
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI „SKOTAN” S.A. W ROKU 2012 
 

I. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i 
ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne), albo ich grup w 
sprzedaży w spółce ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie osiągała przychodów z działalności handlowej, osiągnęła przychody w wys. 289 tys. 
zł,  wyłącznie z działalności obejmującej świadczenie usług najmu nieruchomości.  
 
Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia nowej strategii SKOTAN podstawowa 
działalność Spółki pozostaje w sferze działalności naukowo-badawczej. W związku z powyższym, Spółka nie odnotowuje 
istotnych przychodów ze sprzedaży podstawowej, ponosząc jednocześnie względnie stałe koszty prowadzonej działalności 
badawczo – rozwojowej. Zgodnie ze strategią spółki w zakresie poszukiwania źródeł finansowych na rozwój nowych 
technologii, część kosztów projektowych jest pokrywana ze źródeł pomocowych. 

 
 

II. Informacje o oddziałach Spółki 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała wyodrębnionych oddziałów. 

 
III. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o 

źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego 
lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co 
najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w 
sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem. 
 

 
Podstawowa działalność Spółki w 2012 r. obejmowała działalność naukowo-badawczą prowadzoną na terytorium Polski.  
 
W 2012 r. (podobnie jak w 2011 r.) Spółka nie prowadziła działalności związanej z działalnością handlową. W podstawowej 
działalności Spółka nie była uzależniona od dostawców lub odbiorców. 
  

IV. Umowy znaczące dla działalności spółki, w tym znane spółce umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami 
(wspólnikami) oraz umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 
 
W roku obrotowym 2012 SKOTAN  nie zawierał umów o charakterze znaczącym dla działalności operacyjnej w ujęciu 
wartościowym (o wartości powyżej 10% kapitałów własnych). Umowy zawarte z Instytucjami Finansującymi lub 
Pośredniczącymi (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) o istotnym znaczeniu 
dla działalności badawczo – rozwojowej Spółki mają charakter wsparcia finansowego ściśle określonych zadań badawczych 
wpisanych w projekty Spółki, przedstawione im w procedurach konkursowych i ostatecznie zakwalifikowanych do 
dofinansowania.  
 
Spółce nie są znane umowy zawarte między akcjonariuszami, które miałyby charakter znaczący dla działalności Spółki.  
 
W roku obrotowym 2012 Spółka nie zawierała znaczących umów ubezpieczeniowych, współpracy lub kooperacji. 
Zawierane umowy o współpracy z krajowymi ośrodkami badawczymi dotyczyły wyłącznie formalnego organizowania 
konsorcjów naukowo – badawczych, pozwalających na starania w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na 
sfinansowanie zadań badawczych wpisanych w planowane projekty konkursowe.  

 
V. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz 

określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty 
finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych 
dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. 
 
Na dzień 31 grudnia 2012r. w skład Grupy Kapitałowej SKOTAN wchodziły spółki: Skotan S.A. jako Jednostka Dominująca 
oraz jednostki zależne SKOTAN-Ester Sp. z o.o. i ALCHEMIA Ester Sp. z o.o.   
 
Powołanie spółek zależnych miało pierwotnie charakter długoterminowej lokaty kapitałowej SKOTAN S.A. i było związane 
z przygotowaniami do realizacji strategii biopaliwowej, od której odstąpiono ostatecznie w lipcu 2009 r. W chwili obecnej, 
z uwagi na zmianę strategii średniookresowej Grupy SKOTAN oraz brak wykorzystania gospodarczego przedmiotowych 
aktywów są przeznaczone do sprzedaży.   

 

 

 

 



 

 
Wzajemne relacje pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej określa poniższa tabela (stan na 31 
grudnia 2012r.). 
 

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 

 
Działalność badawcza 
oraz wytwarzanie 
produktów 
biotechnologicznych 

65 880 000  Jednostka  
dominująca 

nd Konsolidacja 
pełna 

2 Skotan-
Ester 
spółka  
z o.o. 

Katowice 
40-007,  
ul. 
Uniwersytecka 
13 

Wytwarzanie 
produktu rafinacji 
ropy naftowej 

5 430 160 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 Jednostka 
podporządkowana 

100% Konsolidacja  
pełna 
 

 
 
Na przestrzeni roku obrotowego Spółka nie dokonywała nowych inwestycji krajowych i zagranicznych oraz nie zawierała 
umów opcji ani innych umów związanych z instrumentami finansowymi. Na koniec 2012 r., podobnie jak w latach 
poprzednich, Spółka nie była stroną umów opcji.  
 
Podstawowe aktywa finansowe Spółki stanowią akcje ALCHEMIA S.A. Na dzień 31 grudnia  2012 r. Spółka posiadała 8 160 
000 szt. akcji ALCHEMIA S.A. o wartości bilansowej 40 800 tys. zł (kurs akcji ALCHEMIA S.A. w dniu 28 grudnia 2012 roku 
wyniósł 5zł). Ich sukcesywne upłynnianie na GPW stanowiło obok środków dotacyjnych podstawowe źródło finansowania 
działalności spółki.  
 
 

VI. Informacje o nabyciu akcji własnych 
 

Spółka nie nabywała w 2012 roku akcji własnych oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego nie posiada 
akcji własnych.  

 
 

VII. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk  
 

Spółka zakończyła ostatecznie prace zmierzające do uruchomienia pierwszego etapu inwestycji opisanej w strategii 
krótkoterminowej (instalacja produkcyjna drożdży paszowych). Zakładana pierwotnie wydajność instalacji pilotażowej nie 
została ostatecznie osiągnięta, Spółka kontynuuje jednak prace w celu weryfikacji założeń technicznych, technologicznych 
i projektowych oraz badania w zakresie optymalizacji i dywersyfikacji wsadu produkcyjnego, komponowania składu 
aminokwasowego i rozdziału komórkowego.  
 
Ryzyka związane z realizacją projektu związane były w sposób bezpośredni z jego naturą. Jako projekt naukowo – 
badawczy projekt ten nadal pozostaje 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.  
 
Opóźnienie w dojściu do wydajności instalacji spowodowało 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. W chwili obecnej z uwagi na posiadany 
standaryzowany innowacyjny produkt najważniejszym zadaniem spółki jest zbudowanie rynku i kanałów dystrybucji 
umożliwiających uplasowanie produktów instalacji na rynku paszowym. Sukces na tym polu i kontraktacja 
długoterminowa powinny zaowocować decyzją o budowie dużej instalacji produkcyjnej.  
 
Jeżeli chodzi o inne projekty badawczo – rozwojowe Spółki, opisane w niniejszym Raporcie, ich skalowalność i 
stopniowość procesu badawczego w znacznym stopniu ogranicza ich ryzyka finansowe. Z uwagi na naukowy charakter 



przedmiotowych projektów ryzyka finansowe rozwijania tych projektów ograniczone jest ostatecznie do udziału własnego 
Spółki w sfinansowaniu poszczególnych etapów całego procesu badawczego.   
 
Jak informowała Spółka wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XX Gospodarczy (Sąd) z dnia 24 maja 2012 r. 
w sprawie z powództwa AT Agrar Technik GmbH&Co. KG z siedzibą w Schlaitdorf (AT Agrar Technik) przeciwko SKOTAN 
S.A. o zasądzenie na rzecz AT Agrar Technik kwoty 5,2 mln euro wraz z odsetkami w związku z umową podpisaną 
pomiędzy SKOTAN S.A. a AT Agrar Technik w dniu 19 czerwca 2006 r. na dostawę instalacji do produkcji biodiesla, Sąd 
oddalił w całości powództwo AT Agrar Technik zasądzając od powoda na rzecz pozwanego zwrot kosztów procesu 
(Wyrok). Wyrok Sądu  w przedmiotowej sprawie jest zgodny ze stanowiskiem Zarządu Emitenta reprezentowanym w 
sprawozdawczości finansowej Emitenta, raportach bieżących i okresowych, a także stanowiskiem Zarządu wobec 
zastrzeżeń biegłego rewidenta Spółki w opiniach biegłego do sprawozdań finansowych Spółki za rok 2009, 2010 i 2011, 
nie jest jednak prawomocny, a posiadanych przez Spółkę informacji wynika, iż AT Agrar Technik złożył do 
przedmiotowego wyroku apelację. Dalsze losy przedmiotowej sprawy, pomimo wiary Zarządu w słuszność argumentacji 
Spółki oraz wyroku Sądu w przedmiotowej sprawie, niewątpliwie pozostają nadal obszarem istotnego ryzyka finansowego 
dla losów realizowanej przez Spółkę strategii średnioterminowej.  
 
Biorąc pod uwagę strategię Spółki przyjętą przez Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w lipcu 2009 r. nie bez znaczenia dla 
dalszego rozwoju Spółki pozostaje istotne skurczenie się środków pomocowych Unii Europejskiej dla projektów z zakresu 
innowacyjności i nowości technicznej i technologicznej. Strategia Spółki opiera 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 przed 
inwestycyjnej 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.  
 
Spółka realizuje proces restrukturyzacji majątkowej Grupy Kapitałowej, w tym próby sprzedaży zbędnych i 
nieproduktywnych elementów majątku trwałego, głównie sprzedaży 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. 

 
 
 

VIII. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z 
podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami 
określającymi charakter tych transakcji.  

 
W roku 2012 Spółka ani jednostki od niej zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi. 
 

IX. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i 
pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu 
wymagalności;  
 
Spółka nie zaciągała ani nie wypowiadała w 2012 r. umów kredytów ani pożyczek. 
 

X. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek 
udzielonych jednostkom powiązanym emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości 
stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności 

 
W 2012 r. została przez Spółkę udzielona pożyczka spółce zależnej Alchemia-Ester Sp. z o.o. na łączną kwotę 10 tys. zł. 
Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 31 grudnia 2013r. Oprocentowanie pożyczki opierało się o średnią stawkę 
WIBOR 1M, powiększoną o jeden punkt procentowy, naliczony za okres od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu pożyczki.   
 

XI. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze 
szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta 

 
W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie otrzymała ani nie udzielała poręczeń ani gwarancji innym podmiotom w tym 
jednostkom powiązanym z Emitentem. 
 

XII. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji – w przypadku emisji papierów wartościowych w 
okresie objętym raportem. 

 
W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie przeprowadziła emisji, wykupu lub spłaty dłużnych i papierów 
wartościowych. 
 
 
  

XIII. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej 
publikowanymi prognozami wyników na dany rok. 
 



Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2012 r. 
 

XIV. Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z 
zaciągniętych zobowiązań, wskazaniem ewentualnych zagrożeń oraz działań jakie Spółka podjęła lub 
zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
 
Gospodarka i zarządzanie zasobami finansowymi w Spółce jest prowadzona w sposób prawidłowy i racjonalny, w zgodzie z 
przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 
29 września 1994r. o rachunkowości. 
 
W ocenie Zarządu Spółki nie istnieją zagrożenia związane z wywiązywaniem się Spółki z zaciągniętych zobowiązań. 
 
Niezależnie od powyższego, Spółka nie ma wpływu na kształtowanie się wartości  akcji ALCHEMIA S.A., które stanowią 
główne aktywa finansowe  znajdujące się w  średniookresowym portfelu inwestycyjnym Spółki. W tym zakresie wartość 
aktywów podyktowana jest wyceną giełdową papierów wartościowych, a zdarzenia wpływające na fluktuację tej wartości 
są zupełnie niezależne od działań Spółki.  

 
XV. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka i przyjętych przez jednostkę celach i metodach 

zarządzania ryzykiem finansowym.  

Efektywne zarządzanie finansowe uwzględnia zarówno ryzyko, jak i wyniki finansowe. Ryzyko finansowe wiąże się z nieoczekiwanymi 
zmianami przepływów pieniężnych, które wynikają z aktywności na rynkach finansowych lub działalności operacyjnej. W tym sensie – 
jak informowała wielokrotnie Spółka – znaczna część ryzyka działalności operacyjnej jak i część ryzyka działalności finansowej 
pozostaje zupełnie niezależna od Spółki.  

Podstawowym obszarem ryzyka związanym z bieżącą działalnością operacyjną na jakie jest narażony Skotan S.A. dotyczy ryzyka 
kredytowego, które wiąże się z niewypełnieniem przez klienta lub kontrahenta będącego stroną transakcji handlowych. 

Zarząd stosuje politykę kredytową, zgodnie z którą ekspozycja na ryzyko kredytowe jest monitorowana na bieżąco. Ocena 
wiarygodności kredytowej jest przeprowadzana w stosunku do wszystkich klientów wymagających kredytowania powyżej określonej 
kwoty.  

Spółka monituje na bieżąco wysokość przeterminowanych należności, w uzasadnionych przypadkach występuje z roszczeniami 
prawnymi i dokonuje odpisów aktualizujących. 

Jeżeli chodzi o ryzyko utraty płynności finansowej, czyli ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Spółkę jej 
zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności, Spółka prowadzi politykę zarządzania ryzykiem utraty płynności 
finansowej na bieżąco zapewniając dostępność środków finansowych niezbędnych do wywiązywania się Spółki ze zobowiązań 
finansowych i inwestycyjnych przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych źródeł finansowania.  

Zarządzanie płynnością Spółki koncentruje się na szczegółowej analizie spływu należności, bieżącym monitoringu rachunków 
bankowych jak również bieżącej koncentracji środków pieniężnych na rachunki skonsolidowane. Spółka podejmuje działania 
zmierzające do skrócenia okresu spływu należności oraz jednoczesnego wydłużenia okresu regulowania zobowiązań, a tym samym 
powstałe nadwyżki finansowe lokuje w aktywa obrotowe w formie lokat terminowych. 

Na przestrzeni 2012 roku Skotan S.A. nie była narażona na ryzyko kursowe ze względu na brak w swoim portfelu transakcji w 
walutach obcych. 

Podobnie jak większość uczestników rynku ryzyko stopy procentowej, na które narażona jest Spółka, dotyczy głównie 
aktywów finansowych oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Stopa odsetkowa jest zmienna, gdyż obliczana jest 
na podstawie stawki WIBOR.  

 
XVI. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do 

wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej 
działalności. 
 
 
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 31.12.2012 roku notowania akcji Alchemia S.A. 
zamknęły się na poziomie  5,00 zł za akcję (kurs zamknięcia z dnia 28 grudnia 2012 roku). 
 
Koszty prowadzonej działalności rozwojowej, jak pokazują bilanse i rachunki wyników poprzednich kwartałów, kształtują 
się na poziomie zbliżonym do ok. 10 mln zł rocznie, przy czym z uwagi na dalszy rozwój prac związanych z realizacją 
projektu drożdżowego oraz rozwój nowych projektów należy oczekiwać dalszego wzrostu kosztów operacyjnych. Kwestia ta 
była już zauważalna na przestrzeni całego 2012 roku, kiedy prowadzone testy rozruchowe instalacji powodowały wzrost 
kosztów działalności, nie znajdujących jeszcze odzwierciedlenia po stronie przychodowej.  
 
Dodatkowym znacznym obciążeniem wyniku z działalności Spółki – realizacja projektów badawczo – rozwojowych - jest 
amortyzacja instalacji pilotażowej Spółki w Czechowicach Dziedzicach. Z uwagi na wyraźne regulacje w tym zakresie 
narzucone reżimem rozliczenia pomocy publicznej i ilość podjętych przez Spółkę projektów zmierzających do powstania 
instalacji pilotażowych, kwestie obciążenia znaczną amortyzacją wyników rocznych w najbliższych latach będzie ważnym i 
ważącym czynnikiem rzutującym na kształtowanie się wyniku netto działalności.  
 



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 osiągnięcia potencjału 
wypracowania nadwyżek finansowych, wiązać się może ze znacznym ograniczeniem akcji akwizycyjnej w zakresie nowych 
projektów badawczo – rozwojowych i inwestycyjnych.  
 
Biorąc pod uwagę przyznane w prowadzonej przez Spółkę procedurze odwoławczej kolejne dofinansowania projektów 
(szerszy opis projektów – w części XVI oraz części XXII niniejszego sprawozdania), o których to decyzjach Spółka i 
inwestorzy zostali poinformowani w ostatnim kwartale 2012 r. oraz pierwszym kwartale 2013 r., a także wielość działań 
zmierzających do pozyskania kolejnych dofinansowań projektów badawczo – rozwojowych, w zależności od ostatecznej 
skuteczności tych działań jak i bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym, Spółka może być zmuszona do poszukania 
dodatkowych źródeł finansowania projektów rozwojowych. W ramach przedmiotowych działań Walne Zgromadzenie Spółki 
w marcu 2013 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) podjęło uchwałę dotyczącą przeprowadzenia emisji akcji serii D Spółki z 
wyłączaniem prawa poboru.  
 
Dla dalszego rozwoju Grupy w bieżącym roku obrotowym nie bez znaczenia pozostaje także otwarty 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 
powinna pozwolić na znaczne poprawienie wskaźników płynności i pozwolić na kontynuacje finansowania działalności 
badawczej.  
 
Na dalszy rozwój nowych projektów Spółki największe znaczenie będą miały stale zmieniane procedury konkursowe 
związane z projektami badawczo – rozwojowymi w obszarze działań innowacyjnych organizowane przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, który w ramach swoich kompetencji przejmuje na swoje barki organizację kolejnych konkursów 
w zakresie wsparcia działalności badawczo – rozwojowej (zgodnie z oficjalnymi informacjami Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (dalej jako PARP) nie będzie już organizował konkursów w ramach POIG 1.4 4.1, stanowiących w 
dotychczasowej działalności podstawowe źródło wsparcia finansowego prowadzenia i rozwoju zadań badawczych Spółki).  
 
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. 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 Spółki, a w konsekwencji całej Grupy, należy mieć na uwadze, iż do momentu 
pełnego uruchomienia instalacji produkcyjnej (obydwu etapów inwestycyjnych o łącznej wydajności kilku tysięcy ton 
drożdży paszowych rocznie – pierwotnie planowana wydajność okazała się niemożliwa do realizacji w skali 
wielkoprzemysłowej), bieżąca działalność SKOTAN pozostaje działalnością badawczo – rozwojową, przy czym posiadane 
zaplecze majątkowe, sukcesy w pozyskiwaniu kapitału na rozwój nowych projektów oraz – potencjalnie – łatwość 
pozyskania dodatkowych funduszy rozwojowych na rynku kapitałowym, stwarzają łącznie - w opinii Zarządu -wystarczające 
podstawy do kontynuowania przedmiotowej działalności. Wyniki finansowe najbliższych okresów pozostaną zatem w pełni 
uzależnione od  poziomu zaangażowania środków pomocowych i środków Spółki w realizację zadań badawczych (istotne 
obciążenia amortyzacyjne), efektów restrukturyzacji Grupy Kapitałowej w zakresie majątku, dalszej optymalizacji kosztów 
oraz stabilizacji sytuacji na rynku giełdowym, który poprzez zmianę notowań posiadanych aktywów finansowych powoduje 
znaczne fluktuacje wyceny pozycji majątkowej oraz wyniku finansowego Spółki.  
 
 

XVII. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności gospodarczej za rok 
obrotowy 2012, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty 
wynik. 

 
 

W roku 2012 Spółka nie odnotowała nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności gospodarczej, 
odnotowując w poszczególnych kwartałach stosunkowo stały poziom kosztów prowadzonej działalności badawczo-
rozwojowej korygowany w wyniku netto działalności aktualizacją posiadanych aktywów finansowych. W 2012 r. poniesione 
koszty podstawowej działalności operacyjnej były wyższe od przychodów z tej działalności. W konsekwencji powyższego 
Spółka poniosła ujemny wynik na sprzedaży w wysokości 17 855 tys. zł. 
 

XVIII. Przewidywany rozwój Spółki 
 

Rok 2013 będzie dla Spółki bardzo istotny w aspekcie perspektywy jej dalszego rozwoju. Po pierwsze, Spółka rozpoczęła 
działania zmierzające do uplasowania na rynku nowych produktów paszowych opartych na produkowanych drożdżach 
Yarrowia Lipolytica. Dwutorowe działania w tym zakresie – budowa własnej marki Yarrowia Technology oraz kontrakty 
długoterminowe z masowymi odbiorcami - stanowić mają podstawy decyzji dotyczących budowy dużej instalacji 
produkcyjnej. Po drugie, Spółka kontynuuje projekty zmierzające do podbicia ostatecznej marży produktowej na 



produktach drożdżowni – w tym białko w płynie, podbicie probiotycznosci drożdży oraz weryfikację własności 
probiotycznych drożdży żywych. Ponadto, do końca 2013 r. Spółka przewiduje zakończenie budowy instalacji pilotażowej 
produkującej energię elektryczną z wodoru odpadowego. Potencjalne wdrożenie tego projektu mogłyby się rozpocząć już 
w roku 2014.  
Otrzymane dotacje z instytucji wspierających rozwój innowacyjności (projekt budowy instalacji pilotażowej do produkcji 
zielonej energii z nadmiarowego wodoru, projekt budowy instalacji pilotażowej do produkcji nutraceutyków oraz 
dofinansowanie projektu bakteriofagowego) umożliwiają Spółce kontynuację dużych i wymagających projektów 
badawczych, których wieloletni rozwój powinien zaowocować powstaniem konkurencyjnych produktów rynkowych o 
znacznym potencjale sprzedażowym.  
 
Spółka zamierza także kontynuować prace związane z innymi rozpoczętymi projektami badawczo – rozwojowymi oraz 
starać się w procedurach konkursowych i indywidualnych o środki na kolejne projekty badawczo – naukowe. Duża liczba 
badań studyjnych SKOTAN S.A. nad nowymi projektami badawczo-rozwojowymi związanymi z nowymi technologiami jak 
również ich jakość w opinii Zarządu stwarza realną możliwość starania się przez Spółkę o dodatkowe finansowanie na 
dalszy rozwój przynajmniej części z tych projektów.  

 
 

XIX. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa spółki, w 
tym  opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej Spółki, co najmniej do końca trwającego roku 
obrotowego, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej wypracowanej przez Spółkę. 
 
W związku z podporządkowaniem działań Spółki działalności badawczej, wynik działalności Spółki pozostaje niemal 
całkowicie uzależniony od skali ponoszonych nakładów na działalność badawczo – rozwojową i wyniku realizowanego na 
aktualizacji posiadanych aktywów finansowych SKOTAN S.A., na które składają się przede wszystkim akcje spółki 
Alchemia S.A. Na dzień 31.12.2012 roku kurs akcji Alchemia S.A. wynosił  5,00 zł za akcję. 
 
Koszty prowadzonej działalności rozwojowej, jak pokazują bilanse i rachunki wyników poprzednich kwartałów, kształtują 
się na poziomie rocznym zbliżonym do ok.10 mln zł, przy czym z uwagi na opóźnienia i dodatkowe działania 
interwencyjne związane z realizacją I etapu projektu drożdżowego w najbliższych kwartałach działalności należy 
oczekiwać wzrostu kosztów operacyjnych. Kwestia ta była już zauważalna na przestrzeni całego 2012 r., kiedy to ze 
względu na prowadzone testy rozruchowe następował wzrost kosztów działalności, nie znajdujących jeszcze 
odzwierciedlenia po stronie przychodowej.  
 
Na kształtowanie się wyniku operacyjnego kolejnych okresów wpływ będzie miała także przyspieszona amortyzacja 
przyjętej do ewidencji w dacie 1 stycznia 2012 r. instalacja pilotażowa produkcji drożdży paszowych. Kwestia ta, i 
analogiczne kwestie dotyczące wszystkich planowanych instalacji pilotażowych spółki, w latach 2013-2018 będzie miała 
bardzo ważących wpływ na kształtowanie się wyniku działalności spółki.  
 
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 przed 
inwestycyjnej 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. Niestety aktualna koniunktura przemysłowa skutecznie opóźnia dokończenie przedmiotowych procesów zbycia 
aktywów nieprodukcyjnych.  
 
SKOTAN S.A. 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 
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 kilku 
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, redukcji kosztów oraz poprawy sytuacji na rynku 



kapitałowym, który poprzez zmianę wyceny notowanych posiadanych aktywów finansowych powoduje znaczne fluktuacje 
wyceny pozycji majątkowej oraz wyniku finansowego okresu Jednostki Dominującej.  
 
W perspektywie najbliższych kwartałów na sytuację finansową Spółki może także mieć wpływ oczekiwany wyrok wyższej 
instancji Sądu w sprawie AT Agrar Technik przeciwko SKOTAN SA.  Z uwagi na apelacje do wyroku korzystnego dla Spółki 
wniesionej przez powoda, Zarząd  nie jest w stanie obiektywnie ocenić ryzyka finansowego związanego z roszczeniem AT, 
wskazując jednocześnie, iż  maksymalna kwota możliwa do zasądzenia przez Sąd na niekorzyść Spółki, o co wnioskuje AT 
Agrar Technik, wynosi 5,2 mln euro wraz z odsetkami, co podnoszą w kategoriach oceny ryzyka finansowego w raportach 
audytorskich także biegli rewidenci Spółki.  
 
Najważniejszą kwestią dla rozwoju Spółki i jej kolejnych projektów w 2013 r. pozostaje budowa rynku dla produktów 
drożdżowych pod marką Yarrowia Technology (www.yarrowiatechnogy.pl), decyzja dotycząca budowy dużej instalacji 
produkcyjnej drożdży paszowych Yarrowia Lipolytica oraz zakończenie budowy instalacji wodorowej w Kędzierzynie-Koźlu.   

 
 

XX. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 
 

W odniesieniu do sytuacji finansowej Spółki 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 Spółki pozostaje działalnością badawczo – rozwojową, przy czym posiadane zaplecze majątkowe 
stanowi w opinii Zarządu wystarczające podstawy do kontynuowania przedmiotowej działalności. Ilość i skala pozyskanego 
dofinansowania, a także kolejne projekty innowacyjne znajdujące się w opracowaniu Spółki doprowadziły w marcu 2013 r. 
do podjęcia przez  Walne Zgromadzenie Spółki decyzji dotyczącej podniesienia kapitału zakładowego Spółki. Sukces 
przedmiotowej emisji zabezpieczy możliwość realizacji wszystkich aktualnie realizowanych projektów Spółki. Abstrahując od 
wyników rozwijanej działalności handlowej marki Yarrowia Technology wyniki finansowe najbliższych okresów pozostaną 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 Spółki. 

 
 

XXI. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową. 
 
Od stycznia 2007 roku Spółka prowadzi ewidencję na wdrożonym w roku obrotowym 2006 systemie informatycznym CDN 
XL firmy „Comarch” w zakresie gospodarki finansowej, magazynowej i ewidencji handlowej. W roku obrotowym 2012 nie 
wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Emitentem oraz jego Grupą Kapitałową.   
 

XXII. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w 
jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta 
(dla każdej osoby oddzielnie). 
 
Na dzień 21 marca 2013 r. stan posiadania akcji Spółki lub udziałów w jednostkach Grupy Kapitałowej wśród osób 
wchodzących w skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 
 
 
 

Lp Imię i nazwisko Stanowisko 

Liczba akcji na dzień 
sporządzenia niniejszego raportu 

rocznego 
(21.03.2013 r.) 

Wartość nominalna akcji na dzień 
sporządzenia niniejszego raportu 

rocznego 
(21.03.2013 r.) 

1 Marek Pawełczak Prezes Zarządu 200 975 245 189,50 zł 

 2 Wojciech Sobczak     Wiceprezes Zarządu                15 000    18 300 zł 
 
Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. 21 marca 2013 r. stan posiadania akcji Spółki lub udziałów w 
jednostkach Grupy Kapitałowej wśród osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: 
 

Lp Imię i nazwisko Stanowisko 

Liczba akcji na dzień 
sporządzenia niniejszego 

raportu rocznego 
(21.03.2013 r.) 

Wartość nominalna akcji na 
dzień sporządzenia 

niniejszego raportu rocznego 
(21.03.2013 r.) 

1 Jacek Kostrzewa Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

1 1,22 zł 

 

2 

 

Roman Krzysztof Karkosik 
(wraz z podmiotami 

zależnymi) 

 

Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 

 

17 782 600 

 

21 694 772 zł 

3 Karina Wściubiak Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 



4 Jakub Nadachewicz Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 

5 Małgorzata Krauze Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 

 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących był zgodny ze stanem 
przedstawionym w powyższych tabelach. 
 
 
 
 

XXIII. Informacje o znanych Spółce umowach, zawartych w ciągu roku obrotowego 2012,  w wyniku których mogą 
w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i 
obligatariuszy. 

 
Spółce nie są znane tego rodzaju umowy. 
 

XXIV. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 
 

W Spółce nie są prowadzone systemy kontroli akcji pracowniczych 
 

XXV. Informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie 
badania lub przeglądu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

 
W dniu 31 maja 2012 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
sporządzonego zgodnie z PSR oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, 
odpowiednio za I półrocze 2012r. i za rok 2012. 
Wybrany podmiot to spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informację o wyborze podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 17/2012 z dnia 31.05.2012 r.  
 
Następnie, na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zawarł umowę o dokonanie badania sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 ze spółką, o której mowa powyżej. Umowa 
została podpisana w dniu 1 czerwca 2012r. na okres wykonania odpowiednio przeglądu półrocznych i badania rocznych 
sprawozdań finansowych za 2012r. Łączna wysokość wynagrodzenia netto wynikająca z przedmiotowej umowy wynosi 
34,5 tys. zł (przegląd półroczny – 16 tys. zł, badanie roczne – 18,5 tys. zł, usługi doradztwa podatkowego i pozostałe 
usługi – 0 zł).  
 
Audytorem Spółki za rok obrotowy 2011 była również spółka 4Audyt Sp. z o.o.  
 
Wynagrodzenie dla 4Audyt Sp. z o.o. z tytułu umowy o dokonanie badania sprawozdania finansowe badania 
jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzonego zgodnie z PSR oraz badania rocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 18,5 tys. zł. 
Jednocześnie wynagrodzenie dla 4Audyt Sp. z o.o. z tytułu umowy o dokonanie przeglądu śródrocznego jednostkowego 
sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r. sporządzonego zgodnie z PSR oraz przeglądu śródrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 r. sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 16 tys. zł. 
Spółka nie korzystała z innych usług audytora, w tym usług doradztwa podatkowego. 
 
 

XXVI. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu 
finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających 
znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku 
obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku 
obrotowym.  
 
Rok 2012 Spółka zakończyła stratą na poziomie operacyjnym w wysokości 10 928 tys. zł. Łączna strata netto z działalności 
w roku obrotowym zamknęła się kwotą 7 832 tys. zł.  Na poziom wykazanej straty netto główny wpływ miały ponoszone 
przez Spółkę koszty działalności naukowo – badawczej oraz  wycena posiadanych przez Spółkę aktywów finansowych, na 
które składały się głównie akcje ALCHEMIA S.A.  
 
Działalność Spółki w 2012 roku koncentrowała się na przede wszystkim na rozwijaniu działalności naukowo-badawczej. W 
2012 roku Spółka kontynuowała prace związane z realizacją „Projektu drożdżowego” i innymi projektami, na które 
otrzymała dofinansowanie oraz kontynuowała prace studyjne związane z potencjalnymi projektami wpisującymi się w 
średniookresową strategię Spółki. 
 
Spółka nie odnotowała zdarzeń o nietypowym dla swojej działalności charakterze. Pozyskane dotacje na nowe projekty 
oraz korzystanie z dotacji przyznanych w latach ubiegłych wpisują się w obszar podstawowej działalności spółki.  
 



Najważniejszą kwestią dla rozwoju Spółki i jej kolejnych projektów w 2013 r. pozostaje budowa rynku dla produktów 
drożdżowych pod marką Yarrowia Technology (www.yarrowiatechnogy.pl), decyzja dotycząca budowy dużej instalacji 
produkcyjnej drożdży paszowych Yarrowia Lipolytica oraz zakończenie budowy instalacji wodorowej w Kędzierzynie Kożlu.   
 
 
Realizacja Projektów naukowo – badawczych: 
 
Ogólne - Tabelaryczne podsumowanie starań o dofinansowanie projektów badawczo – rozwojowych – 
Przyznane dofinansowania projektów 
(z wyłączeniem realizowanego od 2010 r. projektu Bio na Eko (Drożdżownia) z uwagi na stan zaawansowania projektu 
(Raport końcowy do PARP z wykonania projektu przewidywany jest na koniec kwietnia 2013 r.), wykorzystanie budżetu 
projektu oraz planowane decyzje w perspektywie najbliższych 12 miesięcy co do dalszej skali projektu (przejście do etapu 
II – pełnoprzemysłowego) oraz z wyłączeniem projektu Innowacyjne absorbery fal, dla których przyznane dofinansowanie 
na realizacje projektu przez PARP (13,8 mln zł) w ocenie Spółki było niedostateczne dla podjęcia ryzyka finansowego 
związanego z przeprowadzeniem projektu w pierwotnej skali i dla którego Spółka pomimo wielokrotnie wnoszonych 
odwołań i protestów nie otrzymała zmiany decyzji dotyczącej wysokości dofinansowania projektu, w związku z czym 
ostatecznie odstąpiła od realizacji projektu)  

 

 

  
Nazwa projektu Koszt kwalifikowany Dofinansowanie Status 

PARP 

        

1. 

 
Wykorzystanie odpadowego 
wodoru do celów energetycznych 

 
40 018 500,00 

 
29 555 875,00 

 
podpisana umowa; projekt w 
realizacji 

2. 

 
Produkty i metoda wytwarzania 
nutraceutyków opartych na 
estrach etylowych kwasów 
tłuszczowych omega-3 i omega-6 

 
24 739 000,00 

 
13 586 000,00 

 
podpisana umowa; projekt w 
realizacji 

3. 

 
Innowacyjna technologia 
przetwarzania odpadów 
tłuszczowych na 
pełnowartościowe dodatki 
paszowe 

 
28 791 500,00 

 
20 832 375,00 

 
Spółka oczekuje  na 
potwierdzenie możliwości 
podpisania umowy 

4. 

 
Nowa generacja suplementów 
diety bazujących na drożdżach 

 
29 770 200,00 

 
20 636 460,00 

 
podpisana umowa; projekt w 
realizacji 

5. 

 
Wykorzystanie bakteriofagów do 
opracowania preparatów 
stosowanych w hodowli zwierząt 
przeciwko lekoopornym 
zakażeniom bakteryjnym 

 
28 220 000,00 

 
20 353 050,00 

 
podpisana umowa; projekt w 
realizacji 

NCBiR 
        

1. 

 
Zastosowanie metod 
kawitacyjnych w produkcji 
unikalnego białka paszowego 

 
3 501 750,00 

 
2 545 582,00 

 
podpisana umowa; projekt w 
realizacji 

2. 

 
Podniesienie wartości 
probiotycznych (selenometionina, 
selenocystyna, B12) w drożdżach 
Yl jako składnika paszy  

 
6 866 201,00 

 
5 495 351,00 

 
podpisana umowa; projekt w 
realizacji 



3. 

 
Weryfikacja wartości 
probiotycznych (kompleksów 
organiczno-metalicznych, 
aminokwasów selenowych i 
witamin z grupy B) w żywych 
drożdżach Yarrowia lipolytica jako 
składnika paszy dedykowanej dla 
poszczególnych gatunków 
zwierząt   

 
7 179 550,00 

 
5 740 785,00 

 
podpisana umowa; projekt w 
realizacji 

4.  

Innowacyjna technologia 
pozyskiwania lantanowców z 
odpadowych fosfogipsów wraz z 
zagospodarowaniem pozostałości 

41 344 32 786 655  
podpisana umowa; projekt w 
realizacji 

 
W opinii Zarządu podpisane umowy na dofinansowanie projektów Spółki w znaczny sposób przyspieszą i ułatwią realizację 
planowanych projektów. Ich wybór i realizacja podporządkowane są kierunkowi działań Spółki w zakresie realizacji strategii 
średnioterminowej, przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lipca 2009 r. Z uwagi na ryzyka naukowe wpisane 
w projekty do momentu zakończenia fazy badawczo – rozwojowej poszczególnych projektów wpływ realizacji projektów na 
sytuację ekonomiczną Spółki pozostaje nie możliwy do odpowiedzialnego określenia.  
 
Instalacja wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych 
Przedmiotem projektu jest budowa pilotażowej instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych. Projekt 
realizowany jest w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych 
technologii.  
Całkowity koszt realizacji opisanego umową projektu wynosi 48,7 mln zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem związanym z realizacją Projektu wynosi 40 mln zł. Spółka otrzyma dofinansowanie przeznaczone na 
realizację Projektu do maksymalnej wysokości 29,6 mln zł. Okres kwalifikowalności wydatków do projektu kończy się w dniu 28 
lutego 2014 r. Spółka zobowiązana jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego projektu, wynikającego z 
wniosku o dofinansowanie w ww. okresie kwalifikowalności wydatków. 
Projekt znajduje się na etapie badawczym i w tej fazie jest realizowany na Uniwersytecie Wrocławskim i Politechnice 
Wrocławskiej. Spółka wybrała generalnego wykonawcę instalacji pilotażowej. Planowane przedsięwzięcie budowy instalacji 
pilotażowej realizowane będzie na terenie Zakładów Chemicznych w Kędzierzynie - Koźlu. Wybór generalnego wykonawcy 
projektu dokonany przez spółkę pozwala na planowanie uruchomienia instalacji w okresie najbliższych 12 miesiecy, aczkolwiek 
dotychczasowe doświadczenia spółki w obszarze rozruchów technologicznych nie pozwalaja kategorycznie określić momentu 
uruchomienia instalacji.  
 
 
 
 
Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega-3 i 
omega-6 
Głównym celem projektu jest opracowanie technologii oraz budowa instalacji pilotażowej dla wytwarzania innowacyjnych 
produktów (nutraceutyków), jakimi są wzbogacone estry etylowe wielonienasyconych roślinnych kwasów tłuszczowych Ω-3, Ω-6 
z różnymi dodatkami, zapewniające organizmowi człowieka maksymalną dawkę energii przy jego minimalnym obciążeniu. 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania nad nową technologią wytwarzania estrów etylowych z trójglicerydów 
kwasów zawartych w mieszance różnego typu olejów roślinnych i olejów rybich. W opinii Spółki produkt finalny będzie nowością 
rynkową w skali międzynarodowej (nie ma obecnie na rynku estru otrzymywanego z mieszaniny olejów), który zgodnie z 
założeniami projektu powinien wyróżniać się lepszą wchłanialnością, brakiem toksyczności i śladowym udziałem alkoholu 
etylowego. 
Projekt znajduje się na etapie badawczym i w tej fazie jest realizowany na Uniwersytecie Wrocławskim. Planowane 
przedsięwzięcie budowy instalacji pilotażowej realizowane będzie na wyodrębnionym pod realizację projektu terenie należącym 
do Walcowni Metali "Dziedzice" S.A. w Czechowicach-Dziedzicach. 
 
Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach YL 
Projekt ma na celu opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych preparatów białkowych na rynek produktów żywności 
funkcjonalnej i suplementów diety ludzkiej, które w porównaniu z preparatami referencyjnymi dostępnymi na rynku posiadać 
będą istotne przewagi konkurencyjne polegające na wyższej zawartości oraz lepszej przyswajalności składników czynnych 
(pochodzących z połączeń organicznych), co przekłada się na ich lepsze właściwości prozdrowotne. Wydatki kwalifikowane 
opisane złożonym do PARP wnioskiem dotyczą kwoty 29,7 mln zł, a wnioskowane przez Emitenta w treści wniosku 
dofinansowanie projektu określone zostało na kwotę 20,6 mln zł.  
 
Projekt znajduje się na etapie badawczym i w tej fazie jest realizowany na poziomie laboratoriów uniwersyteckich. Planowane 
przedsięwzięcie budowy instalacji pilotażowej realizowane będzie w Czechowicach-Dziedzicach. 
 



Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko 
lekoopornym zakażeniom bakteryjnym 
Projekt ma na celu opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnych preparatów bakteriofagowych na rynek dodatków 
paszowych jako środka prewencyjnego, chroniącego zwierzęta hodowlane przed zakażeniami patogenami. W skali UE projekt 
ma charakter całkowicie innowacyjny i stwarza podstawy infrastrukturalne do realizacji kolejnych projektów związanych z 
wykorzystaniem bakteriofagów i lizatów bakteriofagowych w weterynarii i farmacji, co z perspektywy aktualnych zagrożeń 
związanych z rosnącą antybiotykoopornością populacji może okazać się istotnym walorem i aktywem spółki. Wydatki 
kwalifikowane opisane złożonym do PARP wnioskiem dotyczą kwoty 28,2 mln zł, a wnioskowane przez Emitenta w treści 
wniosku dofinansowanie projektu określone zostało na kwotę 20,35 mln zł.  
Spółka przypomina, iż w dniu 11 kwietnia 2012 r. Spółka powzięła informację o uznaniu za zasadne protestów Emitenta 
dotyczących oceny merytorycznej fakultatywnej wniosków o dofinansowanie i co za tym idzie - o rekomendowaniu do 
dofinansowania. W dniu 30 czerwca 2012 r. Instytucja Zarządzająca zatwierdziła dodatkową listę projektów rekomendowanych 
do dofinansowania złożonych w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 roku w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka (POIG), ww.. projekt Emitenta. W dniu 28 lutego 2013 r. Zarząd Spółki odpisał z Polską Agencją 
Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (PARP) umowę o dofinansowanie Projektu (Umowa).  
Projekt znajduje się na etapie badawczym i w tej fazie jest realizowany na poziomie laboratoriów Instytutu Immunologii i Terapii 
Doświadczalnej we Wrocławiu. Planowane przedsięwzięcie budowy instalacji pilotażowej, o ile będzie to uzasadnione 
ekonomicznie, realizowane będzie w Czechowicach-Dziedzicach.  

 
Zastosowanie metod kawitacyjnych w produkcji unikalnego białka paszowego 
Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenia badań nad produkcją białka w płynie.  
Łączna kwota dofinansowania projektu wynosi 2,5 mln stanowiąc ok. 73% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. 
Zawarta Umowa pozwala Emitentowi na kontynuację zaplanowanych w zakresie objętym zakwalifikowanym wnioskiem zadań 
badawczych, których celem jest zwiększenie potencjału konkurencyjnego i dywersyfikacja przyszłej produkcji Spółki w zakresie 
drożdży paszowych. Projekt będzie realizowany do końca pierwszego kwartału 2013 r. Z uwagi na wpisane w projekt ryzyka 
naukowe, do momentu ich zakończenia i określenia stopnia realizacji zakładanych założeń, wpływ na przedmiotową 
specjalizację produktową nie jest w opinii Zarządu na chwilę obecną jednoznacznie możliwy do określenia. Projekt jest 
realizowany zgodnie z harmonogramem a określenie potencjału wynikającego z wyników zadań badawczych możliwe będzie do 
określenia w pierwszej połowie 2013 r.  
 
Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yl jako składnika 
paszy 
Całkowita wartość Projektu opisanego wnioskiem wynosi 6.866.201zł. Zgodnie z podpisaną umową łączna kwota przyznanego 
dofinansowania wynosi 5.495.351zł, w tym na fazę badawczą przyznano 4.861.301zł (w tym – 962.550 zł dla Uniwersytetu) i na 
fazę przygotowań do wdrożenia 634.050zł. Pozyskane wsparcie finansowe pozwoli Emitentowi na realizację zaplanowanych w 
zakresie objętym zakwalifikowanym wnioskiem zadań badawczych, które są związane z kontynuacją rozwoju projektu 
drożdżowego w stronę zwiększenia potencjału konkurencyjnego i dywersyfikacji przyszłej produkcji Spółki w zakresie drożdży 
paszowych jako dodatku lub materiału paszowego.  
 
 
Weryfikacja wartości probiotycznych (kompleksów organiczno-metalicznych, aminokwasów selenowych i 
witamin z grupy B) w żywych drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla 
poszczególnych gatunków zwierząt  
Projekt dotyczy weryfikacji możliwości wykorzystania produkowanych przez SKOTAN drożdży Yarrowia Lipolytica w formie żywej 
(zgodnie z definicją ustawową drożdże martwe stanowią materiał paszowy, natomiast drożdże zywe są probiotykiem). 
Potwierdzenie ich przydatności w żywieniu zwierząt oraz rejestracja pozwolić mają na zwiększenie oferty produktowej SKOTAN 
w obszarze żywienia zwierząt.  
Projekt znajduje się na etapie badawczym i w tej fazie jest realizowany na poziomie laboratoriów uniwersyteckich. Pozyskane 
dofinansowanie na realizacje projektu wynosi 5,7 mln zł, stanowiac 80% wartości projektu, przy czym wnioskowana kwota 
dofinansowania dla  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Uniwersytet) wynosi 439 tys. zł, natomiast wnioskowana 
kwota dofinansowania dla Emitenta wynosi 5,3mln zł.  
 
Jednocześnie Emitent przypomina, iż w wyniku oceny merytorycznej w dniu 18 czerwca 2012 roku Spółka powzięła informację o 
tym, że dofinansowanie otrzymał projekt „Weryfikacja wartości probiotycznych w żywych drożdżach Yarrowia lipolytica" i 
zgodnie z procedurą NCBiR Spółka oczekuje na wezwanie do podpisanie umowy. 
W dniu 10 grudnia 2012 roku Zarząd Spółki powziął informację o podpisaniu przez NCBiR umowy o wykonanie i finansowanie 
(Umowa) Projektu realizowanego przez Konsorcjum Emitenta jako lidera Konsorcjum oraz Uniwersytetu (Wykonawca) w ramach 
Programu Badań Stosowanych.   
Pozyskane wsparcie finansowe pozwoli Emitentowi na realizację zaplanowanych w zakresie objętym zakwalifikowanym 
wnioskiem zadań badawczych, których celem jest poszukiwanie nowych zastosowań przemysłowych drożdży Yarrowia 
Lipolytica, zwiększenie potencjału konkurencyjnego i dywersyfikacja przyszłej produkcji Spółki. Zaplanowane badania są zgodne 
z kierunkiem wyznaczonym przez strategię Spółki w zakresie posiadanej kolekcji mikroorganizmów i dotyczyć mają 
potwierdzenia oczekiwanych własności żywych drożdży Yarrowia lipolytica. Pozytywna weryfikacja założeń projektu na poziomie 
szeroko zakrojonych badań żywieniowych pozwolić powinna na wykorzystanie żywych drożdży Yarrowia lipolytica w produkcji 
biopleksów leczniczych i probiotyków metabolicznych dla zwierząt, znacznie wykraczających poza obszar aktualnych zastosowań 
drożdży (martwych) jako materiału paszowego.  
 
Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowców z odpadowych fosfogipsów wraz z zagospodarowaniem 
pozostałości 
Celem projektu jest opracowanie nowej technologii uzyskiwania lantanowców z fosfogipsów, będących odpadami po produkcji 
kwasu fosforowego oraz zagospodarowania pozostałości poprocesowych. Projekt dotyczy badań i rozwoju technologii przerobu 
odpadów fosfogipsów apatytowych występujących na terenie Europy w postaci hałd odpadowych. Etap badawczo-rozwojowy 



Projektu, obejmujący również budowę instalacji pilotażowej łączącej techniki hydrometalurgiczne, ekstrakcji chromatograficznej 
i cieczowej oraz techniki kawitacyjne, ma na celu wypracowanie opłacalnej ekonomicznie technologii odzyskiwania lantanowców 
z fosfogipsów i przemysłowego zagospodarowania odpadów poprocesowych tego procesu. Wartość kosztów kwalifikowanych 
projektu wynosi 41,3 mln zł, przy czym otrzymana kwota wsparcia finansowego na jego realizację od Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju wynosi 32,7 mln zł.  
Jednocześnie Spółka przypomina, iż w ramach zamkniętego w dniu 15 maja 2012 r. konkursu POIG 1.4 w Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju Spółka złożyła także wniosek badawczo – rozwojowy dotyczących poszukiwania kompleksowego rozwiązania 
kwestii utylizacji poprodukcyjnych hałd fosfogipsów.  
 
Wszystkie projekty wymienione powyżej realizowane są na bazie umów z Instytucjami Finansującymi (PARP, NCBIR) - 
przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację Projektu ze środków publicznych w ramach 
określonego programu, określenie praw i obowiązków stron Umowy związanych z realizacją zarządzania, rozliczania, 
monitorowania, sprawozdawczości i kontroli Projektu objętego Umową, a także w zakresie informacji i promocji nie 
odbiegających od wzorów umów dostępnych dla danej procedury konkursowej na stronach przedmiotowych instytucji.  
 
 
Na przestrzeni 2012 r. Spółka ostatecznie odstąpiła od realizacji projektu "Innowacyjne absorbery falowe – 
energia elektryczna i ochrona wybrzeża dzięki elektrowniom falowym". 
W dniu 12 marca 2012 r. Spółka pozyskała z Agencji Rozwoju Pomorza (Regionalna Instytucja Finansująca) informację o 
zatwierdzeniu przez Instytucje Pośredniczące oraz Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Innowacyjne 
absorbery fal – energia elektryczna i ochrona wybrzeża dzięki elektrowniom falowym”, niemniej jednak w niższej niż 
wnioskowanej kwocie dofinansowania. Zgodnie z treścią wniosku opisującego przedmiotowy projekt badawczo – naukowy, 
wnioskowana kwota wsparcia (dofinansowania) projektu miała wynieść 28,7 mln zł, co stanowiło 74,5 % ogólnej kwoty 
planowanych kosztów kwalifikowanych fazy badawczo – naukowej przedsięwzięcia. Zgodnie z treścią otrzymanej informacji, 
cyt.: „podczas oceny merytorycznej wniosku nastąpiło przesunięcie kosztów, a tym samym zmniejszeniu uległa kwota 
dofinansowania. Przyznana kwota dofinansowania na projekt wynosi 13,8 mln zł”.  
W trakcie procedowania wniosku, a następnie odwołań związanych z oceną wniosku Spółka nie wyrażała zgody na jakiekolwiek 
zmiany w złożonym wniosku, tym bardziej na cytowane „nastąpienie przesunięcia kosztów”, co pociągnęło za sobą „obniżenie 
kwoty dofinansowania projektu”. Zarząd Emitenta nie jest w stanie określić przyczyn przedmiotowego obniżenia ani jego 
zasadności, a podjęte działania doprowadzić mają do wyjaśnienia przedmiotowej kwestii na poziomie PARP. Opis zaistniałej 
sytuacji Spółka przekazała do informacji publicznej raportem bieżącym nr 3/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku, a następnie 
raportem bieżącym nr 8/2012 z dnia 12 marca 2012 roku.  
Po interwencji Spółki w dniu 5 czerwca 2012 roku PARP zlecił ostatecznie niezależnemu podmiotowi wykonanie ponownej 
ekspertyzy dotyczącej kwalifikowalności działań przewidzianych w projekcie.  
Spółka otrzymała pismo z PARP informujące o odebraniu ekspertyzy zewnętrznej, która potwierdzała w całości pierwotną 
klasyfikację PARP co do zakresu badań przemysłowych i prac rozwojowych. Załączona do pisma ekspertyza nie spełnia jednak w 
opinii Spółki warunku dotyczącego niezależności, nie powinna zatem być brana pod uwagę jako opinia wiążąca. Spółka podjęła 
próbę negocjacji z PARP dotycząca zmniejszenia zakresu projektu przy wykorzystaniu przyznanych 13,8 mln zł dotacji. Brak 
sukcesu na tym polu i poziom ryzyka finansowego związanego z projektem zadecydowały o ostatecznym odstąpieniu spółki od 
realizacji projektu.  
 
Jeżeli chodzi o pierwszy projekt Spółki, czyli instalację do namnażania drożdży paszowych, pomimo zatrudnienia do projektu na 
etapie końcowych dodatkowego wykonawcy, planowana w projekcie wydajność instalacji nie została osiągnięta. Jakość 
produktowa ostatecznego produktu instalacji jego unikalne właściwości pozwalają jednak na kontynuowanie prac z zakresu 
projektowania instalacji o wydajności kilku tysięcy ton.  
 
Spółka kontynuuje starania o kolejne dotacje związane ze wsparciem prac badawczo – rozwojowych  samej Spółki jak i 
konsorcjów naukowo – badawczych zawiązanych w celu realizacji określonych projektów badawczych. Aktualnie na etapach 
odwołań Spółki lub oceny merytorycznej znajdują się kolejne projekty Spółki dotyczące wykorzystania krajowych katalizatorów 
w reakcjach podwójnej wymiany, opracowania substancji biobójczej ukierunkowanej na eliminacje ze środowiska kleszczy, 
opracowania szczepionki molekularnej na rynek gołębi, opracowania nowej substancji czynnej dla poprawy zdrowotności pszczół 
miodnych oraz innowacyjnej technologii przetwarzania azbestu. Pomimo iż wartość tych projektów jest znacznie mniejsza niż 
wartość dotychczas realizowanych projektów Spółki, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami potencjalne otrzymanie 
dofinansowania na te projekty pozwolą na specjalizacje technologiczno – produktowa Spółki w obszarach przetwórstwa 
odpadów i – jako uzupełnienie produktów supelementacyjnych, probiotycznych i paszowych, w weterynarii.  
 
Spółka nadal oczekuje także decyzji po protestach związanych z ocenami projektów konkursowych z 2011 r. w ramach RPO 
województwa śląskiego. W ramach wsparcia działań rozwojowych związanych z dywersyfikacją przyszłego portfela produktów 
Spółka wystąpiła w grudniu 2011 r. o dofinansowanie 2 małych projektów inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego, priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość. 
Pierwszy z nich dotyczy uruchomienia niewielkich rozmiarów linii technologicznej umożliwiającej produkcję poszukiwanych na 
rynku mieszanek paszowych na bazie drożdży Yarrowia lipolytica z dodatkami mineralnymi i ziołowymi. Bazą do komponowania 
mieszanek będzie susz drożdżowy o wyjątkowym składzie odżywczym i zawartości aminokwasów, produkowany w zakładzie 
Skotan w Czechowicach-Dziedzicach. Spółka planuje realizację projektu jeszcze w 2013 roku. Drugi natomiast projekt dotyczy 
wykorzystania potencjału utylizacyjnego drożdży Yarrowia lipolytica. Spółka zaplanowała niewielki projekt, który dotyczy 
wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi remediacji i usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z wody i gruntów, przy 
zastosowaniu żywych, płynnych drożdży Yarrowia lipolytica. Proces będzie możliwy do realizacji dzięki uruchomieniu unikalnej, 
indywidualnie projektowanej przenośnej stacji kontenerowej, zapewniającej wymagane warunki do propagacji drożdży, o 
dofinansowanie którego Spółka zwróciła się z wnioskiem w ramach konkursu regionalnego. Badania laboratoryjne, prowadzone 
także przy współudziale Spółki w instytutach rosyjskich potwierdziły, że produkowana przez SKOTAN biomasa oraz produkty 
metabolizmu mogą mieć istotne znacznie dla domknięcia procesów remediacji gleby przy skażeniu ropopochodnymi i 
wieloletnim przywróceniu prawidłowej struktury i właściwości zremediowanej gleby. Wyjście przedmiotowego projektu z fazy 



badawczej do fazy wdrożeniowej warunkuje jednak ostatecznie potwierdzenie ekonomiki przedsięwzięcia, co wymaga 
dodatkowych badań terenowych i oszacowaniu ostatecznego potencjału kosztowo – przychodowego projektu. Skala 
potencjalnego dofinansowania projektów (wnioskowane kilkaset tysięcy zł na każdy projekt) nie jest istotna dla działalności 
Spółki. Ostatecznych decyzji w przedmiotowych kwestiach Spółka oczekuje jeszcze w I półroczu 2013 r.  
 
Niezależnie od powyższego, Grupa Kapitałowa SKOTAN nadal poszukuje środków pomocowych dla wykorzystania potencjału 
Spółki w zakresie projektów badawczo-rozwojowych związanych z nowymi technologiami. Intencją Zarządu pozostaje 
maksymalne wykorzystanie możliwości stworzonych przez system dotacji krajowych i unijnych dla innowacyjnych 
przedsiębiorców, tym bardziej, iż biorąc pod uwagę ostatnie lata obrotowe Grupy Kapitałowej, Spółka jest kwalifikowana 
obecnie jako przedsiębiorstwo o średniej wielkości, co w przypadku współfinansowania zadań badawczo – rozwojowych spotyka 
się ze znacznie większym wsparciem dotacyjnym niż w przypadku spółek z kategorii spółek dużych. 
 
 

XXVII. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, dla osób 
zarządzających i nadzorujących Spółkę.  

 
Rada Nadzorcza: 

1. Wojciech Sobczak   - 61 tys.  zł 
2. Roman Karkosik   - 62 tys.  zł 
3. Karina Wściubiak-Hankó  - 62 tys.  zł 
4. Jacek Kostrzewa   - 62 tys.  zł. 
5. Jakub Nadachewicz   - 62 tys.  zł. 
6. Małgorzata Krauze   -   4 tys.  zł.  

 
Zarząd: 

1. Marek Pawełczak   -  325 tys. zł 
2. Wojciech Sobczak   -   16 tys. zł 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Spółka była jednostką dominującą wobec Alchemia – Ester Sp. z 
o.o. i Skotan – Ester Sp. z o.o. Prezesem Zarządu obydwu spółek zależnych jest Prezes Zarządu SKOTAN , Marek 
Pawełczak. Z tytułu pełnienia powyższych funkcji w 2012 r. Marek Pawełczak nie pobierał wynagrodzenia.  

 
XXVIII. Umowy zawarte miedzy emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku 

ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub 
zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 
 
Spółka nie zawierała z osobami zarządzającymi żadnych umów przewidujących rekompensatę w przypadku ich rezygnacji 
lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdyby ich odwołanie lub zwolnienie nastąpiło z 
powodu połączenia Spółki przez przejęcie.  
 

XXIX. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego 
zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania.  

 
Informacje o istotnych zdarzeniach wpływających na działalność Spółki, jakie nastąpiły w 2012 roku zostały przedstawione 
w punkcie XXVI. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu 
finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na 
działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw 
rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym. 
 
Najistotniejszym wydarzeniem roku 2012 pozostaje ostateczne uruchomienie instalacji drożdżowej i rozpoczęcie stałej, 
zoptymalizowanej produkcji preparatów drożdżowych. Chociaż wydajność instalacji w warunkach pełnej techniki odbiega 
od poziomu zakładanego, spółka kontynuuje prace zmierzające do zbudowania rynku zbytu na produkty drożdżowe 
Yarrowia Technology w celu ostatecznego określenia docelowych mocy produkcyjnych na instalacji pełnoprodukcyjnej. 
Decyzja o jej budowie będzie wypadkową prac handlowych i akwizycyjnych przeprowadzanych sukcesywnie od początku 
2013 r.  
 
Znaczącymi wydarzeniami roku 2012 były także ostateczne decyzje o dofinansowaniu nowych projektów badawczo – 
naukowych i podpisanie na realizację tych projektów umów o dofinansowanie. W opinii Zarządu dofinansowanie tych 
projektów przyspiesza i  uprawdopodabnia możliwość ich skutecznej realizacji.  
 
Wśród zdarzeń po zakończeniu roku obrotowego istotne z perspektywy dalszych planów Spółki jest przede wszystkim 
uchwalone przez Walne Zgromadzenie w marcu 2013 r. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Pozwala ono 
optymistycznie myśleć w sprawie kolejnych dużych projektów spółki o szerokim potencjale wdrożeniowym. Uchwała w tej 
sprawie podjęta przez WZ Spółki w dniu 6 marca dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy w ramach emisji nie stanowiącej publicznego proponowania nabycia instrumentów 
finansowych i ustala minimalną cenę emisyjną na poziomie 5 zł.  
 
Do pozostałych najważniejszych wydarzeń po dacie bilansowej należało także podpisanie z PARP  o dofinansowanie 
projektu "Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko 
lekoopornym zakażeniom bakteryjnym"(28.02.2013 r.) Projekt - ma na celu opracowanie innowacyjnego, prewencyjnego i 
wieloważnego fagowo-lizynowego dodatku paszowego skierowanego przeciwko najpoważniejszym zwierzęcym patogenom 



(izolowanym od zwierząt zarażonych przez czynniki wywołujące choroby, które mogą przenieść się na ludzi). 
Uzasadnieniem dla realizacji projektu są duże możliwości zastosowania fagów w weterynarii.  

Istotne z perspektywy 2013 r. jest takze zawarcie umowy o wykonawstwo instalacji badawczej w ramach projektu budowy 
instalacji wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych, w zakres której wchodzi w szczególności 
opracowanie dokumentacji w tym m.in. projekt, dokumentacja, zakup i wykonanie obiektów technologicznych pod 
instalację eksperymentalną. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu Umowy wynosi 29,5 
mln zł netto i jest płatne w częściach zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do Umowy. Zakończenie przez 
Wykonawcę prac budowlano-montażowych i zgłoszenie gotowości odbioru Instalacji zgodnie z treścią Umowy ma nastąpić 
najpóźniej do 30 września 2013 roku. 
 
 
 

XXX. Wskazanie postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 
administracji publicznej w których stroną pozostaje Skotan S.A.  

 

W dniu 7 września 2009 r. SKOTAN 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 nakazał 
SKOTAN S.A. zapłacenie na rzecz AT Agrar Technik GmbH&Co. KG z siedzibą w Schlaitdorf (Powód, AT 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 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 S.A. – bezpodstawny w kwocie, o której zasądzenie wniósł Powód.  
Zarząd SKOTAN  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 konsekwencja 
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 24 maja 2012 roku Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XX Gospodarczy wydał wyrok, zgodnie z którym oddalił 
w całości powództwo AT Agrar Technik zasądzając od powoda na rzecz pozwanego zwrot kosztów procesu (Wyrok). 
Wyrok Sądu w przedmiotowej sprawie jest zgodny ze stanowiskiem Zarządu SKOTAN reprezentowanym w 
sprawozdawczości finansowej Spółki, raportach bieżących i okresowych, a także stanowiskiem Zarządu wobec zastrzeżeń 
biegłego rewidenta Spółki w opiniach biegłego do sprawozdań finansowych Spółki za rok 2009, 2010 i 2011, nie jest 
jednak prawomocny, a posiadanych przez Spółkę informacji wynika, iż AT Agrar Technik złożył do przedmiotowego 
wyroku apelację. Dalsze losy przedmiotowej sprawy pomimo wiary Zarządu w słuszność argumentacji Spółki oraz wyroku 
sądu w przedmiotowej sprawie niewątpliwie pozostają nadal obszarem istotnego ryzyka finansowego dla losów 
realizowanej przez Spółkę strategii średnioterminowej. Pomimo wyroku sądu pierwszej instancji, z uwagi na wniesiona 
apelację powoda, Zarząd  nie jest w stanie obiektywnie ocenić związanego z roszczeniem AT ryzyka finansowego, 
wskazując jednocześnie, iż  maksymalna kwota możliwa do zasądzenia przez Sąd na niekorzyść Spółki, o co wnioskuje AT 
Agrar Technik, wynosi 5,2 mln EURO wraz z odsetkami. Ryzyko to i kwota roszczenia były cyklicznie opisywane 
zastrzeżeniem biegłego rewidenta Spółki w raportach rocznych. O wydaniu przez Sąd Wyroku oddalającego powództwo 
AT Agrar Technik Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia 24 maja 2012 roku.  
 

XXXI. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
 

Osiągnięcia Spółki w dziedzinie badań i rozwoju dotyczą przede wszystkim dalszych prac nad rozwojem projektu 
biotechnologicznego zakupionego przez Spółkę w listopadzie 2007 r. W ramach realizowanej umowy z PARP Spółka 
praktycznie zakończyła kilkanaście etapów badawczych związanych z technologią wytwarzania drożdży paszowych oraz ich 
pochodnych, przy czym do najpoważniejszych z nich należy zaliczyć budowę pilotażowego bloku produkcyjnego. Uzyskana 
na instalacji wydajność, chociaż odbiega od wydajności zakładanej pozwala myśleć o instalacji pełnoprodukcyjnej. Spółka 
realizuje kolejne projekty badawcze z obszaru białek paszowych w płynie, podbicia probiotyczności działania drożdży jaki 
weryfikacji przydatności w żywieniu zwierząt drożdży żywych.  

Opisane w sprawozdaniu nowe dotacje na badania i rozwój pozwalają na kontynuowanie prac w obszarze dalszych badań 
nad drożdżami, źródeł odnawialnej energii (wykorzystania nadmiarowego wodoru) a także składników profilaktycznej diety 
ludzkiej nowej generacji (nutraceutyki / żywność funkcjonalna). Jeszcze w 2013 r. Spółka planuje rozpocząć rozruchy bloku 
energetycznego w Kędzierzynie Koźlu, w 2013 r. rozpoczęła także realizacje najtrudniejszego z perspektywy naukowej 
nowego projektu, jakim jest projekt bakteriofagowy. 

Niezależnie od powyższego Spółka kontynuuje prace studyjne i badania podstawowe w zakresach opisanych strategią 
SKOTAN Poszukiwane w ramach prowadzonych badań nisze technologiczne dotyczą biotechnologii, projektów 
proekologicznych i projektów związanych z zagospodarowaniem odpadów przemysłowych. Za najbardziej przyszłościowy, 
choć oczywiście najtrudniejszy kierunek badań, Zarząd SKOTAN uznaje w dalszym ciągu kwestie zagospodarowania 
dwutlenku węgla i projekty związane z generacją unikniętych jednostek emisyjnych CO2 i zwiększenia efektywności 
procesów spalania węgla kamiennego. Dalszy rozwój projektu drożdżowego i projektów pochodnych powinien także 
pozwolić na zwiększone zainteresowanie Spółki obszarem nowych technologii wykorzystywanych w weterynarii i farmacji.  



 
XXXII. Informacje o akcjach SKOTAN 

 
Ogólna ilość akcji Spółki: 54.000.000  
Wartość 1 akcji w dacie 31.12.2011 r. : (notowania 30.12.2011): 2.43 zł* 
Wartość 1 akcji spółki w dacie 31.12.2012 r.: (notowania 28.12.12): 4.04 zł* 
Zmiana: + 63.86% 
 
Zmiana WIG: +26.24% (30.12.2011 – 28.12.12)* 
Zmiana WIG 80: +22.92% (30.12.2011 – 28.12.12) * 
*Źródło: Gpw.pl  
 
Wartość minimalna – 2.43 (30.12.2011)** 
Wartość maksymalna – 5.15 (03.07.2012)** 
* Żródło: http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/prof/spolki/statystyki?wlid=201  
 
 

XXXIII. Opis przyjętych zasad rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i 
kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych 
porównywalnych 
 
Sprawozdanie finansowe Spółki SKOTAN S.A. zostało sporządzone w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z 
wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z 
późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r. ( Dz. U. 2009 nr 33, poz. 259).  

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat 

W roku obrotowym 2011 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami). SKOTAN 
S.A sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 

Transakcje w walutach obcych 

Na podstawie istoty ekonomicznej zdarzeń gospodarczych jako walutę sprawozdawczą Spółki przyjęto polski złoty (zł). 
 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w walucie funkcjonalnej Spółki (polski złoty) na dzień ich 
przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

1) kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, w którym następuje transakcja – w przypadku operacji sprzedaży lub 

kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań; lub 

2) średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w innym wiążącym jednostkę 

dokumencie ustalony został inny kurs. 
 
Aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walucie obcej są na dzień bilansowy przeszacowywane według średniego 
dziennego kursu NBP. Wszelkie zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku zmian kursów wymiany po dacie transakcji są 
odnoszone w ciężar rachunku zysków i strat. 
 
Pozycje niepieniężne wyrażone w walucie obcej przeliczane są wg kursu kupna bądź sprzedaży walut z dnia 
przeprowadzenia transakcji. 
 
Rzeczowy majątek trwały 

Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące własność Spółki 

Składniki rzeczowego majątku trwałego wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, zakładany koszt lub koszt 
wytworzenia, pomniejszone o skumulowane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena 
nabycia obejmuje kwotę środków poniesionych z tytułu nabycia, rozbudowy i/lub amortyzacji oraz koszty finansowania 
zewnętrznego. Koszt aktywów wyprodukowanych przez jednostkę obejmuje koszt zakupu materiałów, bezpośrednie 
koszty robocizny, oraz odpowiednią część ogólnych kosztów produkcji. 
 
Składniki majątku rzeczowego tworzone w celu przyszłego wykorzystania jako nieruchomości inwestycyjne zaliczane są do 
rzeczowego majątku trwałego i wykazywane w oparciu o ich koszt do momentu ukończenia, kiedy to zostają one 
przeklasyfikowana do majątku inwestycyjnego. 
 
W przypadku, gdy określony składnik rzeczowego majątku trwałego składa się z odrębnych i istotnych części składowych 
o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako oddzielne pozycje rzeczowego majątku trwałego. 

http://mojeinwestycje.interia.pl/gie/prof/spolki/statystyki?wlid=201


Amortyzacja 

Składniki rzeczowego majątku trwałego amortyzowane są metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności. Grunty 
nie są amortyzowane. Spółka zakłada poniższe okresy ekonomicznej użyteczności dla poszczególnych kategorii środków 
trwałych: 

 

 O
d 

Do  

Budynki i budowle*: 1
0 

40 lat 

Urządzenia techniczne i maszyny*, 

 

3 5 lat 

Środki transportu 5 5 lat 

Pozostałe środki trwałe 1 5 lat 

  
*Obiekty służące pracom badawczym amortyzowane są przez okres trwania badań. 
W tym: 
Budynki i urządzenia służące badaniom nad instalacją projektu Bio na Eko (Drożdżownia) – etap I amortyzowane są w 
okresie stycznia 2012 roku do czerwca 2013 roku (planowany etap badań). 
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa jest niższa od 3.500,- zł. 
amortyzowane są w sposób uproszczony poprzez jednorazowy pełny odpis wartości początkowej w miesiącu przyjęcia do 
używania. 
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen 
nabycia lub kosztu wytworzenia. Inwestycje rozpoczęte nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i 
przekazania środka trwałego do używania.  
 
Wartości niematerialne i prawne 

Badania i rozwój 

Wydatki poniesione na etapie prac badawczych, poniesione z zamiarem pozyskania nowej wiedzy naukowej lub 
technicznej rozpoznawane są w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia.  

Nakłady poniesione na prace rozwojowe, w których efekty działań etapu prac badawczych znajdują zastosowanie w celu 
wytworzenia nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego produktu podlegają kapitalizacji w przypadku, gdy: 

- wytworzenie nowego produktu (lub procesu) jest technicznie możliwe i jest ekonomicznie uzasadnione, 

- spółka posiada niezbędne środki techniczne, finansowe i inne niezbędne do ukończenia prac rozwojowych. 

Koszty podlegające kapitalizacji zawierają: koszty materiałów, wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych 
w prace rozwojowe oraz uzasadnioną część kosztów ogólnych. Pozostałe koszty prac rozwojowych ujmowane są w 
rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia. Koszty zakończonych prac rozwojowych ujmowane są jako elementy 
wartości niematerialnych i prawnych oraz wykazywane po pomniejszeniu o skumulowane odpisy amortyzacyjne i odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości. Koszty zakończonych prac rozwojowych podlegają amortyzacji od miesiąca ich zakończenia 
do końca zakładanego okresu, w którym będą przynosić korzyści ekonomiczne. 

Nabyte patenty związane z badaniami i rozwojem ujmowane są na wartościach niematerialnych i prawnych  w cenach 
nabycia  i amortyzowane będą w momencie zakończonych prac rozwojowych, których dotyczą. 

Oprogramowanie 

Wydatki związane z rozwojem oraz utrzymaniem oprogramowania są rozpoznawane jako koszt w momencie poniesienia. 
Koszty bezpośrednio związane z poszczególnym unikalnym oprogramowaniem kontrolowanym przez Spółkę, które 
prawdopodobnie będą generować korzyści ekonomiczne przewyższające koszty przez okres dłuższy niż rok, są 
rozpoznawane jako wartości niematerialne i prawne. Oprogramowanie jest amortyzowane metodą liniową przez okres 
ekonomicznego użytkowania, nie dłuższy niż 2 lata. 

Należności handlowe i inne  

Należności handlowe oraz pozostałe wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasad ostrożnej 
wyceny. 

Oszacowanie odpisów na należności wątpliwe (nieściągalne) następuje, gdy uzyskanie pełnej kwoty należności przestaje 
być prawdopodobne, na podstawie analizy sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika oraz na podstawie struktur 
wiekowych sald należności. Odpis aktualizujący zaliczany jest odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do 
kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której odpis dotyczy. 



 
Zapasy 

Zapasy są wyceniane według ich ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ich wartości netto możliwych do 
uzyskania na dzień bilansowy. Wartość netto stanowi możliwą do uzyskania oszacowaną cenę sprzedaży dokonywanej w 
toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszoną o rabaty i upusty, szacowane koszty wykończenia oraz koszty 
niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. 

Wartość zapasów ustala się w oparciu o: 

Materiały - cenę nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło 

Towary - cenę zakupu nabycia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło 

Wyroby gotowe - koszt wytworzenia, przy czym rozchód wycenia się metodą pierwsze weszło, pierwsze wyszło 

Produkty w toku produkcji – po pełnym koszcie wytworzenia. 
Przyjmuje się następujące zasady ewidencji analitycznej rzeczowych aktywów obrotowych: 

ewidencją ilościowo – wartościową objęto następujące grupy składników majątku: 
 materiały i towary, 
 produkty gotowe i półprodukty, 
 produkty w toku. 

        ewidencją ilościową objęto składniki aktywów trwałych, do których zastosowano uproszczone zasady odpisywania  ich 
wartości  w koszty. 
wartość niżej wymienionych składników majątku podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie lub wytworzeniu: 
 materiały na cele biurowe, 
 książki i czasopisma, 
 akcesoria i części zamienne do samochodów, 
 materiały na cele reprezentacji i reklamy, 
 kwiaty. 

 
Krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje)  
 
Krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje) wyceniane są na koniec okresu sprawozdawczego w wartości wynikającej z 
przemnożenia ilość akcji przez kurs akcji na zamknięciu notowań ciągłych  na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 
 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Środki pieniężne oraz ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, na rachunkach bankowych oraz depozyty 
bankowe i papiery wartościowe o terminie zapadalności do trzech miesięcy.  
 
Kapitały własne 

Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej,  

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku netto na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz ze 

sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,  

 
Wynik finansowy netto za rok obrotowy ustalony jest na podstawie prawidłowych zdarzeń gospodarczych w 
ewidencjonowanych w księgach rachunkowych i jest rachunkowo zgodny z kwotą figurującą w rachunku zysków i strat za 
rok 2010. 
 
Zobowiązania handlowe i inne 

Zobowiązania ujmuje się w księgach według kosztu historycznego łącznie z odsetkami od zobowiązań przeterminowanych.  

Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego 

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty 
otrzymania lub dokonania płatności. 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio z normalną działalnością 
Spółki. Przychody i koszty finansowe zawierają odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami i pożyczkami, 
różnice kursowe, prowizje zapłacone i otrzymane, i podobne pozycje.  
Wynik finansowy Spółki w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i 
obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i 
koszty operacyjne, wynik ostrożnej wyceny aktywów i pasywów Spółki, wynik na operacjach finansowych i 
nadzwyczajnych oraz opodatkowanie. 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 

Przychody ze sprzedaży towarów, materiałów  i usług, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i upusty są 
rozpoznawane w momencie, przeniesienia własności na kupującego.  



Przychody z tytułu najmu i dzierżawy rozpoznawane są w rachunku zysków i strat liniowo w okresie obowiązywania 
umowy dzierżawy.  

Koszty finansowe netto 

Koszty finansowania netto obejmują odsetki płatne z tytułu zadłużenia ustalone w oparciu o efektywną stopę procentową, 
odsetki należne z tytułu zainwestowanych przez Spółkę środków pieniężnych, zyski i straty z tytułu różnic kursowych oraz 
zyski i straty dotyczące instrumentach zabezpieczających, które ujmowane są w rachunku zysków i strat.  
 
Przychody z tytułu odsetek 
  
Wykazuje się w rachunku zysków i strat na zasadzie memoriałowej, uwzględniając efektywny zysk z danego składnika 
aktywów.  
Przychody z tytułu dywidend są rozpoznawane w momencie uzyskania przez Spółkę prawa do tych dywidend. 
Składniki kosztów z tytułu odsetek powstałe w związku z opłatami leasingu finansowego wykazuje się w rachunku zysków 
i strat w oparciu o efektywną stopę procentową. 
 
Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część odroczoną. Podatek od 
dochodów ujmowany jest w rachunku zysków i strat, za wyjątkiem kwot związanych z pozycjami rozliczanymi 
bezpośrednio z kapitałem własnym. W takiej sytuacji ujmuje się go w kapitale własnym. 

Podatek bieżący stanowi oczekiwane zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowanego dochodu za dany rok 
podlegającego opodatkowaniu, wyliczane przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na 
dany dzień bilansowy, oraz korekty podatku dotyczącego lat ubiegłych. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. 

Wartość odroczonego podatku dochodowego ustala się metodą bilansową, na podstawie różnic przejściowych pomiędzy 
wartością aktywów i pasywów wykazywaną w księgach rachunkowych a ich wartością dla celów podatkowych. Wartość 
wykazanego podatku odroczonego uwzględnia planowany sposób realizacji lub rozliczenia wartości bilansowej składników 
aktywów i pasywów, przy zastosowaniu stawek podatku dochodowego obowiązujących, lub zasadniczo obowiązujących na 
dzień bilansowy. 
 
Odroczony podatek dochodowy wykazywany jest w rachunku zysków i strat, z wyjątkiem operacji rozliczanych z kapitałem 
własnym, w przypadku których wpływ podatku odroczonego odnosi się bezpośrednio na kapitał własny.  
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku 
dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego z uwzględnieniem zasady ostrożności, tj. wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego jest obniżana w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do 
opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego. 
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