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Wprowadzenie 

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

kwartał 2013 r. zawiera: 

 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN za I kwartał 

2013 r., zawierające dane porównawcze za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku oraz 
na dzień 31.12.2012 roku w tym: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z 

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

 Informację dodatkową do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 

Kapitałowej SKOTAN. 

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

emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 

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

 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki SKOTAN S.A. za I kwartał 2013 r. 

zawierające dane porównawcze za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku, oraz na dzień 
31.12.2012 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym 

oraz rachunek przepływów pieniężnych.  

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 r. 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 

01.01.2013 r. 01.01.2012 r. 01.01.2013 r. 01.01.2012 r. 

        

31.03.2013 r. 31.03.2012 r. 31.03.2013 r. 31.03.2012 r. 

  w tys.  PLN w tys.  EUR 

 dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego 

  

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów 858 0 206 0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -231 -721 -55 -173 

Zysk (strata) brutto -8 050 12 915 -1 929 3 093 

Zysk (strata) netto -5 714 10 213 -1 369 2 446 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 8 693 -1 547 2 083 -371 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -3 477 476 -833 114 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 2 586 577 620 138 

Przepływy pieniężne netto, razem 7 803 -494 1 870 -118 

Aktywa, razem 64 733 61 092* 15 496 14 943* 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 024 14 669* 5 751 3 588* 

Zobowiązania długoterminowe 223 172* 53 42* 

Zobowiązania krótkoterminowe 2519 2583* 603 632* 

Kapitał własny 40 708 46 423* 9 745 11 355* 

Kapitał zakładowy 65 880 65 880* 15 771 16 115* 

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) -0,11 0,19 -0,03 0,05 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł/EUR) -0,11 0,19 -0,03 0,05 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,75 0,86 0,18 0,21 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 0,75 0,86 0,18 0,21 

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

* dane na dzień 31.12.2012 r. 
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1.2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej  SKOTAN 

Wybrane dane finansowe 

01.01.2013 r. 01.01.2012 r. 01.01.2013 r. 01.01.2012 r. 

        

31.03.2013 r. 31.03.2012 r. 31.03.2013 r. 31.03.2012 r. 

  w tys. PLN w tys.  EUR 

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 858 0 206 0 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -307 -798 -74 -191 

Zysk (strata) brutto -8 100 12 868 -1 941 3 082 

Zysk (strata) netto -5 755 10 175 -1 379 2 437 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 8 673 -1 597 2 078 -383 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej -813 1 108 -195 265 

Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej -58 -6 -14 -1 

Przepływy pieniężne netto, razem 7 802 -494 1 869 -118 

Aktywa, razem 64 803 61 149* 15 513 14 957* 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 103 14 693* 3 517 3 594* 

Zobowiązania długoterminowe 3 557 5 274* 851 1 290* 

Zobowiązania krótkoterminowe 20 524 9 419* 4 913 2 304* 

Kapitał własny 40 700 46 456* 9 743 11 363* 

Kapitał zakładowy 65 880 65 880* 15 771 16 115* 

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) -0,11 0,19 -0,03 0,05 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) -0,11 0,19 -0,03 0,05 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,75 0,86 0,18 0,21 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł/EUR) 0,75 0,86 0,18 0,21 

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

*  dane na dzień 31.12.2012 r. 
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2. Informacja dodatkowa 

2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

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

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

nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 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 kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowiącym element niniejszego 

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

kwartale 2013 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (politykach) rachunkowości. 

2.2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu jednostkowego 
sprawozdania finansowego 

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A za I kwartał 2013 r. sporządzone 
zostało zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych 

prowadzonych zgodnie z zasadami obowiązującymi jednostki prowadzące działalność 

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

rachunkowości została zachowana.  

Wyceny majątku finansowego Spółki na dzień 31 marca 2013 r. dokonano na podstawie 

wartości rynkowej, potwierdzonej wyciągiem z domu maklerskiego. 

W kwartalnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad 

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

sprawozdaniu finansowym. W I kwartale 2013 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 31.03.2013 r. - kurs 1 EURO wynosił - 4,1774 zł 
- na dzień 31.03.2012 r. - kurs 1 EURO wynosił - 4,1616 zł 

- na dzień 31.12.2012 r. - kurs 1 EURO wynosił - 4,0882 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 01-03.2013 r. wynosił 1 EURO = 4,1738 zł 

 kurs średni w okresie 01-03.2012 r. wynosił 1 EURO = 4,1750 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 31.03.2013  Miejsce ujęcia 

Wartości aktualizujące krótkoterminowy majątek 
finansowy – akt. wartości inwestycyjnych 7 786 Koszty finansowe 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w tym: 3 316  

wycena majątku finansowego 3 303 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy 

    

Rezerwa na zobowiązania  Rezerwa na zobowiązania 

Na dzień 31.03.2013 roku kurs  akcji Alchemia S.A., stanowiących główne aktywa finansowe 

SKOTAN S.A., wynosił 4 zł za akcję (kurs zamknięcia z ostatniej sesji okresu sprawozdawczego 
tj. z dnia 28.03.2013 r.). 
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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 

31-03-2013 31-03-2012   

Wartości aktualizujące krótkoterminowy 
majątek finansowy – aktualizacja wartości 
inwestycji  13 630 przychody finansowe 

Wartości aktualizujące krótkoterminowy 
majątek finansowy – aktualizacja wartości 
inwestycji 7 786  koszty finansowe 

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w 
tym: 3 316 7 034 

 rezerwa na odroczony 
podatek dochodowy 

- wycena majątku finansowego 3 303 6 950   

Zaległe urlopy 

 183 141 
rezerwa na świadczenia 
pracownicze 

Świadczenia emerytalne 18 19  

Rezerwa na zobowiązania   rezerwa na zobowiązania 

aktywa na odroczony podatek dochodowy, w 
tym: 1 438 29   

- należności wątpliwe     

- odpisy na należności     

- strata podatkowa do rozliczenia     

- grunty     

- inne 1 438 29   

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. 

Jednocześnie w dniu 6 marca 2013 roku Nadzwyczajne Walne Spółki podjęło uchwałę w 

sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela 
serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji 
akcji serii D oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D i praw do akcji serii D oraz w sprawie 
zmiany Statutu. Na mocy ww. uchwały kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 

65.880.000,00 zł do kwoty nie większej niż 72.467.998,78 zł, to jest o kwotę nie większą niż 
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6.587.998,78 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej zostanie 
dokonane poprzez emisję nie więcej niż 5.399.999 (słownie: pięć milionów trzysta 

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) nowych akcji zwykłych, 

na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej równej 1,22 zł każda. Umowy objęcia akcji powinny 
zostać zawarte w terminie do dnia 20 lipca 2013 r. O podjęciu ww. uchwały Emitent informował 

7/2013 z dnia 6 marca 2013 roku.  

Obecnie Emitent oczekuje na rejestrację ww. zmiany w Sądzie Rejestrowym. 

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 

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego miały miejsce następujące  wydarzenia mające 

znaczenie dla dalszego rozwoju spółki i realizacji jej średnioterminowych zamierzeń.  

Najważniejszym faktem z perspektywy bezpieczeństwa finansowego Spółki było odrzucenie 

przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 19 kwietnia 2013 r. apelacji AT Agrar Technik w 
sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie z powództwa 

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 ten nie był prawomocny. Odrzucenie przedmiotowej apelacji przez Sąd 

Apelacyjny uprawomocnia wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. O 
przedmiotowym zdarzeniu zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 19 

kwietnia 2013 r.  

 
Decyzja Sądu Apelacyjnego w powyższej sprawie potwierdza w sposób ostateczny stanowisko 

Zarządu Emitenta reprezentowane w sprawozdawczości finansowej Emitenta, raportach 
bieżących i okresowych, a także stanowisko Zarządu wobec zastrzeżeń biegłego rewidenta 

Spółki w opiniach biegłego do sprawozdań finansowych Spółki za lata 2009 - 2012. 
Jednocześnie korzystne dla SKOTAN S.A. rozwiązanie przedmiotowej kwestii ogranicza w istotny 

sposób kwestie ryzyk możliwości finansowania dalszej działalności badawczo – rozwojowej oraz 

operacyjnej Emitenta.  

 

W dniu w dniu 30 kwietnia 2013 r. Spółka jako beneficjent Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka pomyślnie zakończyła realizację I Etapu projektu pn. "Bio na Eko. 

Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw", 

realizowanego w ramach umowy z PARP nr UDA-POIG.01.04.00-24-007/09-00, UDA-
POIG.04.01-24-007/09-00 – Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 

Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac 
B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w Innowacyjne Przedsięwzięcia Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Projekt), składając w terminie przewidzianym w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym do oceny Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

(Regionalna Instytucja Finansująca) w Katowicach Raport Końcowy z przeprowadzonego I 

Etapu Projektu. Projekt był realizowany od 01 listopada 2009 r. do 30 kwietnia 2013 r. 
Całkowity koszt realizacji I Etapu wyniósł 15,6 mln zł, wartość otrzymanego dofinansowania – 

http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?format=detailed&bid=229
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6,6 mln zł. O podpisaniu umowy z PARP w sprawie dofinansowania ww. Projektu Spółka 
informowała w raporcie bieżącym nr 30/2009 z dnia 23 października 2009 roku. 

 

Celem głównym Projektu było przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz 
przygotowanie wdrożenia technologii hodowli drożdży paszowych na bazie degummingu i wody 

glicerynowej – biologicznego surowca powstającego przy produkcji olejów roślinnych i estru. 
Realizacja Projektu domknęła cykl produkcyjny produkcji olejów roślinnych oraz cykl 

produkcyjny biopaliw, skutecznie zagospodarowując pozostałości poprodukcyjne. 

 
Zaplanowane badania przemysłowe miały na celu przeniesienie do skali technicznej 

sprawdzonej w skali laboratoryjnej technologii utylizacji pozostałości poprodukcyjnych 
powstałych w wyniku procesów wytwarzania oleju spożywczego i biodiesla. W ramach 

realizowanego Projektu opracowano i wykonano instalację badawczą do namnażania drożdży 
paszowych Yarrowia lipolytica. Przeprowadzone wielomiesięczne badania żywieniowe 

potwierdziły korzystny wpływ drożdży na florę przewodu pokarmowego zwierząt, a także na 

stymulację wzrostu i rozwoju młodych osobników oraz ich zdrowotność i produkcyjność. 

 

Prace rozwojowe koncentrowały się na opracowaniu optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i 
technologicznych w celu potwierdzenia wcześniejszych założeń oraz na optymalizacji 

efektywności procesów namnażania w skali technicznej, przy jednoczesnym zachowaniu 

niezbędnych wskaźników ekonomicznych. Opracowany został także projekt instalacji 
wielkoprzemysłowej, multiplikującej wydajność linii doświadczalnej. Pomimo istotnych zmian w 
otoczeniu rynkowym i technologicznym projektu realizowanego na przestrzeni kilku ostatnich 
lat, wpływających na zmianę efektywności finansowej projektu, w tym znaczny wzrost kosztów 
surowca, pierwszy etap projektu zakończył się sukcesem. 

 
W wyniku realizacji Projektu SKOTAN SA osiągnął know-how produkcyjny i wdrożeniowy 

dotyczący szczepu drożdży Yarrowia lipolytica A-101 wykorzystywanego w hodowli drożdży 
paszowych na bazie wody glicerynowej i degummingu. Oprócz budowy zakładu pilotażowego 

opracowana została kompleksowa dokumentacja techniczna, procesowa i warsztatowa wraz ze 

specyfikacją techniczną konstrukcji wielkoprzemysłowej produkcji drożdży paszowych Yarrowia 
lipolytica. Efekty badań na zwierzętach hodowlanych pokazały zadowalające rezultaty w 

zakresie przyrostu masy oraz zwiększenia dobrostanu zwierząt, znacznie przekraczające 
początkowe oczekiwania, co w opinii zarządu pozwoli umieścić produkt finalny w segmencie 

"Premium". Emitent zabezpieczył sobie także prawa patentowe związane z przedmiotową 

technologią na rynkach międzynarodowych.  

 

Od stycznia 2013 r. Emitent prowadzi intensywne prace związane z budową rynku na produkty 
białkowe oparte o wytwarzane drożdże (pod marką handlową Yarrowia Technology) oraz 

rozpoznaje potencjał wdrożeń przedmiotowej technologii na rynkach międzynarodowych. 
Projekt wpisuje się w cel główny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, budując 
podwaliny pod nowe, konkurencyjne na rynku światowym produkty, podnoszące 
konkurencyjność polskiego sektora wytwórczego 

 
W ramach I Etapu Projektu osiągnięto wszelkie zakładane wskaźniki produktu i rezultatu, m.in. 

utworzono nowe miejsca pracy związane z działalnością B+R, utworzono stałą komórkę 

badawczo-rozwojową oraz dokonano nowych zgłoszeń patentowych.  

 

W wyniku realizacji Projektu Emitent osiągnął potencjał wdrożenia rozwiązań technicznych i 
wytwarzania produktów, które mogą znaleźć zastosowanie w dziedzinie przetwórstwa 

biologicznych surowców odpadowych. 

 

http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?format=detailed&bid=229
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W Raporcie Końcowym do Regionalnej Instytucji Finansującej Spółka przedstawia wyniki 
zrealizowanych 17 zadań badawczych, rozlicza otrzymaną pomoc finansową oraz wnioskuje o 

zgodę na rozpoczęcie II Etapu - fazy inwestycyjnej Projektu i uruchomienie środków 

przyznanych Spółce na realizację fazy wdrożeniowej Projektu (6,7 mln zł). Rezultatem II Etapu 
Projektu, który zgodnie z harmonogramem ma się rozpocząć w III kwartale 2013 r., będzie 

wdrożenie do produkcji drożdży paszowych poprzez budowę zakładu produkcyjnego. Budowa i 
uruchomienie pełnoprzemysłowej instalacji do produkcji drożdży Yarrowia lipolytica o 

wydajności do 6 000 ton rocznie ma się zakończyć w III kwartale 2014 r. 

 

Ponadto w dniu 30 kwietnia 2013 roku Spółka pozyskała informację o opublikowaniu przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) listy projektów rekomendowanych do 
dofinansowania, złożonych w konkursie do Działania 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz 

przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty 
rozwojowe, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  

Na liście projektów rekomendowanych znalazło się 5 projektów, w których SKOTAN SA 

występuje w charakterze członka konsorcjum naukowego: 

1) „Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny do stosowania w zespole stopy 

cukrzycowej” nr POIG.01.03.01-02-048/12. Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i 
prac rozwojowych przez konsorcjum składające się z Instytutu Immunologii i Terapii 

Doświadczalnej PAN oraz SKOTAN SA. Celem badań przewidzianych w projekcie będzie 

opracowanie multiwalentnego preparatu oczyszczonych bakteriofagów dla patogenów 
bakteryjnych do zastosowania w profilaktyce zakażeń bakteryjnych w zespole stopy 

cukrzycowej. W wyniku realizacji Projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy produkt - 
innowacyjny bakteriofagowy preparat profilaktyczny. 

Beneficjentem projektu jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, im. Ludwika 
Hirszfelda PAN, natomiast SKOTAN występuje w roli konsorcjanta biznesowego. Zgodnie z 

regulaminem przedmiotowego konkursu, przyznane dofinansowanie w wysokości 6 188 704,00 

zł trafi w całości do Beneficjenta, natomiast SKOTAN w zamian za wyłączne prawa majątkowe 
do wyników przeprowadzonych badań przemysłowych i prac rozwojowych zobowiązał się do 

pokrycia wkładu własnego w wysokości 1 653 600,00 zł kosztów kwalifikowanych projektu. 
Konsorcjant biznesowy  w przypadku sukcesu naukowego i uzasadnienia ekonomicznego 

zobowiązany jest do wdrożenia wyników projektu w terminie do 3 lat po jego zakończeniu. 

2) „Opracowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu 
kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe” nr POIG.01.03.01-02-

045/12. Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum 
składające się z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz SKOTAN SA. Celem działań 

przewidzianych w projekcie będzie zbadanie właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych 

nowoodkrytego związku tiadiazolowego w celu określenia jego zastosowania jako selektywnego 
środka bójczego do zastosowania przeciw kleszczom. Z wstępnych wyników badań 

laboratoryjnych wynika, iż związek działa selektywnie na roztocza  jednak bez oddziaływania na 
inne owady. Jest to unikalna właściwość, pozwalająca perspektywicznie wykorzystać odkrycie 

na wielu płaszczyznach. Wybór kierunku badań jest uzasadniony istotnością i tempem wzrostu 
zachorowań na choroby kleszczowe oraz faktem opanowania właściwie całego terenu Europy 

przez kleszcze. Opracowany preparat będzie unikalnym na rynku, nowym rozwiązaniem, które 

będzie znakomitą alternatywą do obecnie stosowanych metod ograniczania populacji kleszczy, 
poprzez nieselektywne opryski za pomocą pestycydów.  

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, natomiast SKOTAN występuje 
w roli konsorcjanta biznesowego. Zgodnie z regulaminem przedmiotowego konkursu, przyznane 

dofinansowanie w wysokości 10 393 379,10 zł trafi w całości do Beneficjenta, natomiast 

SKOTAN w zamian za wyłączność  praw majątkowych do wyników przeprowadzonych badań 
przemysłowych i prac rozwojowych zobowiązał się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 
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2 816 144,00 zł kosztów kwalifikowanych projektu. Konsorcjant biznesowy  w przypadku 
sukcesu naukowego i uzasadnienia ekonomicznego zobowiązany jest do wdrożenia wyników 

projektu w terminie do 3 lat po jego zakończeniu. 

3) „Nowy środek biobójczy z funkcją blokowania cyklu rozrodczego Varroa destructor do walki z 
warrozą pszczoły miodnej” nr POIG.01.03.01-02-047/12. Projekt zakłada realizację badań 

przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum składające się z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie oraz SKOTAN SA. Celem badań przewidzianych w projekcie będzie 

opracowania nowego warroacydu na bazie nowoodkrytego związku z rodziny  tiadiazoli wraz 

z zaproponowaniem metod jego podawania, określeniem ewentualnych skutków ubocznych - 
dla pszczół i ich produktów (szczególnie miodu), ludzi oraz innych zwierząt. W wyniku realizacji 

projektu zostanie opracowany innowacyjny preparat do zwalczania pasożytów pszczół, 
pozwalający ograniczyć straty związane z wymieraniem rodzin pszczelich zaatakowanych przez 

warrozę, jedną z najgroźniejszych i wysoce zaraźliwych chorób pszczoły miodnej. 

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, natomiast SKOTAN występuje 

w roli konsorcjanta biznesowego. Zgodnie z regulaminem przedmiotowego konkursu, przyznane 

dofinansowanie w wysokości 10 449 440,00 zł trafi w całości do Beneficjenta, natomiast 
SKOTAN w zamian za wyłączne prawa majątkowe do wyników przeprowadzonych badań 

przemysłowych i prac rozwojowych zobowiązał się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 
2 912 810,00 zł kosztów kwalifikowanych projektu. Konsorcjant biznesowy  w przypadku 

sukcesu naukowego i uzasadnienia ekonomicznego zobowiązany jest do wdrożenia wyników 

projektu w terminie do 3 lat po jego zakończeniu. 

4) „Innowacyjna technologia otrzymywania kwasu 9-dekenowego oraz 1-dekenu z biomasy z 

wykorzystaniem nowej generacji katalizatorów metatezy” nr POIG.01.03.01-02-065/12. Projekt 
zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum składające się z 

Uniwersytetu Warszawskiego oraz SKOTAN SA. Celem niniejszego projektu jest opracowanie i 
wdrożenie technologii syntezy wysokocennych związków tj. kwasu 9-dekenowego oraz 1-

dekenu, o szerokim zastosowaniu w różnych gałęziach przemysłu chemicznego, z 

wykorzystaniem biomasy (kwas oleinowy lub jego ester pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego) w procesie etenolizy. Wiele produktów, które mogą zostać wytworzone z 9-DA 

oraz 1-dekenu jest obecnie otrzymywane z pochodnych ropy naftowej. Wysokie temperatury i 
ciśnienia niezbędne w trakcie przerobu ropy naftowej znacznie wpływają na koszt jej 

przetworzenia, a co za tym idzie, na koszt wytworzonych z niej chemikaliów. W ramach projektu 

zakładane jest opracowanie efektywnego i ekonomicznego sposobu prowadzenia etenolizy w 
skali wielkolaboratoryjnej.  

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Warszawski, natomiast SKOTAN występuje w roli 
konsorcjanta biznesowego. Zgodnie z regulaminem przedmiotowego konkursu, przyznane 

dofinansowanie w wysokości 5 562 180,00 zł trafi w całości do Beneficjenta, natomiast SKOTAN 

w zamian za wyłączne prawa majątkowe do wyników przeprowadzonych badań przemysłowych 
i prac rozwojowych zobowiązał się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 1 601 130,00 zł 

kosztów kwalifikowanych projektu. Konsorcjant biznesowy  w przypadku sukcesu naukowego i 
uzasadnienia ekonomicznego zobowiązany jest do wdrożenia wyników projektu w terminie do 3 

lat po jego zakończeniu. 

5) „Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do 

otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice” nr POIG.01.03.01-02-

080/12. Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum 
składające się z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz SKOTAN SA. Celem projektu 

jest wykorzystanie żywych komórek drożdży Yarrowia lipolytica i D. hansenii oraz pozyskanych z 
nich enzymów i toksyn killerowych do otrzymywania handlowych preparatów przydatnych w 

przemyśle żywnościowym, paszowym i agrotechnice. Uzyskane w toku realizacji projektu 

produkty, to zarówno komercyjne formy stale i płynne, enzymów hydroliytycznych  
wydzielonych z drożdży Yarrowia lipolytica, jak i otrzymane przy ich udziale hydrolizaty białek i 

tłuszczu mleka. Komórkowe preparaty drożdży D. hansenii lub pozyskane z nich ekstrakty 
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zawierające toksyny killerowe wykorzystane zostaną do oprocawania preparatu 
przeciwgrzybicznego stosowanego w przemysłowych uprawach jabłoni, winorośli i truskawek. 

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, natomiast SKOTAN 

występuje w roli konsorcjanta biznesowego. Zgodnie z regulaminem przedmiotowego konkursu, 
przyznane dofinansowanie w wysokości 7 084 600,00 zł trafi w całości do Beneficjenta, 

natomiast SKOTAN w zamian za wyłączne prawa majątkowe do wyników przeprowadzonych 
badań przemysłowych i prac rozwojowych zobowiązał się do pokrycia wkładu własnego w 

wysokości 1 821 080,00 zł kosztów kwalifikowanych projektu. Konsorcjant biznesowy  w 

przypadku sukcesu naukowego i uzasadnienia ekonomicznego zobowiązany jest do wdrożenia 
wyników projektu w terminie do 3 lat po jego zakończeniu. 

Pomyślna realizacja powyższych projektów umożliwi rozwój Emitenta na zupełnie nowych 
rynkach. Zgodnie ze strategią maksymalnego wykorzystania środków pomocowych na rozwój 

badań i rozwoju stosunkowo niewielkim kosztem spółka zapewniła sobie dostęp do wyników 
badań i produktów o łącznym koszcie wytworzenia ponad 50 mln zł. Zarząd Spółki zwraca 

jednak uwagę, że z uwagi na wpisane w przedmiotowe projekty ryzyka naukowe, do momentu 

zakończenia wszystkich przewidzianych zadań badawczych i określenia stopnia realizacji 
zakładanych założeń, wpływ realizacji przedmiotowych projektów na długoterminową sytuację 

Spółki nie jest, w opinii Zarządu, na chwilę obecną jednoznacznie możliwy do określenia.  

 

W ramach dalszych starań dotyczących pozyskiwania dofinansowania na rozwój działalności 

badawczo – rozwojowej w maju 2013 r. w ramach konkursu DEMONSTRATOR 
+organizowanego przez NCBiR w konsorcjum z Hydromet Sp. z o.o., Instytutem Niskich 

Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Politechniką Wrocławską SKOTAN SA złożył 
wniosek dotacyjny dotyczący przygotowania technologii i postawienia instalacji demonstracyjnej 

do odzyskiwania lantanowców z odpadów zawierających luminofory. 

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

Spółka SKOTAN S.A. na dzień 31.03.2013 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 01.01.2013 r. do 
31.03.2013 r. 

Działalność Grupy od początku 2013 roku koncentrowała się na przede wszystkim na rozwijaniu 
działalności naukowo-badawczej, w szczególności związanej z ostatnim etapem realizacji 

„Projektu drożdżowego”, prowadzeniem zadań badawczych związanych z innymi projektami 
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badawczo – rozwojowymi realizowanymi w ramach podpisanych umów o dofinansowanie 
projektów z PARP lub NCBiR. Grupa ustawicznie kontynuuje także prace studyjne związane z 

potencjalnymi projektami wpisującymi się w średniookresową strategię Spółki oraz wejściiem w 

obszary związane z działalnością doradczo – konsultingową.  

 

Do istotnych wydarzeń dla rozwoju dalszej działalności Grupy w pierwszym kwartale 2013 r.  
zaliczyć należy podpisanie w dniu 28 lutego 2013 r.  z Polską Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (PARP) umowy o dofinansowanie Projektu 

bakteriofagowego. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację 
Projektu ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

2007-2013 oraz 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. Przedmiotowy Projekt realizowany będzie w 
Czechowicach – Dziedzicach w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi 

priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. 

 
Projekt - jak wskazano w raporcie bieżącym nr 11/2012 - 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. O 
zawarciu ww. umowy Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 28 lutego 

2013 r. 

 

W dniu 4 lutego 2013 r. Jednostka Dominująca podpisała umowę z West Technology & Trading 
Polska Sp. z o.o. o wykonawstwo "pod klucz"- zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i rozruch 

instalacji badawczej pn. "Wykorzystanie odpadowego wodoru do celów energetycznych" 

(Instalacja) realizowanej w ramach projektu budowy instalacji wykorzystania odpadowego 
wodoru do celów energetycznych. W zakres przedmiotu Umowy wchodzi w szczególności 

opracowanie dokumentacji w tym m.in. koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
dokumentacja techniczno-technologiczna, dokumentacja odbiorczej dla wykonanej instalacji, 

dokumentacja z pomiarów parametrów technicznych, wykonanie prac budowlano-montażowych 

instalacji eksperymentalnej, zakup i wykonanie obiektów technologicznych, zakup elementów 
instalacji pomocniczych, wykonanie elementów modeli do badań i testów oraz wykonanie prac 

budowlano-montażowych pod instalację eksperymentalną. Wykonawca wykona przedmiot 
Umowy siłami własnymi oraz przy pomocy podwykonawców, przy czym za działania i 

zaniechania Podwykonawców odpowiada Wykonawca.  

 
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. O 
zawarciu ww. umowy Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 2/2013 z dnia 4 lutego 

2013 r. 

Z perspektywy zaawansowania projektu wodorowego jest to kluczowa umowa wykonawcza. Jej 
realizacja pozwoli na powstanie instalacji pilotażowej do spalania zanieczyszczonego wodoru, 

której pozytywny wynik powinien zaowocować wdrożeniem na skalę kilkukrotnie większą na 
terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn.  

W ramach starań o kolejne dotacje naukowo badawcze w styczniu 2013 r. w konsorcjum z 

Politechniką Wrocławską SKOTAN SA jako lider konsorcjum naukowo – przemysłowego złożył 
do oceny formalnej Projekt „Degradacja azbestu do postaci użytkowych produktów rynkowych” 
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SKOTAN SA w Konkursie Programu Badań Stosowanych organizowanym cyklicznie przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest wytworzenie unikalnej technologii 

fizyczno-chemicznego unieszkodliwiania azbestu, stanowiącego w UE problem ekologiczny.  

Oprócz wytworzenia technologii Konsorcjum planuje przeprowadzić jej pogłębione badania na 
modelu w skali wielkolaboratoryjnej/ułamkowo technicznej. 

Poniżej Emitent zamieszcza ogólne (tabelaryczne) podsumowanie starań o 
dofinansowanie projektów badawczo – rozwojowych – Przyznane dofinansowania 

trwających lub rozpoczynających się projektów: 

 

  
Nazwa projektu 

Koszt 
kwalifikowa
ny 

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 



 

 

 QSr I/2013 

17 

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 

 

Ponadto Jednostka dominująca jest jedynym partnerem przemysłowym w zatwierdzonych do realizacji projektach 
konsorcyjnych, uzyskując wyłączne prawo do komercjalizacji wyników projektów: 

 

 

 

NCBiR 
        

1. 

 

„Innowacyjny bakteriofagowy preparat 
ochronny do stosowania w zespole 
stopy cukrzycowej” nr 
POIG.01.03.01-02-048/12. 

 

7 881 100,00    

 

 

6 188.707,00 

 

Umowa podpisywana przez 
Konsorcjanta 
Naukowego 

2. 

 

Opracowanie nowego tiadiazolowego 
środka biobójczego do 
zastosowania w zwalczaniu 
kleszczy przenoszących istotne 
epidemiologiczne choroby 
odkleszczowe 

 

13 209 523,10 

 

10 393 379,10    

 

Umowa podpisywana przez 
Konsorcjanta 
Naukowego 

3. 

Nowy środek biobójczy z funkcją 
blokowania cyklu rozrodczego 
Varroa destructor do walki z 
warrozą pszczoły miodnej 

 

13 412 250,00    

 

10 499 440,00    

 

Umowa podpisywana przez 
Konsorcjanta 
Naukowego 

4. 

Innowacyjna technologia otrzymywania 
kwasu 9-dekenowego oraz 1-
dekenu z biomasy z 
wykorzystaniem nowej generacji 
katalizatorów metatezy 

 

7 163 310,00    

 

 

5 562 180,00 

Umowa podpisywana przez 
Konsorcjanta 
Naukowego 

5.  

Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. 
hansenii, enzymów oraz toksyn 
killerowych do otrzymywania 
preparatów przydatnych w 
przemyśle i agrotechnice 

 

8 946 380,00 

 

7 084 600,00 

 

Umowa podpisywana przez 
Konsorcjanta 
Naukowego 
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3.2. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi 
miesiącami roku obrotowego 

Spółka dominująca zakończyła ostatecznie prace zmierzające do uruchomienia pierwszego 
etapu inwestycji opisanej w strategii krótkoterminowej (instalacja produkcyjna drożdży 

paszowych). Składając raport końcowy związany z rozliczeniem otrzymanej dotacji do Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SKOTAN SA zawnioskowała o uruchomienie przyznanej w 
2009 r. całości dofinansowania etapu wdrożeniowego.  

 

Ryzyka związane z dalszym rozwojem projektu drożdżowego dotyczą klasycznych ryzyk 

rynkowych związanych z koniecznością zbudowania rynku dla nowej, unikalnej marki 

produktowej w segmencie Premium. Budowanie popytu wraz z jego wszystkimi elementami 
składowymi, siecią dystrybucji, powiązań kooperacyjnych, informacji naukowej, promocji i 

reklamy na dojrzałym rynku dodatków paszowych jest zadaniem trudnym i długoterminowym. 
Wraz z planowaniem zwiększenia mocy wytwórczych spółka rozbudowuje moce sprzedażowe 

oraz kontynuuje prowadzenie badań nad nowymi, pochodnymi produktami innowacyjnymi na 
bazie wytwarzanych drożdży. Wsparciem dla tych działań są także realizowane umowy 

dotyczące podbicia własności probiotycznych wytwarzanych produktów oraz wytwarzania łatwo 

przyswajalnego białka w płynie.  

 

Jeżeli chodzi o inne projekty badawczo – rozwojowe Grupy realizowane przez SKOTAN SA, 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.   

 

Grupa 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. 

3.3. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta 

W skład Grupy Kapitałowej SKOTAN S.A. na dzień 31 marca 2013 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 
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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 

 

Skotan – Ester Sp. z o.o., podmiot z Grupy Kapitałowej SKOTAN S.A., z uwagi na zmianę 

strategii średniookresowej Grupy stanowi w chwili obecnej przedmiot oferty sprzedaży przez 
SKOTAN S.A. i przeznaczony jest do zbycia na rzecz podmiotów zewnętrznych.  

 

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

W I kwartale 2013 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SKOTAN.  

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 2013. 

 

 

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 

kwartalnego - (14.11.2012 r.) 

Zmiana w 
liczbie 

akcji/głosów 

Stan na dzień przekazania 
niniejszego raportu kwartalnego  

(15.05.2013 r.) 

liczba akcji 
/ głosów 

udział 
procentowy w 

kapitale 
zakładowym / 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

liczba akcji / 
głosów 

udział 
procentowy w 

kapitale 
zakładowym / 
ogólnej liczbie 
głosów na WZ 

Roman Krzysztof 
Karkosik wraz z 
podmiotami 
zależnymi  

17 782 600  32,93%  

 

0 17 782 600 32,93% 

Grażyna Wanda 8 799 603   16,29%  8 799 603 16,29% 
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Karkosik* 0 

 

KREZUS* 2 725 349  5,05% 
 

+ 850 383 
3 575 732 6,62% 

* dawniej Narodowy Fundusz Inwestycyjny KREZUS 

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

Lp 
Imię i 

nazwisko 
Stanowisko 

Liczba akcji 
na dzień 

przekazania 
poprzednieg

o raportu 
kwartalnego
(14.11.2012) 

Zmiana 

Liczba akcji na 
dzień 

przekazania 
niniejszego 

raportu 
kwartalnego 

(15.05.2013 r.) 

1 
Marek 
Pawełczak 

Prezes Zarządu 200 975 + 10.000 210 975 

2 
Wojciech 
Sobczak 

- do 7 grudnia 2012 
r. Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

- od 7 grudnia 2012 
r. Wiceprezes 
Zarządu 

15 000 + 5.000  20.000 

3 Jacek Kostrzewa 
Przewodniczący 
Rady Nadzorczej 

1 0 1 

4 

Roman Krzysztof 
Karkosik (wraz z 
podmiotami 
zależnymi) 

Wiceprzewodniczący 
Rady Nadzorczej 

 

17 782 600 

 

0 

 

17 782 600 

5 Karina Wściubiak 
Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 0 

      

6 
Jakub 
Nadachewicz 

Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 0 

7. 
Małgorzata 
Krauze 

Członek Rady 
Nadzorczej od 7 
grudnia 2013 r. 

0 0 0 

 

W dniu 9 kwietnia 2013 r. Emitent otrzymał od Pana Marka Pawełczaka, pełniącego funkcję 

Prezesa Zarządu Emitenta, zawiadomienie o nabyciu w dniu 9 kwietnia 2013 r. w transakcji 
zwykłej sesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10 000 akcji SKOTAN 

S.A. O otrzymaniu ww. zawiadomienia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2013 z 
dnia 9 kwietnia 2013 r.  

 
W dniu 10 kwietnia 2013 r. Emitent otrzymał od Pana Wojciecha Sobczaka, pełniącego funkcję 

Wiceprezesa Zarządu Emitenta, zawiadomienie o nabyciu w dniach 3, 4 oraz 9 kwietnia 2013 r. 

nabyła łącznie 4 000 akcji SKOTAN S.A. O otrzymaniu ww. zawiadomienia Spółka informowała 
w raporcie bieżącym nr  11/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.  

 
Ponadto w dniu 25 kwietnia 2013r. otrzymał od Pana Wojciecha Sobczaka, pełniącego funkcję 

Wiceprezesa Zarządu Emitenta, kolejne zawiadomienie o nabyciu w dniu 24 kwietnia 2013r. 

1000 akcji SKOTAN S.A. O otrzymaniu ww. zawiadomienia Spółka informowała w raporcie 
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bieżącym nr 13/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r.  
 

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 19 kwietnia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucił apelację AT Agrar Technik w 

sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. Odrzucenie 
przedmiotowej apelacji przez Sąd Apelacyjny uprawomocnia wyrok Sądu Okręgowego w 

Warszawie z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie z powództwa 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 ten nie był 

prawomocny. O przedmiotowym zdarzeniu zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 
12/2013.  

W związku z odrzuceniem apelacji, o której mowa powyżej obecnie SKOTAN S.A. lub jednostka 
od niego zależna nie jest stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym 

dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań 

albo wierzytelności SKOTAN S.A lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi, co 
najmniej 10 % kapitałów własnych SKOTAN S.A. 

SKOTAN S.A lub jednostka od niego zależna nie jest również stroną dwu lub więcej postępowań 
toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem 

administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość 

stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych SKOTAN S.A. 

 

 

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

W I kwartale 2013r. Emitent i jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń kredytu, 
pożyczek i gwarancji. 

3.10. 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 31.12.2012r. – 35 osób 

na dzień 31.03.2012r. – 38 osób 

http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?format=detailed&bid=229
http://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?format=detailed&bid=229
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b/ sytuacja majątkowa : 

 

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI  

  

Rentowność  majątku  (ROA) (%) I kwartał 2013 

wynik finansowy netto x 100 
 -8,88 

 aktywa ogółem  

Komentarz 

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

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

   

Rentowność  kapitału własnego  (ROE) (%) I kwartał 2013 

wynik finansowy netto x 100  
-14,14 

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. 

 

Wzrost zatrudnienia w Grupie spowodowany jest dynamicznym rozwojem projektów badawczo 

– rozwojowych na których finansowanie SKOTAN SA otrzymała dofinansowanie w ostatnich 
kwartałach działalności.  

 

3.11. 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.  

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 stały rozwój kolejnych projektów 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 instalacji drożdżowej oraz 
zwiększanie skali badań w nowych projektach następował wzrost kosztów działalności, nie 

znajdujących jeszcze odzwierciedlenia po stronie przychodowej.  

 

Na kształtowanie się wyniku operacyjnego kolejnych okresów wpływ będzie miała także 
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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 ważący 

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, 

kosztów prowadzonej działalności 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.  
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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), 

ocena przez PARP zlożonego raportu z realizacji pierwszego projwku badawczo – naukowego 

realizowanego w ramach POIG 1.4 4.1, zgoda PARP na dofinansowanie budowy dużej instalacji 
produkcyjnej drożdży paszowych Yarrowia Lipolytica oraz realizacja budowy doświadczalnej 

instalacji wodorowej w Kędzierzynie Kożlu.   

4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  

4.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej 
Stan na 

31.03.2013 

Stan na 
31.12.2012 

Stan na 
31.03.2012 

   w tys. zł 

Aktywa     

Aktywa trwałe 18 077 13 788 17 926 

Wartości niematerialne 685 685 685 

Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek 
gospodarczych 10 

10 
10 

Rzeczowe aktywa trwałe 14 552 10 761 15 501 

Nieruchomości inwestycyjne 1 239 1 313 1 534  

Inwestycje w jednostkach zależnych    

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą 
praw własności  

 
 

Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 11 11 11 

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek 11 11 11 

Należności długoterminowe    

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek    

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 438 862 29 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 143 146 156 

Aktywa obrotowe 46 726 47 361 58 504 

Zapasy 1 2 2 

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 310 48 241 

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek 310 48 241 

Należności z tytułu bieżącego podatku  i zus 1 656  271 

Pozostałe należności krótkoterminowe 43 1 041 68 
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- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek 43 1 041 68 

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 31 040 40 800 57 340 

- od jednostek powiązanych 31 040 40 800 57 340 

- od pozostałych jednostek    

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 13 254 5 451 61 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 421 19 520 

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży    

Aktywa razem 
 

64 803 61 149 76 429 

    

Pasywa    

Kapitał własny 40 700 46 456 64 622 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki 
dominującej 65 880 

 

65 880 65 880 

Kapitał podstawowy 65 880 65 880 65 880 

Akcje / udziały własne    

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 141 582 

 

141 582 141 582 

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice 
kursowe z konsolidacji  

 
 

Pozostałe kapitały 153  153 153 

Niepodzielony wynik finansowy (166 914) (161 159) (142 993) 

- zysk (strata) z lat ubiegłych (161 159) (153 167) (153 168) 

- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający 

(5 755) 

 

10 175 akcjonariuszom jednostki dominującej (7 992) 

Udziały mniejszości    

Zobowiązania 24 103 14 693 11 807 

Zobowiązania długoterminowe 3 557 5 274 11 038 

Długoterminowe kredyty i pożyczki    

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek    

Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 223 172 5 

Pozostałe zobowiązania długoterminowe    

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek    

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 316 5 084 7 034 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 18 18 19 

Pozostałe rezerwy długoterminowe    

Dotacje rządowe    

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0 3 980 

Zobowiązania krótkoterminowe 20 524 9 419 769 
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Krótkoterminowe kredyty i pożyczki    

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek    

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe 148 130 23 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 967 2 313 213 

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek 1 967 2 313 213 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego    

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 470 142 392 

- od jednostek powiązanych    

- od pozostałych jednostek 470 142 392 

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 183 183 141 

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe    

Dotacje rządowe 17 774 6 638  

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 13  

Zobowiązania związane z aktywami trwałymi 
przeznaczonymi do sprzedaży  

 
 

Pasywa razem 64 803 61 149 76 429 
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4.2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 
 

I kwartał 
2012 

Rok             
2012 

 
I kwartał         

2012 

Sprawozdanie z całkowitych dochodów 

 01.01.2013 01.01.2012   01.01.2012  

     

 31.03.2013 31.12.2012   31.03.2012  

 w tys.  zł 

Działalność kontynuowana      

Przychody ze sprzedaży 858     

- od jednostek powiązanych      

Przychody ze sprzedaży produktów      

Przychody ze sprzedaży usług  856     

Przychody ze sprzedaży towarów i 
materiałów 2     

Koszt własny sprzedaży      

- od jednostek powiązanych      

Koszt sprzedanych produktów      

Koszt sprzedanych usług      

Koszt sprzedanych towarów i 
materiałów      

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 858  0  0 

Koszty sprzedaży      

Koszty ogólnego zarządu 5 693  17 993  1 433 

Pozostałe przychody operacyjne 4 616  7 397  721 

Pozostałe koszty operacyjne 88  648  86 

Udział w zyskach jednostek     
rozliczanych metodą praw własności      

Koszty restrukturyzacji      

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (307)  (11 244)  (798) 

Przychody finansowe 78  3 639  13 783 

Koszty finansowe 7 870  476  118 

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

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (8 100)  (8 081)  12 868 

Podatek dochodowy (2 344)  (89)  2 693 

Zysk (strata) netto z działalności 
kontynuowanej (5 755)  (7 992)  10 175 
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Działalność zaniechana      

Zysk / strata netto z działalności 
zaniechanej      

Zysk (strata) netto (5 755)  (7 992)  10 175 

Zysk (strata) netto przypadający: (5 755)  (7 992)  10 175 

- akcjonariuszom podmiotu 
dominującego (5 755)  (7 992)  10 175  

- akcjonariuszom mniejszościowym      

Zysk (strata) netto (zanualizowany) (5 755)  (7 992)  10 175 

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

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,11  -0,15  0,19 

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

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł) -0,11  -0,15  0,19 

 

 

 

 

4.3. Skonsolidowane zestawienie  całkowitych dochodów 

Inne całkowite dochody 

01-01-2013 01-01-2012 

31-03-2013 31-03-2012 

Zysk (strata) netto (5 755) 10 175 

Wycena instrumentów finansowych   

Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów finansowych   

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   

Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu   

Całkowite dochody ogółem (5 755) 10 175 

przypadające:   

Akcjonariuszom jednostki dominującej (5 755) 10 175 

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 01.01.2012 roku   65 880  141 735   (153 168) 54 448   54 448  

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości               

Korekta błędu podstawowego               

Saldo po zmianach   65 880  141 735   (153 168) 54 448   54 448   
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2012 

roku           -      -    

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny           -      -    

Inwestycje dostępne do sprzedaży:          

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

- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży          

Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:          

- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny          

- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu          

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

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą          

korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem Spółki zależnej 
Eurochem          

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale 
własnym          

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku      (7 992) (7 992)  (7 992) 

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 
31.12.2012 roku      (7 992) (7 992)  (7 992)  

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 31.12.2012 roku   65 880  141 735   (161 159) 46 456  46 456 

           

Saldo na dzień 01.01.2013 roku   65 880 141 735  (161 159) 46 456  46 456 

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości          

Korekta błędu podstawowego          

Saldo po zmianach   65 880 141 735  (161 159) 46 456  46 456 

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2013 
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          

Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale 
własnym          

Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2013 roku      (5 755) (5 755)  (5 755) 

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 
31.03.2013 roku      (5 755) (5 755)  (5 755) 

Dywidendy          

Wyemitowany kapitał podstawowy          

Wyemitowane opcje zamienne na akcje          

Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)          

Inne          

Podział wyniku finansowego          

Saldo na dzień 31.03.2013 roku   65 880 141 735  (166 915) 40 700  40 700 



4.5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

 

 

I kwartał 
2013  

 

01-01-2013 

31-03-2013 

 

I kwartał 
2012 

 

01-01-2012 

31-03-2012 

  w tys.  zł 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  

Zysk brutto  przed opodatkowaniem -8 100 12 868 

Korekty: 9 626 -13 599 

Amortyzacja wartości niematerialnych   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy   

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych 
aktywów trwałych   

Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych i 
nieruchomości inwestycyjnych 1 761 88 

(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 7 853 -13 688 

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych   

Koszty odsetek 12 1 

Otrzymane odsetki   

Otrzymane dywidendy   

Zysk ze zbycia jednostki zależnej   

Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed 
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 1 526 -731 

Zmiana stanu zapasów 1 -1 

Zmiana stanu należności -920 -91 

Zmiana stanu zobowiązań -63 287 

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych 8 384 2 180 

Inne korekty -2 599 -548 

Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności 
operacyjnej 6 329 1 096 

Zapłacone odsetki   

Zapłacony podatek dochodowy   

    Podatek odroczony -2 344 -2 693 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 673 -1 597 

Wydatki na nabycie wartości niematerialnych   
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Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych   

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych -5 377 -11 

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych   

Inne wydatki inwestycyjne   

Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych   

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych   

Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży   

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do 
sprzedaży   

Wydatki na nabycie aktywów finansowych 

  przeznaczonych do obrotu 

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 

1 920 536 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 2 644 583 

Pożyczki udzielone   

Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych   

Otrzymane odsetki   

Otrzymane dywidendy   

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności 
inwestycyjnej -813 1 108 

Wpływy netto z tytułu emisji akcji   

Nabycie akcji własnych   

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

Wykup dłużnych papierów wartościowych   

Inne wypływy  11 

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek   

Spłaty kredytów i pożyczek   

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -33 -3 

Odsetki zapłacone -12 -1 

Inne wydatki -13 -13 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -58 -6 

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 7 802 -494 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 5 452 556 

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych   

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 13 254 62 
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4.6. Skonsolidowane pozycje pozabilansowe 

Pozycje pozabilansowe 

 

stan na 
2013-03-31 

 

stan na  
2012-12-31 

  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 2 811 9 413 252 158 1576 17 836 

Zwiększenia, w tym:   8 121 359 526 1 014 

–  nabycie   8 121 3 526 658 

–  przemieszczenie wewnętrzne     356  356 

–  inne        

Zmniejszenia, w tym:   359    359 

–  likwidacja        

–  aktualizacja wartości        

–  sprzedaż        

   sprzedaż Eurochem        

–  przemieszczenie wewnętrzne   359    359 

–  inne        

Wartośd brutto na koniec 
okresu 

3 626 2 811 9 062 373 517 2 102 18 491 

Umorzenie na początek okresu  1 6 142 176 113  7 075 
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Zwiększenia  158 1 513 8 88  1 767 

Zmniejszenia, w tym:   82    82 

–  likwidacja        

–  sprzedaż        

–  przemieszczenie wewnętrzne   82    82 

–  inne        

Umorzenie na koniec okresu  802 7 573 184 201  8 760 

Odpisy na początek okresu        

Wartośd netto na początek 
okresu 

3 626 2 167 3 271 76 45 1 576 10 761 

Odpisy na koniec okresu        

Wartośd netto na koniec okresu 3 626 2 009 1 489 189 316 2 102 9 731 

        

 

 
     

 
 

 

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  40 800    40 800 

a) Zwiększenia, w tym:       

 –  nabycie       

 –  aport       

 –  aktualizacja wartości       

 –  inne       

b) Zmniejszenia, w tym:  9 760    9 760 

 –  sprzedaż  520    520 

 –  aport       

 –  aktualizacja wartości  9 240    9 240 

 –  inne       

 Przemieszczenia       

2. Wartośd na koniec okresu  31 040    31 040 
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NOTA NR 3 

 

Struktura kosztów finansowych 

 

Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2013 I kwartał 2012 

    

1. Odsetki 17 8 

a) od jednostek powiązanych   

b)  od pozostałych jednostek 17 8 

2. Strata ze zbycia inwestycji   

3. Aktualizacja wartości inwestycji 7 760  

- wycena akcji  7 760  

4. Inne 13 116 

 Koszty finansowe ogółem 7 870 117 

 

 

 

 

 

NOTA NR 4 

 

Struktura przychodów finansowych 

 

Lp. Wyszczególnienie I kwartał 2013 I kwartał 2012 

    

1. Odsetki 71 72 

a) od jednostek powiązanych   

b)  od pozostałych jednostek 71 72 

2. Zysk ze zbycia inwestycji   

3. Aktualizacja wartości inwestycji  13 567 

- wycena akcji   13 567 

4. Inne 6  

 Przychody finansowe ogółem 77 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 6 816 16 101 4 974 17 778 

a) długoterminowe     

 dotacje     

b) krótkoterminowe 6 816 16 10 4 974 17 778 

- Koszt badania sprawozdao finansowych 13  9 4 

-       Inne 165 466 122 509 

 Razem 6 816 16 101 4 974 17 778 
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5. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe  
SKOTAN S.A. wg. PSR 

Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe spółki SKOTAN S.A. za okres sprawozdawczy od 

dnia 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o 

rachunkowości. Zawiera dane porównawcze za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku, 
oraz na dzień 31.12.2012 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w 

kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.  

5.1. Bilans 

Bilans 

stan na dzień  
31.03.2013 

stan na 
dzień   

31.12.2012 

Stan na 
dzień 

31.03.2012 

  w tys. zł 

Aktywa    

A. Aktywa trwałe 18 041 13 715 17 715 

I. Wartości niematerialne i prawne 685 685 685 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 10 795 7 003 11 741 

III. Należności długoterminowe 1 350 1 335 1 245 

1. Od jednostek powiązanych 1 350 1 335 1 245 

2. Od pozostałych jednostek    

IV. Inwestycje długoterminowe 3 631 3 684 3 859 

1. Nieruchomości 1 190 1 217 1 297 

2. Wartości niematerialne i prawne    

3. Długoterminowe aktywa finansowe 2 441 2 467 2 562 

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2 430 2 456 2 551 

udziały lub akcje w  jednostkach podporządkowanych 
wyceniane  metodą praw własności 

   

b) w pozostałych jednostkach 11 11 11 

4. Inne inwestycje długoterminowe    

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 581 1 008 186 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 438 862 29 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 143 146 156 

B. Aktywa obrotowe 46 691 47 378 58 458 

I. Zapasy 1 2 2 

II. Należności krótkoterminowe 1 991 1 072 567 

1. Od jednostek powiązanych    

2. Od pozostałych jednostek 1 991 1 072 567 

III. Inwestycje krótkoterminowe 44 333 46 285 57 423 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 44 333 46 285 57 423 

a) w jednostkach powiązanych 50 45 35 

b) w pozostałych jednostkach 31 040 40 800 57 340 
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c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 13 243 5 440 48 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 366 19 466 

 

Aktywa razem 
 

 

64 733 

 

61 092 

 

76 173 

    

Pasywa    

A. Kapitał własny 40 708 46 423 64 468 

I. Kapitał zakładowy 65 880 65 880 65 880 

II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)    

III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)    

IV. Kapitał zapasowy 141 582 141 582 141 582 

V. Kapitał  z aktualizacji wyceny 153 153 153 

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe    

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -161 192 -153 361 -153 361 

VIII. Zysk (strata) netto -5 714 -7 832 10 213 

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

   

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 024 14 669 11 705 

I. Rezerwy na zobowiązania 3 504 5 263 7 140 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 303 5 062 6 985 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 201 201 155 

długoterminowa 18 18 19 

krótkoterminowa 183 183 136 

3. Pozostałe rezerwy 223   

długoterminowe    

krótkoterminowe    

II. Zobowiązania długoterminowe 223 172 5 

1. Wobec jednostek powiązanych    

2. Wobec pozostałych jednostek 223 172 5 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 519 2 583 580 

1. Wobec jednostek powiązanych    

2. Wobec pozostałych jednostek 2 497 2 583 563 

a) kredyty i pożyczki    

b) inne zobowiązania finansowe 148 130 23 

c) zobowiazania z tytułu dostaw i usług 1 962 2 312 207 

d) z tyt.podatków, ceł,ubezp.i innych świadczeń 370 135 305 

e) z tyt.wynagrodz. 11  27 

f) inne 7 6 1 

3. Fundusze specjalne 22  16 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 17 778 6 651 3 980 
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1. Ujemna wartość firmy    

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17 778 6 651 3 980 

długoterminowe   3 980 

krótkoterminowe 17 778 6 651  

 

Pasywa razem 
 

 

64 733 

 

61 092 

 

76 173 

     

Wartość księgowa 40 708 46 423 64 468 

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

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,75 0,86 1,19 

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

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,75 0,86 1,19 

    

 

5.2. Rachunek zysków i strat 

 
 

I kwartał 
2013 

  I kwartał 2012 

Rachunek zysków i strat (wariant 

kalkulacyjny) 

 01.01.2013   01.01.2012 

     

 31.03.2013   31.03.2012 

  w tys.  zł  

      

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym:  858    

od jednostek powiązanych      

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  856    

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  2    

B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym:  0    

jednostkom powiązanym      

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów      

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  858   0 

D. Koszty sprzedaży      

E. Koszty ogólnego zarządu  5 664   1 398 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży  -4 806   -1 398 

G. Pozostałe przychody operacyjne  4 616   721 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      
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II. Dotacje  2 644   583 

III. Inne przychody operacyjne  1 971   138 

H. Pozostałe koszty operacyjne  41   43 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych      

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych      

III. Inne koszty operacyjne  41   43 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  -231   -721 

J. Przychody finansowe  78   13 783 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:      

od jednostek powiązanych      

II. Odsetki, w tym:  71   82 

od jednostek powiązanych      

III. Zysk ze zbycia inwestycji     71 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji     13 630 

V. Inne  7    

K. Koszty finansowe  7 896   147 

I. Odsetki w tym:  17   1 

dla jednostek powiązanych      

II. Strata ze zbycia inwestycji  80    

III. Aktualizacja wartości inwestycji  7 786   30 

IV. Inne  13   116 

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(I+J-K)  -8 050   12 915 

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

I. Zyski nadzwyczajne      

II. Straty nadzwyczajne      

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)  -8 050   12 915 

O. Podatek dochodowy  -2 335   2 701 

część bieżąca      

część odroczona  -2 335   2 701 

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)  -5 714   10 213 

      

Zysk (strata) netto (zanualizowany)  -5 714   10 213 

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

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)  -0,11   0,19 

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

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w  -0,11   0,19 
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zł) 

5.3. Zestawienie  całkowitych dochodów 

Inne całkowite dochody 

01-01-2013 01-01-2012 

31-03-2013 31-03-2012 

Zysk (strata) netto -5 714 10 213 

Wycena instrumentów finansowych   

Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów finansowych   

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych   

Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu -5 714 10 213 

Całkowite dochody ogółem   

przypadające:   

Akcjonariuszom jednostki dominującej -5 714 10 213 

Udziałowcom mniejszościowym   

 

 

 

5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 
I   kwartał 

2013 
rok 2012 I  kwartał 2012  

Zestawienie zmian w kapitale własnym 

01.01.2013 r. 01.01.2012 r. 01.01.2012 r. 

31.03.2013r. 31.12.2012 r. 31.03.2012 r. 

 w tys.  zł 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 46 423 54 255 54 255 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

korekty błędów podstawowych    

Ia.Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 46 423 54 255 54 254 

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 -153 361 -121 815 -121 815 

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 153 361 121 815 121 815 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości    

korekty błędów podstawowych    

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 153 361 121 815 121 815 

a) zwiększenia (z tytułu)  -31 546 31 546 

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia    

b) zmniejszenia (z tytułu)    

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 153 361 153 361 153 361 

7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -153 361 -153 361 -153 361 

8. Wynik netto -5 714 -7 832 10 213 

a) zysk netto   10 213 

b) strata netto 5 714 7 832  

c) odpisy z zysku    

II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 40 708 46 423 64 468 

 

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

40 708 46 423 64 468 

 

 

5.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

 

I kwartał 
2013  

I kwartał              
2012 

 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 

01.01.2013 01.01.2012 

31.03.2013 31.03.2012 

  w tys.  zł 

(metoda pośrednia)   

Zysk (strata) netto -5 714 10 213 

Korekty razem 14 408 -11 761 

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

Amortyzacja 1 714 43 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 1 
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(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 7 879 -13 658 

Zmiana stanu rezerw -1 759 2 693 

Zmiana stanu zapasów 1 -1 

Zmiana stanu należności -919 -90 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  
kredytów -82 285 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10 207 -451 

Inne korekty -2 644 -583 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - 
metoda pośrednia 8 693 -1 547 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy 1 920 536 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych   

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

Z aktywów finansowych, w tym: 1 920 536 

w jednostkach powiązanych   

w pozostałych jednostkach 1 920 536 

zbycie aktywów finansowych 1 920 536 

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 5 397 60 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych  10 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

Na aktywa finansowe, w tym: 15 50 

w jednostkach powiązanych 15 50 

nabycie aktywów finansowych   

udzielone pożyczki długoterminowe   

w pozostałych jednostkach   

nabycie aktywów finansowych   

udzielone pożyczki długoterminowe   
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Inne wydatki inwestycyjne 5  

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 477 476 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy 2 644 594 

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

Kredyty i pożyczki  11 

Emisja dłużnych papierów wartościowych   

Inne wpływy finansowe 2 644 583 

Wydatki 58 17 

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 33 3 

Odsetki 12 1 

Inne wydatki finansowe 13 13 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 586 577 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 803 -494 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 803 -494 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

Środki pieniężne na początek okresu 5 440 542 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 13 243 48 

o ograniczonej możliwości dysponowania   
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5.6. Pozycje pozabilansowe 

Pozycje pozabilansowe 
stan na              

2013-03-31  
stan na  

2012-12-31 

 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 

 

 

 

     

Podpis osoby, której powierzono 
prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 

Podpisy wszystkich Członków 
Zarządu 

 

Podpisy wszystkich Członków 
Zarządu 
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Data Data Data 

Wioletta Syposz Marek Pawełczak Wojciech Sobczak 

imię i nazwisko imię i nazwisko imię i nazwisko 

Główna Księgowa Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 

stanowisko/funkcja stanowisko/funkcja stanowisko/funkcja 
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