozostałych jednostek 73 265 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego  - 

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 275 256 

- od jednostek powiązanych  - 

- od pozostałych jednostek 275 256 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 55 55 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 196 205 

Dotacje rządowe  - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 15 
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do 

sprzedaży   

Pasywa razem 97 349 82 740 

4.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

III kwartał 

2010 
narastająco 

III kwartał 
2010 

Rok             
2009 

III kwartał         

2009   
narastająco 

III kwartał         
2009 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

01.01.2010 01.07.2010 01.01.2009  01.01.2009  01.07.2009  

     

30.09.2010  30.09.2010 31.12.2009  30.09.2009  30.09.2009  

 
w tys.  Zł 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 791 189 1 508 1 181 172 

- od jednostek powiązanych      

Przychody ze sprzedaży produktów 790 189 1 437 1 110 172 

Przychody ze sprzedaży usług       
Przychody ze sprzedaży towarów i 

materiałów 1 1 71 71  

Koszt własny sprzedaży   72 72  

- od jednostek powiązanych      

Koszt sprzedanych produktów      

Koszt sprzedanych usług      
Koszt sprzedanych towarów i 

materiałów   72 72  

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 791 189 1 436 1 109 172 

Koszty sprzedaży   9 9  

Koszty ogólnego zarządu 4 057 1 288 5 303 4 088 1 057 

Pozostałe przychody operacyjne 4 567 4 118 8 281 8 261 7 981 

Pozostałe koszty operacyjne 247 61 1 278 1 272 323 

Udział w zyskach jednostek      
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rozliczanych metodą praw własności 

Koszty restrukturyzacji      
Zysk (strata) z działalności 

operacyjnej 1 054 2 957 3 127 4 002 7 419 

Przychody finansowe 13 639 8 315 850 846 215 

Koszty finansowe 190 103 21 173 10 384 -9 981 

Zyski nadzwyczajne 306     

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 14 809  11 475 -17 196 -5 536 17 615 

Podatek dochodowy 1 824 4 190 -4 958 -2 868 1 775 
Zysk (strata) netto z działalności 

kontynuowanej 12 985 10 390 -12 238 -2 668 15 840 

Działalność zaniechana      
Zysk / strata netto z działalności 

zaniechanej      

Zysk (strata) netto 12 985 10 390 -12 238 -2 668 15 840 

Zysk (strata) netto przypadający: 12 985 10 390 -12 238 -2 668 15 840 
- akcjonariuszom podmiotu 

dominującego 12 985 10 390 -12 238 -2 668 15 840 

- akcjonariuszom mniejszościowym      

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 12 985 10 390 -12 238 -2 668 15 840 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w 
szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,24 0,19 -0,23 -0,05 0,29 
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 
zwykłych (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł) 0,24 0,19 -0.23 -0,05 0,29 

      

 

4.3. Skonsolidowane zestawienie  całkowitych dochodów 

Inne całkowite dochody 

01-01-2010 01-01-2009 

30-09-2010 30-09-2009 

Zysk (strata) netto 12 985 -2 668 

Wycena instrumentów finansowych   

Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów finansowych   

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   

Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu   

Całkowite dochody ogółem 12 985 -2 668 

przypadające:   

Akcjonariuszom jednostki dominującej 12 985 -2 668 

Udziałowcom mniejszościowym   

 

4.4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 
III kwartał     

2010 
rok 2009 

III kwartał           
2009 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale 

własnym 
01.01.2010 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 
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30.09.2010 r. 31.12.2009 r. 30.09.2009 r. 

  w tys.  zł 

    

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 74 649 86 565 86 565 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

korekty błędów podstawowych  322 322 

Ia.Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 649 86 887 86 887 

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 141 916 141 916 141 916 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego    

a) zwiększenia (z tytułu)    

emisji akcji powyżej wartości nominalnej    

z podziału zysku (ustawowo)    

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość)    

b) zmniejszenia (z tytułu)    

pokrycia straty    

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 916 141 916 141 916 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu    

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    

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    
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7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -120 910 -121 231 -121 231 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu    

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

korekty błędów podstawowych  322 322 

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 120 910 120 910 121 231 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

korekty błędów podstawowych  322 322 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 120 909 120 910 120 910 

a) zwiększenia (z tytułu)    

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia    

b) zmniejszenia (z tytułu)    

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 133 147 120 909 120 909 

7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -133 147 -120 909 -120 909 

8. Wynik netto 12 985 -12 238 -2 668 

a) zysk netto 12 985   

b) strata netto  12 238 2 668 

c) odpisy z zysku    

II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 87 634 74 649 84 219 

III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 87 634 74 649  84 219 

 

4.5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
 

III kwartał 
2010 

 
01-01-2010 
30-09-2010 

2009 
 
 

01-01-2009 
31-09-2009 

  w tys.  zł 

   

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

Zysk netto  przed opodatkowaniem 14 809  -5 536 

Korekty: -12 981 6 421 

Amortyzacja wartości niematerialnych 60 64 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych 
aktywów trwałych   

Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych i 
nieruchomości inwestycyjnych 401 312 

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   

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



 

 

 QSr III/2010 
 

21 

Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według 
wartości godziwej   

(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów 
finansowych wykazywanych wg wartości godziwej -13 447 6 044 

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych   

Koszty odsetek 5 1 

Otrzymane odsetki   

Otrzymane dywidendy   

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed 
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 1 828 885 

Zmiana stanu zapasów   

Zmiana stanu należności -1 519 57 044 

Zmiana stanu zobowiązań -510 -52 326 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 1 718 -10 573 

Inne korekty -4 264  -60 

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności 
operacyjnej -2 747 -5 030 

Zapłacone odsetki   

Zapłacony podatek dochodowy   

    Podatek odroczony 1 824 2 868 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 571 -2 161 

  

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych 1 4 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 34  

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 11  

Inne wydatki inwestycyjne 7 960  

Inne wpływy inwestycyjne   
 
Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do 

sprzedaży   

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży   

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 

 
 

40 przeznaczonych do obrotu 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 

8 590 2 021 przeznaczonych do obrotu 

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

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych i powiązanych   

Inne wpływy inwestycyjne    

Pożyczki udzielone   

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych   

Otrzymane odsetki   

Otrzymane dywidendy   
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Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności 
inwestycyjnej 606 19 778 

  

Wpływy netto z tytułu emisji akcji   

Nabycie akcji własnych   

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

Wykup dłużnych papierów wartościowych   

Inne wypływy 4 258  

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   

Spłaty kredytów i pożyczek   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 20 41 

Odsetki zapłacone 5 1 

Inne wydatki 77  

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 156 -42 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 190 -226 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 124 1 008 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 314 782 

 

4.6. Skonsolidowane Pozycje Pozabilansowe 

Pozycje pozabilansowe 

stan na 
2010-09-30 

stan na  
2009-09-30 

  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 

 

4.7. Noty objaśniające 

 
NOTA NR 1 

 
Zakres zmian wartości środków trwałych 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Grunty 
własne 

Budynki 
i 

budowle 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki 
trwałe 

Razem 

                

1. 
Wartość brutto na początek 
okresu 

3 626 474 1 655 744 172 6 671 
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 Zwiększenia, w tym:   3 24 1 28 

 –  nabycie   3 24 1 28 

 –  przemieszczenie wewnętrzne       

 –  inne       

 Zmniejszenia, w tym:   34 100  134 

 –  likwidacja   23 56  79 

 –  aktualizacja wartości       

 –  sprzedaż   11 39  51 

 –  przemieszczenie wewnętrzne       

 –  inne    5  5 

2. 
Wartość brutto na koniec 
okresu 

3 626 474 1 623 669 173 6 565 

3. 
Umorzenie na początek 
okresu 

 137 1 177 407 163 1 884 

 Zwiększenia  14 67 94 3 179 

 - umorzenie bieżące   67 94  179 

 - inne       

 Zmniejszenia, w tym:   27 71  98 

 –  likwidacja   19   19 

 –  sprzedaż   8 71  79 

 –  przemieszczenie wewnętrzne       

 –  inne       

4. 
Umorzenie na koniec 
okresu 

 151 1 217 430 166 1 965 

5. 
Wartość netto na początek 
okresu 

3 626 266 478 437 8 4716 

6. 
Wartość netto na koniec 
okresu 

3 626 394 406 238 7 4671 

7. 
Odpisy aktualizujące na 
początek okresu 

- 71 - - - 71 

8.  
Odpisy aktualizujące na koniec 
okresu 

- - - - - - 

9.  
Wartość netto na koniec 
okresu po uwzg. odpisów 

3 626 323 406 238 7 4 600 

 
Wartość środków trwałych w budowie na dzień 30.09.2010 wynosiła –  8 085 tys. zł. 

 
NOTA NR 2 

 
Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych  

 

Lp
. 

Wyszczególnienie Udziały Akcje 
Inne papiery 
wartościowe 

Udzielone 
pożyczki 

Inne 
długotermi

nowe 
aktywa 

finansowe 

Razem 

        

1. 
Wartość na początek 
okresu 

 74 255    74 255 

a) Zwiększenia, w tym:  9 789    9 789 

 –  nabycie       

 –  aport       

 –  aktualizacja wartości  9 789    9 789 

 –  inne       
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b) Zmniejszenia, w tym:  4 848    4 848 

 –  sprzedaż  4 848    4 848 

 –  aport       

 –  aktualizacja wartości       

 –  inne       

 Przemieszczenia       

2. 
Wartość na koniec 
okresu 

 79 196    79 196 

 
NOTA NR 3 

 
Struktura kosztów finansowych 

 

Lp. Wyszczególnienie 
III kwartał 

2010 
III kwartał 

2009 

    

1. Odsetki 8 19 

a) od jednostek powiązanych   

b)  od pozostałych jednostek 8 19 

2. Strata ze zbycia inwestycji 36  

3. Aktualizacja wartości inwestycji  10 199 

- wycena akcji   10 199 

4. Inne 146 166 

 Koszty finansowe ogółem 190 10 384 

 
 
NOTA NR 4 

 
Struktura przychodów finansowych 

 

Lp. Wyszczególnienie 
III kwartał 

2010 
III kwartał 

2009 

    

1. Odsetki 72 259 

a) od jednostek powiązanych   

b)  od pozostałych jednostek 72 259 

2. Zysk ze zbycia inwestycji  484 

3. Aktualizacja wartości inwestycji 13 567  

- wycena akcji  13 567  

4. Inne  103 

 Przychody finansowe ogółem 13 639 846 

 
 
 
 
 
NOTA NR 5 

 
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje 
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Lp. Wyszczególnienie 
Wartość na 
początek 
okresu 

Zwiększenia  Zmniejszenia 
Wartość na 

koniec 
okresu 

            

1 Rozliczenia międzyokresowe 15 33 30 18 

a) długoterminowe     

b) krótkoterminowe 15 33 30 18 

- Koszt badania sprawozdań finansowych 15 33 30 18  

2 Dotacje  4 391 4 391 0,00 

 Razem 15 4 424 4 421 18 

      

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

Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe spółki SKOTAN S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01.01.2010 
roku do 30.09.2010 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Zawiera dane porównawcze za 
okres od 01.01.2009 roku do 30.09.2009 roku, oraz na dzień 31.12.2009 roku w tym: bilans, rachunek zysków i 
strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.  

5.1. Bilans 

 
III kwartał        

2010 
Rok          
2009  

Bilans 

01.01.2010  
30.09.2010 

01.01.2009   
31.12.2009 

 

  w tys. zł 

Aktywa    

A. Aktywa trwałe 14 157 6 317  

I. Wartości niematerialne i prawne 669 720  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 8 078 122  

III. Należności długoterminowe 1 096 981  

1. Od jednostek powiązanych 1 096 981  

2. Od pozostałych jednostek    

IV. Inwestycje długoterminowe 4 272 4 456  

1. Nieruchomości 1 480 1 574  

2. Wartości niematerialne i prawne    

3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 792 2 882  

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 792 2 871  

udziały lub akcje w  jednostkach podporządkowanych 
wyceniane  metodą praw własności 2 781 2 871  

b) w pozostałych jednostkach 11 11  

4. Inne inwestycje długoterminowe    

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 43 38  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 43 38  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe    

B. Aktywa obrotowe 82 262 74 826  

I. Zapasy    

II. Należności krótkoterminowe 2 221 273  
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1. Od jednostek powiązanych 4 2  

2. Od pozostałych jednostek 2 217 271  

III. Inwestycje krótkoterminowe 79 935 74 541  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 79 935 74 541  

a) w jednostkach powiązanych 546 223  

b) w pozostałych jednostkach 79 196 74 255  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 192 63  

2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 106 12  

 

Aktywa razem 
 

96 419 81 143  

    

Pasywa    

A. Kapitał własny 87 041 73 483  

I. Kapitał zakładowy 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  

V. Kapitał  z aktualizacji wyceny 153 153  

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe    

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -134 133 -122 650  

VIII. Zysk (strata) netto 13 558 -11 482  
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)    

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 379 7 660  

I. Rezerwy na zobowiązania 9 163 7 301  

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 990 7 127  

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 56  56  

długoterminowa 8 8  

krótkoterminowa 48 48  

3. Pozostałe rezerwy 118 118  

długoterminowe    

krótkoterminowe 118 118  

II. Zobowiązania długoterminowe    

1. Wobec jednostek powiązanych    

2. Wobec pozostałych jednostek    

III. Zobowiązania krótkoterminowe 197 345  

1. Wobec jednostek powiązanych 6 11  

2. Wobec pozostałych jednostek 185 334  

a) kredyty i pożyczki    

b) inne zobowiązania finansowe  20  

c) zobowiazania z tytułu dostaw i usług  177  

d) z tyt.podatków, ceł,ubezp.i innych świadczeń  110  

e) z tyt.wynagrodz.  27  

f) inne  1  

3. Fundusze specjalne 6   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 18 15  

1. Ujemna wartość firmy    

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18 15  

długoterminowe    
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krótkoterminowe 18 15  

 

Pasywa razem 
 

96 419 81 143   

       

Wartość księgowa 87 041 73 483  

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

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,61 1,36  

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

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,61 1,36   

5.2. Rachunek Zysków i Strat 

 

III kwartał 
2010 

narastająco 

III kwartał 
2010 

Rok           
2009 

III kwartał 
2009 

narastająco 

III kwartał 
2009 

Rachunek zysków i strat 

(wariant kalkulacyjny) 

01.01.2010 01.07.2010 01.01.2009 01.01.2009  01.07.2009 

     

30.09.2010  30.09.2010 31.12.2009 30.09.2009  30.09.2009 

  w tys.  zł   

      
A. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 11 4 135 133 3 

od jednostek powiązanych 5 2    
I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 10 4 121 119 3 
II. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów 1  14 14  

B. Koszty sprzedanych produktów, 
towarów i materiałów, w tym:   16 16  

jednostkom powiązanym      
I. Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów   16   
II. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów   119 16  

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 4 119 117 3 

D. Koszty sprzedaży   9 9  

E. Koszty ogólnego zarządu 2 641 873 2 964 2 257 598 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży -2 630 -870 -2 854 -2 149 -596 

G. Pozostałe przychody operacyjne 4 492 4 050 8 282 8 261 7 981 
I. Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych    5  

II. Dotacje 4 258 3 979    

III. Inne przychody operacyjne 234 71 8 281 8 256 7 981 

H. Pozostałe koszty operacyjne 100 17 243 271 -425 
I. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 6     
II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych   47   

III. Inne koszty operacyjne 95 18 196 271 -425 
I. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 1 762 3 163 5 185 5 842 7 811 

J. Przychody finansowe 13 624 8 300 794 789 215 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:      

od jednostek powiązanych      
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II. Odsetki, w tym: 57 14 231 202 92 

od jednostek powiązanych   3   

III. Zysk ze zbycia inwestycji   462 484 86 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 13 567 8 298    

V. Inne   100 103 37 

K. Koszty finansowe 276 133 22 339 11 446 -9 982 

I. Odsetki w tym: 6 2 8 7 7 

dla jednostek powiązanych      

II. Strata ze zbycia inwestycji 36 36    

III. Aktualizacja wartości inwestycji 90 30 22 081 11 276 -9 994 

IV. Inne 144 64 251 163 5 
L. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (I+J-K) 15 110 11 330 -16 361 -4 815 18 008 
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 
(M.I.-M.II.) 306 306    

I. Zyski nadzwyczajne 306 306    

II. Straty nadzwyczajne      

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) 15 416 11 636 -16 361 -4 815 18 008 

O. Podatek dochodowy 1 857 1 094 -4 879 -2 823 1 775 

część bieżąca      

część odroczona 1 857 1 094 -4 879 -2 823 1 775 
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) 13 558 10 017 -11 482 -1 992 16 233 

      

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 13 558 10 017 -11 482 -1 992  
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w 
szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000  
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 
zł) 0,25 0,19 -0,21 -0,04  
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 
zwykłych (w szt.) 54 000 000 54 000 000 54 000 000 54 000 000  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną 
akcję zwykłą (w zł) 0,25 0,19 -0,21 -0,04   

5.3.  Zestawienie z całkowitych dochodów 

Inne całkowite dochody 

01-01-2010 01-01-2009 

30-09-2010 30-09-2009 

Zysk (strata) netto   

Wycena instrumentów finansowych 13 558 -1 992 

Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów finansowych   

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   

Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu   

Całkowite dochody ogółem 13 558 -1 992 

przypadające:   

Akcjonariuszom jednostki dominującej 13 558 -1 992 

Udziałowcom mniejszościowym   
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5.4. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym 

 
III   kwartał 

2010 
rok 2009 

III   kwartał 
2009 

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

01.01.2010 r. 01.01.2009 r. 01.01.2009 r. 

30.09.2010 r. 31.12.2009 r. 30.09.2009 r. 

 w tys.  Zł 
    

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 73 483 84 965 84 965 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

korekty błędów podstawowych    

Ia.Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 73 483 84 965 84 965 

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)    

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    
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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 -122 650 -122 650 -122 650 

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 122 650 122 650 122 650 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

korekty błędów podstawowych    

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 122 650 122 650 122 650 

a) zwiększenia (z tytułu)    

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 11 482   

b) zmniejszenia (z tytułu)    

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 134 133 122 650 122 650 

7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -134 133 -122 650 -122 650 

8. Wynik netto 13 558 -11 482 -1 992 

a) zysk netto 13 558   

b) strata netto  11 482 1 992 

c) odpisy z zysku    

II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 87 041 73 483 82 973 

 

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

87 041 73 483 82 973 

 

5.5. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych 

 
III kwartał 

2010 
III kwartał              

2009 

Rachunek przepływów pieniężnych 

01.01.2010 01.01.2009  

30.09.2010 30.09.2009 

  w tys.  Zł 

(metoda pośrednia)   

Zysk (strata) netto 13 558 -1 992 

Korekty razem -17 725 341 
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Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności   

Amortyzacja 196 240 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 1 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -13 435 6 044 

Zmiana stanu rezerw 1 862 -10 548 

Zmiana stanu zapasów   

Zmiana stanu należności -1 948 4 813 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  
kredytów -127 -195 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -96 -137 

Inne korekty -4 181 123 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - 
metoda pośrednia -4 166 -1 651 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy 8 599 2 037 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 6  

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

Z aktywów finansowych, w tym: 8 593 2 037 

w jednostkach powiązanych 3 16 

w pozostałych jednostkach 8 590 2 021 

zbycie aktywów finansowych 8 590 1 507 

dywidendy i udziały w zyskach   

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  514 

odsetki   

inne wpływy z aktywów finansowych   

w pozostałych jednostkach   

zbycie aktywów finansowych   

dywidendy i udziały w zyskach   

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

odsetki   

inne wpływy z aktywów finansowych   

Inne wpływy inwestycyjne   

Wydatki 8 460 231 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 58 4 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1  

Na aktywa finansowe, w tym: 115 187 

w jednostkach powiązanych 115 187 

nabycie aktywów finansowych   

udzielone pożyczki długoterminowe   

w pozostałych jednostkach   

nabycie aktywów finansowych   

udzielone pożyczki długoterminowe   

Inne wydatki inwestycyjne 8 286 40 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 139 1 806 
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Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy 4 258 0 

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

Kredyty i pożyczki   

Emisja dłużnych papierów wartościowych   

Inne wpływy finansowe 4 258  

Wydatki 101 31 

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 20 30 

Odsetki 5 1 

Inne wydatki finansowe 77  

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 156 -31 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 129 125 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 129 125 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

Środki pieniężne na początek okresu 63 605 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 192 729 

o ograniczonej możliwości dysponowania    

5.6. Pozycje Pozabilansowe 

 

Pozycje pozabilansowe 
stan na              

2010-09-30  
stan na  

2009-12-31 

 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 
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