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Wprowadzenie 

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Spółki Akcyjnej SKOTAN (Skotan S.A., Skotan, 
Spółka) za III kwartał 2011r. zawiera: 

 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN za III kwartał 

2011r., zawierające dane porównawcze za okres od 01.01.2010 roku do 30.09.2010 roku oraz 
na dzień 31.12.2010 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 III kwartał 2011r. 

zawierające dane porównawcze za okres od 01.01.2010 roku do 30.09.2010 roku, oraz na dzień 

31.12.2010 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym 
oraz rachunek przepływów pieniężnych.  

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2011r. sporządzone 
zostało według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. 

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 

01.01.2011 r. 01.01.2010 r. 01.01.2011 r. 01.01.2010 r. 

        

30.09.2011 r. 30.09.2010 r. 30.09.2011 r. 30.09.2010 r. 

  w tys.  PLN w tys.  EUR 

 dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 

  

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 116 11 29 3 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 735 1 762 -677 440 

Zysk (strata) brutto -24 444 15 416 -6 049 3 851 

Zysk (strata) netto -20 681 13 558 -5 117 3 387 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej -2 618 -4 166 -648 -1 041 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 2 069 139 512 35 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 748 4 156 185 1 038 

Przepływy pieniężne netto, razem 199 129 49 32 

Aktywa, razem 75 769 100 689* 17 177 25 425* 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 649 14 889* 2 414 3 760* 

Zobowiązania długoterminowe 11 19* 2 5* 

Zobowiązania krótkoterminowe 340 529* 77 134* 

Kapitał własny 65 120 85 800* 14 762 21 665* 

Kapitał zakładowy 65 880 65 880 14 935 16 635 

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) -0,38 0,25 -0,09 0,06 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł/EUR) -0,38 0,25 -0,09 0,06 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,21 1,59 0,30 0,40 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 1,21 1,59 0,30 0,40 

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

 *  dane na dzień 31.12.2010 r. 
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1.2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN 

Wybrane dane 

finansowe 

01.01.2011 r. 01.01.2010 r. 01.01.2011 r. 01.01.2010 r. 

        

30.09.2011 r. 30.09.2010 r. 30.09.2011 r. 30.09.2010 r. 

  w tys. PLN w tys.  EUR 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 116 791 29 198 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej -2 730 1 054 -676 263 

Zysk (strata) brutto -24 295 14 809 -6 012 3 700 

Zysk (strata) netto -20 505 12 985 -5 074 3 240 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej -2 738 -4 571 -678 -1 142 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 2 198 606 544 151 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 748 4 156 185 1 038 

Przepływy pieniężne netto, razem 208 190 51 47 

Aktywa, razem 76 102 101 072* 17 252 25 521* 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania 10 735 15 223* 2 606 3 844* 

Zobowiązania długoterminowe 10 320 14 069* 2 339  3 553* 

Zobowiązania krótkoterminowe 415 1 154* 94 291* 

Kapitał własny 65 367 85 849* 14 818 21 677* 

Kapitał zakładowy 65 880 65 880 14 935 16 635 

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) -0,38 0,24 -0,09 0,06 

Rozwodniony zysk (strata) na 
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,38 0,24 -0,09 0,06 

Wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł/EUR) 1,21 1,59 0,27 0,40 

Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję (w zł/EUR) 1,21 1,59 0,27 0,40 

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

 *  dane na dzień 31.12.2010 r. 
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2. Informacja dodatkowa 

2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe 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 2011 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 III kwartał 2011 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 2011r. 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 2011 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. 
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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 
następujące dni: 

- na dzień 30.09.2011r. - kurs 1 EURO wynosił 4,4112 zł. 
- na dzień 31.12.2010r. - kurs 1 EURO wynosił 3,9603 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 01-09.2011r. wynosił 1 EURO = 4,0413zł. 

kurs średni w okresie 01-09.2010r. wynosił 1 EURO = 4,0027 zł. 

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej 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 nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub 
częstotliwość 

Kwoty pozycji, które są nietypowe ze względu na rodzaj, częstotliwość lub wielkość 

wywierających wpływ na niektóre spośród pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

zaprezentowano w tabeli poniżej.  

Rodzaj 30.09.2011  Miejsce ujęcia 

Wartości aktualizujące krótkoterminowy majątek 
finansowy – akt. wartości inwestycyjnych 20 996 Koszty finansowe 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w tym: 6 349  

wycena majątku finansowego 6 251 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 

pozostałe 98   

Rezerwa na zobowiązania  Rezerwa na zobowiązania 

Na dzień 30.09.2011 roku notowania akcji Alchemia S.A., stanowiących główne aktywa 

finansowe Skotan S.A., zamknęły się na poziomie 5,80 zł. za akcję. 
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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 

30-09-2011 30-09-2010   

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

Wartości aktualizujące krótkoterminowy 
majątek finansowy – aktualizacja wartości 
inwestycji 20 996 90 koszty finansowe 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w 
tym: 6 349 9 088 

 rezerwa na odroczony 
podatek dochodowy 

- wycena majątku finansowego 6 251 8 985   

Zaległe urlopy 

 78 

 

55 
rezerwa na świadczenia 
pracownicze 

Świadczenia emerytalne 19 8  

Rezerwa na zobowiązania  196 rezerwa na zobowiązania 

aktywa na odroczony podatek dochodowy, w 
tym: 21 43   

- należności wątpliwe     

- odpisy na należności     

- strata podatkowa do rozliczenia     

- grunty     

- inne 21 43   

2.7. Sezonowość lub cykliczność działalności Emitenta w 
prezentowanym okresie śródrocznym 

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym sezonowość lub cykliczność nie wpływała 

na działalność Emitenta.  

2.8. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i 
kapitałowych papierów wartościowych  

W okresie sprawozdawczym 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 S.A. 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 S.A. Obecnie liczba akcji wszystkich emisji wynosi 
54 000 000 sztuk, co daje 54 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 



 

 

 QSr III/2011 

 

10 

2.9. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej 
dywidendy  

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

wypłaty dywidendy.  

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

 

Jak wskazano w raporcie bieżącym nr 16/2011, w dniu 6 października 2011 r. Emitent powziął 

informację o rekomendowaniu przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) do 

dofinansowania projektu "Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach 
etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6". 

Wniosek opisujący przedmiotowy projekt został złożony do PARP w dniu 8 kwietnia 2011 r. w 
ramach I rundy aplikacyjnej Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 

2011 r., o czym Zarząd informował w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I półrocze 
2011 roku (jeden z wniosków opisanych w punkcie 2.7 raportu o którym mowa powyżej). Jak 

wskazano w ww. raporcie okresowym, przedmiotowy wniosek nie znalazł się na opublikowanej 

przez PARP w dniu 12 sierpnia 2011 r. liście wniosków konkursowych rekomendowanych do 
wsparcia. Złożony w związku z powyższym, w dniu 5 września 2011 r., protest Emitenta 

dotyczący oceny merytorycznej, fakultatywnej przedmiotowego wniosku, został uznany za 
zasadny, a projekt został rekomendowany do dofinansowania. 

Przedmiotowy projekt dotyczy wytwarzania innowacyjnych produktów prozdrowotnych 

(nutraceutyków), jakimi są wzbogacone estry etylowe wielonienasyconych roślinnych kwasów 
tłuszczowych omega-3, omega -6. Produkt wspomaga leczenie farmakologiczne oraz działa 

profilaktycznie, a jego docelowa produkcja w przypadku sukcesu fazy badawczo – rozwojowej 
projektu będzie kolejnym, obok produkcji drożdży paszowych i wytwarzania energii elektrycznej 

z nadmiarowego wodoru, obszarem działalności gospodarczej Spółki. Zaplanowane i objęte 

zaakceptowanym wnioskiem badania nad nową technologią wytwarzania estrów etylowych z 
trójglicerydów kwasów zawartych w mieszance olejów roślinnych doprowadzić mają do 

produkcji w skali technicznej uszlachetnionych nutraceutyków. Rezultatem przedmiotowych 
badań ma być powstanie unikalnej, zabezpieczonej patentowo krajowej technologii 

przemysłowej wytwarzania nutraceutyków o unikalnej wchłanialności i całkowitym braku 
toksyczności, do zastosowania w diecie prozdrowotnej codziennej jak i w okresach 

rekonwalescencji przy chorobach nowotworowych i chorobach serca.  

 
Zgodnie z treścią wniosku opisującego przedmiotowy projekt badawczo – naukowy, kwota 

wsparcia (dofinansowania) projektu ma wynieść 13,58 mln zł, co stanowi 54,92% ogólnej kwoty 
planowanych kosztów kwalifikowanych fazy badawczo – naukowej przedsięwzięcia.  

 

Zgodnie z informacją otrzymaną z PARP, suplement listy rankingowej uwzględniający wyniki 
oceny przedmiotowego projektu po proteście, ma zostać przekazany do Instytucji 

Pośredniczącej celem zatwierdzenia. Do dnia publikacji niniejszego raportu Spółka nie otrzymała 
żadnej aktualizacji przedmiotowej informacji.  

 

Biorąc pod uwagę zdobytą podczas realizacji projektu drożdżowego wiedzę techniczną na temat 
propagacji mikrobiologicznej oraz mając na uwadze potwierdzony naukowo  potencjał 

mikrobiologiczny w drożdżach Yarrowia lipolytica wychodzący daleko poza produkcję drożdży 

paszowych jak również  w związku z poszukiwaniem dalszych możliwości komercyjnego 
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wykorzystania posiadanej przez Spółkę kolekcji mikroorganizmów, w październiku 2011 r. 
Spółka podpisała list intencyjny w zakresie potencjalnego udziału SKOTAN w projekcie 

rewitalizacji terenów  skażonych przez przemysł petrochemiczny zlokalizowany na terenie 

Republiki Baszkortostan (Rosja). Dokument, o którym mowa powyżej został podpisany z 
EKOTEH Sp. z o.o., spółką prawa rosyjskiego, realizującą program rewitalizacji terenów 

skażonych przez przemysł petrochemiczny zlokalizowany na terenie Republiki Baszkortostan 
oraz spółką NH Technology Sp. z o.o., będącą konsultantem i doradcą EKOTEH w zakresie 

techniczno – organizacyjno - finansowym prowadzonego przedsięwzięcia. Przedmiotem Listu 

Intencyjnego jest potencjalny udział SKOTAN w rewitalizacji terenów  skażonych przez przemysł 
petrochemiczny zlokalizowany na terenie Republiki Baszkortostan. Udział Skotan w 

przedsięwzięciu miałby polegać na dostawie technologii oczyszczaniu wody skażonej 
ropopochodnymi za pomocą eksportowanych drożdży z kolekcji SKOTAN i technologii propagacji 

SKOTAN. Przedmiotowy projekt, który mógłby wejść w życie dopiero po spełnieniu szeregu 
formalnych wymagań administracji Republiki Baszkortostan i Federacji Rosyjskiej, może mieć 

istotne i długoterminowe znaczenie w rozwinięciu przez SKOTAN, działającego we współpracy z 

Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, działalności w obszarze mikrobiologicznych 
technik rewitalizacji środowiska. Podpisany list intencyjny nie rodzi w chwili obecnej zobowiązań 

stron, stanowiąc formalną podstawę prowadzenia wspólnych działań. Przedmiotowy projekt, o 
ile trwające badania potwierdzą skuteczność zaproponowanej metody, powinien rozpocząć się w 

2012 r. a jego skala i okres trwania będą uzależnione od decyzji lokalnych władz 

administracyjnych i możliwości skutecznego wykorzystania proponowanego przez SKOTAN SA 
rozwiązania.  

 

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

Spółka Skotan S. A. na dzień 30.09.2011 r. nie posiadała zobowiązań i aktywów warunkowych. 

2.12. 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 konsekwencji 

powyższego Spółka nie wyodrębnia segmentów działalności. 

 

3. Pozostałe informacje  

3.1. Działalność Grupy Kapitałowej w okresie od 1.01.2011r. do 
30.09.2011r. 

Działalność Grupy od początku 2011 roku koncentrowała się na przede wszystkim na rozwijaniu 

działalności naukowo-badawczej, w szczególności związanej z realizacją „Projektu 
drożdżowego”, kontynuacji prac studyjnych związanych z potencjalnymi projektami wpisującymi 

się w średniookresową strategię Spółki oraz wejściu w obszary związane z działalnością 
doradczo – konsultingową.  
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Równolegle z wyżej wskazaną działalnością Spółka kontynuuje restrukturyzacje majątkową 

Grupy Kapitałowej.  W dniu 25 stycznia 2011 r. Jednostka Dominująca dokonała zbycia 100% 

udziałów spółki zależnej Emitenta - Eurochem Sp. z o.o. Cena sprzedaży Eurochem określona w 
umowie wyniosła 250.000 złotych. Nabywcą Eurochem była spółka Chemiklas Sp. z o.o. Wraz z 

umową sprzedaży udziałów Eurochem Emitent podpisał umowę przelewu wierzytelności z tytułu 
niezapłaconych Emitentowi przez Eurochem należności głównych w wysokości 746.000 zł 

wynikających z udzielonych na rzecz Eurochem pożyczek. Pozyskane środki z tytułu sprzedaży 

udziałów i przelewu przysługujących Emitentowi wierzytelności wykorzystane zostały na 
pokrycie kosztów działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Emitenta w ramach 

projektu budowy instalacji do produkcji drożdży paszowych. O zbyciu Eurochem Sp. z o.o. przez 
Emitenta Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 

W dniu 25 stycznia 2011 r. Jednostka Dominująca otrzymała negatywną decyzję w sprawie 

wniosku złożonego w grudniu 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka (POIG), lata 2007-2013, Działanie 1.4-4.1 o dofinansowanie innowacyjnego 
projektu naukowego spółki „Zastosowanie wody w stanie metastabilnym do przemysłowego 

otrzymywania produktów chemicznych, w tym służących do ochrony środowiska”. Przedmiotowy 
wniosek dotyczył dofinansowania działań spółki w ramach jej projektów związanych z jednym z 

priorytetowych kierunków badań naukowych określonych w strategii spółki w lipcu 2009 r., 

związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla. Podjęta procedura odwoławcza związana z 
odrzuconym wnioskiem doprowadziła do skierowania wniosku do oceny merytorycznej, 

jednakże ostateczna decyzja PARP w przedmiotowej kwestii jest jednoznaczna. Jak dodatkowo 
została poinformowana Spółka, wyniki oceny wniosku są wiążące i nie przysługuje od nich 

żaden środek odwoławczy w ramach systemu instytucjonalnego POIG. Z uwagi na fakt, iż 
Zarząd Spółki nadal nie zgadza się z uzasadnieniem odrzucenia wniosku, Spółka wystąpiła do 

PARP o dokumentację dotyczącą oceny przedmiotowego wniosku przez ekspertów PARP. 

Pomimo, iż Spółka nie zgadza się z opiniami ekspertów PARP w kwestiach aspektów 
technicznych oceny wniosku, brak procedury odwoławczej nie pozwolił Spółce na podjęcie 

jakichkolwiek działań związanych z przedmiotowym wnioskiem. Z uwagi na wysokie ryzyka 
naukowe i finansowe związane z realizacją fazy badawczej projektu, do momentu pozyskania 

pomocowych środków finansowych na badania i rozwój Spółka wstrzymała prace nad szeroko 

pojętym rozwojem przedmiotowego projektu. 

 

Na początku marca 2011 r. Instytucja Zarządzająca zaakceptowała wyniki oceny wniosków w 
ramach I rundy aplikacyjnej Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w 

2010 r., wśród których znajduje się jeden ze złożonych przez Skotan S.A. wniosków dotyczący 

wsparcia fazy badawczo-rozwojowej projektu budowy instalacji wykorzystania odpadowego 
wodoru do celów energetycznych. (raport bieżący nr 3/2011 z dnia 2 marca 2011 r.). 

Przedmiotowy projekt dotyczy zaprojektowania i skonstruowania prototypowego bloku 
energetycznego średniej mocy pozwalającego na maksymalizację efektów gospodarczych 

wykorzystania wodoru o określonych cechach technologicznych w procesie jego zamiany na 
energie elektryczną i cieplną. Przedmiotowa instalacja elektroenergetyczna rozwiązać ma przy 

okazji wiele aspektów ekologicznych związanych z gospodarką wodorem. Zgodnie z treścią 

"Listy projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 Działanie 1.4-4.1", kwota wsparcia (dofinansowania) 

projektu Emitenta wynosi 29.6 mln zł, co stanowi 73,86% wsparcia ogólnej kwoty planowanych 
kosztów kwalifikowanych fazy badawczo – wdrożeniowej przedsięwzięcia.  

Pierwotna lokalizacja projektu objętego wnioskiem dotyczyła instalacji chemicznej spółki PCC 

Rokita SA w Brzegu Dolnym. Założeniem projektu jest była współpraca naukowa, techniczna i 
kooperacyjna z PCC ROKITA SA., i docelowe wdrożenie wyników fazy naukowo – badawczej w 

pierwszej kolejności w obiektach Grupy PCC. Spółka dostarczyła do Polskiej Agencji Rozwoju 
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Przedsiębiorczości wszystkie wymagane procedurą pomocową dokumenty i nadal oczekuje 
wezwania PARP do złożenia podpisu na przygotowywanej przez Agencję umowie. Niezależnie od 

powyższego Spółka analizuje wszystkie aktualizacje stanu techniki (zmiany dotyczące okresu 

pomiędzy złożeniem wniosku a dniem publikacji niniejszego raportu okresowego), którego 
rozwinięcia ma dotyczyć wniosek. Z uwagi na stale zmieniający się stan techniki planowanej do 

wykorzystania w trakcie realizacji projektu Spółka rozważa także zmianę lokalizacji projektu i 
rozszerzenie jego skali w zakresie zastosowanych nośników energetycznych, na co pozwalają 

przepisy PARP w zakresie lokalizacji instalacji badawczej.  

 

Jak wskazano w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2011 r., w maju 2011 r., 

działając wspólnie w Konsorcjum utworzonym z Wrocławskim Centrum Badań EIT Plus Sp. z 
o.o., Spółka złożyła ofertę dotyczącą postępowania prowadzonego w trybie zapytania 

ofertowego pt. Analiza i optymalizacja działań w zakresie Systemu Handlu Emisjami Gazów 
Cieplarnianych organizowanego przez KGHM Polska Miedź SA. W lipcu 2011 r., działając 

wspólnie w tym samym Konsorcjum, Spółka złożyła ofertę dotyczącą postępowania 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt. Analiza metod sekwestracji dwutlenku węgla 
oraz alternatywnych sposobów uzyskiwania jednostek unikniętej emisji w warunkach KGHM, 
organizowanego przez KGHM. W opinii Zarządu, chociaż oferty złożone przez Emitenta nie 
zostały wybrane przez organizatora postępowania, a dodatkowo wartości złożonych ofert nie 

były istotne dla działalności Emitenta, doświadczenia Spółki związane z przedmiotowymi 

postępowaniami mają szansę zaowocować rozwinięciem przez Spółkę dodatkowej działalności 
doradczo – konsultingowej, która to działalność wpisuje się w obszar działań strategicznych 

(opisanych średnioterminową strategią Spółki) związany z otwartością na szanse rynkowe 
wynikające z dynamicznych zmian rynkowych. 

 

Realizując postulaty dotyczące dalszych poszukiwań dotacji na rozwój nowych technologii w 

czerwcu 2011 r. podmioty grupy kapitałowej Spółki złożyły także 4 nowe wnioski pomocowe do 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach inicjatyw INNOTECH. Wnioski te, o 
zdecydowanie mniejszym zasięgu i mniejszych rozmiarach wnioskowanej pomocy, w 

porównaniu z wnioskami kierowanymi do PARP, dotyczą wsparcia dalszych działań rozwojowych 
Grupy w zakresie odpowiednio badań białka paszowego, podnoszenia wartości probiotycznych 

produkowanych drożdży i badań materiałów wsadowych do produkcji pasz zwierzęcych. 

Czwarty z wniosków, złożony w konsorcjum z Instytutem Przemysłu Organicznego w 
Warszawie, dotyczy wstępnych badań nad zwalczaniem roztocza Varroa destructor w rodzinach 

pszczelich, które od kilku lat dziesiątkuje pasieki pszczół na całym świecie. Z perspektywy Spółki 
rynek produktów weterynaryjnych dla pszczół, biorąc pod uwagę wielkość polskiego (ponad 1 

mln rodzin pszczelich) jak i europejskiego (kilka milionów rodzin pszczelich pod nadzorem 

weterynaryjnym) rynku, jest bardzo obiecującym rynkiem niszowym, na którym Spółka 
chciałaby docelowo zaistnieć z nowoczesnymi produktami weterynaryjnymi. Dla realizacji tego 

zamierzenia konieczne jest jednak pozyskanie znacznych środków pomocowych – badania nad 
środkami dla pszczół, z uwagi na ich odpowiedzialność za zapylanie większości roślin, są bardzo 

kosztowne – oprócz dowiedzenia bezpośredniej skuteczności nowych lekarstw weterynaryjnych 
istotne, i bardzo kosztowne, jest określenie oddziaływania tych lekarstw na inne elementy 

globalnego ekosystemu, w tym człowieka. Projekt ten ma jednak bardzo duże znaczenie 

gospodarcze – rośliny użytkowe naszego regionu geograficznego, na których opiera się znaczna 
część europejskiego rolnictwa, skazane są na zapylanie przez pszczoły miodne. Ich aktualne 

zagrożenie ze strony roztocza Varroa destructor przenosi się bezpośrednio na wyniki 
ekonomiczne oraz perspektywy rolnictwa kolejnych dziesięcioleci. Zgodnie z posiadanym stanem 

wiedzy, na dzień publikacji niniejszego raportu wszystkie wnioski złożone przez podmioty Grupy 

Kapitałowej zostały zakwalifikowane do wstępnej oceny merytorycznej.  

 

W odniesieniu do działalności Spółki związanej z pozyskiwaniem finansowania pomocowego na 
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dalszy rozwój działalności badawczo – rozwojowej, intencją Zarządu jest maksymalne 
wykorzystanie możliwości stworzonych przez system dotacji unijnych dla innowacyjnych 

przedsiębiorców, tym bardziej, iż biorąc pod uwagę ostatnie lata obrotowe Grupy Kapitałowej, 

SKOTAN SA jest kwalifikowana obecnie jako przedsiębiorstwo o średniej wielkości, co w 
przypadku współfinansowania zadań badawczo – rozwojowych spotyka się ze znacznie 

większym wsparciem unijnym niż w przypadku spółek z kategorii spółek dużych.  

 

Zgodnie z zapowiedziami Zarządu opisanymi w punkcie P Skonsolidowanego Raportu Rocznego 
SKOTAN SA za rok 2010 w ramach I edycji konkursu PARP w 2011 r. (zakończonego 8 kwietnia 
2011 r.) Spółka złożyła 4 wnioski dotyczące pozyskania pomocy finansowej dla zadań badawczo 

– rozwojowych związanych z nowymi projektami Spółki. Przedmiotowe wnioski dotyczą dalszych 
badań nad nowymi szczepami drożdży paszowych, badań nad nowatorskimi metodami 

sekwestracji chemicznej CO2, poszerzenia badań nad zakupioną na przełomie marca i kwietnia 
częścią polskiej technologii wolnoobrotowych generatorów BLDC niewymagających stosowania 

przekładni oraz badań nad poszerzeniem gamy suplementów diety bogatych w nienasycone 

kwasy tłuszczowe. Projekty te dotyczą rozwinięcia badań podstawowych nad posiadanym lub 
zastanym stanem laboratoryjnym i doprowadzenia ich do stanu półtechniki, a następnie 

techniki. Stany półtechniki i techniki różnią się wielkością i wydajnością technologiczną - stan 
pełnej techniki jest już stanem przemysłowym, a co jest z tym związane – znacznie bardziej 

skomplikowanym technologicznie oraz przygotowanym do ciągłej eksploatacji. Z uwagi na 

ryzyka naukowe wpisane w przedmiotowe projekty SKOTAN SA nie będzie kontynuował prac 
nad ich dalszym rozwojem do momentu pozyskania na ich dalszy rozwój bezzwrotnej pomocy 

finansowej. Z opublikowanej przez PARP w dniu 12 sierpnia 2011 roku listy wniosków 
zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” 

POIG 2007-2013 złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w I rundzie 2011 r. wynikało, 
iż żaden z przedmiotowych wniosków nie został zaakceptowany do dofinansowania. W związku 

z powyższym Spółka wystąpiła do PARP z prośbą o przekazanie do Spółki kart ocen eksperckich 

i na ich podstawie w przypadku 2 wniosków (dotyczących produkcji nutracutyków i rozszerzenia 
badań nad wykorzystaniem posiadanej kolekcją drożdży do produkcji materiałów paszowych) 

złożyła protesty do otrzymanych decyzji.  

W ostatniej edycji konkursu zakończonego we wrześniu 2011 r. Spółka ponownie złożyła 4 

uzupełnione i poprawione na bazie pozyskanych doświadczeń z PARP wnioski dotyczące 

projektów naukowo badawczych z zakresu nutraceutyków, drożdży paszowych, absorberów fal 
oraz suplementów diety a także zupełnie nowy wniosek dotyczący zadań badawczych 

związanych z wykorzystaniem bakteriofagów w profilaktyce żywienia zwierząt. Zgodnie z 
pozyskanymi informacjami wszystkie przedmiotowe wnioski przeszły procedurę oceny formalnej 

i zostały następnie przekazane do oceny merytorycznej. 

W dniu 6 października 2011 r. Emitent powziął informację o rekomendowaniu przez PARP do 
dofinansowania jednego z oprotestowanych wniosków spółki "Produkty i metoda wytwarzania 

nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6". 
Szczegółowe informacje nt. ww. projektu zostały wskazane w punkcie 2.10. Wskazanie zdarzeń, 
które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, 
nieodzwierciedlone w sprawozdaniu powyżej. 

W odniesieniu do jednego z wniosków złożonego przez Spółkę w ramach konkursu POIG 1.4 

zakończonego w październiku 2010 r. (innowacyjne absorbery fal), w dniu 9 marca 2011 r. 
Spółka otrzymała informację o pozytywnym rozpatrzeniu odwołania spółki i o zakwalifikowaniu 

wniosku do oceny merytorycznej. W dniu 8 lipca 2011 r. Spółka otrzymała od PARP informację 
o negatywnym wyniku oceny projektu. Po zapoznaniu się z opiniami ekspertów dotyczącymi 

oceny merytorycznej wniosku w dniu 19 lipca 2011 r. Spółka złożyła wobec przedmiotowej 

decyzji oficjalny protest. Spółka nadal czeka na decyzje PARP w zakresie ww. protestu.  
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Z uwagi na ryzyka naukowe wpisane w przedmiotowe projekty SKOTAN SA nie będzie 
kontynuował prac nad ich dalszym rozwojem do momentu pozyskania na ich dalszy rozwój 

bezzwrotnej pomocy finansowej. 

 

W związku z realizacją pierwszej fazy projektu drożdżowego a także możliwości, jakie stworzył 

nowy nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Ministra Środowiska dla Programu 
Pomocowego uruchomionego na podstawie Porozumienia między Ministrem Środowiska 
Rzeczypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Środowiska, Ochrony Przyrody i 
Bezpieczeństwa Reaktorów Republiki Federalnej Niemiec w sprawie realizacji wspólnych 
projektów w dziedzinie ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskie (Program Pomocowy 

Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMU) na rzecz zmniejszania obciążeń środowiska za 
granicą, z którego o dofinansowanie mogą się ubiegać także projekty w Polsce), w czerwcu 

2011 r. Spółka złożyła do Ministerstwa Środowiska wniosek o dofinansowanie projektu budowy 
niewielkiego zakładu drożdżowego bazującego wyłącznie na odpadach przemysłu 

biopaliwowego w Niemczech. Z uwagi na bardzo skomplikowaną procedurę oceny wniosków i 

stosunkowo niewielką pulę dostępnych środków pomocowych Zarząd nie jest w stanie określić 
szans pozyskania przedmiotowego dofinansowania.  

Najważniejsze kwestie dotyczące realizowanego projektu drożdżowego, jakie miały miejsce w 
2011 roku to przede wszystkim formalne rozpoczęcie na przełomie kwietnia i maja br. 

częściowych rozruchów technologicznych poszczególnych cyklów propagacji I etapu  

drożdżowni. W dniu 4 maja 2011 r. został dostarczony i zainstalowany ostatni kluczowy element 
instalacji (suszarnia), co pozwoliło na podjęcie całościowych prób rozruchowych i ostateczne 

testy autorskiej technologii Skotan. Ich zakończenie i przejście instalacji do produkcji ciągłej 
pozwoli na ostateczne dokończenie cyklu zadań badawczych wpisanych w umowę z PARP 

dotyczącą wsparcia finansowego projektu drożdżowego i optymalizację pracy instalacji, a także 
– docelowo – na podjęcie inwestycji w II etap drożdżowni o wydajności kilkunastu tysięcy ton 

produktu rocznie. W dniu 22 sierpnia 2011 r. na wniosek z dnia 4 lipca 2011 r. Spółka otrzymała 

z Powiatowego Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego pozwolenie na 
użytkowanie I etapu instalacji produkcji drożdży paszowych metodą mikrobiologiczną z 

pozostałości biologicznych po estryfikacji w Czechowicach – Dziedzicach. W opinii Zarządu 
udzielenie przedmiotowego pozwolenia stanowi istotny element realizowanego projektu budowy 

drożdżowni – po zakończeniu ostatecznych testów funkcjonalności, rozpoczętych przez 

Generalnego Wykonawcę inwestycji w dniu 6 sierpnia 2011, i dokonaniu odbioru fabryki przez 
Emitenta, budowę instalacji będzie można uznać za zakończoną, co stanowić będzie 

najpoważniejszy element wywiązania się Spółki z realizacji zadań badawczych wpisanych w 
umowę z PARP dotyczącą dofinansowania realizacji projektu. Ich pozytywny rezultat powinien 

zaskutkować oficjalnym przejęciem obiektu przez SKOTAN SA i rozpoczęciem produkcji drożdży 

celem dokończenia zadań badawczych wpisanych w I etap budowy zakładu. Ostateczny odbiór 
przez Spółkę instalacji i planowana eksploatacja powinny pozwolić na podjęcie ostatecznych 

decyzji dotyczących przeskalowania procesu badawczo – rozwojowego w etap inwestycyjny, 
czyli rozwoju etapu II instalacji. 

 

Spółka kontynuuje również działania dotyczące zbycia posiadanych udziałów w spółce Skotan – 

Ester Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, właściciela nieruchomości w Sławkowie, spółki celowej 

powołanej do życia jako SPV dla realizacji zadania inwestycyjnego związanego z instalacja do 
produkcji biopaliw. O odstąpieniu od realizacji strategii biopaliwowej przez SKOTAN SA 

zadecydowało Walne Zgromadzenie Spółki w lipcu 2009 r. Wartość bilansowa udziałów SKOTAN 
SA w Skotan – Ester Sp. z o.o. na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wynosi 2 614 tys zł. 
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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 krótkoterminowej (instalacja o wydajności  kilkunastu tysięcy ton rocznie 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 działania zmierzające do pozyskania dodatkowych środków 
unijnych w związku z innowacyjnością projektu zostało oszacowane przez spółkę na kilka 

milionów zł (całkowicie teoretycznie i przy założeniu najbardziej czarnego scenariusza wartość 
ta określona jest harmonogramem wydatków do poniesienia przez Spółkę w ramach I etapu 

projektu objętego dofinansowaniem, czyli kwotą zbliżoną do 7,2 mln 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.  

 

Podstawowym zagrożeniem ostatnich miesięcy działalności Spółki w 2011 r. jest znaczne 
opóźnienie w realizacji zaplanowanych celów na instalacji drożdżowej, jakimi były pełen rozruch 

instalacji badawczej i dojście do pełnej wydajności procesowej. Trwające od maja bieżącego 

roku prace i testy prowadzone przez wykonawcę instalacji doprowadziły wprawdzie na dzień 
publikacji niniejszej instalacji do osiągnięcia zadowalającego stanu sprawności techniki instalacji 

(instalacja jest w pełni sprawna, funkcjonuje w cyklu ciągłym zgodnie z planowanym i 
oczekiwanym planem pracy, bezusterkowo i bez nieplanowanych postojów), na chwile obecną 

nie osiągnęła jednak planowanej wydajności. Wydajność procesu namażania (efektywność 
propagacji) drożdży pozostaje kluczowa dla dalszych decyzji dotyczących rozwoju projektu – 

zgodnie z porozumieniem pomiędzy SKOTAN a AWBUD do końca roku realizowany będzie plan 

dojścia do oczekiwanej wydajności, jego ostateczny efekt na chwile obecną pozostaje jednak 
zupełnie nieprzewidywalny.  

 

Przedmiotowe opóźnienie powoduje także istotne przesunięcia w harmonogramie 

inwestycyjnym dotyczącym budowy drugiego etapu instalacji. Ponoszenie kolejnych kosztów 

inwestycyjnych nie jest jednak uzasadnione bez ostatecznego potwierdzenia założeń wydajności 
instalacji badawczej.  

 

Spółka realizuje proces restrukturyzacji majątkowej Grupy Kapitałowej, w tym sprzedaż 

zbędnych i nieproduktywnych elementów majątku trwałego oraz sprzedaż bądź likwidację 

spółek zależnych, powołanych do życia w ramach realizacji zaniechanej w 2009 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 strategię Spółki przyjętą przez Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w lipcu 

2009 r. nie bez znaczenia dla dalszego rozwoju Spółki pozostaje możliwość faktycznego 

wyczerpania się środków pomocowych Unii Europejskiej dla projektów z zakresu innowacyjności 
i nowości technicznej i technologicznej. Strategia Spółki opiera się na wdrożeniu w życie 
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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 wpłynie na 

działalność w zakresie badań i rozwoju w perspektywie najbliższych kwartałów, do momentu 
osiągnięcia pełnej wydajności drożdżowni i wypracowania nadwyżek finansowych co wiązać się 

może ze znacznym ograniczeniem realizacji kolejnych projektów naukowo-badawczych.  

 

3.3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta 

W skład Grupy Kapitałowej Skotan na dzień 30 września 2011 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. 

Katowice 40-
007,  
ul. 

Uniwersytecka 
13 

Działalność 
badawcza oraz 
wytwarzanie 
produktów 

biotechnologiczny
ch 

65 880 000 
Jednostka 

dominująca 
nd 

Konsolidacja 
pełna 

Skotan-
Ester 
spółka  
z o.o. 

Katowice 40-
007,  
ul. 

Uniwersytecka 
13 

Wytwarzanie 
produktu rafinacji 

ropy naftowej 
5 340 160 

Jednostka 
podporządkowana 

100% 
Konsolidacja 

pełna 

Alchemi
a-Ester 
spółka  
z o.o. 

Katowice 40-
007,  
ul. 

Uniwersytecka 
13 

Wytwarzanie 
produktu rafinacji 

ropy naftowej 
50 000 

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. 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. 



 

 

 QSr III/2011 

 

18 

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. 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.).  

Nabycie udziałów w Alchemia Ester sp. z o.o. nastąpiło na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

Skotan S.A., a spółką Alchemia S.A. 

Skotan – Ester Sp. z o.o., podmiot z grupy kapitałowej SKOTAN, z uwagi na zmianę strategii 

średniookresowej Grupy stanowi w chwili obecnej przedmiot oferty sprzedaży przez SKOTAN i 
przeznaczony jest 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 dniu 25 stycznia 2011r  Zarząd SKOTAN SA. dokonał zbycia 100 % udziałów Spółki zależnej 
Emitenta - Eurochem Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łuckiej 7/9, 00-842 Warszawa.  Nabywcą 

Eurochem jest Chemiklas Sp. z o.o. z siedzibą w Braniewie. O zbyciu udziałów Zarząd 
informował w raporcie bieżącym nr 2/2011 z dnia 25 stycznia 2011r.  

W III kwartale 2011 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Skotan.  

W skład Grupy Kapitałowej Skotan S.A na koniec III kwartału wchodziły Jednostka Dominująca 

oraz spółki zależne Skotan-Ester Sp. z o.o. i  Alchemia-Ester 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 2011.  

 

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 - (31.08.2011 
r.) 

Stan na dzień przekazania 
niniejszego raportu 

kwartalnego  (14.11.2011 r.) 
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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  

15 099 861 27,96% 15 099 861 27,96% 

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 
poprzedniego 

raportu 
okresowego 
(31.08.2011) 

Zmiana 

 

Liczba akcji na 
dzień 

przekazania 
niniejszego 

raportu 
kwartalnego 
(14.11.2011) 

 

1 
Marek 
Pawełczak 

Prezes Zarządu 150 975 +50 000 200 975 

2 
Wojciech 
Sobczak 

Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

0 + 15 000 15 000 

3 

Roman Krzysztof 
Karkosik (wraz z 
podmiotami 
zależnymi) 

Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 

15 099 861 0 15 099 861 

4 Karina Wściubiak 
Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 0 

5 Jacek Kostrzewa 
Członek Rady 
Nadzorczej 

1 0 1 

6 
Jakub 
Nadachewicz 

Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 0 

 

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

jednostkach zależnych. 

 

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

W dniu 7 września 2009 r. Jednostka Dominująca Skotan SA otrzymała 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 nakazał SKOTAN 

S.A. zapłacenie na rzecz AT Agrar Technik GmbH&Co. KG z siedzibą w Schlaitdorf (Powód, AT 
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Agrar Technik) kwotę 5,2 mln 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 mln euro. 

Dostarczony nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym jest nieprawomocny oraz – w opinii 
zarządu SKOTAN – 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 przedmiotowej sprawy do rozpatrzenia przez 
Sąd Gospodarczy na rozprawie i ponowna merytoryczna i formalna ocena zasadności żądań 

Powoda, to jest AT Agrar Technik. 

 

W dniu 28 stycznia 2011 r. Zarząd Spółki powziął informację o wyznaczeniu przez Sad 

Okręgowy w Warszawie Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy terminu pierwszego 
posiedzenia Sądu w przedmiotowej sprawie, które zostało wyznaczone na dzień  26 maja 2011 

r. W dniu 22 marca 2011 r. Emitent otrzymał zawiadomienie Sądu o przesunięciu daty 
posiedzenia na dzień 21 kwietnia 2011 r., odwołujące termin z dnia 26 maja 2011 r.  

 

Posiedzenie Sądu w dniu 21 kwietnia 2011 r. nie przyniosło żadnych rozstrzygnięć w sprawie. 

Po wysłuchaniu stron Sąd wyznaczył termin kolejnego posiedzenia na dzień 13 października 

2011 r.  

 

Posiedzenie sądu z dnia 13 października było przesłuchaniem argumentacji pozwu 
reprezentowanej przez stronę pozywającą i nie wniosło żadnych wiążących rozstrzygnięć w 

przedmiotowej kwestii.  

 

Kolejne posiedzenie w sprawie sąd wyznaczył na dzień 16 lutego 2012 r.  

 

Zarząd nie jest w stanie wskazać terminu, w którym przedmiotowa sprawa ulegnie 

ostatecznemu rozwiązaniu i nie jest w stanie opisać w sposób kwantyfikowalny związanego z 

nią ryzyka finansowego. 

 

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 2011 r. nie zawierano istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na 
warunkach innych niż rynkowe.    

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

W III kwartale 2011r. 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 31.12.2010r. – 12 osób 

na dzień 30.09.2011r. – 23 osoby 

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

 

b/ sytuacja majątkowa : 

 

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI  

  

Rentowność  majątku  (ROA) (%) III kwartał 2011 

wynik finansowy netto x 100 
 -26,94 

 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 2011 

wynik finansowy netto x 100  
-31,37 

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

W związku z podporządkowaniem działań Spółki działalności badawczej, wynik działalności 

Spółki pozostaje niemal całkowicie uzależniony od wyniku realizowanego na aktualizacji 
posiadanych aktywów finansowych SKOTAN S.A., na które składają się przede wszystkim akcje 

spółki Alchemia S.A. Na dzień 30.09.2011 roku notowania akcji Alchemia S.A. zamknęły się na 
poziomie  5,80 zł za akcję. 

 

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 finalizację prac związanych z realizacją I etapu projektu drożdżowego w 
najbliższych kwartałach działalności należy oczekiwać wzrostu kosztów operacyjnych. Kwestia ta 

jest już zauważalna na przestrzeni trzeciego kwartału, kiedy prowadzone przez wykonawcę 
instalacji testy rozruchowe powodują wzrost kosztów działalności, nie znajdujących jeszcze 

odzwierciedlenia po stronie przychodowej.  

 

Biorąc pod uwagę średniookresową 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 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 

posiadanych akcji spółki Alchemia S.A, spółek zależnych lub posiadanego 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 

działalności badawczej.  

 

Na dalszy rozwój nowych projektów Spółki Dominującej będą miały znaczenie dalsze decyzje 
PARP w zakresie wniosków  konkursowych składanych przez Spółkę w ramach POIG 1.4. oraz  

wyniki ocen wniosków złożonych do NCBiR.  

 

Jednostka Dominująca SKOTAN 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. Zgodnie z posiadaną informacją PARP nie będzie miał w najbliższym okresie 

możliwości rozpisania konkursu w ramach POIG 1.4., co w znacznym stopniu ogranicza 
możliwości spółki w zakresie otrzymania pomocowego dofinansowania na rozwój faz 



 

 

 QSr III/2011 

 

23 

badawczych przedmiotowych projektów. 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.  

 

W odniesieniu do sytuacji finansowej Jednostki Dominującej a w konsekwencji całej Grupy 
należy mieć na uwadze, iż do momentu pełnego uruchomienia instalacji produkcyjnej (obydwu 

etapów inwestycyjnych o łącznej wydajności kilkunastu tysięcy ton drożdży paszowych rocznie) 

bieżąca działalność Jednostki Dominującej pozostaje działalnością badawczo – rozwojową, przy 
czym posiadane zaplecze majątkowe stanowi w opinii Zarządu wystarczające podstawy do 

kontynuowania przedmiotowej działalności. Wyniki finansowe najbliższych okresów pozostaną 
zatem w pełni uzależnione od efektów restrukturyzacji Grupy Kapitałowej 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 oraz wyniku finansowego okresu Jednostki Dominującej.  

 

4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  

4.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
Stan na 

30.09.2011 
Stan na 

31.12.2010 

  w tys. zł 

Aktywa    

Aktywa trwałe 17 970 15 280 

Wartości niematerialne 685 649 

Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych 10 10 

Rzeczowe aktywa trwałe 15 399 12 670 

Nieruchomości inwestycyjne 1 682 1 903 

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   

- od pozostałych jednostek   

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 37 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 162  

Aktywa obrotowe 58 132 85 792 

Zapasy   
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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 189 111 

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek 189 111 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   

Pozostałe należności krótkoterminowe 979 2 261 

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek 979 2 261 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 56 396 83 068 

- od jednostek powiązanych 56 396 83 068 

- od pozostałych jednostek   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 431 327 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 137 26 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży   

 

Aktywa razem 
 

76 102 101 072 

   

Pasywa   

Kapitał własny 65 367 85 849  

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 65 880 65 880 

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 (142 248) (121 947) 

- zysk (strata) z lat ubiegłych (121 743) (133 148) 

- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający 

(20 505) 

 

11 201 akcjonariuszom jednostki dominującej 

Udziały mniejszości   

Zobowiązania 10 735 15 223 

Zobowiązania długoterminowe 10 320 14 069 

Długoterminowe kredyty i pożyczki   

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek   

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 11 19 
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Pozostałe zobowiązania długoterminowe   

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek   

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 251 10 045 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 78 25 

Pozostałe rezerwy długoterminowe   

Dotacje rządowe   

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 980 3 980 

Zobowiązania krótkoterminowe 415 1 154 

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki   

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek   

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 11 21 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 158 353 

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek 158 353 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego   

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 186 286 

- od jednostek powiązanych   

- od pozostałych jednostek 186 286 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 19 102 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe  109 

Dotacje rządowe   

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41   283 

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do 
sprzedaży   

Pasywa razem 76 102 101 072 

 

4.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 

III kwartał 
2011 

narastająco 

III kwartał 
2011 

Rok             
2010 

III kwartał         
2010   

narastająco 

III kwartał         
2010 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

01.01.2011 01.07.2011 01.01.2010  01.01.2010  01.07.2010  

     

30.09.2011  30.09.2011 31.12.2010  30.09.2010  30.09.2010  

 w tys.  zł 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 116 52 1 016 791 189 

- od jednostek powiązanych      

Przychody ze sprzedaży produktów      
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Przychody ze sprzedaży usług  116 52 1015 790 189 

Przychody ze sprzedaży towarów i 
materiałów   1 1 1 

Koszt własny sprzedaży   0   

- od jednostek powiązanych      

Koszt sprzedanych produktów      

Koszt sprzedanych usług      

Koszt sprzedanych towarów i 
materiałów      

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 116 52 1 016 791 189 

Koszty sprzedaży      

Koszty ogólnego zarządu 3 829 1 673 5 671 4 057 1 288 

Pozostałe przychody operacyjne 1 258 468 826 4 567 4 118 

Pozostałe koszty operacyjne 275 107 438 247 61 

Udział w zyskach jednostek 
rozliczanych metodą praw własności      

Koszty restrukturyzacji      

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (2 730) (1 260) (4 267) 1 054 2 957 

Przychody finansowe 340 200 18 444 13 639 8 315 

Koszty finansowe 22 203 28 266 190 190 103 

Zysk (strata) na sprzedaży udziałów/akcji 
w jednostkach podporządkowanych 298 0  306  

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (24 295) (29 326) 13 987 14 809  11 475 

Podatek dochodowy (3790) (4 990) 2 786 1 824 4 190 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej (20 505) (24 336) 11 201 12 985 10 390 

Działalność zaniechana      

Zysk / strata netto z działalności 
zaniechanej      

Zysk (strata) netto (20 505) (24 336) 11 201 12 985 10 390 

Zysk (strata) netto przypadający: (20 505) (24 336) 11 201 12 985 10 390 

- akcjonariuszom podmiotu 
dominującego (20 505) (24 336) 11 201 12 985 10 390 

- akcjonariuszom mniejszościowym      

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (20 505) (24 336)  11 201 12 985 10 390 

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) (0,38) (0,45) 0,21 0,24 0,19 

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) (0,38) (0,45) 0,21 0,24 0,19 
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4.3. Skonsolidowane zestawienie  całkowitych dochodów 

Inne całkowite dochody 

01-01-2011 01-01-2010 

30-09-2011 30-09-2010 

Zysk (strata) netto (20 505) 12 985 

Wycena instrumentów finansowych   

Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów finansowych   

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   

Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu   

Całkowite dochody ogółem (20 505) 12 985 

przypadające:   

Akcjonariuszom jednostki dominującej (20 505) 12 985 

Udziałowcom mniejszościowym   

 



4.4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

 

Wyszczególnienie Nota 

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 01.01.2010 roku   65 880  141 916  -    (133 148) 74 649  -    74 649  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości                 

Korekta błędu podstawowego       -     -    

Saldo po zmianach   65 880  141 916  -    (133 148) 74 649  -    74 649  

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2010 
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           -      -    

Podatek zwiazany z pozycjami prezentowanymi w kapitale lub 
przeniesionymi z kapitału           -      -    

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale 
własnym   -    -    -    -    -    -    -    

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2010 roku         11 201  11 201    11 201  

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 
31.12.2010 roku   -    -    -    11 201  11 201  -    11 201  

Dywidendy           -      -    

Wyemitowany kapitał podstawowy           -      -    

Wyemitowane opcje zamienne na akcje           -      -    

Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)           -      -    

inne           -      -    
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Podział wyniku finansowego           -      -    

Saldo na dzień 31.12.2010 roku   65 880  141 916  -    (121 947) 85 849  -    85 849   

                  

Saldo na dzień 01.01.2011 roku   65 880   141 916  -    (121 947) 85 849   -    85 849  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości                 

Korekta błędu podstawowego                 

Saldo po zmianach   65 880  141 916  -    (121 947) 85 849  -    85 849   

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.09.2011 
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 
Eurochem   

  
 (181 )   204   23    23  

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale 
własnym   -    (181)   204   23  -    23  

Zysk netto za okres od 01.01 do 30.09.2011 roku         (20 505) (20 505)   (20 505) 

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 
30.09.2011 roku   -    (181) -    (20 301) (20 483) -    (20 483) 

Dywidendy           -      -    

Wyemitowany kapitał podstawowy           -      -    

Wyemitowane opcje zamienne na akcje           -      -    

Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)           -      -    

Inne     -        -      -    

Podział wyniku finansowego           -      -    

Saldo na dzień 30.09.2011 roku   65 880   141 735   -    (142 249) 65 367  -    65 367  



4.5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

 

III kwartał 
2011 

narastająco 

 

01-01-2011 

30-09-2011 

III kwartał 
2010 

narastająco 

 

01-01-2010 

30-09-2010 

  w tys.  zł 

   

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

Zysk brutto  przed opodatkowaniem -24 296 14 809 

Korekty: 21 873 - 12 981 

Amortyzacja wartości niematerialnych  60 

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych 
aktywów trwałych   

Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych i 
nieruchomości inwestycyjnych 289 401 

(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 21 880 -13 447 

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych   

Koszty odsetek 2 5 

Otrzymane odsetki   

Otrzymane dywidendy   

Zysk ze zbycia jednostki zależnej -298  

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed 
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym -2 423 1 828 

Zmiana stanu zapasów   

Zmiana stanu należności 1 166 -1 519 

Zmiana stanu zobowiązań -167 -510 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych -4 361 1 718 

Inne korekty -744 -4 264 

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności 
operacyjnej -6 529 -2 747 

Zapłacone odsetki   

Zapłacony podatek dochodowy   

    Podatek odroczony -3 791 1 824 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 738 -4 571 
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Wydatki na nabycie wartości niematerialnych  -1 

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -3 617 -34 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 32 11 

Inne wydatki inwestycyjne -61 -7 960 

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 

5 844 8 590 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   

Pożyczki udzielone   

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych   

Otrzymane odsetki   

Otrzymane dywidendy   

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności 
inwestycyjnej 2 198 606 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji   

Nabycie akcji własnych   

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

Wykup dłużnych papierów wartościowych   

Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych 767 4 258 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   

Spłaty kredytów i pożyczek   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -15 -20 

Odsetki zapłacone  -5 

Inne wydatki -3 -77 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 748 4 156 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 208  190 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 223 124 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych   
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Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 431 314 

4.6. Skonsolidowane pozycje pozabilansowe 

Pozycje pozabilansowe 

stan na 
2011-09-30 

stan na  
2010-12-31 

  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 

 

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 

               

Wartośd brutto na początek 
okresu 

3 626 474 1 623 714 173 698 7 308 

Zwiększenia, w tym:   20 40 9 10 845 10 914 

–  nabycie   8 40 9 10 845 10 902 

–  przemieszczenie wewnętrzne        

–  inne   12    12 

Zmniejszenia, w tym:  414 1 492 426 71 11 2 396 

–  likwidacja     1  1 

–  aktualizacja wartości        

–  sprzedaż   1 492 408 70 11 2395 

   sprzedaż Eurochem  414 1 492 331 70 11 2 307 

–  przemieszczenie wewnętrzne        

–  inne    18   18 

Wartośd brutto na koniec 
okresu 

3 626 60 151 328 111 11 532 15 808 

Umorzenie na początek okresu  156 1 239 464 167  2 026 

Zwiększenia  2 24 47   73 
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Zmniejszenia, w tym:  151 1 125 242 65  1 583 

–  likwidacja   5  1  6 

–  sprzedaż  151 1 120 242 64  1 577 

–  przemieszczenie wewnętrzne        

–  inne        

Umorzenie na koniec okresu  7 138 269 102  516 

Odpisy na początek okresu        

Wartośd netto na początek 
okresu 

3 626 318 384 250 6 698 5 282 

Odpisy na koniec okresu        

Wartośd netto na koniec okresu 3 626 53 13 59 9 11 532 15 291 

        

        

 

NOTA NR 2 

Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych  

 

Lp. Wyszczególnienie Udziały Akcje 
Inne papiery 
wartościowe 

Udzielone 
pożyczki 

 

Inne 
długoterminowe 

aktywa finansowe 

Razem 

        

1. Wartośd na początek okresu  83 068    83 068 

a) Zwiększenia, w tym:  990    990 

 –  nabycie       

 –  aport       

 –  aktualizacja wartości  990    990 

 –  inne       

b) Zmniejszenia, w tym:  27 662    27 662 

 –  sprzedaż  6 666    6 666 

 –  aport       

 –  aktualizacja wartości  20 996    20 996 

 –  inne       

 Przemieszczenia       

2. Wartośd na koniec okresu  56 396    56 396 
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NOTA NR 3 

 

Struktura kosztów finansowych 

 

Lp. Wyszczególnienie III kwartał 2011 III kwartał 2010 

    

1. Odsetki 6 8 

a) od jednostek powiązanych  - 

b)  od pozostałych jednostek 6 8 

2. Strata ze zbycia inwestycji 847 36 

3. Aktualizacja wartości inwestycji 20 996 - 

- wycena akcji  20 996 - 

4. Inne 354 146 

 Koszty finansowe ogółem 22 203 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA NR 4 

 

Struktura przychodów finansowych 

 

Lp. Wyszczególnienie III kwartał 2011 III kwartał 2010 

    

1. Odsetki 304 72 

a) od jednostek powiązanych  - 

b)  od pozostałych jednostek 304 72 

2. Zysk ze zbycia inwestycji   

3. Aktualizacja wartości inwestycji  13 567 

- wycena akcji   13 567 

4. Inne 36  

 Przychody finansowe ogółem 340 13 639 
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NOTA NR 5 

 

Rozliczenia międzyokresowe i dotacje 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Wartośd na 

początek 
okresu 

Zwiększenia  Zmniejszenia 
Wartośd na 

koniec okresu 

            

1 Rozliczenia międzyokresowe 4 263 333 310 4 021 

a) długoterminowe 4 245 298 276 4 002 

 dotacje 3 980 298 276 4 002 

 odszkodowania Skoczów 265  265  

b) krótkoterminowe 18 35 34 19 

- Koszt badania sprawozdao finansowych 18 35 34 19  

 Razem 4 263 333 310 4 021 

      

 

 

 

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

Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe spółki Skotan S.A. za okres sprawozdawczy od 
dnia 01.01.2011 roku do 30.09.2011 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o 

rachunkowości. Zawiera dane porównawcze za okres od 01.01.2010 roku do 30.09.2010 roku, 
oraz na dzień 31.12.2010 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w 

kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.  

5.1. Bilans 

Bilans 

stan na 
dzień  

30.09.2011 

stan na dzień   
31.12.2010 

 

  w tys. zł 

Aktywa    

A. Aktywa trwałe 17 670 14 300  

I. Wartości niematerialne i prawne 685 650  

II. Rzeczowe aktywa trwałe 11 638 8 104  

III. Należności długoterminowe 1 180 1 101  

1. Od jednostek powiązanych 1 180 1 101  

2. Od pozostałych jednostek    

IV. Inwestycje długoterminowe 3 983 4 418  
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1. Nieruchomości 1 358 1 450  

2. Wartości niematerialne i prawne    

3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 625 2 968  

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 614 2 957  

udziały lub akcje w  jednostkach podporządkowanych 
wyceniane  metodą praw własności 2 614 2 957  

b) w pozostałych jednostkach 11 11  

4. Inne inwestycje długoterminowe    

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 184 27  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 27  

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 163   

B. Aktywa obrotowe 58 099 86 389  

I. Zapasy    

II. Należności krótkoterminowe 1 158 2 316  

1. Od jednostek powiązanych 0 1  

2. Od pozostałych jednostek 1 158 2 315  

III. Inwestycje krótkoterminowe 56 821 84 049  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 56 821 84 049  

a) w jednostkach powiązanych 10 765  

b) w pozostałych jednostkach 56 396 83 068  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 415 216  

2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 120 24  

 

Aktywa razem 
 

75 769 100 689  

    

Pasywa    

A. Kapitał własny 65 120 85 800  

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 - 121 815 -134 132  

VIII. Zysk (strata) netto -20 681 12 318  

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

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 649 14 889  

I. Rezerwy na zobowiązania 6 278 10 078  

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 186 9 956  
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2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 92 122  

długoterminowa 20 25  

krótkoterminowa 72 97  

3. Pozostałe rezerwy 0 0  

długoterminowe    

krótkoterminowe    

II. Zobowiązania długoterminowe 11 19  

1. Wobec jednostek powiązanych    

2. Wobec pozostałych jednostek 11 19  

III. Zobowiązania krótkoterminowe 340 529  

1. Wobec jednostek powiązanych  6  

2. Wobec pozostałych jednostek 333 523  

a) kredyty i pożyczki    

b) inne zobowiązania finansowe 11 21  

c) zobowiazania z tytułu dostaw i usług 157 319  

d) z tyt.podatków, ceł,ubezp.i innych świadczeń 164 122  

e) z tyt.wynagrodz.  60  

f) inne 1 1  

3. Fundusze specjalne 7   

IV. Rozliczenia międzyokresowe 4 021 4 263  

1. Ujemna wartość firmy    

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 021 4 263  

długoterminowe 3 980 3 980  

krótkoterminowe 41 283  

 

Pasywa razem 
 

75 769 100 689   

      

Wartość księgowa 65 120  85 800  

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

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,21 1,59  

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

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,21 1,59   
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5.2. Rachunek zysków i strat 

 

III kwartał 
2011 

narastająco 

III kwartał 
2011 

Rok           
2010 

III kwartał 
2010 

narastająco 

III kwartał 
2010 

Rachunek zysków i strat 
(wariant kalkulacyjny) 

01.01.2011 01.07.2011 01.01.2010 01.01.2010  01.07.2010 

     

30.09.2011  30.09.2011 31.12.2010 30.09.2010  30.09.2010 

  w tys.  zł   

      

A. Przychody netto ze 
sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów, w tym: 116 52 14 11 4 

od jednostek powiązanych   5 5 2 

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów 116 52 13 10 4 

II. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów   1 1  

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

jednostkom powiązanym      

I. Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów      

II. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów      

C. Zysk (strata) brutto ze 
sprzedaży 116 52 14 11 4 

D. Koszty sprzedaży      

E. Koszty ogólnego zarządu 3 717 1 641 3 713 2 641 873 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży -3 600 -1 588 -3 699 -2 630 -870 

G. Pozostałe przychody 
operacyjne 993 467 817 4 492 4 050 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych 1     

II. Dotacje 744 395 343 4 258 3 979 

III. Inne przychody operacyjne 248 72 474 234 71 

H. Pozostałe koszty operacyjne 128 64 245 100 17 

I. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych   6 6  

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych      

III. Inne koszty operacyjne 128 64 239 95 18 

I. Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej -2 735 -1 186 -3 127 1 762 3 163 

J. Przychody finansowe 340 200 18 630 13 624 8 300 
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I. Dywidendy i udziały w zyskach, w 
tym:      

od jednostek powiązanych      

II. Odsetki, w tym: 304 164 87 57 14 

od jednostek powiązanych      

III. Zysk ze zbycia inwestycji   641   

IV. Aktualizacja wartości inwestycji   17 902 13 567 8 298 

V. Inne 36  36    

K. Koszty finansowe 22 296 28 291 346 276 133 

I. Odsetki w tym: 6 3 7 6 2 

dla jednostek powiązanych      

II. Strata ze zbycia inwestycji 847 847  36 36 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 21 089 27 255 164 90 30 

IV. Inne 354 186 175 144 64 

L. Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (I+J-K) -24 691 -29 277 15 157 15 110 11 330 

M. Wynik zdarzeń 
nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 246   306 306 

I. Zyski nadzwyczajne 265  41 306 306 

II. Straty nadzwyczajne 18  41   

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) -24 444 -29 277 15 157 15 416 11 636 

O. Podatek dochodowy -3 763 -4 982 2 839 1 857 1 094 

część bieżąca      

część odroczona - 3 763 - 4 982 2 839 1 857 1 094 

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) -20 681 -24 295 12 318 13 558 10 017 

      

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -20 681 -24 295 12 318 13 558 10 017 

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) -0,38 -0,45 0,23 0,25 0,19 

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) -0,38 -0,45 0,23 0,25 0,19 
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5.3. Zestawienie  całkowitych dochodów 

Inne całkowite dochody 

01-01-2011 01-01-2010 

30-09-2011 30-09-2010 

Zysk (strata) netto -20 681 13 558 

Wycena instrumentów finansowych   

Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów finansowych   

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   

Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu  13 558 

Całkowite dochody ogółem -20 681  

przypadające:  13 558 

Akcjonariuszom jednostki dominującej -20 681 13 558 

Udziałowcom mniejszościowym   

 

 

 

5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

III   kwartał 
2011 

narastająco 
rok 2010 

III   kwartał 
2010 

narastająco 

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

01.01.2011 r. 01.01.2010 r. 01.01.2010 r. 

30.09.2011 r. 31.12.2010 r. 30.09.2010 r. 

 w tys.  zł 

    

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 85 800 73 483 73 483 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

korekty błędów podstawowych    

Ia.Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 85 800 73 483 73 483 

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    
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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    

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 -121 815 -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    
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b) zmniejszenia (z tytułu)    

podział wyniku    

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu    

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 121 815 122 650 122 650 

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 

a) zwiększenia (z tytułu)    

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  11 482 11 482 

b) zmniejszenia (z tytułu)    

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 121 815 134 132 134 133 

7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -121 815 -134 132 -134 133 

8. Wynik netto -20 681 12 318 13 558 

a) zysk netto  12 318 13 558 

b) strata netto 20 681   

c) odpisy z zysku    

II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 65 120 85 800 87 041 

 

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

65 120 85 800 87 041 

 

5.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

III kwartał 
2011 

narastająco 

III kwartał              
2010  

narastająco 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

01.01.2011 01.01.2010 

30.09.2011 30.09.2010 

  w tys.  zł 

(metoda pośrednia)   

Zysk (strata) netto -20 681 13 558 

Korekty razem 18 063 -17 725 

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

Amortyzacja 149 196 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 5 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 21 996 -13 435 

Zmiana stanu rezerw -3 800 1 862 
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Zmiana stanu zapasów   

Zmiana stanu należności 1 159 -1 948 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  
kredytów -181 -127 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -517 -96 

Inne korekty -744 -4 181 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - 
metoda pośrednia -2 618 -4 166 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy 5 877 8 599 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 32 6 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

Z aktywów finansowych, w tym: 5 845 8 593 

w jednostkach powiązanych 766 3 

w pozostałych jednostkach 5 079 8 590 

zbycie aktywów finansowych 5 079 8 590 

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   

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

odsetki   

inne wpływy z aktywów finansowych   

Inne wpływy inwestycyjne   

Wydatki 3 808 8 460 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 3 657 58 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  1 

Na aktywa finansowe, w tym: 89 115 

w jednostkach powiązanych 89 115 

nabycie aktywów finansowych   

udzielone pożyczki długoterminowe   

w pozostałych jednostkach   

nabycie aktywów finansowych   

udzielone pożyczki długoterminowe   

Inne wydatki inwestycyjne 61 8 286 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 2 069 139 
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Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy 767 4 258 

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  767 4 258 

Wydatki 18 101 

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 15 20 

Odsetki  5 

Inne wydatki finansowe 3 77 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 748 4 156 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 199 129 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 199 129 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

Środki pieniężne na początek okresu 216 63 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 415 192 

o ograniczonej możliwości dysponowania   
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5.6. Pozycje pozabilansowe 

Pozycje pozabilansowe 
stan na              

2011-09-30  
stan na  

2010-12-31 

 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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Data Data 

Wioletta Syposz Marek Pawełczak 

imię i nazwisko imię i nazwisko 

Główna Księgowa Prezes Zarządu 

stanowisko/funkcja stanowisko/funkcja 

    

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

podpis Podpis 

    

 


