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Wprowadzenie
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny Spółki Akcyjnej SKOTAN (SKOTAN, Skotan, Spółka) za
I półrocze 2014r. zawiera:
 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN (Grupa
Kapitałowa, Grupa) za I półrocze 2014r., zawierające dane porównawcze za okres od 01.01.2013
roku do 30.06.2013 roku, oraz na dzień 31.12.2013 roku w tym: sprawozdanie z sytuacji
finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
 Informację dodatkową do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze
2014r. sporządzoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Skotan wraz z właściwymi
oświadczeniami, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. (Dz.U z 2014 poz. 133) 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 okres sprawozdawczy od
dnia 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku zawierające dane porównawcze za okres od
01.01.2013 roku do 30.06.2013 roku oraz na dzień 31.12.2013 roku, w tym: bilans, rachunek
zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych
oraz skróconą informację dodatkową.
Działając na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Skotan S.A. nie przekazuje oddzielnego
półrocznego raportu jednostkowego. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz
ze skróconą informacją dodatkową przekazywane jest, jako uzupełnienie raportu skonsolidowanego.
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1. Wybrane dane finansowe
1.1.

Wybrane dane finansowe SKOTAN S.A.

Wybrane dane finansowe

01.01.2014 r.
-

01.01.2013 r.
-

01.01.2014 r.
-

01.01.2013 r.
-

30.06.2014 r.

30.06.2013 r.

30.06.2014 r.

30.06.2013 r.

w tys. PLN

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

301

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

w tys. EUR

1 130

72

268

-9 694

-268

-2 320

-64

-13 714

-3 886

-3 282

-922

-13 714

-2 426

-3 282

-576

-2 237

16 506

-535

3 917

2 020

-10 672

483

- 2 533

16 334
16 117

7 048
12 882

3 909
3 857

1 673
3 057

Aktywa, razem

84 477

99 227*

20 303

23 926*

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

51 334

52 370*

12 337

12 628*

Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne
operacyjnej
Przepływy pieniężne
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne
finansowej
Przepływy pieniężne

netto z działalności
netto z działalności
netto z działalności
netto, razem

Zobowiązania długoterminowe

80

65*

19

16*

Zobowiązania krótkoterminowe

7 711

14 013*

1 853

3 379*

Kapitał własny

33 143

46 857*

7 965

11 298*

Kapitał zakładowy

65 880

65 880*

15 833

15 885*

54 000 000

54 000 000*

54 000 000

54 000 000

-0,25

-0,05

-0,06

-0,01

-0,25

-0,05

-0,06

-0,01

0,61

0,87*

0,15

0,21*

0,61

0,87*

0,15

0,21*

0,00

0,00

0,00

0,00

Liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/
EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/EUR)
* dane na dzień 31.12.2013r.
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1.2. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN

Wybrane dane finansowe

01.01.2014 r.
-

01.01.2013 r.
-

01.01.2014 r.
-

01.01.2013 r.
-

30.06.2014 r.

30.06.2013 r.

30.06.2014 r.

30.06.2013 r.

w tys. PLN

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

301

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

w tys. EUR

1 130

72

268

-9 849

-515

-2 357

-122

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

-13 818

-4 133

-3 307

-981

Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej

-13 800

-2 655

-3 303

-630

-2 279

16 625

-545

3 945

21 004

-4 625

5 027

– 1 095

-2 584

879

-618

208

Przepływy pieniężne netto, razem

16 141

12 879

3 863

3 056

Aktywa, razem

84 283

99 085*

20 256

23 892*

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

51 364

52 366*

12 344

12 627*

Zobowiązania długoterminowe i rezerwy

80

65*

19

12*

Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy

7 774

47 364*

1 868

11 421*

Kapitał własny

32 919

46 719*

7 912

11 265*

Kapitał zakładowy

65 880

65 880*

15 833

15 885*

54 000 000

54 000 000*

54 000 000

54 000 000

-0,26

-0,05

-0,06

-0,01

-0,26

-0,05

-0,06

-0,01

0,61

0,87*

0,15

0,21*

0,61

0,87*

0,15

0,21*

0,00

0,00

0,00

0,00

Liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/
EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną
akcję (w zł/EUR)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję (w zł/EUR)
* dane na dzień 31.12.2013r.
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2. Informacja dodatkowa
2.1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu śródrocznego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki SKOTAN S.A. z siedzibą w
Chorzowie 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. 2013 poz. 330) i wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0
poz. 133 ).
Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
Standardem Rachunkowości nr 34, który określa zakres śródrocznego 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.
W śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad
(polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym. W I półroczu 2014 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach
(politykach) rachunkowości.

2.2. Zasady
przyjęte
przy
sprawozdania finansowego

sporządzaniu

jednostkowego

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A za I półrocze 2014 r. sporządzone
zostało zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych zgodnie z zasadami obowiązującymi jednostki prowadzące działalność gospodarczą, w
szczególności wymaganymi przez Ustawę z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy
podatkowe. Zasada ciągłości wymagana przez Ustawę o rachunkowości została zachowana.
Wyceny majątku finansowego Spółki na dzień 30 czerwca 2014r. dokonano na podstawie wartości
rynkowej, potwierdzonej wyciągiem z domu maklerskiego.
W śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad
(polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym. W I półroczu 2014 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach
(politykach) rachunkowości poza poniżej wskazanymi zmianami w MSSF, które zastosowane po raz
pierwszy w roku 2014.

2.3.

Nowe i zmienione regulacje MSSF

Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię
Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, za wyjątkiem wymienionych
poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź
zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu
bilansowym.
Nowe lub zmienione regulacje MSR i MSSF oraz nowe interpretacje KIMSF, które zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską i które Spółka zastosowała w roku obrotowym rozpoczynającym
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się 1 stycznia 2014 r.:
 MSSF 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe (zastępuje wymogi konsolidacji w MSR
27),
 MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia,
 MSSF 12 Udziały w innych jednostkach: ujawnianie informacji,
 MSR 27 Jednostkowe Sprawozdania Finansowe (razem z MSSF 10 zastępuje MSR 27
Skonsolidowane i Jednostkowe Sprawozdania Finansowe),
 MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólne przedsięwzięcia (zastępuje
MSR 28, Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych),
 Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12: Objaśnienia na temat przepisów przejściowych.
Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane i obowiązują Spółkę za okresy roczne
rozpoczynające się 1 stycznia 2014 r.:
 Zmiany do MSR 32, Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych,
 Zmiany do MSR 36, Ujawnienia dotyczące wartości odzyskiwalnej dla aktywów
niefinansowych,
 Zmiany do MSR 39, Odnowienie instrumentów pochodnych i kontynuacja rachunkowości
zabezpieczeń,
 Zmiany do MSSF 10, MSSF 12 i MSR 27, Jednostki Inwestycyjne,
 Zmiany do MSSF 10, MSSF 11 oraz MSSF 12 Skonsolidowane sprawozdania finansowe,
Wspólne porozumienia oraz Udziały w innych jednostkach: ujawnianie informacji.
Zastosowanie wymienionych wyżej standardów nie miało znaczącego wpływu na sprawozdanie
finansowe Spółki.
Opublikowane Standardy i Interpretacje, które zostały wydane, ale jeszcze nie obowiązują i nie
zostały wcześniej zastosowane.
Standardy i Interpretacje, które nie są jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską:
 KIMSF 21, Opłaty, został opublikowany przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej 20 maja 2013 r. i obowiązuje za okresy roczne
rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2014 r. lub po tej dacie,
 MSR 19 (Zmieniony), Programy określonych świadczeń: składki pracownicze, został
opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 21 listopada 2013
r. i obowiązuje za okresy roczne rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2014 r. lub po tej dacie,
 MSSF 9, Instrumenty finansowe Część 1: Klasyfikacja i wycena, został opublikowany przez
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w dniu 12 listopada 2009 r. i zastępuje
te części MSR 39, które dotyczą klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych. W dniu
28 października 2010 r. MSSF 9 został uzupełniony o problematykę klasyfikacji i wyceny
zobowiązań finansowych. Nowy standard obowiązuje dla okresów rocznych
rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2015 r. lub po tej dacie,
 MSSF 14, Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe, został opublikowany przez Radę
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 30 stycznia 2014 r. i obowiązuje za okresy
roczne rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie,
 Poprawki do MSSF 2010 – 2012, zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości 12 grudnia 2013 r. i obowiązują w większości za okresy roczne
rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2014 r. lub po tej dacie,
 Poprawki do MSSF 2011 – 2013, zostały opublikowane przez Radę Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości 12 grudnia 2013 r. i obowiązują w większości za okresy roczne
rozpoczynające się z dniem 1 lipca 2014 r. lub po tej dacie.
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Spółka uważa, że zastosowanie wyżej wymienionych standardów nie będzie miało znaczącego
wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki.

2.4. Forma
prezentacji
sprawozdania finansowego

skróconego

skonsolidowanego

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych, z
zaokrągleniem do pełnych tysięcy („tys. zł”), w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń,
które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Większość szacunków oparta
jest na analizach i jak najlepszej wiedzy Zarządu. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają
się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się
różnić od przewidywanych.

2.5. Zastosowane kursy walut
Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu), sprawozdania z całkowitych
dochodów (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na
EURO zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania.
Dane dotyczące wielkości bilansowych przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni
dzień odpowiednich okresów tj.:
- na dzień 30.06.2014r. - kurs 1 EURO 4,1609 zł,
- na dzień 31.12.2013 r. - kurs 1 EURO 4,1472 zł.
Poszczególne pozycje dotyczące 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 tj.:
- kurs średni w okresie 01-06.2014 r. wynosił 1 EURO = 4,1784 zł,
- kurs średni w okresie 01-06.2013 r. wynosił 1 EURO = 4,2140 zł.
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości
wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

2.6. Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa,
zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy
środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich
rodzaj, wielkość lub częstotliwość
Pozycje wywierające wpływ na niektóre spośród pozycji skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, które są nietypowe ze względu na rodzaj, wielkość lub częstotliwość zaprezentowano
w tabeli poniżej (w tys.).
Rodzaj

30-06-2014

Wartości aktualizujące krótkoterminowy
finansowy – akt. wartości inwestycyjnych

majątek

2 799

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w tym:
wycena majątku finansowego

Miejsce ujęcia
Koszty finansowe
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

2 592

Na dzień 30.06.2014 roku kurs akcji Alchemia S.A. stanowiących główne aktywa finansowe SKOTAN
S.A, wynosił 4,95 zł za akcję (kurs zamknięcia z dnia 30.06.2014 roku).
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2.7. Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które
były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku
obrotowego lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w
poprzednich latach obrotowych, jeśli wywierają one istotny
wpływ na bieżący okres
Rodzaje oraz kwoty zmian wartości szacunkowych prezentuje poniższa tabela.
stan na
Rodzaj

miejsce ujęcia

30-06-2014

Wartości aktualizujące krótkoterminowy majątek
finansowy – aktualizacja wartości inwestycji

0

Wartości aktualizujące krótkoterminowy majątek
finansowy – aktualizacja wartości inwestycji

2 799

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w tym:

2 788

- wycena majątku finansowego

Zaległe urlopy
Rezerwa na zobowiązania
emerytalnych

2 592

145
z

tytułu

odpraw

aktywa na odroczony podatek dochodowy, w tym:

52

30-06-2013

0 Przychody finansowe
2 707 Koszty finansowe
Rezerwa
na
odroczony
3 780 podatek dochodowy
3 777
Rezerwa
na
0 pracownicze

świadczenia

21 Rezerwa na zobowiązania

2 592

1 036

771

-

1 771

1 001

50

35

- należności wątpliwe
- odpisy na należności
- strata podatkowa do rozliczenia
- różnice w bilansowych wartościach środków trwałych
- inne

2.8. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy
Kapitałowej Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z
wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
Informacje dotyczące istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta zostały
opisane w punkcie 3.2 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SKOTAN w I półroczu
2014 r.

2.9. Sezonowość lub cykliczność działalności
prezentowanym okresie śródrocznym

Emitenta

w

W okresie objętym niniejszym raportem półrocznym sezonowość lub cykliczność nie wpływała na
działalność Emitenta. Podstawowym przedmiotem działalności spółki do momentu pełnego
uruchomienia instalacji produkcyjnej (II etap inwestycji drożdżowej) pozostaje działalność naukowo
– badawcza.

2.10. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i
kapitałowych papierów wartościowych
W dniu 2 grudnia 2013 r. Spółka przeprowadziła emisję prywatną 19 szt. obligacji imiennych
niezabezpieczonych serii A o jednostkowej wartości nominalnej 100 000 zł. z terminem wykupu
PSr II/2014
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przypadającym na dzień 19 stycznia 2014 r. Warunki emisji obligacji serii A nie odbiegały od
standardowych warunków rynkowych dla tego typu finansowania (oprocentowanie zmienne w
wysokości WIBOR 3M powiększony o 1,5%). Wpływy z emisji zostały wykorzystane na sfinansowanie
realizacji zadań badawczych w prowadzonych projektach badawczo – rozwojowych. Pierwotny
termin wykupu obligacji został w drodze zawartych porozumień pomiędzy emitentem a
obligatariuszem przesunięty na dzień 30 czerwca 2014 r.
W dniu 14 lutego 2014 r. Spółka przeprowadziła emisję prywatną 10 szt. obligacji imiennych
niezabezpieczonych serii B o jednostkowej wartości nominalnej 100 000 zł. z terminem wykupu
przypadającym na dzień 13 lutego 2015 r. Warunki emisji obligacji serii B nie odbiegają od
standardowych warunków rynkowych dla tego typu finansowania (oprocentowanie zmienne w
wysokości WIBOR 3M powiększony o 1,5%). Wpływy z emisji zostały wykorzystane na sfinansowanie
realizacji zadań badawczych w prowadzonych projektach badawczo – rozwojowych.
W dniu 29 i 30 maja 2014r. Spółka dokonała wykupu wszystkich ww. obligacji serii A i serii B wraz z
odsetkami.

2.11. Informacje
dywidendy

dotyczące

wypłaconej

lub

zadeklarowanej

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

2.12. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który
sporządzono skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe,
nieodzwierciedlone w sprawozdaniu
Spółka kontynuuje prace badawczo – rozwojowe wpisane w harmonogramy prac i budżetów
realizowanych projektów.
Na wniosek Spółki PARP wydłużyła początkowo określony na dzień 30 września 2014 r. termin
kwalifikowalności wydatków dla projektu "Produkty i metoda wytwarzania nutraceutyków opartych
na estrach etylowych kwasów tłuszczowych omega -3 i omega -6" (Projekt) do dnia 30 czerwca
2015 r. Podwyższono również całkowity koszt realizacji Projektu do 29,98 mln zł. Zgodnie z
zawartym z PARP aneksem do umowy o wykonanie i finansowanie Projektu Emitent jest
zobowiązany zapewnić, że co najmniej jeden przedsiębiorca realizujący Projekt zobowiązany jest, z
zastrzeżeniem warunków określonych w Umowie, do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub
prac rozwojowych w formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do 30
czerwca 2018 roku, nie później niż 3 lata od zakończenia realizacji Projektu. Wydłużenie terminu
realizacji Projektu jest związane z koniecznością dokonania odbioru, rozruchu oraz niezbędnych
badań przemysłowych i prac rozwojowych na modelu instalacji do przeprowadzania procesu
estryfikacji mieszanki olejów w skali pełnotechnicznej. Okres przedłużenia realizacji Projektu zostanie
wykorzystany na badania efektywności procesu estryfikacji na modelu instalacji oraz na opracowanie
dokumentacji niezbędnej do wdrożenia.
Na wniosek Spółki NCBiR wydłużyło początkowo określony na dzień 31 sierpnia 2014r. planowany
termin realizacji projektu "Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna,
B12) w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych
gatunków zwierząt" (Projekt) do dnia 30 kwietnia 2015 r. Wydłużenie terminu realizacji Projektu jest
związane z przewidywanymi terminami realizacji badań potwierdzających potencjał produkcyjny
szczepu Yarrowia lipolytica w zakresie szczególnie cennych cech związanych z przemysłową
produkcją drożdży zawierających aminokwasy selenowe i witaminę B12. Okres przedłużenia realizacji
Projektu zostanie wykorzystany m.in. na badania żywieniowe prowadzone na różnych grupach
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zwierząt oraz na przygotowanie do wdrożenia, w tym na opracowanie dokumentacji produkcyjnej i
warsztatowej oraz dokonanie zgłoszeń patentowych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2014 roku ustaliło skład Rady Nadzorczej
Spółki na kolejną kadencję. Do składu Rady Nadzorczej Skotan S.A. zostali powołani z dniem 16
czerwca 2014 roku:
- Jacek Kostrzewa,
- Karina Wściubiak – Hankó,
- Małgorzata Krauze,
- Jakub Nadachewicz,
- Jarosław Lewandrowski.
Nie odnotowano innych niż wskazane powyżej zdarzeń wymagających szczególnego raportowania.
Spółka nadal prowadzi prace zmierzające do pozyskania inwestorów na nieruchomości gruntowe w
Sławkowie i w Skoczowie. Przedmiotowe niepracujące aktywa mogą w przyszłości stanowić źródło
finansowania kolejnych etapów badawczych realizowanych projektów.

2.13. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub
aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia
ostatniego roku obrotowego.
Grupa Kapitałowa SKOTAN SA ani Spółka SKOTAN SA na dzień 30.06.2014 r. nie posiadała
zobowiązań i aktywów warunkowych.

2.14. Informacja dotycząca przychodów i wyników przypadających
na segmenty działalności
Jednostka Dominująca Grupy praktycznie od początku 2009 r. jest spółką badawczo-rozwojową i
jako taka nie odnotowuje przychodów ze sprzedaży podstawowej, ponosząc relatywnie stałe koszty
prowadzonej działalności. W konsekwencji powyższego Spółka nie wyodrębnia segmentów
działalności.

2.15. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w trakcie I półrocza
2014 roku
W I półroczu 2014 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SKOTAN.
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3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
SKOTAN S.A. w I półroczu 2014 r.
3.1. Zasady
sporządzania
śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego

skróconego

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki Skotan S.A. z siedzibą w
Chorzowie 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. 2013 poz. 330) i wydanych na jej podstawie przepisów
wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133)
(Rozporządzenie).
Niniejsze skrócone 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.
ZASADY OGÓLNE
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie finansowe spółki dominującej
SKOTAN Spółka Akcyjna oraz sprawozdania kontrolowanych spółek zależnych sporządzone na dzień
30.06.2014 roku. Przez kontrolę rozumie się zdolność wpływania na politykę finansową i operacyjną
podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności.
Sprawozdania finansowe Spółki dominującej oraz jej jednostek zależnych i stowarzyszonych objęte
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, sporządza się na ten sam dzień bilansowy. Jeżeli
daty sprawozdawcze Spółki dominującej i jednostki zależnej są różne, jednostka zależna – dla celów
konsolidacji – sporządza dodatkowe sprawozdanie finansowe na ten sam dzień, co jednostka
dominująca chyba, że jest to niewykonalne w praktyce.
W przypadkach gdy jest to konieczne, w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych bądź
stowarzyszonych dokonuje się korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości
stosowanych przez jednostkę powiązaną z zasadami stosowanymi przez Grupę Kapitałową.
Jednostka jest wyłączona z konsolidacji, jeżeli kontrola w zamierzeniu ma charakter tymczasowy ze
względu na to, że jednostka została nabyta i jest posiadana wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży w
bliskiej przyszłości. Inwestycje w jednostkach zależnych i jednostkach stowarzyszonych
zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, ujmuje się zgodnie z MSSF 5.
ZASADY KONSOLIDACJI METODĄ PEŁNĄ
Na dzień nabycia jednostki zależnej (objęcia kontroli) aktywa i pasywa jednostki nabywanej są
wyceniane według ich wartości godziwej. Nadwyżka ceny nabycia (kosztu połączenia) ponad wartość
godziwą możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana w
aktywach skonsolidowanego bilansu jako wartość firmy. W przypadku gdy cena nabycia (koszt
połączenia) jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów
netto jednostki, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat okresu, w którym
nastąpiło przejęcie jednostki.
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Różnica pomiędzy kosztem połączenia a nabytym udziałem aktywów netto jednostki kontrolowanej
(tj. wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań oraz zobowiązań
warunkowych), jako transakcja pomiędzy podmiotami znajdującymi się pod wspólną kontrolą
ujmowana jest bezpośrednio w kapitale, w pozycji wynik z lat ubiegłych.
Jednostki zależne obejmowane są konsolidacją metodą pełną.
Metoda konsolidacji pełnej polega na łączeniu sprawozdań finansowych spółki dominującej oraz
jednostek zależnych poprzez zsumowanie, w pełnej wartości, poszczególnych pozycji aktywów,
zobowiązań, kapitału własnego, przychodów oraz kosztów. W celu zaprezentowania grupy
kapitałowej w taki sposób, jak gdyby stanowiła ona pojedynczą jednostkę gospodarczą dokonuje się
następujących wyłączeń:
1. wartość bilansowa inwestycji w jednostkę zależną wyłączana jest z tą częścią kapitału
własnego jednostki zależnej, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej,
a. ujmowana jest w aktywach skonsolidowanego bilansu wartość firmy z konsolidacji
bądź w wyniku finansowym rozpoznawana jest nadwyżka udziału jednostki
przejmującej w wartości godziwej netto aktywów, zobowiązań i zobowiązań
warunkowych jednostki przejmowanej nad kosztem połączenia jednostek
gospodarczych, zgodnie z MSSF 3,
b. określane są i prezentowane oddzielnie udziały mniejszości w aktywach netto
konsolidowanych jednostek zależnych,
2. salda rozliczeń między jednostkami Grupy Kapitałowej i transakcje (przychody, koszty,
dywidendy) wyłącza się w całości,
3. wyłączeniu podlegają zyski i straty z tytułu transakcji zawieranych wewnątrz Grupy
Kapitałowej, które są ujęte w wartości bilansowej aktywów takich, jak zapasy i środki trwałe.
Straty z tytułu transakcji wewnątrz grupy, które mogą oznaczać utratę wartości, analizowane
są w zakresie konieczności ujęcia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
4. ujmuje się podatek odroczony z tytułu różnic przejściowych wynikających z wyłączenia
zysków i strat osiągniętych na transakcjach zawartych wewnątrz Grupy Kapitałowej (zgodnie
z MSR 12).
Udziały mniejszości, prezentowane w ramach kapitału własnego, oddzielnie od kapitału własnego
jednostki dominującej, obejmują wartość udziałów mniejszości z dnia pierwotnego połączenia,
obliczone zgodnie z MSSF 3 oraz zmiany w kapitale własnym jednostek zależnych przypadające na
udziały mniejszości, począwszy od dnia połączenia. Udział mniejszości w zysku lub stracie netto za
dany okres jednostek zależnych objętych konsolidacją, prezentowany jest odrębnie w
skonsolidowanym rachunku zysków i strat. W kolejnych okresach, straty przypadające
akcjonariuszom mniejszościowym powyżej wartości ich udziałów, pomniejszają kapitały przypadające
akcjonariuszom Spółki dominującej.
INWESTYCJE W PODMIOTY STOWARZYSZONE
Jednostki stowarzyszone to takie jednostki, nad którymi jednostka dominująca nie sprawuje kontroli,
ale na które wywiera znaczący wpływ, uczestnicząc w ustalaniu polityki finansowej jak i operacyjnej.
Udziały w podmiotach stowarzyszonych wyceniane są z zastosowaniem metody praw własności, za
wyjątkiem sytuacji, gdy są zaklasyfikowane jako przeznaczona do zbycia.
Zgodnie z metodą praw własności inwestycja w jednostce stowarzyszonej jest ujmowana
początkowo według ceny nabycia, a wartość bilansowa jest powiększana lub pomniejszana w celu
ujęcia udziałów Spółki dominującej w zyskach lub stratach jednostki stowarzyszonej, zanotowanych
przez nią po dacie przejęcia.
Otrzymane wypłaty z zysku wypracowanego przez jednostkę stowarzyszoną, obniżają wartość
bilansową inwestycji. Korekta wartości bilansowej może być także konieczna ze względu na:
1. zmiany proporcji udziału w jednostce stowarzyszonej,
2. zmiany kapitału własnego jednostki stowarzyszonej wynikające z przeszacowania
rzeczowych aktywów trwałych i z tytułu różnic kursowych. Udział Spółki dominującej w tych
zmianach wykazuje się bezpośrednio w kapitale własnym,
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3. zyski i straty wynikające z transakcji pomiędzy Grupą a jednostką stowarzyszoną, które
podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu posiadanego udziału.
WARTOŚĆ FIRMY
Wartość firmy przejęta w ramach połączenia jednostek gospodarczych odpowiada płatności
dokonanej przez jednostkę przejmującą w oczekiwaniu na przyszłe korzyści ekonomiczne z tytułu
aktywów, których nie można pojedynczo zidentyfikować ani osobno ująć.
Po początkowym ujęciu wartość firmy zostaje wyceniona według ceny nabycia pomniejszonej o
łączne odpisy z tytułu utraty wartości. Wartości firmy nie amortyzuje się, zamiast tego testuje się ją
corocznie, lub częściej pod kątem utraty wartości zgodnie z MSR 36. Skutki utraty wartości
odnoszone są w ciężar rachunku zysków i strat i nie podlegają odwróceniu w kolejnych okresach.
Szczegółowy opis stosowanych zasad (polityk) rachunkowości znajduje się w jednostkowym
i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki które opublikowane zostały w dniu 21 marca 2014 r.
W niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przestrzegano
tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w polskich złotych,
z zaokrągleniem do pełnych tysięcy („tys. zł”), w oparciu o zasadę kosztu historycznego.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń,
które wpływają na wielkości wykazane w sprawozdaniu finansowym. Większość szacunków oparta
jest na analizach i jak najlepszej wiedzy Zarządu. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają
się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się
różnić od przewidywanych.

3.2. Działalność Grupy Kapitałowej w okresie I półrocza 2014r.
Działalność Grupy w pierwszym półroczu 2014 roku koncentrowała się na przede wszystkim na
rozwijaniu działalności naukowo-badawczej związanej z projektami realizowanymi w ramach
otrzymanego wsparcia finansowego z NCBiR oraz PARP na rozwój innowacyjnej gospodarki.
W I półroczu 2014 roku Spółka kontynuowała prace studyjne związane z potencjalnymi projektami
wpisującymi się w średniookresową strategię Spółki.
Od września ubiegłego roku Spółka prowadzi intensywne prace przygotowawcze związane z budową
dużej instalacji drożdżowej, cały czas dokonując poprawek i udoskonaleń technologii i techniki na
instalacji pilotażowej, która w sposób bezpośredni zostanie przeniesiona na instalacje
pełnoprzemysłową. Prace te trwają do dnia dzisiejszego, przy czym najważniejszą kwestią dla Spółki
aktualnie pozostaje budowa rynku na produkty drożdżowe. Spółka nadal wykorzystuje posiadane
budżety badawcze na badania żywieniowe potwierdzające unikalność cech produkowanych
produktów drożdżowych.
Rozwijając działalność handlową w obszarze produktów paszowych Spółka stara się o dotarcie do
rynków wysokiej specjalizacji produktowej, głównie w Europie Zachodniej. Spółka podjęła działania
w tym zakresie na rynku Niemiec, Szwajcarii, Francji a także za pośrednictwem dystrybutorów na
rynku Wielkiej Brytanii i w Krajach Nadbałtyckich. Drożdże paszowe Yarrowia Lipolytica dzięki
procedurze podjętej przez spółkę w latach ubiegłych są dodatkiem paszowym uznanym oficjalnie w
Katalogu Dodatków Paszowych Unii Europejskiej, mają także dopuszczenie do handlu na Ukrainie. W
marcu 2014 r. Spółka pozyskała informację od jednego ze swoich dystrybutorów międzynarodowych
wybranych dla dystrybucji produktów Equinox o zakończeniu procedury rejestracji produktu na rynku
Szwajcarii. Przedmiotowa rejestracja umożliwia sprzedaż produktów lini Equinox na rynku Szwajcarii,
poszerzając potencjalny rynek zbytu produktów Spółki.
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Grupa nie odnotowała zdarzeń o nietypowym dla swojej działalności charakterze. Spółka aktywnie
wykorzystuje środki z dotacji przyznanych w latach ubiegłych, a prowadzone za ich pośrednictwem
badania naukowe wpisują się w obszar podstawowej działalności spółki.
Przyznane dofinansowania realizowanych projektów, w których SKOTAN SA występuje
w roli Beneficjenta
Nazwa projektu

Koszt
kwalifikowany
(zł)

Dofinansowanie
(zł)

Status

PARP

1.

2.

3.

4.

Wykorzystanie
odpadowego 40 018 500
wodoru do celów energetycznych

29 555 875

podpisana umowa; projekt w
realizacji, zrealizowana jest budowa
instalacji pilotażowej, pozostały do
końca 2014 r. okres na badania
wytrzymałościowe
i
efektywnościowe

Produkty i metoda wytwarzania 24 739 000
nutraceutyków
opartych
na
estrach
etylowych
kwasów
tłuszczowych omega-3 i omega-6

13 586 000

podpisana umowa; projekt w
realizacji, zrealizowana jest budowa
instalacji
półtechniki,
Spółka
realizuję
budowę
instalacji
pilotażowej

Nowa generacja suplementów 29 770 200
diety bazujących na drożdżach

20 636 460

podpisana
realizacji

umowa;

projekt

w

Wykorzystanie bakteriofagów do 28 220 000
opracowania
preparatów
stosowanych w hodowli zwierząt
przeciwko
lekoopornym
zakażeniom bakteryjnym

20 353 050

podpisana
realizacji

umowa;

projekt

w

Bio na Eko. ETAP II

6 700 000

wstępny etap realizacji (formalności
związane z posadowieniem zakładu
produkcyjnego)

Podniesienie
wartości 6 866 201
probiotycznych (selenometionina,
selenocystyna, B12) w drożdżach
Yl jako składnika paszy

5 495 351

podpisana
realizacji

umowa;

projekt

w

Weryfikacja
wartości 7 179 550
probiotycznych
(kompleksów
organiczno-metalicznych,
aminokwasów
selenowych
i
witamin z grupy B) w żywych
drożdżach Yarrowia lipolytica jako
składnika paszy dedykowanej dla
poszczególnych
gatunków
zwierząt

5 740 785

podpisana
realizacji

umowa;

projekt

w

16 800 000

5.

NCBiR

1.

2.
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3.

Innowacyjna
technologia
pozyskiwania
lantanowców
z
odpadowych fosfogipsów wraz z
zagospodarowaniem pozostałości

41 343 600

32 786 655

podpisana umowa; projekt w
realizacji; zrealizowana jest budowa
półtechniki,
w
najbliższych
miesiącach
Spółka
zamierza
wybudować instalację pilotażową

Projekty w toku:
Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z
produkcji biopaliw
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 – 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, 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 – 6,6 mln zł.
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 inżynieryjne 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.
W wyniku pomyślnej realizacji Projektu Spółka osiągnęła 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 Spółki powinno pozwolić umieścić produkt finalny w segmencie
"Premium". Emitent zabezpieczył sobie także prawa patentowe związane z przedmiotową
technologią na rynkach międzynarodowych.
Emitent stale prowadzi prace związane z budową rynku na produkty białkowe oparte o wytwarzane
drożdże (pod marką handlową Yarrowia Technology oraz marką produktów z grupy Equinox) oraz
rozpoznaje potencjał wdrożeń przedmiotowej technologii na rynkach międzynarodowych.
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W dniu 14 czerwca 2013 r. otrzymał od Regionalnej Instytucji Finansującej informację o akceptacji
złożonego Raportu Końcowego przedstawiającego wyniki zrealizowanych zadań badawczych w
ramach I etapu projektu, w wyniku czego nastąpiło spełnienie warunku koniecznego do przyznania
dofinansowania na realizację II Etapu Projektu. Regionalna Instytucja Finansująca potwierdziła
przyznanie dofinansowania na II Etap Projektu w kwocie określonej w umowie o dofinansowanie tj.
w maksymalnej wysokości 6,7 mln zł.
Rezultatem II Etapu Projektu będzie powstanie instalacji produkcyjnej drożdży paszowych o skali
kilkukrotnie wyższej od osiąganej wydajności instalacji pilotażowej. Z uwagi na przedłużenie prac
przygotowawczych oraz dalszy brak decyzji administracyjnych dotyczących zgód na postawienie
obiektu w wybranej lokalizacji planowany termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu na pierwsze
półrocze 2015 r. Aktualnie budowany rynek zbytu na produkty paszowe wytwarzane na bazie
produkowanych drożdży będzie istotną przesłanką do decyzji dotyczącej ostatecznej wydajności
zakładu.
Instalacja wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych
W dniu 29 lutego 2012 r. SKOTAN podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w
Warszawie (PARP) umowę o dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Umowa) projektu budowy przez Spółkę ww.
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. Po
spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Spółka otrzyma dofinansowanie przeznaczone
na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 29,6 mln zł.
Emitent zobowiązany jest do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w
formie i zakresie określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do 30 września 2016 roku,
nie później niż do 3 lat od zakończenia realizacji Projektu, chyba że w trakcie realizacji Projektu
okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do osiągnięcia
zakładanych wyników lub też gdy sprawozdanie potwierdzające wykonanie tych badań lub prac albo
analiza ekonomiczna i badanie rynkowe nie potwierdzą celowości wdrożenia wyników badań.
Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z ww. umowy jest wpisany do
rejestru zastawów w dniu 12 czerwca 2012 r. zastaw rejestrowy na rzecz Agencji na linii
technologicznej (instalacja Bio na Eko) zlokalizowanej w zakładzie badawczym w CzechowicachDziedzicach do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 7.866 tys. zł. Spółka informowała o
wpisie ww. zastawu w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 15 czerwca 2012.
Okres kwalifikowalności wydatków do projektu kończył się pierwotnie w dniu 28 lutego 2014 r. i
został wydłużony na wniosek Spółki do końca grudnia 2014 r. Okres przedłużenia realizacji Projektu
jest wykorzystywany na przeprowadzenie niezbędnych badań przemysłowych i prac rozwojowych
poprzez optymalizację pracy instalacji badawczej energetycznego wykorzystania gazów odpadowych
zawierających wodór, pochodzących z różnych procesów chemicznych (Instalacja) oraz na
opracowanie wytycznych do przebudowy Instalacji z badawczej na produkcyjną.
Po kilkunastu tygodniach okresu wstępnego rozruchu instalacji podporządkowanych głównie
kwestiom optymalizacyjnym i bezpieczeństwa, w marcu 2014 r. Spółka dokonała otwarcia instalacji
wodorowej, postawionej w ramach jednego z projektów na terenie Zakładów Azotowych Kędzierzyn
Grupa Azoty SA. Pierwsze wdrożenie know-how oraz techniki i technologii powstałej na bazie
realizowanego projektu planowane jest na terenie ZAK SA, gdzie gazy odpadowe z instalacji OXO
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pozwalają na wybudowanie instalacji dającej ok. 5 MW elektrycznych rocznie.
Uruchomiona instalacja do końca roku 2014 będzie obiektem dalszych badań optymalizacyjnych i
efektywnościowych. Z dalszym rozwojem opracowanej technologii Spółka wiąże duże nadzieje na
rozwój w sektorze energii rozproszonej oraz produkcji energii szczytowej. Prowadzone badania
jakościowe i ilościowe mają na celu określenie maksymalnej ekonomicznej efektywności wykonanych
rozwiązań oraz określenie brzegowych parametrów wytrzymałościowych.
Z uwagi na optymistyczne wstępne wnioski wynikające jeszcze z prac laboratoryjnych w grudniu
2013 r., Spółka zdecydowała o wystąpieniu w konkursie PARP z wnioskiem o dotację na wdrożenie
pełnoprzemysłowe dla rozwiązań będących wynikiem przedmiotowego projektu. Niestety Wniosek
spółki o dofinansowanie projektu wdrożeniowego nie spotkał się z akceptacją Instytucji Finansującej.
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 realizowane są 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.
Na wniosek Spółki PARP wydłużyła pierwotnie określony na 30 września 2014 roku termin
kwalifikowalności wydatków dla Projektu do dnia 30 czerwca 2015 r. Podwyższony został również
całkowity koszt realizacji Projektu do 29,98 mln zł. Emitent jest zobowiązany zapewnić, że co
najmniej jeden przedsiębiorca realizujący Projekt zobowiązany jest, z zastrzeżeniem określonych
warunków, do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w formie i zakresie
określonym we wniosku o dofinansowanie w terminie do 30 czerwca 2018 roku, nie później niż 3 lata
od zakończenia realizacji Projektu. Wydłużenie terminu realizacji Projektu jest związane z
koniecznością dokonania odbioru, rozruchu oraz niezbędnych badań przemysłowych i prac
rozwojowych na modelu instalacji do przeprowadzania procesu estryfikacji mieszanki olejów w skali
pełnotechnicznej. Okres przedłużenia realizacji Projektu jest wykorzystywany na badania
efektywności procesu estryfikacji na modelu instalacji oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnej
do wdrożenia.
Obecnie zakończony jest już etap prób w skali półtechnicznej. Osiagnięte wyniki w skali
półtechnicznej pozwalają na realizację budowy instalacji pilotażowej. Spółka rozpoczęła realizację
budowy instalacji pilotażowej na terenie Rafinerii w Czechowicach Dziedzicach.
Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca
Projekt "Nowa generacja suplementów diety bazujących na drożdżach Yarrowia Lipolityca" 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.
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Spółka zrealizowała pierwsze zadania badawcze, związane z usuwaniem z biomasy kwasów
nukleinowych oraz namazania w dużej skali biomasy o określonych parametrach użytkowych.
Podstawę do decyzji o budowie instalacji pilotażowej powinny dać wyniki kolejnych badań
bezpieczeństwa produktu oraz możliwość spełnienia wszystkich restrykcyjnych przepisów
dopuszczeniowych dotyczących produktów spożywczych. Istotne jest w tym miejscu wskazanie, iż
stale realizowane przez Spółkę badania żywieniowe i ich wyniki a także zgoda PARP pozwoliły na
przekierowanie części badań naukowych zwianych z biomasą drożdżową na badania w stronę
wykorzystania izolowanych grup peptydowych namnażanych białek w zastosowaniach na rynku
preparatów medycznych (osteoporoza).
W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowy projekt uzupełniając się z realizowanym aktualnie
projektem dotyczącym wytwarzania wzbogaconych estrów etylowych kwasów tłuszczowych omega-3
i omega -6, pozwoli Spółce na utrwalenie w przyszłości pozycji na rynku żywności funkcjonalnej.
W 2014 r. Spółka zamierza rozpocząć realizację głównego zadania inżynieryjnego przedmiotowego
projektu, czyli budowy instalacji pilotażowej do produkcji białka spożywczego na bazie drożdży
Yarrowia Lipolytica. Wstępnie wybrana lokalizacja instalacji to Czechowice – Dziedzice, w
bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującej instalacji drożdżowej.
Wykorzystując posiadane budżety badawcze oraz zdobyte doświadczenia żywieniowe na projektach
związanych z rynkiem paszowym Spółka rozszerzyła wstępnie określony zakres badań zastosowań
białka drożdży Yarrowia o zastosowania zbliżone do zastosowań farmaceutycznych i medycznych. O
wynikach przedmiotowych badań, o ile doprowadzą one do konstruktywnych wniosków, Spółka
będzie na bieżąco informować w raportach okresowych.
Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli
zwierząt przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym
Projekt "Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt
przeciwko lekoopornym zakażeniom bakteryjnym" 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.
W dniu 28 lutego 2013 r. Spółka podpisała z PARP umowę o dofinansowanie Projektu
bakteriofagowego. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania na realizację Projektu
ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Przedmiotowy Projekt realizowany będzie w Czechowicach – Dziedzicach w ramach działania 1.4
Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 33 504 540 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących
się do objęcia wsparciem związanym z realizacją Projektu wynosi 28 220 000 zł. Po spełnieniu
warunków wynikających z umowy oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7
kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Spółka otrzyma dofinansowanie przeznaczone
na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 20 341 050 zł, w tym 85% kwoty dofinansowania
w formie płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 15% kwoty
dofinansowania w formie dotacji celowej. Okres kwalifikowalności wydatków do Projektu, w którym
Spółka zobowiązana jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu kończy się
w dniu 30 września 2015 r. O zawarciu ww. umowy Emitent informował w treści raportu bieżącego
nr 6/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.
Projekt na obecnym etapie nadal realizowany jest na poziomie Instytutu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Po zakończeniu badań naukowych
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Spółka zobowiązana jest do budowy lub długoterminowej dzierżawy obiektu umożliwiającego
namnażanie bakteriofagów wykorzystywanych w projekcie w skali przemysłowej.
Podniesienie wartości probiotycznych
drożdżach Yl jako składnika paszy

(selenometionina,

selenocystyna,

B12)

w

Projekt realizowany jest w ramach programu NCBiR INNOTECH. INNOTECH jest programem
wsparcia nauki i przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych
dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na
obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech). Program skierowany jest do
podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników
badań, ukierunkowanych na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub
usług. Całkowita wartość Projektu opisanego wnioskiem wynosi 6.866.201,00 zł. Zgodnie ze
złożonym wnioskiem łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosi 5.495.351,00 zł, w tym na
fazę badawczą przyznano 4.861.301,00 zł (w tym – 962.550,00 zł dla Uniwersytetu) i na fazę
przygotowań do wdrożenia 634.050,00 zł. 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.
Spółka realizuje projekt zarówno na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jak i na własnej
instalacji pilotażowej w Czechowicach – Dziedzicach. W związku z opóźnieniami w realizacji
niektórych stanowisk badawczych Spółka uzyskała zgodę na przedłużenie okresu kwalifikowalności
kosztów związanych z przedmiotowym projektem do końca sierpnia 2014 roku. Z uwagi na realizację
dodatkowych badań żywieniowych na bydle opasowym i krowach mlecznych (wymagających
długiego okresu badań produkcyjnych), na które wyraziła zgodę instytucja finansująca, Spółka
dokonała ponownie wydłużenia okresu trwania projektu do dnia 30 kwietnia 2015 r. Okres
przedłużenia realizacji Projektu zostanie wykorzystany m.in. na badania żywieniowe prowadzone na
różnych grupach zwierząt oraz na przygotowanie do wdrożenia, w tym na opracowanie dokumentacji
produkcyjnej i warsztatowej oraz dokonanie zgłoszeń patentowych.
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
Całkowita wartość Projektu wynosi 7.179.550,00 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem łączna kwota
wnioskowanego dofinansowania Projektu wynosi 5.740.785,00 zł, przy czym wnioskowana kwota
dofinansowania dla Uniwersytetu wynosi 439.400,00 zł, natomiast wnioskowana kwota
dofinansowania dla Emitenta wynosi 5.301.385,00 zł. 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.
Spółka realizuje projekt zarówno na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jak i na własnej
instalacji pilotażowej w Czechowicach – Dziedzicach. W chwili obecnej wiedza i wyniki doświadczeń
prowadzonych w ramach projektu znajdują swoje praktyczne wykorzystanie w ulepszaniu produktów
paszowych Spółki. Spółka nie wyklucza przedłużenia realizacji trwania projektu o kilka miesięcy.
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Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowców z odpadowych fosfogipsów wraz z
zagospodarowaniem pozostałości
Projekt dotyczy badań i rozwoju technologii przerobu odpadów fosfogipsów poapatytowych
występujących na terenie Europy w postaci hałd odpadowych. Etap badawczo – rozwojowy Projektu,
obejmującego również budowę instalacji pilotażowej łączącej techniki hydrometalurgiczne,
chromatograficznej ekstrakcji cieczowej, techniki ekstrakcji jonowej oraz techniki kawitacyjne,
zlokalizowany będzie w bezpośredniej bliskości hałdy fosfogipsów przy Zakładach Chemicznych
WIZÓW koło Bolesławca. Założeniem prac badawczo – rozwojowych Projektu jest wypracowanie
opłacalnej ekonomicznie technologii odzyskiwania lantanowców z fosfogipsów i przemysłowego
zagospodarowania odpadów poprocesowych tego procesu. Całkowita wartość Projektu opisanego
wnioskiem wynosi 50 256 928 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem łączna kwota wnioskowanego
dofinansowania wynosi 32 786 655 zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych Projektu.
Aktualny status projektu to zaawansowane prace badawcze na instalacji półtechniki, zmierzające z
jednej strony do optymalizacji uzysków technologicznych (ostateczny produkt powstający na
instalacji pilotażowej czyli koszyk lantanowcowy i gips), a z drugiej strony do osiągnięcia takich ich
parametrów, które zmaksymalizują potencjalny przychód z instalacji. Przychód ten będzie
wypadkową czystości otrzymywanego koszyka lantanowcowego oraz parametrów wiążących
kalcynowanego na ostatnim etapie procesu gipsu. Istotne znaczenie dla dalszego rozwoju projektu
będą miały realizowane wstępne badania certyfikacyjne, mające na celu określenie potencjalnej
wartości gipsu. Spółka nadal nie podjęła decyzji o miejscu posadowienia instalacji pilotażowej.
Wpływ na ostateczne decyzje dotyczące budowy instalacji ma konieczność znalezienia miejsca
posadowienia instalacji na okres co najmniej 3-4 lat (okres wymagany Umową o dofinansowanie
projektu w zakresie jego trwałości). Aktualna sytuacja prawna wstępnie określonej lokalizacji
projektu (Zakłady Chemiczne WIZÓW) oraz podjęte rozmowy z Syndykiem Masy Upadłościowej ZCH
WIZÓW nie pozwalają na spełnienie przedmiotowego warunku w sposób gwarantujący
bezpieczeństwo trwałości projektu.
Skotan SA jako
przemysłowych:

partner

przemysłowy

konsorcjów

naukowo

–

badawczo

–

Tabelaryczne podsumowanie zatwierdzonych i realizowanych projektów konsorcyjnych,
w których Skotan S.A. jest jedynym partnerem przemysłowym uzyskując wyłączne
prawo do komercjalizacji wyników projektów
NCBiR
Koszt
kwalifikowany
(zł)

Nazwa projektu

1.

2.

3.

„Innowacyjny
bakteriofagowy
preparat 7 881 100
ochronny do stosowania w zespole stopy
cukrzycowej” nr POIG.01.03.01-02-048/12.
Innowacyjna
technologia
otrzymywania
kwasu 9-dekenowego oraz 1-dekenu z 7 163 310
biomasy z wykorzystaniem nowej generacji
katalizatorów metatezy
Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D.
hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych 8 946 380
do otrzymywania preparatów przydatnych w
przemyśle i agrotechnice

Dofinansowanie
(zł)
6 188 707

5 562 180

7 084 600

Status
Umowa podpisywana przez
Konsorcjanta Naukowego
Umowa podpisywana przez
Konsorcjanta Naukowego

Umowa podpisywana przez
Konsorcjanta Naukowego

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
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Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Na liście projektów rekomendowanych znalazły się projekty, w których SKOTAN S.A. 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
S.A.. 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.
W chwili obecnej projekt nadal realizowany jest na poziomie laboratorium Instytutu.
2) „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 S.A.. Celem 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.
W chwili obecnej projekt realizowany jest na poziomie laboratorium Uniwersytetu, przy czym
SKOTAN podjął już wstępną decyzję o lokalizacji (Czechowice – Dziedzice) i wstępne prace
przygotowawcze do postawienia w ramach obowiązków wynikających dla niego z projektu małej
instalacji pilotażowej. Spółka rozpoczęła także prace inicjacyjne związane z pozyskaniem odbiorców
na planowany do osiągnięcia w projekcie kwas 9-DA oraz 1-dekenu. Dostawy wstępne i przejście
przez testy celowe dotyczące zastosowań przedmiotowych produktów, o których Spółka rozmawia z
firmami chemicznymi na rynkach zachodnich, mogłyby ostatecznie zadecydować o wdrożeniu
przedmiotowego projektu do skali pełnoprzemysłowej już w 2015 r.
3) „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 S.A. 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
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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 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.
W chwili obecnej projekt wyszedł już poza obszar testów na poziomie laboratorium Uniwersytetu
oraz laboratorium Wrocławskiego Parku Technologicznego, trafiając do testów polowych. SKOTAN
realizuje obowiązki Konsorcjanta Biznesowego w projekcie poprzez organizację stanowisk
badawczych o skali półprzemysłowej dla terminowej realizacji projektu.
Pomyślna realizacja powyższych projektów ma na celu 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 25 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.
Wszystkie opisane powyżej projekty realizowane w ramach konkursu 1.3 realizowane są w sposób
planowy, a nieznaczne opóźnienia proceduralne odnotowane na realizacji niektórych z nich w roku
2013 zostały nadrobione w pierwszym kwartale 2014 r. W ramach optymalizacji ryzyka finansowego
przedmiotowych projektów SKOTAN zapewnił sobie możliwość monitoringu i kontroli postępu prac
przy poszczególnych zadaniach badawczych wynikających z realizowanego planu badań.
Wszystkie projekty badawczo – naukowe Spółki 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.
Projekty ostatnio zakończone:

Zastosowanie metod kawitacyjnych
zakończony w I półroczu 2013 r.

w

produkcji

unikalnego

białka

paszowego

Celem projektu było przeprowadzenia badań nad produkcją białka w płynie (łączna kwota
dofinansowania projektu wynosiła 2,5 mln zł stanowiąc ok. 73% wartości kosztów kwalifikowanych
projektu). Efektem realizacji projektu jest unikalna technologia otrzymywania białka paszowego w
płynie. Spółka ma nadzieję na wdrożenie przedmiotowej technologii w części produktów
przeznaczonych na rynek paszowy. Powstały know-how zostanie także wykorzystany w realizacji
projektu Suplementacji diety ludzkiej.
W ramach konkursu PARP w grudniu 2013 r. Spółka wystąpiła z wnioskiem o dotację na wdrożenie
wyników projektu na instalacji drożdżowej. Niestety, przedmiotowy wniosek nie został
zaakceptowany do dofinansowania.
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Projekty konsorcyjne, w których Skotan występował w roli konsorcjanta biznesowego
W dniu 28 lutego 2014 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z uwagi na ujawnione na etapie
kolejnych zadań badawczych fakty naukowe oraz nową wiedzę dotyczącą postępów naukowych w
zakresie projektów, działając w ścisłym porozumieniu ze Spółką poinformował NCBiR o konieczności
odstąpienia od kontynuacji następujących projektów, które w dniu 30 kwietnia 2013 roku znalazły
się na liście projektów rekomendowanych przez NCBiR 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:
1) „Opracowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy
przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe” nr POIG.01.03.01-02-045/12.
Projekt zakładał realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum składające
się z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz SKOTAN S.A. Celem działań przewidzianych w
projekcie było zbadanie właściwości fizyko-chemicznych i biologicznych nowoodkrytego związku
tiadiazolowego w celu określenia jego zastosowania jako selektywnego środka bójczego do
zastosowania przeciw kleszczom.
2) „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 zakładał realizację badań
przemysłowych i prac rozwojowych przez konsorcjum składające się z Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie oraz SKOTAN S.A. Celem badań przewidzianych w projekcie było 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.
Na zakończonym etapie realizacji obydwu projektów SKOTAN wydatkował łącznie ok. 320.000 zł z
ok. 5,8 mln zł gwarantowanych przez Spółkę środków własnych na ich realizację.
Przedmiotowe decyzje w zakresie odstąpienia od realizacji projektów przez Konsorcjum pozostają
ostateczne. Oszczędności w budżetach wewnętrznych spółki związane z zaniechaniem projektów
przeznaczone będą na realizacje innych projektów badawczych realizowanych przez Spółkę

3.3. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk
pozostałymi miesiącami roku obrotowego

związanych

z

1.

Spółka Dominująca eksploatuje instalację pilotażową powstałą w ramach I etapu inwestycji
opisanej w strategii krótkoterminowej (instalacja produkcyjna drożdży paszowych) i na bazie
wytwarzanych produktów paszowych buduje własna markę paszową. Od efektów
przedmiotowej akcji sprzedażowej Spółka uzależnia ostatecznie tempo prac związanych z
budową dużego zakładu drożdżowego – podjęta w 2013 r. decyzja o rozbudowie zakładu
jest ostateczna, jednakże ostateczna skala tej rozbudowy nadal warunkowana jest przez
Zarząd długoterminową kontraktacją produktów paszowych. Spółka kontynuuje realizacje
szeroko zakrojonych badań żywieniowych mających na celu uzyskanie informacji naukowych
o unikalnych, specyficznych i bardzo korzystnych z perspektywy produkcyjnej w rolnictwie
właściwościach wytwarzanych produktów.

2.

W odniesieniu do innych projektów badawczo – rozwojowych Grupy, ryzyka ich realizacji
związane są w sposób bezpośredni z ich naturą. Jako projekty naukowo – badawcze projekty
te pozostają obarczone ryzykiem naukowym i technologicznym. 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.
Spółka Dominująca w I kwartale 2014 r. rozpoczęła już użytkowanie instalacji badawczej

3.
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4.

5.

związanej z przekształceniem gazów odpadowych w energie elektryczną. Pierwsze tygodnie
pracy instalacji pozwalają mieć nadzieje na rozwój zupełnie nowej branży w działalności
Spółki związanej z wykorzystaniem know – how Spółki w sektorze energetyki rozproszonej.
Aktualne użytkowanie instalacji, stale dokonywane przeróbki inżynieryjne majace na celu
zwiekszenie jej wydajnosci i zaplanowane do końca bieżącego roku prace testowe związane
z testami efektywnościowymi i wytrzymałościowymi rozwiązań technicznych pozwoli na
ostateczną weryfikację założeń ekonomicznych projektu i zniwelowanie ryzyk naukowych dla
wdrożeń.
Biorąc pod uwagę strategię Grupy przyjętą przez Walne Zgromadzenie SKOTAN S.A. w lipcu
2009 r. nie bez znaczenia dla dalszego rozwoju Grupy pozostaje długi horyzont realizacji
zadań badawczych w realizowanych projektach – brak szybkich i spektakularnych efektów,
pokazujących potencjalną skalę rozwijanej działalności może spowodować utrudnienia w
pozyskaniu przez Spółkę nowego kapitału związanego z realizacją projektów badawczych w
nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Strategia Spółki nadal 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. Jednocześnie
niepowodzenie starań Zarządu w zakresie pozyskania dodatkowego kapitału na rozwój
działalności badawczo – rozwojowej powoduje, iż do momentu osiągnięcia pełnej wydajności
dużej drożdżowni i wypracowania nadwyżek finansowych Grupa jest zmuszona do znacznego
ograniczenia podejmowania kolejnych projektów naukowo-badawczych.
Grupa realizuje proces restrukturyzacji majątkowej Grupy Kapitałowej, w tym próby
sprzedaży zbędnych i nieproduktywnych elementów majątku trwałego, głównie sprzedaży
spółki zależnej Skotan-Ester, powołanej 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 globalnej koniunktury inwestycyjnej.

3.4. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta
W skład Grupy Kapitałowej Skotan na dzień 30 czerwca 2014 r. wchodziły Jednostka Dominująca
Skotan S.A. oraz jednostki zależne Skotan-Ester Sp. z o.o. oraz Alchemia-Ester Sp. z o.o.
W dniu 14 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę siedziby Jednostki Dominującej Skotan S.A. na
miasto Chorzów.
Kapitał
podstawowy
(zł)

%
udział
Skotan S.A. w
kapitale
zakładowym

Rodzaj
konsolidacji /
metoda
wyceny
udziałów
Konsolidacja
pełna

L.P. Nazwa

Siedziba

Podstawowy przedmiot
działalności

1

Skotan
S.A.

Chorzów
41-506, ul.
Dyrekcyjna
6

Działalność badawcza
oraz
wytwarzanie
produktów
biotechnologicznych

65 880 000

2

SkotanEster
spółka
z o.o.

Chorzów
41-506, ul.
Dyrekcyjna
6

Wytwarzanie produktu
rafinacji ropy naftowej

5 340 160

Jednostka
podporządkowana

100%

Konsolidacja
pełna

3

AlchemiaEster
spółka
z o.o.

Chorzów
41-506, ul.
Dyrekcyjna
6

Wytwarzanie produktu
rafinacji ropy naftowej

50 000

Jednostka
podporządkowana

100%

Konsolidacja
pełna
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Rodzaj zależności
Jednostka
dominująca

Nd

Skotan – Ester Sp. z o.o. z uwagi na zmianę strategii średniookresowej Grupy Kapitałowej stanowi w
chwili obecnej przedmiot oferty sprzedaży przez SKOTAN S.A. i przeznaczony jest do zbycia na rzecz
podmiotów zewnętrznych.

3.5. Skutki zmian w strukturze Grupy Kapitałowej
W I półroczu 2014 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Skotan S.A.

3.6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania
wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2014.

3.7. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub
pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
Stan na dzień przekazania
poprzedniego raportu
kwartalnego - (15.05.2014 r.)
Imię i nazwisko
liczba akcji
/ głosów

Roman Krzysztof
Karkosik wraz z
podmiotami
zależnymi*

17 782 600

Grażyna Wanda
Karkosik

5 189 556

KREZUS S.A.

4 708 961

Stan na dzień przekazania
niniejszego raportu kwartalnego
(01.09.2014 r.)
Zmiana w
liczbie
akcji/głosów

udział
procentowy w
kapitale
zakładowym /
ogólnej liczbie
głosów na WZ

0

32,93%

-2 617 556

9,61%
8,72%

0

liczba akcji /
głosów

udział
procentowy w
kapitale
zakładowym /
ogólnej liczbie
głosów na WZ

17 782 600

32,93%

2 572 000

4,76%

4 708 961

8,72%

*bezpośredni stan posiadania: 16 676 508 akcji stanowiących 30,88 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ

3.8. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień
do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na
dzień przekazania niniejszego raportu okresowego.

Lp

1
2
3

Imię i
nazwisko

Marek
Pawełczak
Wojciech
Sobczak*
Jacek

Stanowisko

Liczba akcji na
dzień
przekazania
poprzedniego
raportu
kwartalnego
(15.05.2014r.)

Prezes Zarządu
Wiceprezes
Zarządu
Przewodniczący
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Zmiana

Liczba akcji na
dzień
przekazania
niniejszego
raportu
półrocznego
(01.09.2014r.)

234 975

0

234 975

25 000

bd

bd

1

0

1

Kostrzewa
Rady Nadzorczej
Karina
Członek Rady
5
Wściubiak0
Nadzorczej
Hankó
Jakub
Członek Rady
6
0
Nadachewicz
Nadzorczej
Małgorzata
Członek Rady
7
0
Krauze
Nadzorczej
Jarosław
Członek Rady
8
0
Lewandrowski
Nadzorczej
* Wojciech Sobczak pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki do dnia 30.06.2014r.

0

0

0

0

0

0

0

0

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

3.9. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem
właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
administracji publicznej
W I półroczu 2014 r. Spółka nie była stroną postępowań przed sądem, postępowań arbitrażowych
ani prowadzonych przed organem administracji publicznej.

3.10. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego
zależną transakcji z podmiotami powiązanymi
W I półroczu 2014 r. nie zawierano istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach
innych niż rynkowe.

3.11. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę
od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu
gwarancji
W I półroczu 2014r. Emitent ani jednostki od niego zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub
pożyczki ani nie udzielały gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego
podmiotu, gdzie łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiłaby równowartość co
najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

3.12. 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 Grupę
a/ Stan zatrudnienia :
na dzień 31.12.2013r. – 54 osób
na dzień 30.06.2014r. – 57 osób.
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b/ sytuacja majątkowa :

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
Rentowność majątku (ROA) (%)
wynik finansowy netto x 100

I półrocze 2014
-16,37

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, amortyzacji środków trwałych i kosztów
prowadzenia badań.
Rentowność kapitału własnego (ROE) (%)
wynik finansowy netto x 100

I półrocze 2014
-41,92

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, amortyzacji środków trwałych i kosztów
prowadzenia badań.

3.13. 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. Wynik brutto natomiast, niezależnie od postępów rozwoju sprzedaży produktów Spółki, w
znacznej mierze obciążany będzie znacznym wzrostem kosztów amortyzacji wybudowanych instalacji
pilotażowych i stanowisk badawczych.
Koszty działalności rozwojowej Spółki w roku 2014 są nieporównywalne do kosztów z lat
poprzednich. Kwestia ta była już zauważalna na przestrzeni całego roku 2013, 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
przyspieszona amortyzacja przyjętej do ewidencji w dacie 1 stycznia 2012 r. instalacji pilotażowej
produkcji drożdży paszowych i przyspieszona amortyzacja instalacji wodorowej przyjętej do
ewidencji w dacie 1 grudnia 2013 r. Kwestia ta, i analogiczne kwestie dotyczące wszystkich
planowanych instalacji pilotażowych Spółki, w latach 2014-2018 będą miały 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
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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, spółki zależnej Skotan – Ester Sp. z o.o. 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 o ograniczonym ryzyku finansowym, 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.
Najważniejszą kwestią dla rozwoju Spółki i jej kolejnych projektów w 2014 r. pozostają prowadzone
działania związane z budową rynku dla produktów drożdżowych pod marką Yarrowia Technology
oraz grupą produktów Exuinox, postawienie instalacji pilotażowych dla projektu omegowego,
lantanowcowego oraz suplementów diety oraz wnioski końcowe z eksploatacji doświadczalnej
instalacji wodorowej w Kędzierzynie Koźlu (Spółka podtrzymuje swoje stanowisko, iż produkcja
energii z gazów odpadowych może stanowić istotne źródło jej przychodów w kolejnych latach
obrotowych).
Potencjalny sukces inżynieryjny i ekonomiczny projektu wodorowego ma możliwość stworzenia
szansy wykorzystania osiągniętego stanu techniki i uzyskanej przewagi konkurencyjnej w okresie
kilku najbliższych lat. Niestety, inwestycje w obszarze energetyki zawodowej są bardzo kosztowne, i
w zależności od ostatecznej skali możliwych wdrożeń może okazać się, iż w celu realizacji projektów
wdrożeniowych w przedmiotowym obszarze Spółka może być zmuszona do pozyskania znacznego
zasilenia kapitałowego lub poszukania strategicznego inwestora branżowego.
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4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
4.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
stan na
2014-06-30

stan na
2013-12-31

stan na
2013-06-30

w tys. zł

Aktywa
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Wartość firmy z konsolidacji
Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą praw
własności
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Należności długoterminowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o
usługę budowlaną / długoterminową
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Należności z tytułu dostaw i usług
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe należności krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem

30 971

45 838

22 730

1 212

1 137

1 015

9
26 150
870

9
38 600
1 017

9
19 354
1 165

11

11

11

11

11

11

2 592
127
53 312
645

4 931
133
53 247
1

1 036
140
56 608
1

140

135

172

140

135

172

1 449

4 842

2 815

1 449
26 333
26 333

4 842
34 398
34 398

2 815
35 002
35 002

24 401
343

8 260
5 610

18 331
287

84 283

99 085

79 338

32 919

46 719

32 919
65 880

46 719
65 880

43 801
65 880

141 582

141 582

141 582

Pasywa
Kapitał własny
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
Kapitał podstawowy
Akcje / udziały własne
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
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43 801

Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice
kursowe z konsolidacji
Pozostałe kapitały
Niepodzielony wynik finansowy
- zysk (strata) z lat ubiegłych

153
(174 696)
(160 896)

153
(160 897)
(161 141)

153
(163 814)
(161 159)

(13 800)
0

244
0

(2 655)
0

51 364

52 366

35 537

2 690

5 202

11 116

80

65

182

2 558

4 916

3 780

52

21

21

0

0

7 133

48 675

47 364

24 421

428

1 000

0

428

1 000

0

76

59

152

6 301

10 179

1 970

- zysk (strata) netto bieżącego roku przypadający
akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziały mniejszości
Zobowiązania i rezerwy
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Długoterminowe kredyty i pożyczki
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe zobowiązania długoterminowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy długoterminowe
Dotacje
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- od jednostek powiązanych

0

- od pozostałych jednostek

6 301

10 179

1 970

969

2 786

1 485

969

2 786

145

221

40 726

33 106

20 784

30

13

30

84 283

99 085

79 338

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych

0

- od pozostałych jednostek
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

1 485

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Dotacje
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi
do sprzedaży
Pasywa razem
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4.2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i pozostałych
całkowitych dochodów
I półrocze
2014

I półrocze
2013

01.01.2014r.-

01.01.2013r.-

30.06.2014r.

30.06.2013 r.
w tys. zł

Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży

301

1 130

262

1 128

- od jednostek powiązanych
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

39

2

0

0

301

1 130

Koszty ogólnego zarządu

29 353

12 981

Pozostałe przychody operacyjne

19 429

11 608

227

271

-9 849

-515

Koszt własny sprzedaży
- od jednostek powiązanych
Koszt sprzedanych produktów
Koszt sprzedanych usług
Koszt sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży

Pozostałe koszty operacyjne
Udział w zyskach jednostek rozliczanych metodą praw własności
Koszty restrukturyzacji
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe

43

137

4 013

3 755

-13 818

-4 133

-19

-1 478

-13 800

-2 655

-13 800

-2 655

-13 800

-2 655

Zysk ze sprzedaży udziałów w jednostkach podporządkowanych
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

Działalność zaniechana
Zysk / strata netto z działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego
- akcjonariuszom mniejszościowym
Zysk (strata) netto
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

-13 800

-2 655

54 000 000

54 000 000

-0,26

-0,05

54 000 000

54 000 000

-0,26

-0,05

Inne całkowite dochody
Zysk (strata) netto

-13 800

Wycena instrumentów finansowych
Podatek dochodowy dotyczący wyceny instrumentów finansowych
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-2 655

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
Całkowite dochody ogółem

-13 800

-2 655

-13 800

-2 655

przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym

-
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4.3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Wyszczególnienie

Saldo na dzień 01.01.2013roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

Not
a

Kapitał
podstawowy

Pozostałe
kapitały

Różnice
kursowe
z
przeliczenia

Niepodzielony
wynik
finansowy

Udziały
mniejszości

Razem

Kapitał
własny
razem

65 880

141 735

(161 159)

46 456

46 456

65 880

141 735

(161 159)

46 456

46 456

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2013 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

-

-

(2 655)

(2 665)

(2 665)

(2 665)

(2 665)

(2 665)

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości
bilansowej pozycji zabezpieczanych
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem samochodu
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za okres od 01.01 do 30.06.2013 roku
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2013
roku
Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)
Podział wyniku finansowego
Saldo na dzień 30.06.2013 roku

65 880

141 735

(163 814)

43 801

43 801

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

46 456

46 456

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2013 roku

65 880

141 735

(161 159)

-

-

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

-

-

19
19
244

19
19
244

19
19
244

263

263

263

- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości
bilansowej pozycji zabezpieczanych
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem samochodu
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2013 roku
Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 31.12.2013
roku
Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)
Inne
Podział wyniku finansowego
Saldo na dzień 31.12.2013 roku

65 880

141 735

(160 897)

46 719

46 719

Saldo na dzień 01.01.2014 roku
Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

65 880

141 735

(160 897)

46 719

46 719

65 880

141 735

(160 897)

46 719

46 719

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 30.06.2014 roku
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaży:
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
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- 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 30.06.2014 roku

(13 800)

Suma zysków i strat ujętych w okresie od 01.01 do 30.06.2014
roku
Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)
Inne
Podział wyniku finansowego
Saldo na dzień 30.06.2014 roku

65 880

141 735
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(13 800)

(13 800)

(13 800) (13 800)

(13 800)

(174 696)

32 919

32 919

4.4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
I półrocze
2014

I półrocze
2013

01.01.2014r.
30.06.2014r.

01.01.2013r.
30.06.2013 r.

w tys. zł

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk/Strata brutto przed opodatkowaniem
Korekty:

-13 818

- 4 133

18 636

7 863

14 750

3 965

Amortyzacja wartości niematerialnych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
rzeczowych aktywów trwałych
Amortyzacja wartości rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów
trwałych

-2

(Zysk) strata na sprzedaży oraz 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

3 853

3 876

33

24

4 818

3 730

Udział w zyskach (stratach) jednostek
stowarzyszonych
Koszty odsetek
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy

Zysk ze zbycia jednostki zależnej
Środki pieniężne z działalności operacyjnej przed
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Środki pieniężne wygenerowane w toku
działalności operacyjnej

-644

1

3 388

- 1 977

-3 789

142

12 847

19 375

-18 918

-6 124

- 2 298

15 147

19

1 478

-2 279

16 625

Zapłacone odsetki
Zapłacony podatek dochodowy
Podatek odroczony
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych

-2 135

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

- 12 913
21

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

-1 885

Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
przeznaczonych do obrotu

4 221

4 483

18 918

6 169

Wydatki na nabycie jednostek zależnych
(pomniejszone o przejęte środki pieniężne)
Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych
Wpływy z otrzymanych dotacji
Wpływy z udzielonych Pożyczek
Wydatki inwestycyjne inne

-500

Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne netto wykorzystane w
działalności inwestycyjnej

21 004

Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Kredyty i pożyczki

- 4 625

1 000

Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów
wartościowych

1 000

Wykup dłużnych papierów wartościowych

-2 900

Inne wpływy
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek
Spłaty kredytów i pożyczek

-572

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego

-63

-76

Odsetki zapłacone

-40

- 24

Inne wydatki
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich
ekwiwalentów
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek
okresu

-9

- 21

-2 584

879

16 141

12 879

8 260

5 452

24 401

18 331

Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec
okresu
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4.5. Skonsolidowane pozycje pozabilansowe

stan na
2014-06-30

Pozycje pozabilansowe

stan na
2013-06-30

w tys. zł
Należności warunkowe

0

0

0

0

0

0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
urządzenia TP SA
weksle obce
Pozycje pozabilansowe, razem

4.6. Noty objaśniające

NOTA NR 1

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp. Wyszczególnienie

1.

Wartość brutto
na początek
okresu
Zwiększenia, w
tym:
– nabycie
– przemieszczenie
wewnętrzne
– inne
Zmniejszenia, w
tym:
– likwidacja
– aktualizacja
wartości
– sprzedaż w tym:

Grunty
własne

Urządzenia
techniczne i
maszyny

Budynki i
budowle

Środki
transportu

Pozostałe
środki
trwałe

Środki
trwałe
w
budowie

Razem

3 626

2 983

39 968

295

565

4 414

51 851

0

300

1 240

57

86

4

1 687

0

300

1 240

57

86

4

1 687

PSr II/2014
40

– przemieszczenie
wewnętrzne
– inne
2.
3.

4.
5.
6
7
8.

Wartość brutto
na koniec okresu
Umorzenie na
początek okresu
Zwiększenia
Zmniejszenia, w
tym:
– likwidacja
– sprzedaż
– przemieszczenie
wewnętrzne
– inne
Umorzenie na
koniec okresu
Odpisy na
początek okresu
Wartość netto na
początek okresu
Odpisy na koniec
okresu
Wartość netto na
koniec okresu

3 626

3 283

41 208

352

651

4 418

53 538

0

1 280

11 839

143

160

0

13 422

0

365

14 019

25

193

0

14 602

0

1 645

25 858

168

353

0

28 024

3 626

1 703

28 129

152

405

4 414

38 429

3 626

1 638

15 350

184

298

4 418

25 514

NOTA NR 2

Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych
Lp.

1.
a)

Wyszczególnienie

Wartość na początek
okresu
Zwiększenia, w tym:

Udziały

Akcje

Inne papiery
wartościowe

34 398

Udzielone
pożyczki

85

Razem

34 483

– nabycie
– aport
– aktualizacja wartości
– inne
b)

Zmniejszenia, w tym:

8 065

8 065

– sprzedaż

1 307

1 307

6 758

6 758

– aport
– aktualizacja wartości
– inne

2.

Przemieszczenia
Wartość na koniec
okresu

26 333
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85

26 418

NOTA NR 3

Struktura kosztów finansowych
Lp.

Wyszczególnienie

I półrocze 2014

1. Odsetki

I półrocze 2013

159

34

159

34

a) od jednostek powiązanych
b)

od pozostałych jednostek

2. Strata ze zbycia inwestycji

1 045

992

3. Aktualizacja wartości inwestycji

2 799

2 707

2 799

2 707

9

22

4 012

3 755

- wycena akcji
4. Inne
Koszty finansowe ogółem

NOTA NR 4

Struktura przychodów finansowych
Lp.

Wyszczególnienie

I półrocze 2014

1. Odsetki

I półrocze 2013

43

119

43

119

43

137

a) od jednostek powiązanych
b)

od pozostałych jednostek

2. Zysk ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
- wycena akcji
4. Inne

18

Przychody finansowe ogółem

NOTA NR 5

Rozliczenia międzyokresowe i dotacje
Lp.

Wartość na
początek
okresu

Wyszczególnienie

1

Rozliczenia międzyokresowe

a)

długoterminowe

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na
koniec okresu

33 119

27 727

20 090

40 756

33 119

27 727

20 090

40 756

12

30

12

30

dotacje
b)

krótkoterminowe

-

Koszt badania sprawozdań finansowych

-

Dotacje

33 107

27 697

20 078

40 726

Razem

33 119

27 727

20 090

40 756
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NOTA NR 6

AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Wartość na
początek
okresu

Lp.

Wyszczególnienie

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Razem

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na
koniec
okresu

4 931

222

2 561

2 592

4 931

222

2 561

2 592

NOTA NR 7

REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
Wartość na
początek
okresu

Lp.

Wyszczególnienie

1

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Razem

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na
koniec
okresu

4 931

0

2 373

2 558

4 931

0

2 373

2 558

NOTA NR 8

REZERWY NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
Lp.

Wartość na
początek
okresu

Wyszczególnienie

Zwiększenia

21

Zmniejszenia

31

0

Wartość na
koniec
okresu

1

Rezerwy na odprawy emerytalne

52

2

Rezerwy na pozostałe świadczenia pracownicze

221

0

76

145

Razem:

242

31

76

197

NOTA NR 9

EMISJE, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH
Lp.

Wartość na
początek
okresu

Wyszczególnienie

Emisja

Wykup

Wartość na
koniec
okresu

1

Obligacje seria A

1 900

1 900

0

2

Obligacje seria B

0

1 000

1 000

0

1 900

1000

2 900

0

Razem:
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NOTA NR 10

SEGMENTY OPERACYJNE
Grupa Kapitałowa nie posiada segmentów działalności
UJAWNIENIA NA PODSTAWIE MSSF 8 pkt. 31

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW Z PRODUKTÓW I USŁUG
Wyszczególnienie

I półrocze 2014

I półrocze 2013

Przychody ze sprzedaży produktów i usług
Przychody ze sprzedaży towarów

262
39

1 338
2

Przychody Grupy Kapitałowej

301

1 130

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
Wyszczególnienie

Przychody

Polska
Pozostałe
Ogółem

287
14
301

INFORMACJE O GŁÓWNYCH KLIENTACH
Wyszczególnienie

% łącznych
przychodów
Grupy

Przychody

Biovico
pozostali

225
76

74,75%
25,25%

Ogółem

301

100%
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NOTA NR 11

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

Wyszczególnienie
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Koszty według rodzaju
Zmiana stanu zapasów, produktów w toku, rozliczeń
międzyokresowych
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług
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I półrocze 2014

I półrocze 2013

14 603
11 168
3 579
547
3 494
455
180
24 026

3 817
1 444
4 649
494
2 291
319
175
13 189

(5 327)

208

29 353
0

12 981
0

5. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
Skotan S.A. wg PSR
Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki SKOTAN S.A. za okres
sprawozdawczy od dnia 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku zostało sporządzone zgodnie z
Ustawą o Rachunkowości. Zawiera dane porównawcze za okres od 01.01.2013 roku do
30.06.2013 roku, okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku oraz na dzień 31.12.2013 roku,
w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek
przepływów pieniężnych.

5.1. Bilans
stan na
2014-06-30

stan na
2013-12-31

stan na
2013-06-30

Bilans
w tys. zł

Aktywa
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowe aktywa trwałe
III. Należności długoterminowe
1. Od jednostek powiązanych

31 181

45 933

1 213

1 137

1 015

22 475

34 921

15 691

1 499

1 433

1 435

1 499

1 433

1 435

3 277

3 378

3 630

1 060

1 110

1 163

2 217

2 268

2 467

2 206

2 257

2 456

2 206

2 257

2 456

11

11

11

2 718

5 064

1 176

2 592

4 931

1 036

127

133

140

53 296

53 294

56 553

22 948

2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach
podporządkowanych wyceniane metodą praw
własności
b) w pozostałych jednostkach
4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

645

1

1

1 558

4 949

2 967

1 558

4 949

2 967

50 787

42 735

53 334

50 787

42 735

53 334

85

85

10

b) w pozostałych jednostkach

26 333

34 398

35 002

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

24 369

8 252

18 322

306

5 609

251

I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
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84 477

99 227

79 500

33 143

46 857

43 997

65 880

65 880

65 880

141 582

141 582

141 582

153

153

153

-160 758

-161 192

-161 192

-13 714

434

-2 426

51 334

52 370

35 504

2 788

5 173

3 798

2 592

4 931

3 777

197

242

21

długoterminowa

52

21

21

krótkoterminowa

145

221

0

80

65

182

Aktywa razem

Pasywa
A. Kapitał własny
I. Kapitał zakładowy
II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość
ujemna)
III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

3. Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe

80

65

182

7 711

14 013

3 578

7 688

14 012

3 557

428

1 000

1 000

76

59

152

6 292

10 174

1 967

98

591

427

771

278

4

1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) inne zobowiązania finansowe
c) zobowiązania z tytułu dostaw i usług
d) z tyt.podatków, ceł,ubezp.i innych świadczeń
e) z tyt.wynagrodz.

1 906

f) z tyt. emisji dłużnych papierów wartościowych
g) inne
3. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe

23

3

7

22

1

21

40 756

33 119

27 947

40 756

33 119

27 947

40 756

33 119

20 814

84 477

99 227

79 500

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe

7 133

krótkoterminowe
Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
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33 143

46 857

43 997

54 000 000

54 000 000

54 000 000

0,61

0,87

0,81

54 000 000

54 000 000
0,87

54 000 000

0,61

0,81

5.2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant
kalkulacyjny)

I półrocze
2014

I półrocze 2013

01.01.2014r.-

01.01.2013r.-

30.06.2014r.
30.06.2013 r.
w tys. zł

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

301

1 130

262

1 128

39

2

0

1 130

301

1 130

od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu

29 296

12 922

-28 994

-11 792

19 429

11 608

18 918

6 169

III. Inne przychody operacyjne

511

5 439

H. Pozostałe koszty operacyjne

129

83

F. Zysk (strata) ze sprzedaży
G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

2

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
J. Przychody finansowe

129

82

-9 694

-268

43

137

43

119

4 063

3 754

159

34

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycji
V. Inne

18

K. Koszty finansowe
I. Odsetki w tym:
dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji

1 045

992

III. Aktualizacja wartości inwestycji

2 850

2 707

9

21

-13 714

-3 886

-13 714

-3 886

IV. Inne
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+JK)
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)
I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)
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O. Podatek dochodowy

0

-1 460

część bieżąca
część odroczona

-1 460

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)
Zysk (strata) netto
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w
szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
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0

0

-13 714

-2 426

-13 714

-2 426

54 000 000

54 000 000

-0,25

-0,05

54 000 000

54 000 000

-0,25

-0,05

5.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym
I półrocze
2014

rok 2013

I półrocze
2013

01.01.2014 r. 01.01.2013 r. 01.01.2013 r.
-

Zestawienie zmian w kapitale
własnym

-

-

30.06.2014 r. 31.12.2013 r. 30.06.2013 r.

w tys. zł
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)

46 857

46 423

46 423

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

46 857

46 423

46 423

1. Kapitał zakładowy na początek okresu

65 880

65 880

65 880

65 880

65 880

65 880

141 582

141 582

141 582

141 582

141 582

141 582

153

153

153

zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
korekty błędów podstawowych

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
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na
początek okresu
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał
zakładowy
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na
koniec okresu
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na początek okresu
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
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na
początek okresu
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
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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

-161 192

-153 361

-153 361

161 192

153 361

153 361

161 192

153 361

153 361

-7 832

-7 832

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
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu,
po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu)
podział wyniku
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec
okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek
okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
b) zmniejszenia (z tytułu)

434

podział wyniku na pokrycie straty z lat
ubiegłych
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec
okresu

-160 758

-161 192

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

-160 758

-161 192

-161 192

-13 714

434

-2 426

-161 192

8. Wynik netto
a) zysk netto

434

b) strata netto

13 714

2 426

c) odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

33 143

46 857

43 997

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

33 143

46 857

43 997
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5.4.

Rachunek przepływów pieniężnych

I półrocze 2014

I półrocze 2013

01.01.2014r.
-

01.01.2013 r.
-

Rachunek przepływów
pieniężnych

30.06.2014 r.
30.06.2013 r.
w tys. zł

Przepływy środków pieniężnych z
działalności operacyjnej
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto
Korekty razem

-13 714

-2 426

11 477

18 932

14 650

3 869

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

33

23

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

3 904

3 780

-2 384

-1 466

-644

1

3 391

-1 975

Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i kredytów

-3 841

-27

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

15 286

20 896

-18 918

-6 169

-2 237

16 506

4 221

4 504

Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z
działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

21

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:

4 221

4 483

w pozostałych jednostkach

4 221

4 483

zbycie aktywów finansowych

4 221

4 483

w jednostkach powiązanych

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
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Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki

2 201

15 176

2 135

12 726

Na aktywa finansowe, w tym:

66

1 950

w jednostkach powiązanych

66

65

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne

nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne

500

Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
Przepływy środków pieniężnych z
działalności finansowej
Wpływy

2 020

-10 672

19 918

7 169

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

1 000

Emisja dłużnych papierów wartościowych

1 000

Inne wpływy finansowe - dotacje

18 918

6 169

Wydatki

3 584

120

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

572

Wykup dłużnych papierów wartościowych

2 900

Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu
finansowego

63

76

Odsetki

40

23

9

21

16 334

7 048

16 117

12 882

16 117

12 882

8 252

5 440
18 322

Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej (I-II)
Przepływy pieniężne netto, razem
(A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków
pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/D), w tym:

24 369

o ograniczonej możliwości dysponowania
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5.5. Pozycje pozabilansowe
stan na
2014-06-30

Pozycje pozabilansowe

stan na
2013-12-31

w tys. zł
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
nie wniesione dopłaty do kapitału Skotan Ester
Sp. z o.o.
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
urządzenia TP SA
weksle obce
Pozycje pozabilansowe, razem

0

0

NOTA NR 1

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
Wyszczególnienie
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Pozostałe koszty rodzajowe
Koszty według rodzaju
Zmiana stanu zapasów, produktów w toku, rozliczeń
międzyokresowych
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług
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I półrocze 2014

I półrocze 2013

14 600
11 168
3 572
510
3 486
454
179
23 969

3 815
1 444
4 644
453
2 283
319
172
13 130

(5 327)

208

29 296
0

12 922
0

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Podpisy wszystkich Członków
Zarządu

01.09.2014 r.

01.09.2014 r.

Data

Data

Wioletta Syposz

Marek Pawełczak

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Główna Księgowa
Prokurent

Prezes Zarządu

stanowisko/funkcja

stanowisko/funkcja

Oświadczenie Zarządu co do rzetelności sporządzania sprawozdań
finansowych

Chorzów, dnia 1 września 2014r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
w sprawie rzetelności sporządzenia śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych

Zarząd Skotan S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, śródroczne skrócone
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r. i śródroczne skrócone jednostkowe
sprawozdanie finansowe za I półrocze 2014 r. wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zostały
zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w sposób
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową odpowiednio Grupy Kapitałowej oraz
Spółki i ich wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Skotan za I półrocze
2014 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, w tym
opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

……………………………………………………

Marek Pawełczak - Prezes Zarządu
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Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych

Chorzów, dnia 1 września 2014r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Skotan S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych,
dokonujący przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Skotan za I półrocze 2014 r. oraz przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania
finansowego Skotan S.A. za I półrocze 2014 r. został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że
podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący przeglądu tych sprawozdań spełniali warunki do
wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i
normami zawodowymi.

……………………………………………………

Marek Pawełczak - Prezes Zarządu
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