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A.  WSTĘP. 

 

 

SKOTAN S.A. (zwany dalej Spółką, Emitentem lub SKOTAN) jest spółką giełdową z wieloletnią tradycją. 

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Garbarskie Skotan w Skoczowie, a jej założycielem 

był Skarb Państwa. 

 

 

Od momentu zmiany strategii w 2009 roku SKOTAN prowadzi działalność badawczo – rozwojową w obszarze biotechnologii, dodatków 

żywieniowych, żywności funkcjonalnej i innowacyjnych procesów technologicznych. Podstawowym projektem biotechnologicznym 

spółki łączącym docelowo powyższe obszary pozostaje rozwój technologii i spektrum produktowego związanego ze szczepem drożdży 

Yarrowia Lipolytica, który docelowo Spółka zamierza uplasować w ramach swoich produktów w sektorze paszowym oraz suplementacji 

diety ludzkiej. W obszarze innowacyjnych procesów technologicznym najważniejszym projektem spółki na chwilę obecną pozostaje 

zaawansowany technologicznie i procesowo projekt wytwarzania energii elektrycznej z gazów odpadowych i wodorowych.  
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B.  LIST DO AKCJONARIUSZY 
 
 
 
Szanowni Państwo,  
 
 
Zarząd SKOTAN S.A. przedstawia niniejszym jednostkowy raport roczny Spółki za rok obrotowy 2014.  
 
Rok 2014 był okresem kontynuowania realizacji strategii średniookresowej Skotan S.A., skoncentrowanej na rozwoju innowacyjnych 
projektów badawczo – rozwojowych, na  które Spółka otrzymała dofinansowanie. Spółka kontynuowała także prace w zakresie dalszej 
restrukturyzacji aktywów niezwiązanych z działalnością naukowo-badawczą oraz poszukiwania nowych projektów z zakresu 
nowoczesnych technologii.  
 
Podobnie jak w latach poprzednich, wypracowany wynik działalności Spółki  stanowi wypadkową znacznych nakładów na działalność 
badawczo – rozwojową, zmian wartości posiadanych aktywów finansowych i wyniku na rozpoczętej działalności operacyjnej i nie 
odzwierciedla potencjalnej skali działalności Spółki w długim okresie ani nie wyznacza długoterminowych trendów. Zaznaczyć należy 
jednak skalę planowanych na lata 2014 – 2015 nakładów inwestycyjnych związanych z realizowanymi projektami i uzależnienie 
kształtowania wyniku operacyjnego działalności od efektów podjętych działań w zakresie budowania rynku na nowe i innowacyjne 
produkty Spółki. Trwające budowanie tego rynku oraz długoterminowa kontraktacja pozwolić powinny na wdrożenia i zyskowną 
eksploatację wdrożeń produktowych lub technologicznych wypracowanych na poziomie poszczególnych projektów.  
 
Skala realizacji projektów badawczo – rozwojowych Spółki oraz plany dotyczące nowych projektów pozwoliły Zarządowi na 
skierowanie w 2013 roku pod obrady Walnego Zgromadzenia wniosku o podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Niepowodzenie 
przedmiotowej emisji wywołało konieczność rewizji długoterminowych planów rozwoju Spółki oraz zmniejszenia aktywności w zakresie 
działalności akwizycyjnej w obszarze pozyskiwania finansowania nowych projektów. W chwili obecnej Zarząd biorąc pod uwagę ryzyka 
dotyczące działalności Spółki, przedstawione w raporcie rocznym, kumulację wydatków zwianych z zakończeniem i rozliczeniem cyklów 
badawczych i możliwe ograniczenia w dostępie do płynnych środków finansowych prowadzi działania zmierzające do pozyskania 
inwestorów branżowych dla przyszłych wdrożeń prowadzonych projektów badawczo–rozwojowych oraz rozważa ponowne wystąpienie 
do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podwyższenie kapitału zakładowego. W ocenie Zarządu dokapitalizowanie Spółki jest na 
obecnym etapie kwestią konieczną. 
 
Żywiąc nadzieję, iż prowadzone działania w zakresie rozwoju prowadzonych projektów innowacyjnych jak i inne prace związane z 
poszukiwaniem źródeł ich finansowania pozwolą na długotrwały, rentowny i wielokierunkowy rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej 
SKOTAN, 
 
Pozostaję z poważaniem,  
 
 
 

 
 
Marek Pawełczak 
Prezes Zarządu 
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C. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

    

WYBRANE DANE FINANSOWE [TYS.] PLN  EUR 

 2014 2013 2014 2013 

     
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów 628 1 728 150 410 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 481 -3 986 -3 695 -947 

Zysk (strata) brutto -19 956 -3 766 -4 764 -894 

Zysk (strata) netto -19 718 434 -4 707 103 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 992 14 238 -4 772 3 381 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 933 -28 129 1 416 -6 680 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 400 16 703 4 392 3 967 

Przepływy pieniężne netto, razem 4 341 2 812 1 036 668 

Aktywa, razem 53 576 99 227 12 570 23 926 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26 436 52 370 6 202 12 628 

Zobowiązania długoterminowe 13 65 3 16 

Zobowiązania krótkoterminowe 6 073 14 013 1 425 3 379 

Kapitał własny 27 139 46 857 6 367 11 298 

Kapitał zakładowy 65 880 65 880 15 456 15 885 

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

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,37 0,01 -0,09 0,00 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,37 0,01 -0,09 0,00 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,87 0,12 0,21 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,87 0,12 0,21 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w 
zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
ZASTOSOWANE KURSY WALUT 

 

Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną 
poniżej metodą przeliczania. 

Dane dotyczące wielkości bilansowych przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień okresu:  
- na dzień 31.12.2014r. - według tabeli kursów walut nr 252/A/NBP/2014 kurs 1 EURO 4,2623 zł. 
- na dzień 31.12.2013r. - według tabeli kursów walut nr 251/A/NBP/2013 kurs 1 EURO 4,1472 zł. 
 
Poszczególne pozycje dotyczących rachunku zysków i strat przeliczono na EURO według kursów stanowiących średnią arytmetyczną 
średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym 
okresie sprawozdawczym: 
- kurs średni w okresie 01-12.2014 r. wynosił 1 EURO = 4,1893 zł. 
- kurs średni w okresie 01-12.2013 r. wynosił 1 EURO = 4,2110 zł. 
 
 
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych 
przez kurs wymiany. 
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D. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI „SKOTAN” S.A. W ROKU 2014 
 

I. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym                            
i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne), albo ich grup w 
sprzedaży w spółce ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym. 
 
W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody z działalności w wys. 628 tys. 
 
Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia nowej strategii SKOTAN podstawowa 
działalność Spółki pozostaje w sferze działalności naukowo-badawczej. W związku z powyższym, Spółka nie odnotowuje istotnych 
przychodów ze sprzedaży podstawowej, ponosząc jednocześnie rosnące koszty prowadzonej działalności badawczo – rozwojowej. 
Zgodnie ze strategią spółki w zakresie poszukiwania źródeł finansowych na rozwój nowych technologii, część kosztów 
projektowych jest pokrywana ze źródeł pomocowych. 
 
Odnotowane przychody operacyjne są efektem rozwijanej działalności handlowej produktami drożdżowymi oraz okazjonalnych 
sprzedaży usług spółki w obszarze badań lub doradztwa.  

 
II. Informacje o oddziałach Spółki 

 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała wyodrębnionych oddziałów. 

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

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

 
Podstawowa działalność Spółki w 2014 r. obejmowała działalność naukowo-badawczą prowadzoną na terytorium Polski. 
Praktycznie od początku 2009 r. jest spółką badawczo-rozwojową i jako taka nie odnotowuje istotnych dla sytuacji finansowej 
podmiotu przychodów ze sprzedaży podstawowej, ponosząc jednocześnie rosnące koszty prowadzonej działalności.                            
W konsekwencji powyższego Spółka nie wyodrębnia segmentów działalności. 
 
W 2014 r. (podobnie jak w 2013 r.) Spółka nie prowadziła szeroko rozwiniętej działalności związanej z działalnością handlową.     
W podstawowej działalności naukowo-badawczej Spółka nie była uzależniona od dostawców lub odbiorców. Rozwijając 
działalność handlową w obszarze produktów paszowych Spółka stara się o dotarcie do rynków wysokiej specjalizacji 
produktowej, głównie w Europie Zachodniej.  Drożdże paszowe Yarrowia Lipolytica dzięki procedurze podjętej przez Spółkę w 
latach ubiegłych są dodatkiem paszowym uznanym oficjalnie w Katalogu Dodatków Paszowych Unii Europejskiej. Dodatkowo dla 
produktów linii Equinox w marcu 2013 r. spółka uzyskała dopuszczenie handlowe dla rynku Szwajcarii. Z uwagi na aktualną 
sytuacje geopolityczną Spółka nie odnawiała okresowego dopuszczenia drożdży YL dla rynku Ukrainy, choć nadal prowadzi 
rozmowy dotyczące wykorzystania na tym rynku potencjału handlowego produktów paszowych opartych o drożdże Yarrowia 
Lipolytica.  
 
Nie istnieją podmioty, których udział w przychodach ze sprzedaży Spółki osiąga co najmniej 10% ich wartości. 
  

IV. Umowy znaczące dla działalności spółki, w tym znane spółce umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami 
(wspólnikami) oraz umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji. 
 
W roku obrotowym 2014 SKOTAN nie zawierał umów o charakterze znaczącym dla działalności operacyjnej w ujęciu 
wartościowym (o wartości powyżej 10% kapitałów własnych). Umowy zawarte z Instytucjami Finansującymi lub Pośredniczącymi 
(Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) o istotnym znaczeniu dla działalności 
badawczo – rozwojowej Spółki mają charakter wsparcia finansowego ściśle określonych zadań badawczych wpisanych w projekty 
Spółki, przedstawione im w procedurach konkursowych i ostatecznie zakwalifikowanych do dofinansowania.  
 
Spółce nie są znane umowy zawarte między akcjonariuszami, które miałyby charakter znaczący dla działalności Spółki.  
 
W roku obrotowym 2014 Spółka nie zawierała znaczących umów ubezpieczeniowych, współpracy lub kooperacji. Zawierane 
umowy o współpracy z krajowymi ośrodkami badawczymi dotyczyły wyłącznie formalnego organizowania konsorcjów naukowo – 
badawczych, pozwalających na starania w zakresie pozyskiwania środków pomocowych na sfinansowanie zadań badawczych 
wpisanych w planowane projekty konkursowe.  
 

V. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego 
głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości 
niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą 
jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania. 
 
Na dzień 31 grudnia 2014r. w skład Grupy Kapitałowej SKOTAN wchodziły spółki: Skotan S.A. jako Jednostka Dominująca oraz 
jednostki zależne SKOTAN-Ester Sp. z o.o. i ALCHEMIA Ester Sp. z o.o.   
 
Powołanie spółek zależnych miało pierwotnie charakter długoterminowej lokaty kapitałowej SKOTAN S.A. i było związane z 
przygotowaniami do realizacji strategii biopaliwowej, od której odstąpiono ostatecznie w lipcu 2009 r. W chwili obecnej, z uwagi 
na zmianę strategii średniookresowej Grupy SKOTAN oraz brak wykorzystania gospodarczego przedmiotowych aktywów są 
przeznaczone do sprzedaży.   
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W chwili obecnej Spółka poszukuje możliwości zbycia posiadanej przez Spółkę nieruchomości inwestycyjnej w Sławkowie (5,5 ha 
na terenie Katowickiej SSE) lub udziałów w spółce Skotan – Ester Sp. z o.o. Prace te w zdecydowany sposób komplikuje 
aktualna sytuacja geopolityczna w Europie Wschodniej.  
Wzajemne relacje pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej określa poniższa tabela (stan na 31 grudnia 
2014r.). 

 
 

L.P Nazwa Siedziba 
Podstawowy przedmiot 

działalności 

Kapitał 
podstawowy 

(zł) 
Rodzaj zależności 

% udział 
Skotan S.A. 
w kapitale 

zakładowym 

Rodzaj 
konsolidacji / 

metoda 
wyceny 
udziałów 

1 Skotan S.A. 41-506 
Chorzów 
Ul. Dyrekcyjna 
6 

 
Działalność badawcza 
oraz wytwarzanie 
produktów 
biotechnologicznych 

65 880 000  Jednostka  
dominująca 

nd Konsolidacja 
pełna 

2 Skotan-
Ester 
spółka  
z o.o. 

41-506 
Chorzów 
Ul. Dyrekcyjna 
6 

Wytwarzanie produktu 
rafinacji ropy naftowej 

5 430 160 Jednostka 
podporządkowana 

100% Konsolidacja 
pełna 

3 Alchemia-
Ester 
spółka  
z o.o. 

41-506 
Chorzów 
Ul. Dyrekcyjna 
6 

Wytwarzanie produktu 
rafinacji ropy naftowej 

50 000 Jednostka 
podporządkowana 

100% Konsolidacja  
pełna 
 

 
 
Na przestrzeni roku obrotowego Spółka nie dokonywała nowych inwestycji krajowych i zagranicznych oraz nie zawierała umów 
opcji ani innych umów związanych z instrumentami finansowymi. Na koniec 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, Spółka 
nie była stroną umów opcji.  
 
Podstawowe aktywa finansowe Spółki stanowią akcje ALCHEMIA S.A. Na dzień 1 stycznia 2014 r. Spółka posiadała 6 210 000 szt. 
akcji ALCHEMIA S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka posiadała 4 409 000 szt. akcji ALCHEMIA S.A. o wartości bilansowej 22 
045 000 zł (kurs akcji ALCHEMIA S.A. w dniu 31 grudnia 2014 roku wyniósł 5,00zł).  Sukcesywne upłynnianie na przestrzeni 
2014 roku akcji ALCHEMIA S.A. na GPW stanowiło, podobnie jak w latach ubiegłych, obok środków dotacyjnych podstawowe 
źródło finansowania działalności spółki. O stopniowym zbywaniu posiadanych akcji Alchemia w celu finansowania działalności 
Spółka informowała w kolejnych raportach okresowych na przestrzeni 2014r i lat ubiegłych. 
 

VI. Informacje o nabyciu akcji własnych 
 

Spółka nie nabywała w 2014 roku akcji własnych oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego nie posiada akcji 
własnych.  

 
VII. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk  

 
Najpoważniejszym zadaniem 2014 jak i 2015 r. dla Spółki pozostaje długoterminowa kontraktacja produktów paszowych 
wytwarzanych przez Spółkę oraz kontynuacja i dokończenie projektów badawczo – naukowych realizowanych w okresach 
wieloletnich. Możliwość niepowodzenia w realizacji tych zadań należy do podstawowych ryzyk o największym znaczeniu dla 
Spółki. 
 
W celu uniknięcia materializacji pierwszego ryzyka (niepowodzenie kontraktacji) Spółka kontynuuje prowadzone od wielu 
miesięcy starania o włączenie drożdży Yarrowia lipolityca do podstawowych składników najcenniejszych preparatów na masowym 
rynku paszowym, zaliczając do tej grupy preparaty mlekozastępcze, prestartery i startery oraz dodatki do pasz dla zwierząt 
domowych. Rozwijana we własnym zakresie marka suplementów paszowych dla koni i rekreacyjnych pomimo stosunkowo 
dynamicznego rozwoju nie pozwala na chwilę obecną na utrzymanie rentownej działalności w obszarze produkcji suplementów 
paszowych, co nie zmienia sytuacji, iż w średnim okresie – z uwagi na realizowane w tym segmencie marże – może okazać się 
bardzo istotnym elementem długoterminowej strategii rynkowej 
Rok 2015 jest ostatnim rokiem rozliczenia kontraktacji pomocy unijnej na działalność innowacyjną pozyskanej w ramach procedur 
konkursowych w latach 2007-2013. Spółka przypomina, że konsekwencją ewentualnego niedokończenia projektów, na które 
przyznano Spółce pomoc unijną, jest konieczność zwrotu uzyskanych środków unijnych, co oznaczałoby utratę płynności. 
Dokończenie przedmiotowych zadań badawczych i konieczność sfinansowania instalacji badawczej, mających na celu 
opomiarowanie wytworzonych technologii i potwierdzenie skuteczności opracowanych metod wytwórczych z perspektywy 
kurczących się aktywów finansowych stanowi najpoważniejsze  wyzwanie dla Spółki na rok 2015 r. Opóźnienia na poziomie 
kontraktacji wytwarzanych przez Spółkę produktów paszowych jak i przedłużające się procedury badawcze w innych projektach, 
skutkujące wprawdzie nową i istotną wiedzą techniczną ale nie przekładające się w sposób bezpośredni na realizowane 
przychody, przy jednoczesnym bardzo poważnym obciążeniu finansowym Spółki poprzez realizowanie w 2015 r. 
najpoważniejszych etapów badawczych (budowa instalacji) przekłada się w  sposób bezpośredni na ryzyko finansowe związane                 
z prowadzoną działalnością badawczą w krótkim i średnim okresie czasu. Spółka czyni starania zmierzające do optymalizacji 
ponoszonych kosztów działalności badawczo – rozwojowej.   Jednocześnie identyfikowane jest ww. istotne ryzyko finansowe                        
i płynnościowe związane z: 

 możliwością terminowego zakończenia prowadzonych prac badawczych kumulacja wydatków zwianych z zakończeniem 
i rozliczeniem cyklów badawczych  

 stosunkowo ograniczonym dostępem do płynnych środków finansowych, co wynika ze specyfiki struktury właścielskiej 
oraz  struktury aktywów Spółki, wśród których istotną pozycję stanowią akcje spółki Alechemia SA – na wartość ww. 
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akcji  Spółka nie ma jakiegokolwiek wpływu, a ich cena oraz niska płynność mogą mieć odczuwalne skutki dla 
zdolności Spółki do regulowania należności lub ponoszenia wydatków inwestycyjnych niezbędnych dla terminowego 
zakończenia dotowanych ze środków unijnych projektów czy też takiego rozbudowania działalności Spółki, które uczyni 
z niej partnera dla podmiotów na arenie międzynarodowej 

 pozycją bilansową Spółki, utrudniającą zaciągnięcie krótkoterminowego długu mogąca stanowić istotne ograniczenie 
możliwości ponoszenia nakładów niezbędnych dla terminowego zakończenia dotowanych ze środków unijnych 
projektów czy też rozwoju działalności Spółki na skalę umożliwiającą jej pozyskiwanie intratnych kontraktów  .  

 
Dalsze omówienie należących do najistotniejszych dla Spółki ryzyk - ryzyka finansowego i utraty płynności zostało zamieszczone 
w punktach XIV. pt. „Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się               
z zaciągniętych zobowiązań, wskazaniem ewentualnych zagrożeń oraz działań jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu 
przeciwdziałania tym zagrożeniom”  oraz XV. pt. „Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka i przyjętych przez 
jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym”. 
 

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

 
W roku 2014 Spółka ani jednostki od niej zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych 
warunkach niż rynkowe. 
 

IX. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów                      
i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu 
wymagalności;  
 
W dniu 23 maja 2014r. Spółka podpisała aneks wydłużający termin wymagalności spłaty kredytu do umowy kredytu 
odnawialnego z dnia 14 czerwca 2013r. z Alior Bank S.A. na kwotę 1.000.000 zł. Stopa oprocentowania kredytu ustalona została 
na 5,22% w stosunku rocznym. Termin wymagalności kredytu przypada na 22 maja 2015r. 
 
W dniu 29 grudnia 2014 roku Spółka otrzymała pożyczkę od Spółki Boryszew S.A. na kwotę 600.000 zł. Stopa oprocentowania 
pożyczki ustalona została na 1 m-c WIBOR + 1 % w stosunku rocznym. Termin wymagalności pożyczki przypada na 30 czerwca  
2015r 
 

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

 
W 2014 r. została przez Spółkę udzielona pożyczka spółce zależnej Alchemia-Ester Sp. z o.o. na łączną kwotę 10 tys. zł. Termin 
spłaty pożyczki przypada na dzień 30.06.2015r. Oprocentowanie pożyczki opierało się o średnią stawkę WIBOR 1M, powiększoną 
o 0,5 punktu procentowego, naliczony za okres od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu pożyczki.   
 

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

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

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

 
W 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 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.  

  
XIII. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi 

prognozami wyników na dany rok. 
 
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2014 r. 
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XIV. Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się                          
z zaciągniętych zobowiązań, wskazaniem ewentualnych zagrożeń oraz działań jakie Spółka podjęła lub zamierza 
podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
 
Gospodarka i zarządzanie zasobami finansowymi w Spółce jest prowadzona w sposób prawidłowy i racjonalny, w zgodzie                    
z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 
września 1994r. o rachunkowości. Wszystkie podjęte w 2014 r. zobowiązania Spółki były przypisane w sposób bezpośredni lub 
pośredni realizacji projektów badawczo – naukowych prowadzonych przez Spółkę.  
 
W ocenie Zarządu Spółki z uwagi na posiadany majątek finansowy Spółki ryzyko zagrożenia związane z wywiązywaniem się 
Spółki z zaciągniętych zobowiązań jest na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania relatywnie małe.  Spółka podkreśla, iż 
należy jednak wziąć pod uwagę stale obniżający się free float posiadanych aktywów finansowych Spółki, który może wywołać 
ryzyko utraty płynności ze względu na brak możliwości upłynnienia aktywów w wysokości i czasie pożądanym przez Spółkę. W 
dacie podpisania niniejszego raportu zobowiązania Spółki nie przekraczają kwoty posiadanego majątku, a ostateczna kwota 
niezbędnych do podjęcia zobowiązań i kosztów wynikających z realizacji zaplanowanych zadań badawczych w prowadzonych 
projektach badawczo – rozwojowych nie jest możliwa do skalkulowania. Nie zmienia to jednak faktu, iż z perspektywy Zarządu 
dla bezpieczeństwa prowadzonych działań krótko i średnioterminowych Spółka powinna zostać dokapitalizowana. Brak 
dodatkowych istotnych środków na powiększenie skali działalności Spółki może uniemożliwić zaistnienie jej na rynku paszowym, 
ponieważ aktualnie postrzegana jest jako podmiot o zbyt małych zdolnościach wytwórczych i jako taki może mieć ograniczone 
możliwości pozyskania istotnych kontraktów. Działania Zarządu zmierzają w chwili obecnej do pozyskania inwestorów 
branżowych dla przyszłych wdrożeń prowadzonych projektów badawczo –rozwojowych oraz na prawdopodobnym wystąpieniu do 
Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o dokapitalizowanie Spółki w celu dokończenia prowadzonych procesów badawczo – 
rozwojowych.  

 
W dacie podpisania niniejszego raportu zobowiązania Spółki nie przekraczają kwoty posiadanego majątku a ostateczna kwota 
niezbędnych do podjęcia zobowiązań i kosztów wynikających z realizacji zaplanowanych zadań badawczych w prowadzonych 
projektach badawczo – rozwojowych nie jest możliwa do skalkulowania. Nie zmienia to jednak faktu, iż z perspektywy Zarządu 
dla pełniejszego bezpieczeństwa prowadzonych działań krótko i średnioterminowych konieczne  byłoby pozyskanie dla Spółki 
dodatkowego kapitału. Działania Zarządu zmierzają w chwili obecnej do pozyskania inwestorów branżowych dla przyszłych 
wdrożeń prowadzonych projektów badawczo –rozwojowych. Rozważane jest również wystąpienie do Walnego Zgromadzenia                   
z wnioskiem o dokapitalizowanie Spółki w celu dokończenia prowadzonych procesów badawczo – rozwojowych.  
 
Niezależnie od powyższego, Spółka nie ma również wpływu na kształtowanie się wartości akcji ALCHEMIA S.A., które stanowią 
główne aktywa finansowe  znajdujące się w  średniookresowym portfelu inwestycyjnym Spółki. W tym zakresie wartość aktywów 
podyktowana jest wyceną giełdową papierów wartościowych, a zdarzenia wpływające na fluktuację tej wartości są zupełnie 
niezależne od działań Spółki.  

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

zarządzania ryzykiem finansowym.  
 

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

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

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

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

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

Jednocześnie trzeba wskazać na brak wpływu Spółki na kształtowanie się wartości akcji ALCHEMIA S.A., które stanowią główne 
aktywa finansowe Spółki oraz stale obniżający się free float tych aktywów finansowych, które to czynniki mogą znacznie 
zwiększać ryzyko potencjalnej utraty płynności finansowej przez Spółkę w przyszłości.  

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

Na przestrzeni 2014 roku Skotan S.A. nie była narażona na ryzyko kursowe ze względu na brak w swoim portfelu transakcji w walutach 
obcych. Ryzyko to może wystąpić w roku 2014 i kolejnych, i będzie konsekwencją planowanej do realizacji sprzedaży produktów paszowych 
na terenie UE.  

Podobnie jak większość uczestników rynku ryzyko stopy procentowej, na które narażona jest Spółka, dotyczy głównie aktywów 
finansowych oraz zobowiązań z tytułu leasingu finansowego. Stopa odsetkowa jest zmienna, gdyż obliczana jest na podstawie 
stawki WIBOR.  
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XVI. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do 

wielkości posiadanych środków z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności. 
 
W związku z podporządkowaniem działań Spółki działalności badawczej, wynik działalności Spółki pozostaje niemal całkowicie 
uzależniony od wyniku realizowanego na aktualizacji posiadanych aktywów finansowych SKOTAN S.A., na które składają się 
przede wszystkim akcje spółki Alchemia S.A. oraz od skali amortyzacji prowadzonych kosztów prowadzonej działalności 
badawczej. Na dzień 31.12.2014 roku notowania akcji Alchemia S.A. zamknęły się na poziomie  5,00 zł za akcję (kurs zamknięcia 
z dnia 30 grudnia 2014 roku). Wspomniane wcześniej ograniczenia co do upłynnienia tych aktywów, jak również brak wpływu na 
ich ceną sprawiają, że nie można wykluczyć pojawienia się pewnych komplikacji na płaszczyźnie pozyskania funduszy na 
dokończenie w terminie realizowanych projektów oraz na niezbędne w ocenie Spółki rozbudowanie jej mocy produkcyjnych oraz 
generalnie zwiększenia skali  działania. Kwestie związane z poszczególnymi projektami badawczo-naukowymi zostały 
szczegółowo przedstawione w punkcie XXVI. 
 
Koszty prowadzonej działalności rozwojowej z uwagi na dalszy i coraz bardziej dynamiczny rozwój prac związanych z realizacją 
projektów stale rosną i osiągną swój szczyt w 2015 r., kiedy to spółka w celu realizacji ostatnich zadań badawczych 
realizowanych harmonogramów badawczych będzie budować instalacje w skali półtechniki oraz instalację przemysłową do 
namnażania drożdży paszowych. Kwestia rosnących kosztów prowadzonej działalności badawczej była już zauważalna na 
przestrzeni 2013 roku, kiedy realizacja inwestycji w instalację wodorową znacząco obciążyła rachunek kosztów Spółki, nie mając 
jeszcze odzwierciedlenia po stronie przychodowej. Wynik działalności roku 2014 jest efektem postępującej kumulacji kosztów 
ponoszonych na działalność badawczo – rozwojową w skali opisanej harmonogramami realizowanych projektów oraz bardzo 
wysokiej amortyzacji powstałych instalacji.  
 
Dodatkowym znacznym obciążeniem wyniku z działalności Spółki – realizacja projektów badawczo – rozwojowych - jest 
amortyzacja instalacji badawczej Spółki w Kędzierzynie Koźlu. Z uwagi na wyraźne regulacje w tym zakresie narzucone reżimem 
rozliczenia pomocy publicznej i ilość podjętych przez Spółkę projektów zmierzających do powstania instalacji badawczej, kwestie 
obciążenia znaczną amortyzacją wyników rocznych w najbliższych latach będzie ważnym i ważącym czynnikiem rzutującym na 
kształtowanie się wyniku netto działalności.  
 
Dla zapewnienia kontynuacji prowadzenia zadań badawczych oraz znacznego skrócenia okresu wdrożenia wyników projektów 
prac badawczych Spółka podjęła decyzje o poszukiwaniu inwestorów branżowych, którzy mogliby być zainteresowani wejściem 
kapitałowym w realizowane projekty w zamian za udziały w spółkach celowych zajmujących się komercjalizacją wyników badań 
zwianych z poszczególnymi projektami. Zarząd spółki nie wyklucza także skierowania pod obrady Walnego Zgromadzenia 
wniosku dotyczącego podniesienia kapitałów spółki w celu dokończenia realizacji założonych planów w obszarze prac badawczo –
rozwojowych.  
 

XVII. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności gospodarczej za rok obrotowy 
2014, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik. 

 
W poszczególnych kwartałach roku ponoszono stosunkowo stały wzrost poziomu kosztów prowadzonej działalności badawczo-
rozwojowej korygowany w wyniku netto działalności odpisywaniem w pozostałe przychody rozliczanymi otrzymanymi dotacjami 
do prowadzonych projektów badawczych oraz aktualizacją posiadanych aktywów finansowych. W 2014 r. poniesione koszty 
podstawowej działalności operacyjnej były wyższe od przychodów z tej działalności. W konsekwencji powyższego Spółka poniosła 
ujemny wynik na działalności operacyjnej w wysokości  15 481 tys. zł.  
 

XVIII. Przewidywany rozwój Spółki 
 

Średnioterminowy i długoterminowy rozwój Spółki jest ściśle uzależniony od 2 czynników.  
Dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych w średnim okresie niezbędne jest doprowadzenie do kontraktacji materiału paszowego 
produkowanego przez Spółkę na rzecz dużych odbiorców dla masowych zastosowań. Podejmowane przez Spółkę inicjatywy 
związane z nowymi liniami produktowymi na rynki niszowe mają swoje pełne uzasadnienie w realizowanych marżach, nie 
wystarczają jednakże na realizację długoterminowych projekcji związanych z produkcją na masową skalę, co znalazłoby swoje 
odzwierciedlenie w rosnących marżach i spadku kosztów wytworzenia.  
Drugim czynnikiem sukcesu jest aktualnie podjęta przez Spółkę restrukturyzacja projektowa dotycząca próby pozyskania dla 
określonych projektów inwestorów branżowych. Ich skuteczna realizacja skutkować powinna znacznym zmniejszeniem okresu 
wdrożeń co w oczywisty sposób mogłoby przełożyć się na zwiększenie dynamiki przychodów z realizowanych projektów.  
Na chwilę obecną największe i najszybsze efekty komercjalizacji wyników prowadzonych prac badawczych powinny być 
widoczne w obszarze projektu drożdżowego oraz projektu wykorzystania energetycznego gazów odpadowych. Szczególnie dla 
rozwoju tego drugiego Spółka musi pozyskać partnera branżowego lub finansowego, co pozwoli na realizację wdrożeń projektu 
na skalę pełnoprzemysłową. 
Na rozwój wpływ Spółki będzie miało również ewentualne zmaterializowanie się opisanych we wcześniejszych punktach ryzyk. 

 
XIX. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa spółki, w tym  

opis perspektyw rozwoju działalności gospodarczej Spółki, co najmniej do końca trwającego roku obrotowego, z 
uwzględnieniem elementów strategii rynkowej wypracowanej przez Spółkę. 
 
W związku z podporządkowaniem działań Spółki działalności badawczej, wynik działalności Spółki pozostaje niemal całkowicie 
uzależniony od skali ponoszonych nakładów na działalność badawczo – rozwojową i wyniku realizowanego na aktualizacji 
posiadanych aktywów finansowych SKOTAN S.A., na które składają się przede wszystkim akcje spółki Alchemia S.A. Na dzień 
31.12.2014 roku kurs akcji Alchemia S.A. wynosił  5,00 zł za akcję. 
 
Realizacja zadań wynikających z harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych projektów, w tym postawienie 
instalacji badawczych powinno pozwolić Spółce w perspektywie najbliższych 12 miesięcy określić faktyczne możliwości zdobycia 
nowych rynków zbytu oraz określić faktyczny potencjał możliwych do zrealizowania przychodów. Z drugiej strony historycznie 
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oceniając trwające procesy badawcze należy założyć, iż proces zdobywania przedmiotowej wiedzy może się w sposób istotny 
wydłużyć i być bardziej kosztowny niż Spółka dzisiaj zakłada. 
 
Strategią rynkową dla Spółki z perspektywy nieudanej emisji akcji w pierwszym półroczu 2013 r. oraz kurczących się środków 
własnych pozostaje pozyskanie inwestorów branżowych dla dalszego rozwoju i komercjalizacji wyników prowadzonych prac 
badawczych.  

 
XX. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

 
Aktualna sytuacja finansowa Spółki jest stosunkowo trudna. Spółka nie osiąga zaplanowanych przychodów ze sprzedaży 
podstawowego produktu, czyli drożdży paszowych Yarrowia Lipolytica w skali i masie pozwalającej na udźwignięcie kosztów 
prowadzonej działalności badawczej związanej ze szczepem Yarrowia Lipolytica. Ponoszone nakłady finansowe na realizację 
rozpoczętych w latach ubiegłych projektów, których kumulacja nastąpi w 2015 r. poprzez konieczność sfinansowania instalacji 
badawczych z perspektywy zintensyfikowanych starań Zarządu o podniesienie w 2013 r. kapitałów własnych oraz z uwagi na 
malejący free float posiadanych aktywów finansowych Spółki zmusza Zarząd do poszukiwania alternatywnych źródeł 
finansowania rozpoczętych projektów. Z uwagi na kurczący się majątek własny Spółki oraz badawczy charakter prowadzonych 
projektów powiązany z brakiem pewności co do ostatecznych wyników prowadzonych działań, uniemożliwia Spółce skorzystanie 
z prostych metod finansowania bankowego czy też emisji obligacji. Zmusza to Zarząd Spółki do poszukiwania inwestorów 
branżowych, którzy biorąc pod uwagę postęp prac związanych z realizowanymi projektami oraz ich wysoki potencjał komercyjny 
zgodzą się na przyszły udział w komercjalizacji wyników badań przedmiotowych projektów kosztem podjętego na dzień 
dzisiejszy ryzyka sfinansowania pozostałych etapów badawczych projektów. Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, rok 2015 r. 
jest rokiem rozliczenia unijnej pomocy. 
Przedmiotowe działanie, o ile skutecznie zostanie zrealizowane, powinno pozwolić Spółce na dokończenie zadań badawczych 
wpisanych w plany poszczególnych projektów i umożliwić szybszą komercjalizację wyników tych badań. Zarząd nie jest jednak w 
stanie na dzień dzisiejszy zagwarantować powodzenia prowadzonych przez siebie starań w zakresie poszukiwania źródeł 
finansowania. 
 

XXI. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową. 
 
Od stycznia 2007 roku Spółka prowadzi ewidencję na wdrożonym w roku obrotowym 2006 systemie informatycznym CDN XL 
firmy „Comarch” w zakresie gospodarki finansowej, magazynowej i ewidencji handlowej. W roku obrotowym 2014 nie wystąpiły 
zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Emitentem oraz jego Grupą Kapitałową.   
 

XXII. Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów                    
w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla 
każdej osoby oddzielnie). 
 
Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. 23 marca 2015 r. stan posiadania akcji Spółki wśród osób wchodzących 
w skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: 
 
 
 

Lp Imię i nazwisko Stanowisko 
Liczba akcji na dzień przekazania 

raportu rocznego 
(23.03.2015 r.) 

Wartość nominalna akcji na dzień 
przekazania raportu rocznego 

(23.03.2015 r.) 

        1 Marek Pawełczak Prezes Zarządu 234 975 286 669,50 zł 

 
Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. 23 marca 2015 r. stan posiadania akcji Spółki lub udziałów w 
jednostkach Grupy Kapitałowej wśród osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: 
 

Lp Imię i nazwisko Stanowisko 
Liczba akcji na dzień 

przekazania  raportu rocznego 
(23.03.2015 r.) 

Wartość nominalna akcji na 
dzień przekazania raportu 

rocznego 
(23.03.2015 r.) 

1 Jacek Kostrzewa Przewodniczący Rady 
Nadzorczej 

1 1,22 zł 

2 Karina Wściubiak-Hankó Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 

3 Jakub Nadachewicz Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 

4 Małgorzata Krauze Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 

 

5 Jarosław Lewandrowski Członek Rady 
Nadzorczej 

0 0 

 

 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. stan akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących był zgodny ze stanem przedstawionym 
w powyższych tabelach. 
 
Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji ani udziałów w jednostkach powiązanych Spółki. 
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XXIII. Informacje o znanych Spółce umowach, zawartych w ciągu roku obrotowego 2014,  w wyniku których mogą                   

w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy                              
i obligatariuszy. 

 
Spółce nie są znane tego rodzaju umowy. 
 

XXIV. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych 
 

W Spółce nie są prowadzone systemy kontroli akcji pracowniczych 
 

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

 
W dniu 14 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
sporządzonego zgodnie z PSR oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, odpowiednio 
za I półrocze 2014r. i za rok 2014. 
Wybrany podmiot to spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informację o wyborze podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 14.05.2014 r.  
 
Następnie, na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zawarł umowę o dokonanie badania sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 ze spółką, o której mowa powyżej. Umowa została 
podpisana w dniu 15 maja 2014r. na okres wykonania odpowiednio przeglądu półrocznych i badania rocznych sprawozdań 
finansowych za 2014r. Łączna wysokość wynagrodzenia netto wynikająca z przedmiotowej umowy wynosi 30 tys. zł.  
Wynagrodzenie z tytułu dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 
sporządzonego zgodnie z PSR oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 
sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 12,5 tys. zł. 
Wynagrodzenie z tytułu dokonania badania sprawozdania finansowego jednostkowego  za rok 2014 sporządzonego zgodnie                   
z PSR oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 
17,5 tys. zł. 
 
Audytorem Spółki za rok obrotowy 2013 była również spółka 4Audyt Sp. z o.o.  
 
Wynagrodzenie dla 4Audyt Sp. z o.o. z tytułu umowy o dokonanie badania sprawozdania finansowe badania jednostkowego 
sprawozdania finansowego za rok 2013 sporządzonego zgodnie z PSR oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok 2013 sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 17,5 tys. zł. Jednocześnie wynagrodzenie dla 4Audyt Sp.                     
z o.o. z tytułu umowy o dokonanie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. 
sporządzonego zgodnie z PSR oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. 
sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 12,5 tys. zł. Spółka nie korzystała z innych usług audytora, w tym usług doradztwa 
podatkowego. 
 

XXVI. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu 
finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący 
wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także 
omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.  
 
Rok 2014 Spółka zakończyła stratą na poziomie operacyjnym w wysokości 16 481 tys. zł. Łączna strata netto z działalności                   
w roku obrotowym wyniosła  19 718 tys. zł.  Główne koszty ponoszone przez Spółkę to koszty działalności naukowo – 
badawczej. Nie bez znaczenia dla wyniku pozostała także aktualizacja wartości posiadanych przez Spółkę aktywów finansowych, 
na które składały się głównie akcje ALCHEMIA S.A. (działalność finansowa). 
 
Działalność Grupy w  2014 roku, podobnie jak w poprzednim roku, koncentrowała się  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 pierwszym półroczu 2014 roku Spółka kontynuowała prace studyjne związane z potencjalnymi projektami wpisującymi się                          
w średniookresową strategię Spółki. Po podjęciu w 2013 roku przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej minimalnej ceny 
nowej emisji akcji na poziomie wyższym niż kurs giełdowy, w efekcie czego, starania Zarządu o pozyskanie dodatkowego kapitału 
zakończyły się niepowodzeniem, Spółka odstąpiła od poszukiwania nowych projektów badawczych koncentrując się w całości na 
projektach realizowanych.  

 
Od września 2013 roku Spółka prowadzi intensywne prace przygotowawcze związane z budową dużej instalacji drożdżowej, cały 
czas dokonując poprawek i udoskonaleń technologii i techniki na instalacji badawczej, 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 
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procedury rejestracji produktu na rynku Szwajcarii. Przedmiotowa rejestracja umożliwia sprzedaż produktów linii Equinox na 
rynku Szwajcarii, poszerzając potencjalny rynek zbytu produktów Spółki. 

 
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. 

 

Wykorzystanie odpadowego 
wodoru do celów energetycznych 

 

40 018 500 

 

29 555 875 

 

podpisana umowa; projekt                        
w realizacji, zrealizowana jest 

budowa  instalacji  badawczej, 
pozostały do końca maja 2015 r.  
okres na badania wytrzymałościowe          

i efektywnościowe  

2. 

 

Produkty i metoda wytwarzania 
nutraceutyków opartych na 

estrach etylowych kwasów 
tłuszczowych omega-3 i omega-6 

 

24 739 000 

 

13 586 000 

 

podpisana umowa; projekt                        
w realizacji, zrealizowana jest 

budowa instalacji półtechniki, Spółka 
realizuję budowę  instalacji 
badawczej 

3. 

 
Nowa generacja suplementów 

diety bazujących na drożdżach 

 
29 770 200 

 
20 636 460 

 
podpisana umowa; projekt                           

w realizacji 

4. 

 
Bio na Eko. ETAP II 

 
16 800 000 

 
6 700 000  

 
wstępny etap realizacji (formalności 

związane z posadowieniem zakładu 
produkcyjnego) 

NCBiR 

1. 

 
Podniesienie wartości 

probiotycznych (selenometionina, 
selenocystyna, B12) w drożdżach 

Yl jako składnika paszy  

 
6 866 201 

 
5 495 351 

 
podpisana umowa; projekt                        

w realizacji 

2. 

 
Weryfikacja wartości 

probiotycznych (kompleksów 
organiczno-metalicznych, 

aminokwasów selenowych i 
witamin z grupy B) w żywych 
drożdżach Yarrowia lipolytica jako 

składnika paszy dedykowanej dla 
poszczególnych gatunków 

zwierząt   

 
7 179 550 

 
5 740 785 

 
podpisana umowa; projekt                         

w realizacji 

 
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. 
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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 badawczego 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 stara się o rozwój potencjału wdrożeń przedmiotowej 
technologii na rynkach międzynarodowych.  
 
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.  
 
Ostatecznym rezultatem II Etapu Projektu będzie powstanie instalacji produkcyjnej drożdży paszowych o skali kilkukrotnie wyższej 
od osiąganej wydajności instalacji badawczej. Z uwagi na przedłużenie prac przygotowawczych (konieczność modyfikacji 
dokumentacji projektowych) oraz dalszy brak decyzji administracyjnych dotyczących zgód na postawienie obiektu w wybranej 
lokalizacji planowany termin realizacji inwestycji uległ przesunięciu do dnia 30 września 2015 r.  Budowa i uruchomienie 
pełnoprzemysłowej instalacji do produkcji drożdży Yarrowia lipolytica o wydajności do 6 000 ton rocznie ma się zakończyć w III 
kwartale 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 31 marca 2018  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 Czechowicach-Dziedzicach 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., ale w wyniku konieczności 
optymalizacji pracy instalacji badawczej pod kątem wydajności energetycznej, w tym sparametryzowania pracy instalacji 
wykorzystania odpadowego wodoru do celów energetycznych i dostosowania systemu sterowania przy zasilaniu gazem 
koksowniczym termin realizacji projektu został wydłużony do końca maja 2015 r. Okres przedłużenia realizacji Projektu jest 
wykorzystywany na przeprowadzenie dodatkowych 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 było na terenie ZAK SA, gdzie gazy odpadowe z instalacji OXO pozwalają na 
wybudowanie instalacji dającej ok. 5 MW elektrycznych rocznie. Na chwilę obecną z posiadanych informacji o decyzjach Zarządu 
ZAK SA wynika, iż przedmiotowe wdrożenie w tej lokalizacji będzie niemożliwe z uwagi na zmiany procesów wytwórczych ZAK SA   
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i plan skierowania strumieni gazowych do innych procesów optymalizacyjnych. Niezależnie od powyższego Spółka poszukuje 
możliwości wdrożenia przedmiotowej technologii w innych obiektach chemicznych, a także – w związku z opracowywaną poza 
projektem technologią wykorzystania energetycznego gazu koksowniczego – w branży koksowniczej i metalurgicznej.    
 
Instalacja badawcza do końca maja 2015 r. 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.  
 
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 badawczej 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 i rozpoczęta została realizacja budowy instalacji badawczej. 
Przedmiotowy obiekt powstaje 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.  
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 w skali półtechniki lub pełnej 
techniki 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.  
 
Zgodnie z treścią Umowy o dofinansowanie w 2015 r. Spółka jest zobligowana do realizacji głównego zadania inżynieryjnego 
przedmiotowego projektu, czyli budowy instalacji badawczej do produkcji białka spożywczego na bazie drożdży Yarrowia 
Lipolytica. Wstępnie wybrana lokalizacja instalacji to Czechowice – Dziedzice, w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującej instalacji 
drożdżowej. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania projektu oraz badawczo – naukowy charakter przedmiotowej instalacji, spółka 
rozważa wystąpienie o zgodę na odstąpienie od przedmiotowego zadania i realizację założeń projektu za pośrednictwem zleceń 
kontraktowych zewnętrznych, które pozwoliłby na dokończenie badań i opracowanie technologii produkcyjnych znacznie 
mniejszym kosztem.  
 
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. Decyzją PARP Spółka nie ma możliwości zakwalifikowania przedmiotowych 
wydatków do kosztów prac przemysłowych, co z uwagi na aktualną sytuację finansową Spółki nakazuje przesunięcie wykonania 
tych badań na przyszłe okresy.  
 
Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach Yl jako składnika paszy 
 
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 
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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 badawczej 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 wykorzystany jest m.in. na badania żywieniowe prowadzone na 
różnych grupach zwierząt potwierdzających zasadność i ekonomiczną przydatność preparatów w hodowli zwierzęcej. Pozostałymi 
zadaniami w projekcie pozostają także przygotowanie do wdrożenia, w tym opracowanie dokumentacji produkcyjnej                               
i warsztatowej oraz dokonanie zgłoszeń patentowych, o ile ostateczne wyniki prac prowadzonych w ramach projektu pozwolą na 
ich bezpośrednie wdrożenie i zapewnienie ochrony patentowej. Na chwilę obecną należy wskazać, iż ostateczna realizacja 
zamierzeń dotyczących dokonania zgłoszeń patentowych może okazać się niemożliwa do realizacji z uwagi na brak powtarzalności 
wyników prowadzonych badań w świetle rygorystycznych procedur rejestracyjnych i patentowych. Nie zmienia to faktu, iż know – 
how powstały na poziomie realizacji projektu może być z powodzeniem wykorzystywany przez Spółkę w realizacji produktów 
własnych z przeznaczeniem na rynek suplementów paszowych. 
 
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 badawczej w 
Czechowicach – Dziedzicach. Z uwagi na uzyskane wyniki procesów badawczych oraz prowadzone aktualizacje możliwości 
rynkowych wdrożeń wyników badań Spółka nie wyklucza odstąpienia od realizacji projektu z uwagi na brak uzasadnienia 
rynkowego kontynuacji dalszych prac badawczych.  
 
Skotan SA jako partner przemysłowy konsorcjów naukowo – badawczo – przemysłowych: 
 
Tabelaryczne podsumowanie zatwierdzonych i realizowanych projektów konsorcyjnych, w których Skotan S.A. 
jest jedynym partnerem przemysłowym uzyskując wyłączne prawo do komercjalizacji wyników projektów  
 

NCBiR 

 Nazwa projektu 
Koszt 
kwalifikowa
ny (zł) 

Dofinansowan
ie (zł) 

Status 

1. 

 
„Innowacyjny bakteriofagowy preparat ochronny 

do stosowania w zespole stopy cukrzycowej” nr 
POIG.01.03.01-02-048/12. 

 
7 881 100    

 

 
6 188 707 

 
Umowa podpisywana przez 

Konsorcjanta Naukowego 

2. 

Innowacyjna technologia otrzymywania kwasu 9-

dekenowego oraz 1-dekenu z biomasy z 
wykorzystaniem nowej generacji katalizatorów 
metatezy 

 

7 163 310    
 

 

5 562 180 

Umowa podpisywana przez 

Konsorcjanta Naukowego 

3.  

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

otrzymywania preparatów przydatnych w 
przemyśle i agrotechnice 

 
8 946 380 

 
7 084 600 

 
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 
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przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, Programu Operacyjnego 
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 jest 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, przy czym w listopadzie 2014 roku Spółka 
otrzymała pierwsze wyniki badań i doświadczeń przeprowadzonych na poziomie instytucji badawczej. Przedmiotowe materiały 
powinny zapewnić możliwość realizacji części projektu należącej do Spółki – w tym budowę mikroinstalacji wytwórczej i 
opomiarowanie procesu wytwarzania jak i przymiarki do rejestracji produktu - lub podjęcia innych decyzji dotyczących dalszych 
losów projektu. Weryfikacja przekazanego Spółce materiału, co pociągnie za sobą dalsze decyzje biznesowe w obszarze 
przedmiotowego projektu, powinna zakończyć się do końca bieżącego roku.  
 
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 badawczej. Spółka rozpoczęła także prace inicjacyjne związane z pozyskaniem odbiorców na 
planowany do osiągnięcia w projekcie kwas 9-DA oraz 1-dekenu O ostatecznym kształcie wdrożenia przedmiotowego projektu 
oraz jego ostatecznej skali, wstępnych dostawach surowca do dalszych prób technologicznych oraz poddanie produktu testom 
celowym dotyczącym zastosowań przedmiotowych produktów przez koncerny chemiczne, o ile powiedzie się założony scenariusz 
uzyskania ekonomicznych wyników prowadzonych prac, będzie można wypowiadać się w sposób odpowiedzialny dopiero po 
zakończeniu projektu.  
  
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 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 opracowania 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. W celu minimalizacji ryzyk 
finansowych związanych z realizowanym projektem Spółka stale aktualizuje możliwości wdrożeniowe dla jego wyników. Spółka nie 
wyklucza, iż z uwagi na niestabilność niektórych wyników procesowych oraz mniejsze od zakładanych aktywności biologicznych 
powstających produktów nie będzie zmuszona do odstąpienia od kontynuacji przynajmniej części dalszych prac badawczych 
zaplanowanych w projekcie. 
 
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 



 

 17 

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 w produkcji unikalnego białka paszowego zakończony w I półroczu 2013 r.  
Celem projektu było przeprowadzenia badań nad produkcją białka w płynie (łączna kwota wnioskowanego dofinansowania 
projektu wynosiła 2,5 mln zł stanowiąc ok. 73% wartości kosztów kwalifikowanych projektu). Efektem realizacji projektu miała być 
unikalna technologia otrzymywania białka paszowego w płynie.  
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.  

 
 
Projekty zaniechane: 

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 SA. 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 SA. 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 tym 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. 

 
Wykorzystanie bakteriofagów do opracowania preparatów stosowanych w hodowli zwierząt przeciwko 
lekoopornym zakażeniom bakteryjnym 
Projekt miał 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 były duże możliwości zastosowania 
fagów w weterynarii. W dniu 28 lutego 2013 r. Spółka podpisała z PARP umowę o dofinansowanie Projektu bakteriofagowego. 
Przedmiotem Umowy było udzielenie Spółce dofinansowania na realizację Projektu ze środków publicznych w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Przedmiotowy Projekt realizowany był w Czechowicach – Dziedzicach w 
ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Całkowity 
koszt realizacji Projektu wynosił 33 504 540 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem związanym z 
realizacją Projektu wynosiła 28 220 000 zł. Okres kwalifikowalności wydatków do Projektu, w którym Spółka zobowiązana była 
zakończyć realizację zakresu rzeczowego i finansowego Projektu kończył się w dniu 30 września 2015 r.  
Projekt na obecnym etapie realizowany był na poziomie Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu („IITD 
PAN”) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  
 
Przekazane Spółce materiały dotyczące realizacji projektu nakazały Spółce wstrzymanie prac badawczych i przystąpienie do 
ponownych prac związanych z oszacowaniem możliwości wdrożenia wyników prac w dalszej działalności gospodarczej. Nie udało 
się zrealizować podstawowego założenia Projektu, jakim było stworzenie szerokiej kolekcji nowych bakteriofagów 
wyselekcjonowanych w drodze prac nad materiałem biologicznym pozyskanym bezpośrednio z ośrodków produkcji rolnej. 
Ponieważ potencjalny preparat miał mieć szerokie spektrum zastosowań, utrata atrybutu multiwalentności wynikającej ze znacznej 
poprawy warunków hodowlanych oraz istotnej zmiany standardów fitosanitarnych hodowli zwierzęcej nie daje w opinii Emitenta 
szans na przyjęcie się potencjalnego preparatu na rynku. Z uwagi na fakt, iż zebrana kolekcja fagów nie spełniała oczekiwań 
wieloważności potencjalnego preparatu prewencyjnego oraz potencjalnie odbiegające od standardów paszowych koszty 
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potencjalnego preparatu Spółka rozważała zamkniecie projektu na aktualnym etapie badawczym i nie kontynuowanie dalszych 
prac badawczych, rozwojowych ani wdrożeniowych. Ostatecznie uznano, iż kontynuowanie dalszych badań przemysłowych nie 
dałoby podstaw do uznania badań poszukiwawczych za celowe, wpisujące się w cele Projektu i stwarzające możliwość 
zakończonej sukcesem komercjalizacji. Mając na uwadze oczekiwaną wartość zwrotu z inwestycji mierzoną występującym 
ryzykiem zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od dalszej realizacji Projektu na poziomie aktualnych wydatków, bez otwierania 
założonego w projekcie procesu inwestycyjnego związanego z budową instalacji badawczej do namnażania bakteriofagów, o czym 
poinformował w dacie 31 grudnia 2014 r.  

Spółka rozliczyła w latach 2012 - 2014 r. w ramach kosztów kwalifikowanych Projektu 5,42 mln zł, z czego wkład środków 
własnych Emitenta do projektu wyniósł 1,36 mln zł. Przedmiotowe wydatki stanowiły w głównej mierze wynagrodzenie za 
przeprowadzone prace badawcze wykonane na rzecz projektu przez IITD PAN oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.  

Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowców z odpadowych fosfogipsów wraz z zagospodarowaniem 
pozostałości  
Projekt dotyczył badań i rozwoju technologii przerobu odpadów fosfogipsów poapatytowych występujących na terenie Europy                 
w postaci hałd odpadowych. Etap badawczo – rozwojowy Projektu, obejmujący również budowę instalacji badawczej łączącej 
techniki hydrometalurgiczne, chromatograficznej ekstrakcji cieczowej, techniki ekstrakcji jonowej oraz techniki kawitacyjne, 
zlokalizowany miał być w bezpośredniej bliskości hałdy fosfogipsów przy Zakładach Chemicznych WIZÓW koło Bolesławca. 
Założeniem prac badawczo – rozwojowych Projektu było wypracowanie opłacalnej ekonomicznie technologii odzyskiwania 
lantanowców z fosfogipsów i przemysłowego zagospodarowania odpadów poprocesowych tego procesu. Całkowita wartość 
Projektu opisanego wnioskiem wynosiła 50,26 mln zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem łączna kwota wnioskowanego 
dofinansowania wynosiła 32,79 mln zł, co stanowi 80% wartości kosztów kwalifikowanych Projektu.  

W dacie 30 stycznia 2015 r. Zarząd poinformował o ostatecznym odstąpieniu od kontynuacji realizacji Projektu.  

Pomimo intensywnych badań przemysłowych prowadzonych w projekcie nie udało się zrealizować podstawowego założenia 
Projektu, jakim było opracowanie opłacalnej ekonomicznie technologii łączącej odzyskiwanie lantanowców i zagospodarowującej 
pozostałości poprodukcyjne. Prowadzone badania na instalacji ćwierćtechnicznej nie doprowadziły do powstania oczekiwanych 
przez Emitenta rezultatów. Jednocześnie aktualna sytuacja prawna wstępnie określonej lokalizacji projektu (Zakłady Chemiczne 
WIZÓW) oraz podjęte rozmowy z Syndykiem Masy Upadłościowej ZCH WIZÓW nie pozwoliły na posadowienie instalacji 
pełnotechnicznej w sposób gwarantujący bezpieczeństwo trwałości projektu. Pomimo wypracowanej na etapie ćwierćtechnicznym 
wstępnej technologii odzysku lantanowców, z uwagi na powyższe, trudną sytuację na rynku metali ziem rzadkich (znaczny spadek 
cen warunkowany postępem metod recyklingowych w obszarze pierwiastków rzadkich oraz zmniejszeniem popytu spekulacyjnego) 
oraz negatywne zmiany na rynku gipsu (podyktowane z kolei znaczną dostępnością produktów gipsowych powstających jako 
produkt uboczny metod mokrych odsiarczenia spalin, które z uwagi na swój odpadowy charakter pozostają bezkonkurencyjne 
cenowo), w opinii Spółki kontynuacja prac w zakresie instalacji pełnotechnicznej i próba komercjalizacji wyników projektu nie 
miały uzasadnienia ekonomicznego. Na tym etapie uznano, iż kontynuowanie dalszych badań przemysłowych nie dałoby podstaw 
do uznania ich za celowe, wpisujące się w cele Projektu i stwarzające możliwość zakończonej sukcesem komercjalizacji. Mając na 
uwadze oczekiwaną wartość zwrotu z inwestycji mierzoną występującym ryzykiem zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od dalszej 
realizacji Projektu na poziomie aktualnych wydatków, bez otwierania założonego w projekcie procesu inwestycyjnego związanego 
z budową instalacji badawczej do wyodrębniania metali ziem rzadkich ze zlokalizowanej w Wizowie hałdy fosfogipsu wraz                      
z zagospodarowaniem gipsu do celów budowalnych.  

Emitent rozliczył w latach 2012-2015 w ramach kosztów kwalifikowanych Projektu 7,02 mln zł, z czego wkład środków własnych 
Emitenta do projektu wyniósł 1,40 mln zł. Przedmiotowe wydatki stanowiły w głównej mierze koszt doposażenia instalacji 
badawczej w skali ćwierćtechnicznej oraz wynagrodzenia zespołów badawczych i projektowych. 

Projekt bakteriofagowy oraz projekt lantanowcowy stanowiły najtrudniejsze z perspektywy naukowej i najbardziej ryzykowne 
realizowane przez Spółkę projekty, na co Zarząd wskazywał w raporcie rocznym za rok 2013. Odstąpienie od ich realizacji oznacza 
zmniejszenie deklaratywnych wielkości wkładów własnych i możliwość wykorzystania środków na pozostałe projekty badawcze                   
i inwestycyjne Emitenta.  

 
XXVII. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, dla osób 

zarządzających i nadzorujących Spółkę.  
 
Rada Nadzorcza: 

1. Jacek Kostrzewa   - 86,7 tys.  zł 
2. Karina Wściubiak-Hankó  - 71,6 tys.  zł 
3. Jakub Nadachewicz   - 71,6 tys.  zł 
4. Małgorzata Krauze   - 71,6 tys.  zł. 
5. Jarosław Lewandrowski  - 71,6 tys.  zł. 

 
 
Zarząd: 

1. Marek Pawełczak   -  307,7 tys. zł 
2. Wojciech Sobczak*   - 138,1 tys. zł 

 
* Członek Zarządu Spółki do dnia 30 czerwca 2014 r. 
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Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Spółka była jednostką dominującą wobec Alchemia – Ester Sp. z o.o.                  
i Skotan – Ester Sp. z o.o. Prezesem Zarządu obydwu spółek zależnych jest Prezes Zarządu SKOTAN , Marek Pawełczak. Z tytułu 
pełnienia powyższych funkcji w 2014 r. Marek Pawełczak nie pobierał wynagrodzenia.  
 

XXVIII. Umowy zawarte miedzy emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich 
rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie 
następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie. 

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

XXIX. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego 
zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania.  
 
Na przestrzeni całego roku obrotowego spółka kontynuowała realizację harmonogramów zadań badawczych zaplanowanych w 
realizowanych projektach badawczo – rozwojowych, konsekwentnie stosując także zasadę minimalizacji ryzyka finansowego w 
projektach, które w świetle osiągniętych wyników badań oraz ryzyk naukowych projektów nie rokują na rentowne wdrożenie,                   
i odstępując od kontynuacji projektów nierentownych. 
 
Najistotniejszym zdarzeniem roku 2014 było dla spółki uruchomienie i sprawna eksploatacja instalacji badawczej przetwarzania 
gazów wodorowych na energię elektryczną. W świetle nowych przepisów dotyczących źródeł energii oraz systemowego 
poszukiwania przemysłowych rozwiązań optymalizacyjnych z projektem tym spółka wiąże duże nadzieje na przyszłość. 
 
Bez wątpienia na działalność spółki w zakresie całego roku obrotowego istotne znaczenie miał brak własnego rynku zbytu na 
produkty paszowe wytwarzane przez Spółkę. Powolne budowanie tego rynku i brak kontraktacji z partnerami branżowymi 
stanowi najpoważniejszy problem spółki z perspektywy generowania obrotów handlowych na poziomie pozwalającym na 
rentowną działalność operacyjną w sektorze materiałów paszowych. 
 
Z perspektywy ryzyka finansowego istotnym zdarzeniem jakie nastąpiło w 2015 r. było odstąpienie od dalszej kontynuacji 
realizacji projektu lantanowcowego. Uznanie osiągniętych wyników naukowych projektu za nie wystarczające dla podjęcia 
nakładów inwestycyjnych na dużą instalację badawczą pozwoliły na nie wydatkowanie zaplanowanych kosztów w kwocie 
dodatkowych 7 mln zł. Środki nie  wykorzystane na to przedsięwzięcie służą finansowaniu realizacji pozostałych projektów 
realizowanych przez Spółkę. 
 

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

 

W 2014 r. Spółka nie była stroną postępowań przed sądem, postępowań arbitrażowych ani prowadzonych przed organem 
administracji publicznej. 

 
XXXI. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

 
Najistotniejszym zdarzeniem roku 2014 było dla spółki uruchomienie i sprawna eksploatacja instalacji badawczej przetwarzania 
gazów wodorowych na energię elektryczną. W świetle nowych przepisów dotyczących źródeł energii oraz systemowego 
poszukiwania przemysłowych rozwiązań optymalizacyjnych z projektem tym spółka wiąże duże nadzieje na przyszłość. 
 
Spółka przygotowuje w chwili obecnej zgłoszenie patentowe w obszarze zastosowań drożdży Yarrowia Lipolytica w suplementacji 
diety ludzkiej.  
 
 

XXXII. Informacje o akcjach SKOTAN 
 
Ogólna ilość akcji Spółki: 54.000.000  
 
Kurs 1 akcji Spółki w dacie 31.12.2014 r.: (notowania 30.12.14): 1,02 zł* 
Zmiana: - 60,00% 
 
Zmiana WIG: +0,26% (30.12.2013 – 30.12.2014)* 
Zmiana WIG 80: - 15,55% (30.12.2013 – 30.12.2014) * 
*Źródło: Gpw.pl  
 
Wartość minimalna + 0,95 (14.12.2014)** 
Wartość maksymalna + 2,67 (03.01.2014)** 
* Żródło: Gpw.pl 
 
 

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

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

W roku obrotowym 2014 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami). SKOTAN S.A 
sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 

Transakcje w walutach obcych 

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

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

walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań; lub 

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

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

Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące własność Spółki 

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

Amortyzacja 

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

 Od Do  

Budynki i budowle*: 10 40 lat 

Urządzenia techniczne i maszyny*, 

 

3 5 lat 

Środki transportu 5 5 lat 

Pozostałe środki trwałe 1 5 lat 

  
*Obiekty służące pracom badawczym amortyzowane są przez okres trwania badań. 
W tym: 
Budynki i urządzenia służące badaniom nad instalacją projektu Bio na Eko (Drożdżownia) – etap I amortyzowane były                         
w okresie stycznia 2012 roku do czerwca 2013 roku (planowany etap badań).  
Urządzenia służące badaniom nad instalacją projektu Wodorowego były amortyzowane od grudnia 2013r. do  marca 2015r. 
Urządzenia służące badaniom nad instalacją projektu Lantanowce były amortyzowane od grudnia 2013r. i były amortyzowane 
do  stycznia 2015r. 
 
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa jest niższa od 3.500,- zł. 
amortyzowane są w sposób uproszczony poprzez jednorazowy pełny odpis wartości początkowej w miesiącu przyjęcia do 
używania. 
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Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia 
lub kosztu wytworzenia. Inwestycje rozpoczęte nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka 
trwałego do używania.  
 
 

Wartości niematerialne i prawne 

Badania i rozwój 

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

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

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

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

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

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

Oprogramowanie 

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

Należności handlowe i inne  

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

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

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

Wartość zapasów ustala się w oparciu o: 

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

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

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

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

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

 
 ewidencją ilościową objęto składniki aktywów trwałych, do których zastosowano uproszczone zasady odpisywania  ich 
wartości  w koszty. 
wartość niżej wymienionych składników majątku podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie lub wytworzeniu: 
 materiały na cele biurowe, 
 książki i czasopisma, 
 akcesoria i części zamienne do samochodów, 
 materiały na cele reprezentacji i reklamy, 
 kwiaty. 
 
Krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje)  
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Krótkoterminowe aktywa finansowe (akcje) wyceniane są na koniec okresu sprawozdawczego w wartości wynikającej                         
z przemnożenia ilość akcji przez kurs akcji na zamknięciu notowań ciągłych  na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 
 
 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

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

Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej,  

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

sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,  

 
Wynik finansowy netto za rok obrotowy ustalony jest na podstawie prawidłowych zdarzeń gospodarczych w ewidencjonowanych 
w księgach rachunkowych i jest rachunkowo zgodny z kwotą figurującą w rachunku zysków i strat za rok 2014. 
 
Zobowiązania handlowe i inne 

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

Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego 

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

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 

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

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

Koszty finansowe netto 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

E. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2014 ROKU 
 

1. Określenie stosowanego zbioru zasad 
 

Zarząd Skotan S.A. oświadcza, iż w 2014 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, które zostały opisane w zbiorze 
przyjętym Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku, noszącym tytuł: „Dobre Praktyki Spółek 
Notowanych na GPW” (Zasady Ładu Korporacyjnego)  i zostały opublikowane na stronie internetowej Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie poświęconej ładowi korporacyjnemu (http://corp-gov.gpw.pl). Zbiór Zasad Ładu Korporacyjnego 
zawiera część pt. „Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych” opisującą te zasady dobrych praktyk, na 
których stosowanie Spółka może się dobrowolnie zdecydować.  

 
2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Spółkę stosowane wraz ze wskazaniem, jakie były 

okoliczności i przyczyny nie stosowania danej zasady oraz w jaki sposób spółka zamierza usunąć ewentualne 
skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania 
danej zasady w przyszłości.  

 
Intencją Zarządu jest by Spółka przestrzegała wszystkie zasady ładu korporacyjnego.  

 

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż z uwagi na zakres własnych kompetencji posiada ograniczony wpływ na możliwość wdrożenia 

wszystkich zasad ładu korporacyjnego przez osoby lub podmioty, których zasady te dotyczą i w zawiązku z tym nie może 

zagwarantować, że zasady będą przestrzegane przez osoby lub podmioty, na zachowanie których Zarząd ani Spółki nie ma 

wpływu.  

Zarząd czyni i będzie czynił starania, aby podmioty te przestrzegały wszystkich Zasad Ładu Korporacyjnego. 

Zasady ładu korporacyjnego, których Spółka nie stosowała w 2014 r.: 

Spółka nie stosowała zasady określonej w Części II pkt 2 ,,Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w brzmieniu: ,,Spółka 
zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 
1.”  

Decyzja o niestosowaniu powyższej zasady została podyktowana względami pragmatycznymi. W aktualnym stanie rozwoju Spółki 
Zarząd nie widzi ryzyk związanych z niezastosowaniem przedmiotowej zasady ładu korporacyjnego. 

Spółka nie stosowała zasady określonej w Części IV pkt 10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu: „Spółka 
powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji 
w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając 
w miejscu innym niż miejsce obrad.”  

W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie tej zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani też nie niesie ze 
sobą ryzyka ograniczenia czy utrudnienia w istotny sposób jej akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń. 
Zdecydowana większość Akcjonariuszy Spółki uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia bezpośrednio. Realizując obowiązki 
informacyjne, w szczególności poprzez publikowanie stosownych raportów bieżących oraz podawanie informacji na swojej stronie 
internetowej Spółka zapewnia Akcjonariuszom dostęp do informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń. Podstawowym 
czynnikiem determinującym niestosowanie zasady są koszty. Jednocześnie Zarząd deklaruje, iż w przypadku zgłoszenia takiej 
potrzeby ze strony szerszego grona Akcjonariuszy Zarząd dołoży starań, aby zasadę wprowadzić. Spółka nie wyklucza więc 
możliwości stosowania przedmiotowej zasady w przyszłości. 

Spółka nie stosowała zasady określonej w Części II pkt 1 9a) „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu: 
„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (…) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia,                     
w formie audio lub wideo”. W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie tej zasady nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej 
Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę Akcjonariuszom. Spółka nie wyklucza możliwości 
stosowania przedmiotowej zasady w przyszłości w przypadku zaistnienia dodatkowych przesłanek za tym przemawiających. 

Spółka nie stosowała zasady określonej w Części I pkt 9 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w brzmieniu: „GPW 
rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn                              
w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność                      
w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”  W ocenie Zarządu Spółki proporcje udziału kobiet i mężczyzn w Radzie 
Nadzorczej i Zarządzie Spółki zależą zarówno od zgłoszeń stosownych kandydatur, umiejętności, profesjonalizmu oraz od 
kompetencji kandydata lub kandydatki oraz od decyzji – odpowiednio - Akcjonariuszy Spółki oraz członków Rady Nadzorczej. 
Spółka nie wyklucza możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn. 

 
 
 
 

 

http://corp-gov.gpw.pl/
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3. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem 
liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów                    
z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 

 

Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 23 marca 2015 r.  akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio 
lub pośrednio co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki był: 

- Pan Roman Krzysztof Karkosik wraz z podmiotami zależnymi, którzy dysponowali łącznie 14 399 792 akcjami, z których 
przysługiwało 14 399 792 głosów, stanowiących odpowiednio 26,66% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. 
Bezpośrednio Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał 13 293 700 akcji, z których przysługiwało 13 293 700 głosów, 
stanowiących odpowiednio 24,617% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów).  

    
4. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz                    

z opisem tych uprawnień. 
 

W Spółce nie występują papiery wartościowe dające specjalne uprawnienia kontrolne. 
 
5. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania 

prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania 
prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami 
wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.  

 
W Spółce nie istnieją ograniczenia odnośnie możliwości wykonywania prawa głosu. 
 

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta. 
 

W Spółce nie istnieją ograniczenia odnośnie możliwości wykonywania prawa własności papierów wartościowych Emitenta. 
 
7. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu 

ich wykonywania. 
 
Sposób działania Walnego Zgromadzenia uregulowany jest w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.                           
W sprawach nie uregulowanych w/w regulacjami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. 
 
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Skotan S.A. oraz z zasadami Kodeksu Spółek Handlowych: 
 
1. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla 

przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. 

2. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej: 

1. datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, 

2. precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu,                      
w szczególności informacje o: 

a) prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia, 

b) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego 
zgromadzenia, 

c) prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad 
podczas walnego zgromadzenia, 

d) sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych 
podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków 
komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, 

e) możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, 

f) sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, 

g) sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej, 

3. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 k.s.h., 

4. informację, że prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki                    
w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, 

5. wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny 
tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie 
przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, dotyczące spraw wprowadzonych 
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed 
terminem walnego zgromadzenia,  
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6. wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące walnego zgromadzenia. 

3. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej od dnia zwołania walnego zgromadzenia: 

1. ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, 

2. informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych 
rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów, 

3. dokumentację, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu, 

4. projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej spółki, 
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać 
wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia, 

5. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;  

Jeżeli formularze z przyczyn technicznych nie mogą zostać udostępnione na stronie internetowej, spółka wskazuje na 
stronie internetowej sposób i miejsce uzyskania formularzy. W takim przypadku spółka wysyła formularze nieodpłatnie 
pocztą każdemu akcjonariuszowi na jego żądanie. Formularze powinny zawierać proponowaną treść uchwały walnego 
zgromadzenia i umożliwiać: identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz 
wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika, oddanie głosu w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 9 k.s.h., złożenie sprzeciwu przez 
akcjonariuszy głosujących przeciwko uchwale, zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do 
każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne 
Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady 
Nadzorczej. 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Walne 
Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub 
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 

5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli 
Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 K.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane, przez złożenie na ręce Zarządu na piśmie lub w postaci elektronicznej treści 
ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projektów uchwał, jeżeli przewiduje się podejmowanie uchwał oraz, o ile 
zachodzi taka potrzeba, innych materiałów, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu, co najmniej na 
trzydzieści jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

6.  Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów                   
w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia 
przez Radę Nadzorczą wskazanym punkcie 5.Przewodniczącego tak zwołanego Walnego Zgromadzenia wyznaczają 
akcjonariusze. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad 
określonych spraw, przysługuje również Akcjonariuszom reprezentującym 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. 
Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zostać złożone Zarządowi na piśmie lub być przesłane 
poczta elektroniczną. Jeżeli Zarząd nie zwoła nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od 
przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariuszy występujących z żądaniem do zwołania 
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wyznaczając jednocześnie przewodniczącego tego zgromadzenia. 

7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał 
zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego 
Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący 
Walne Zgromadzenie. 

8. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 
zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
Żądanie powinno zostać zgłoszone nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno 
zawierać projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad oraz uzasadnienie. Żądanie powinno zostać 
zgłoszone na piśmie lub w formie elektronicznej. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgłoszone 
później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie 
kolejnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd powinien niezwłocznie, nie później niż 18 dni przed terminem zgromadzenia, 
ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie zmian następuje w taki sam sposób jak 
zwołanie zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej  1/20 (jedną dwudziestą) kapitału 
zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do 
porządku obrad lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być zgłaszane 
pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej 
stronie internetowej. Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw 
wprowadzonych do porządku obrad. 

9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni 
przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa                
w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych     
i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia                   
w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 
Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty 
akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane 
przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, 
w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.                            
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem 
dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela 
Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu 
powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów 
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wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego 
ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje 
zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać 
inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany 
podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla spółki publicznej. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela 
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w spółce zgodnie z oraz wykazu 
sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami 
finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów 
przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie                
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi 
prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia Spółce wykaz przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia. Jeżeli z 
przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów 
wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą walnego 
zgromadzenia. Wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.  

10. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem 
zakończenia walnego zgromadzenia. 

11.  Poza akcjonariuszami i ich pełnomocnikami, w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć: 
a) z prawem zabierania głosu: 
- członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym odniesienie się do spraw znajdujących się w porządku 
obrad Walnego Zgromadzenia, 
- goście (w tym doradcy i eksperci) zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, z tym, że ich prawo do 
zabierania głosu może zostać przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ograniczone do tych punktów porządku obrad, 
w związku z którymi zostali zaproszeni, 
- notariusze sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia, 
b) bez prawa zabierania głosu: 
- przedstawiciele mediów – o ile przedstawiciele mediów mający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zostaną zgłoszeni 
(imiennie) w terminie 2 dni roboczych przed dniem Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeciwu 
któregokolwiek z akcjonariuszy wobec obecności przedstawicieli mediów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nakazuje 
przedstawicielom mediów opuszczenie sali obrad 
- pracownicy Spółki oraz obsługa techniczna i organizacyjna Walnego Zgromadzenia. 

12. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zawierająca nazwiska i imiona uprawnionych, 
ich miejsce zamieszkania liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie 
Spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Każdy akcjonariusz lub jego 
pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach 
objętych porządkiem obrad ze zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy 
akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo 
żądać uzupełnienia listy lub jej sprostowania. 

13. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie 
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.  

14. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być 
sprawy finansowe Spółki powinien być obecny biegły rewident. 

15. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie składają podpis na liście obecności wyłożonej w sali obrad złożonym w 
obecności osoby wyznaczonej do rejestracji przybywających akcjonariuszy i odbierają karty do głosowania lub urządzenia 
elektroniczne służące oddawaniu głosu. Przedstawiciele akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu składają na ręce osoby wyznaczonej do rejestracji akcjonariuszy oryginały lub odpowiednio poświadczone 
kopie dokumentów potwierdzających ich umocowanie do reprezentowania akcjonariusza. Przedstawiciele osób prawnych 
zobowiązani są do złożenia aktualnych wypisów z rejestrów wskazujących osoby uprawnione do reprezentowania tych 
podmiotów. W przypadku, gdy akcjonariuszem bądź pełnomocnikiem są zagraniczne osoby prawne, w których państwie 
siedziby nie są prowadzone odpowiednie rejestry, należy złożyć dokument stwierdzający istnienie takiego podmiotu oraz 
prawo jej przedstawicieli do reprezentowania takiej zagranicznej osoby prawnej. Akcjonariusz lub osoba reprezentująca 
akcjonariusza obowiązani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość danej osoby. 

16. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W przypadku ich nieobecności Walne 
Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu bądź osoba przez niego wskazana. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 
Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może 
podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności 
powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od 
jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.  

17. Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich 
przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego walnego zgromadzenia, powinna być sporządzona 
niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, 
posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, lista obecności 
powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo 
wyboru jednego członka komisji. 

18. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, 
chyba, że przepisy prawa lub Statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. O ile przepisy Kodeksu spółek 
handlowych lub Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną 
większością głosów.  

19. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów 
Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne 
głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania. 

20. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. 
Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym 
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Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia 
akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić 
dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego 
akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej 
niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 
zapisanych na każdym z rachunków. Zasady o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania 
prawa głosu przez innego przedstawiciela. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki i wykonywania 
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, pod rygorem nieważności lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa 
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny lub elektroniczny, potwierdzający 
prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych 
potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność budzi wątpliwości. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej 
akcjonariusz może zawiadomić Spółkę w sposób określony w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Jeżeli 
pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki 
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu a pełnomocnik głosuje zgodnie z 
instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące 
na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.  

21. Oprócz spraw wymienionych jak wyżej uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach 
prawa i Statucie. 

22. Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy 
uczestnictwo w zgromadzeniu. Zgodnie z art. 24 Statutu Skotan S.A. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby 
Spółki lub w Warszawie.  

23. Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone 
sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne 
zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest 
oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze 
ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy. Zmiana  terminu  odbycia  walnego zgromadzenia następuje w tym samym 
trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. 

24. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego 
imieniu w sposób należyty.  

25. Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując 
się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia 
sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać 
w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy 
mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez 
uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia. 

26. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione 
na walnym zgromadzeniu. 

27. Obecni na Walnym Zgromadzeniu Członkowie Rady nadzorczej i Zarządu oraz zaproszeni goście (w tym doradcy i eksperci) 
powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez 
zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki. 

28. Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że 
obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów. 

29. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub 
spółdzielni zależnej, w szczególności przez  ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych 
przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić 
podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.  

30. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu 
wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji 
nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku 
zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki, zarząd 
może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z punktu 30.                                 
W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone 
akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. 
Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości 
publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia. 

31. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych 
przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.  

32. Porządek obrad winien zostać przyjęty w wersji podanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku 
obrad. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia 
oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być złożone lub uchwalone, chociażby nie były umieszczone w porządku 
obrad.  

33. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie 
poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw. 

34. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy 
przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie                      
z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga 
podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy 
zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. 

35. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu  

36. Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez Walne 

Zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby 
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każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej 

zaskarżenia.  

37. Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie. 
 

 
 

8. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów.  
 

8.1 Skład Osobowy 
 

Zarząd  

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia  30 czerwca 2014 roku. 
Marek Pawełczak pełniący funkcję Prezesa Zarządu, 
Wojciech Sobczak pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu. 
 
Pan Wojciech Sobczak złożył rezygnację z dniem 30 czerwca 2014 roku z zajmowanej funkcji Wiceprezesa Zarządu Skotan S.A. 
 
W okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku: 
Marek Pawełczak pełniący funkcję Prezesa Zarządu. 

 
W dniu 20 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marka Pawełczaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Skotan 
S.A. na kolejną trzyletnią kadencję. 

 
Rada Nadzorcza 
 

W 2014 roku Rada Nadzorcza składała się z pięciu osób. 
 
W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się w sposób 
następujący: 

1) Jacek Kostrzewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
2) Karina Wściubiak - Hankó– Członek Rady Nadzorczej, 
3) Jakub Nadachewicz- Członek Rady Nadzorczej, 
4) Małgorzata Krauze- Członek Rady Nadzorczej, 
5) Jaroslaw Lewandrowski - Członek Rady Nadzorczej. 

 
W dniu 16 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.  
Do składu Rady Nadzorczej Skotan S.A. zostali powołani z dniem 16 czerwca 2014 roku dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej: 
- Jacek Kostrzewa,  
- Karina Wściubiak – Hankó, 
- Małgorzata Krauze,  
- Jakub Nadachewicz,  
- Jarosław Lewandrowski. 

 
 

8.2 Zasady działania oraz kompetencje Zarządu Spółki.  
 
Zasady działania oraz kompetencje Zarządu Spółki uregulowane są w Statucie Spółki oraz Regulaminie Zarządu zatwierdzonym Uchwałą 
Rady Nadzorczej.  
 
Podstawowe zasady działania Zarządu: 

1. Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po 
czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz 
prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. 

2. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka 
gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w 
danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki należy brać pod uwagę 
uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i 
osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych. 

3. Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd 
powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych. 

4. Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie 
do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej 
korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie 
taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka 
Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu 
Spółki. 

5. Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję 
długoterminową. 

6. Członkowie zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub                    
o możliwości jego powstania. 
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7. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego 
charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać 
wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem 
odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych 
spółkach na porównywalnym rynku. 

8. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Zarządu w rozbiciu dodatkowo na 
poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego 
ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie 
stosownego wyjaśnienia. 

9. Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie 
dostępny. 

 

8.3 Podstawowe zasady działania Rady Nadzorczej  

 

Zasady działania oraz kompetencje Rady Nadzorczej Spółki uregulowane są w przepisach powszechnie obowiązujących, jak 

również Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej, udostępnionych do publicznej wiadomości m.in. na stronie 

internetowej Spółki. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Wykonuje wszystkie funkcje nadzorcze i kontrolne 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W obrębie Rady mogą być powoływane komitety do zadań szczególnych. W 

przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 członków powołuje się w jej obrębie co najmniej Komitet Audytu. W przypadku 

gdy Rada Nadzorcza liczy pięciu członków Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu lub wykonuje kolegialnie zadania 

Komitetu Audytu wskazane w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 

do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach). Obowiązujące na dzień 

publikacji niniejszego Sprawozdania Zarządu regulacje korporacyjne Spółki przewidują następujące zadania i zasady 

funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki: 

1. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona 

wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem. 

2. Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, 

reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy 

wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. 

Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie 
świadomego wyboru. 

 
3. a) Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, którzy spełniać winni kryteria 

niezależności wskazane poniżej. Członek niezależny nie może: 
 
a) być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub 
prokurentem Spółki lub spółki powiązanej w okresie ostatnich pięciu lat; 
b) być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu przepisów 
Kodeksu spółek handlowych, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry 
kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych Spółki lub 
spółki powiązanej podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki lub zarządu spółki 
powiązanej; 
c) otrzymywać od Spółki lub spółki powiązanej ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, 
w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki; 
d) być Akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z 
takim Akcjonariuszem lub reprezentująca takiego Akcjonariusza; 
e) być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub spółką 
powiązaną ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub 
pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub spółką powiązaną ze 
Spółką. 
f) być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora 
Spółki; 
g) być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka 
rady nadzorczej; 
h) pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje; 
i) być małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w lit. a)-h) powyżej. Za 
członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia. 
 
Jednocześnie w przypadku powołania Komitetu Audytu, co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien: 
 
a) posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej; 
b) nie posiadać akcji, udziałów lub innych tytułów własności w Spółce lub w jednostce z nią powiązanej; 
c) w ostatnich 3 latach nie uczestniczyć w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki; 
d) nie być małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub być związanym z tytułu opieki, 
przysposobienia lub kurateli z osobą będącą członkiem organów nadzorujących lub zarządzających Spółki. 
 

4. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. 
 
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące 
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informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i 
sposobach zarządzania tym ryzykiem.  

 
6. O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się 

od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. 
 
7. Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem,                   

a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą 
uzyskiwania informacji od członków Rady Nadzorczej i ich upublicznienia. 

 
8. Oprócz spraw zastrzeżonych przez przepisy prawa do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 

a. badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu, 
b. zapewnienie weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki przez wybranych przez siebie rewidentów,  
c. badanie i zatwierdzenie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od 

Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonywania tych planów,  
d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w ust. b oraz c. 
e.  wyrażanie zgody, na wniosek Zarządu na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na dokonanie 

transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli  ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto 
Spółki, według ostatniego bilansu, 

f. powołanie, zawieszenie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń, 
g. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków 

Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.  
h. ustalenie jednolitego tekstu Statutu, 

 
9. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: 

odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu. 
 
10. Członek Rady Nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu 

lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są 
one istotne dla jego sytuacji materialnej. 

 
11. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to 

powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej 
wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu. Łączna wysokość 
wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego 
składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. 

 

12. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu 
powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie 
porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed 
szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady 
Nadzorczej a spółką. 

13. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie 
Nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji. 

14. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić 
działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały. 
 
W roku obrotowym 2014, jak również do dnia publikacji niniejszego sprawozdania w obrębie Rady Nadzorczej nie zostały 
powołane komitety do zadań szczególnych. W związku z pięcioosobowym składem Rady Nadzorczej zadnia Komitetu Audytu 
wskazane w Ustawie o biegłych rewidentach wykonuje cała Rada Nadzorcza. Do ustawowych zadań w tym zakresie należy w 
szczególności monitorowanie: 

 
1. Procesu sprawozdawczości finansowej; 
2. Skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; 
3. Wykonywania czynności rewizji finansowej; 
4. Niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku 
świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach, takich jak np. usługowe prowadzenie 
ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe. 

 
Ponadto wykonując zadania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza zapoznaje się pisemnymi informacjami podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności                     
o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości 
finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach 
zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń. 

 

10. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w 
szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

 
Zarząd Spółki - Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy, pozostałych członków Zarządu – 
powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. Zarząd Spółki uprawniony jest do: 

 Składania oświadczeń w imieniu Spółki jednoosobowo - Prezes Zarządu  lub dwóch  członków zarządu  albo jeden  członek 
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zarządu łącznie z Prokurentem, 

 Zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych władz Spółki. 
 Nabywania  i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, za zgodą Rady Nadzorczej 

 

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 

 
Rada Nadzorcza wyraża zgodę, na wniosek Zarządu, na nabywanie i zbywanie przez Spółkę aktywów finansowych oraz na 
dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, jeżeli ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów 
netto Spółki, według ostatniego bilansu. 
 
Zarząd Spółki nie posiada kompetencji w zakresie prawa do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

 
11. Opis zasad zmiany statutu emitenta. 

Zasady zmiany statutu Spółki regulują przepisy KSH. Zmiana statutu wymaga zgody walnego zgromadzeni i wpisu do rejestru. 
Zgoda Walnego Zgromadzenia na zmianę statutu może być uchwalona większością trzech czwartych głosów. Statut Spółki nie 
przewiduje surowszych wymogów dotyczących zarówno większości głosów jak i quorum. 

12. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem                   
w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 
 
Jednym z podstawowych celów prowadzonej przez spółkę kontroli wewnętrznej obok efektywności operacyjnej i zgodności                  
z przepisami prawa i regulacji jest wiarygodność sprawozdań finansowych. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym proces 
kontroli jest posiadany przez Spółkę system obiegu, ewidencji i kontroli dokumentacji gospodarczej związanej z prawidłowym 
rozliczeniem prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zapewnia 

system regulacji wewnętrznych obejmujący strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb działalności Spółki, ustalone reguły 

wzajemnej komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi, zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych 

komórek, dokumentacja polityki rachunkowości opracowana zgodnie z ustawą o rachunkowości a także regulaminy i zarządzenia 

wewnętrzne. System kontroli wspiera wdrożony przez Spółkę informatyczny system ewidencyjny, którego modułowa struktura 

zapewnia przejrzysty podział kompetencji oraz kontrolę dostępu do systemowych zasobów informacyjnych, zapewniając pod 

względem merytorycznym oraz formalno-rachunkowym poprawność kwalifikacji wszystkich dowodów księgowych. 

 

Za prawidłowe i terminowe sporządzenia sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest wykwalifikowany i kompetentny zespół 

pracowników pionu finansowo-księgowego. Sprawozdanie to zostaje poddane badaniu i weryfikacji przez niezależnego biegłego 

rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze akcji ofertowej spośród renomowanych firm 

audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………      Chorzów, dnia 23 marca 2015r. 
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu 
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  F. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A. z siedzibą w Katowicach zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami)  oraz zgodnie       
z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych z dnia 19  lutego 2009r. ( Dz. U. 2009 nr 33, poz. 259 ).  

Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR. Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
według MSSF/MSR jednostka sporządziła na dzień 31.12.2005r. 

W niniejszym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod 
obliczeniowych, co w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym.  

 
Podstawowy przedmiot działalności według PKD  
 

 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z 
 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD 22.22.Z 
 Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z 
 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z 
 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z 
 Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z 
 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z 
 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z 
 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw PKD 47.30.Z 
 Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych PKD 10.41.Z 
 Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych PKD 52.24.C 
 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B 
 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z 
 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z 
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z 
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z 
 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 
 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 
 Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z 
 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z 
 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z 
 Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich PKD 01.62.Z 
 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 10.89.Z 
 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich PKD 10.91.Z 
 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych PKD 10.92.Z 
 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej PKD 19.20.Z 
 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z 
 Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z 
 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z 
 Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32.Z 
 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego                  

i półproduktów PKD 46.11.Z. 
 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD46.19.Z 
 Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla Zwierząt PKD 46.21.Z 
 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych PKD 46.75.Z 
 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z. 
 Badania i analizy związane z analizą żywności PKD 71.20.A 
 Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii PKD 72.11.Z 
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z 

 
 
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod 
numerem KRS 0000031886 

Spółka posiada również zgłoszenia rejestracyjne w: 

 krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej i otrzymała numer REGON  070629344 

 urzędzie skarbowym, jako podatnik podatku od towarów i usług i otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP:    
548-007-69-67 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 
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1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, oraz porównywalne dane finansowe za 
okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 

2. Założenie kontynuacji działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez SKOTAN S.A. w dającej 
się przewidzieć przyszłości, nie krótszej niż 12 m-cy od dnia bilansowego. W punkcie 18 dodatkowych informacji i objaśnień wskazano 
na kwestie, które mają znaczenie dla niepewności co do możliwości kontynuowania działalności przez spółkę, w tym wydarzeń 
okoliczności i zdarzenia oraz plany zarządu.  

3. Skład osobowy zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania  
 
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu Spółki. 
 

4. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia sprawozdania 
 

Jacek Kostrzewa – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Karina Wściubiak - Hankó– członek Rady Nadzorczej, 
Jakub Nadachewicz- członek Rady Nadzorczej, 
Małgorzata Krauze- członek Rady Nadzorczej, 
Jarosław Lewandrowski - członek Rady Nadzorczej. 
 

5. W skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne samodzielnie sporządzające 
sprawozdania finansowe.  
 

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

 
7. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami 

powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi 
charakter tych transakcji.  
 

W roku 2014 Spółka nie zawierała istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.   

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

 
W dniu 14 maja 2014 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego 
sporządzonego zgodnie z PSR oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF, odpowiednio 
za I półrocze 2014r. i za rok 2014. 
Wybrany podmiot to spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Informację o wyborze podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 5/2014 z dnia 14.05.2014 r.  
 
Następnie, na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zawarł umowę o dokonanie badania sprawozdania 
finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 ze spółką, o której mowa powyżej. Umowa została 
podpisana w dniu 15 maja 2014r. na okres wykonania odpowiednio przeglądu półrocznych i badania rocznych sprawozdań 
finansowych za 2014r. Łączna wysokość wynagrodzenia netto wynikająca z przedmiotowej umowy wynosi 30 tys. zł.  
Wynagrodzenie z tytułu dokonania przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 
sporządzonego zgodnie z PSR oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 r. 
sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 12,5 tys. zł. 
Wynagrodzenie z tytułu dokonania badania sprawozdania finansowego jednostkowego  za rok 2014 sporządzonego zgodnie                  
z PSR oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 
17,5 tys. zł. 
 
Audytorem Spółki za rok obrotowy 2013 była również spółka 4Audyt Sp. z o.o.  
 
Wynagrodzenie dla 4Audyt Sp. z o.o. z tytułu umowy o dokonanie badania sprawozdania finansowe badania jednostkowego 
sprawozdania finansowego za rok 2013 sporządzonego zgodnie z PSR oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za rok 2013 sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 17,5 tys. zł. Jednocześnie wynagrodzenie dla 4Audyt Sp.                     
z o.o. z tytułu umowy o dokonanie przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. 
sporządzonego zgodnie z PSR oraz przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 r. 
sporządzonego zgodnie z MSSF wyniosło 12,5 tys. zł. Spółka nie korzystała z innych usług audytora, w tym usług doradztwa 
podatkowego. 
  
9. Emitent na dzień 31.12.2014 rok posiadał dwa podmioty zależne, Skotan Ester Sp. z o.o. i  Alchemia Ester Sp. 

z o.o., dla których Emitent sporządzał skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełną. 
 
10. Dane z okresu bieżącego  są porównywalne i nie różnią się od roku ubiegłego. 
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11. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., za który sporządzone zostało sprawozdanie finansowe 
nie wystąpiło łączenie spółek z udziałem Skotan S.A. 

 
12. Sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu.  

 
13. Podmiot uprawniony do badania nie wniósł korekty do bieżącego sprawozdania finansowego, które 

należałoby wprowadzić do sprawozdania finansowego, a które nie zostałyby wprowadzone przez Spółkę 
Podmiot uprawniony nie wniósł korekt do sprawozdania finansowego za rok poprzedni.  
 

14. Opis przyjętych zasad rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów                          
i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych 
porównywalnych 

 
Sprawozdanie finansowe Spółki SKOTAN S.A. zostało sporządzone w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami)               
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r. ( Dz. U. 
2009 nr 33, poz. 259).  

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

W roku obrotowym 2014 stosowano zasady rachunkowości dostosowane do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późniejszymi zmianami). SKOTAN S.A sporządza 
rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. 

Transakcje w walutach obcych 

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

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

lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań; lub 

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

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

Rzeczowe aktywa trwałe stanowiące własność Spółki 

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

Amortyzacja 

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

 Od Do  

Budynki i budowle*: 1 40 lat 

Urządzenia techniczne i maszyny*, 

 

3 5 lat 

Środki transportu 5 5 lat 
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Pozostałe środki trwałe 1 5 lat 

 
*Obiekty służące pracom badawczym amortyzowane są przez okres trwania badań. 
 
W tym: 
Budynki i urządzenia służące badaniom nad instalacją projektu Bio na Eko (Drożdżownia) – etap I amortyzowane były w okresie 
stycznia 2012 roku do czerwca 2013 roku (planowany etap badań). 
Urządzenia służące badaniom nad instalacją projektu Wodorowego były amortyzowane od grudnia 2013r. do marca 2015 roku. 
Urządzenia służące badaniom nad instalacją projektu Lantanowce były amortyzowane od stycznia 2014r. i będą amortyzowane do 
stycznia 2015r. 
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa jest niższa od 3.500,- zł. amortyzowane 
są w sposób uproszczony poprzez jednorazowy pełny odpis wartości początkowej w miesiącu przyjęcia do używania. 
Inwestycje rozpoczęte dotyczą środków trwałych będących w toku budowy lub montażu i są wykazywane według cen nabycia lub 
kosztu wytworzenia. Inwestycje rozpoczęte nie podlegają amortyzacji do czasu zakończenia budowy i przekazania środka trwałego do 
używania.  
 
Wartości niematerialne i prawne 

Badania i rozwój 

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

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

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

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

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

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

Oprogramowanie 

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

Należności handlowe i inne  

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

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

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

Wartość zapasów ustala się w oparciu o: 

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

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

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

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

1. ewidencją ilościowo – wartościową objęto następujące grupy składników majątku: 
 materiały i towary, 
 produkty gotowe i półprodukty, 
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 produkty w toku. 
2. ewidencją ilościową objęto składniki aktywów trwałych, do których zastosowano uproszczone zasady odpisywania  ich 

wartości  w koszty. 
3. wartość niżej wymienionych składników majątku podlega odpisaniu w koszty wprost po zakupie lub wytworzeniu: 

 materiały na cele biurowe, 
 książki i czasopisma, 
 akcesoria i części zamienne do samochodów, 
 materiały na cele reprezentacji i reklamy, 
 kwiaty. 

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

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

Kapitał zakładowy wykazywany jest według wartości nominalnej,  

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

akcji powyżej ich wartości nominalnej,  

 
Wynik finansowy netto za rok obrotowy ustalony jest na podstawie prawidłowych zdarzeń gospodarczych w ewidencjonowanych                   
w księgach rachunkowych i jest rachunkowo zgodny z kwotą figurującą w rachunku zysków i strat za rok 2014. 
 
Zobowiązania handlowe i inne 

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

Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego 

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

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 

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

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

Koszty finansowe netto 

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

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

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

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

 
15. Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych 

zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. 
 
W niniejszym rocznym  jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod 
obliczeniowych, co w ostatnim rocznym jednostkowym  sprawozdaniu finansowym. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………      Chorzów, dnia 23.03.2015r. 
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu 
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G. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

DODATKOWE INFORMACJE 

I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Pkt 1. Informacje o instrumentach finansowych. 
Nota numer 8 – inwestycje krótkoterminowe.  
  
Pkt 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również 
udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz 
jednostek powiązanych. 
 
Nota 2 d – pozycje pozabilansowe. 
 
Pkt 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 
Nie wystąpiły u Emitenta. 
 
Pkt 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do 
zaniechania w następnym okresie. 
 
Nie dotyczy. 
 
Pkt 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 
 
 Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2014 wyniosła 593 tys. zł. 
 
Pkt 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego 
nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane 
nakłady na ochronę środowiska naturalnego. 
 
Dane przedstawiono w nocie objaśniającej nr 2.  
 
Pkt 7. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań. 

Nie wystąpiły u Emitenta. 

Pkt 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 
 
Zdarzenie nie występuje u Emitenta. 
 
Pkt 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.  
 
Pracownicy administracji na dzień 31.12.2014 - 20 osób. 
Pracownicy techniczni na dzień 31.12.2014 - 17 osób 
Pracownicy fizyczni na dzień 31.12.2014 - 19 osób 
 
Pkt 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów 
motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem 
pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), 
wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących 
emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też 
wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - 
oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach 
jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 
 
Rada Nadzorcza: 

1. Jacek Kostrzewa   - 86,7 tys.  zł 
2. Karina Wściubiak-Hankó  - 71,6 tys.  zł 
3. Jakub Nadachewicz   - 71,6 tys.  zł 
4. Małgorzata Krauze   - 71,6 tys.  zł. 
5. Jarosław Lewandrowski  - 71,6 tys.  zł. 

 
Zarząd: 

1. Marek Pawełczak   -  307,7 tys. zł 
2. Wojciech Sobczak*   - 138,1 tys. zł 

 
* Członek Zarządu Spółki do dnia 30 czerwca 2014 r. 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego Spółka była jednostką dominującą wobec Alchemia – Ester Sp. z o.o. i Skotan 
– Ester Sp. z o.o. Prezesem Zarządu obydwu spółek zależnych jest Prezes Zarządu SKOTAN , Marek Pawełczak. Z tytułu pełnienia 
powyższych funkcji w 2014 r. Marek Pawełczak nie pobierał wynagrodzenia.  
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Pkt 10A. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim 
stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta oraz 
oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej 
grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz 
oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym 
oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot. 
 
W 2014 r. została przez Spółkę udzielona pożyczka spółce zależnej Alchemia-Ester Sp. z o.o. na łączną kwotę 10 tys. zł. Termin spłaty 
pożyczki przypada na dzień 30.06.2015r. Oprocentowanie pożyczki opierało się o średnią stawkę WIBOR 1M, powiększoną o 0,5 
punktu procentowego, naliczony za okres od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu pożyczki.    

 
Pkt 11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych  w sprawozdaniu finansowym 
za bieżący okres. 
 
Zdarzenie nie występuje u Emitenta. 
 
Pkt 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych  
w sprawozdaniu finansowym. 
 
Po dniu bilansowym Emitent odstąpił od kontynuacji projektu "Innowacyjna technologia pozyskiwania lantanowców z odpadowych 
fosfogipsów wraz z zagospodarowaniem pozostałości", o czym informował raportem bieżącym nr 2/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.  
Ponadto Emitent wydłużył okres realizacji umowy w projekcie "Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie 
odpadów z produkcji biopaliw" do dnia 30 września 2015 r. oraz okres realizacji umowy w projekcie "Wykorzystanie odpadowego 
wodoru do celów energetycznych" do dnia 31 maja 2015 r., o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 3/2015 z dnia 27 
lutego 2015 roku oraz nr 4/2015 z dnia 6 marca 2015 roku. 
 
Pkt 13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz sposobie  
i zakresie przejęcia aktywów i  pasywów.  
 
Punkt nie dotyczy Emitenta. 

 
Pkt 14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej  w odniesieniu do podstawowych  
pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła 
wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu 
bazowego – jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta 
osiągnęła lub przekroczyła 100%. 
 
Punkt nie dotyczy Emitenta. 

 
Pkt 15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym                                 
i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi prognozami wyników 
finansowych. 
 
Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych za 2014 rok. 
 
Pkt 16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 
dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy. 
 
W roku 2014 roku w spółce nie nastąpiły zmiany zasad polityki rachunkowości w stosunku do roku poprzedniego. 

 
Pkt 17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność. 
 
Punkt nie dotyczy Emitenta. 

 
Pkt 18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności 
oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty                   
z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta 
działań mających na celu eliminację niepewności. 
 

Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się 

przewidzieć przyszłości w warunkach trwającej restrukturyzacji majątkowej Spółki. Na majątek Spółki w głównej mierze składają się 

płynne aktywa finansowe, których zbycie może nastąpić niezależnie od posiadanych aktywów trwałych. Wycena majątku finansowego 

Spółki (posiadane akcje w Alchemia SA i Krezus SA oraz udziały w dwóch spółkach zależnych na koniec 2014 r. kształtowała się na 

poziomie 22 217 tys. zł). Zarząd Emitenta stoi na stanowisku, iż z uwagi na posiadany stan majątku oraz realizowane projekty 

(eksploatacja instalacji badawczej drożdżowni, kontynuacja prac optymalizacyjnych na instalacji badawczej spalania gazów 

odpadowych) Spółka zdolna jest do kontynuowania działalności.  

Jednocześnie trzeba wskazać na brak wpływu Spółki na kształtowanie się wartości akcji ALCHEMIA S.A., które stanowią główne 

aktywa finansowe Spółki oraz stale obniżający się free float posiadanych aktywów finansowych, które to czynniki mogą zwiększać 

ryzyko potencjalnej utraty płynności finansowej przez Spółkę w przyszłości.   
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Prowadzone przez spółkę projekty badawczo – rozwojowe niosą ze sobą określony potencjał niepewności co do ostatecznego wyniku 

naukowego prowadzonych działań, a co za tym idzie ryzyko braku możliwości wdrożenia wyników przedmiotowych badań do 

działalności gospodarczej. Skala prowadzonych działań badawczo – rozwojowych jest bardzo duża, co przy ograniczonych zasobach 

środków płynnych, stosunkowo niskiej wartości free float posiadanych aktywów finansowych jak i nie pozyskania w 2013 r. środków              

z emisji akcji na warunkach uchwalonych przez WZ Spółki oraz braku istotnych wolumenów drożdży paszowych Yarrowia Lipolytica 

stwarza określone ryzyko niepowodzenia finansowego, w głównej mierze podyktowane ryzykiem utraty płynności.  

Podsumowując, z uwagi na brak możliwości określenia zobowiązań i kosztów związanych z realizowanymi projektami w ostatecznym 

kształcie oraz poziom posiadanych aktywów finansowych i dalszą optymalizację działań badawczo –rozwojowych w dacie podpisania 

niniejszego raportu Zarząd, przyjmując, iż Spółka zdolna jest do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości, 

zwraca uwagę, iż średnioterminowa jak i długoterminowa sytuacja finansowa Spółki jest trudna do przewidzenia z uwagi na ryzyka 

opisane wcześniej oraz ograniczenia w dostępie do płynnych środków finansowych jak i pozycja bilansowa uniemożliwiającej 

finansowanie dokończenia realizowanych prac za pośrednictwem długu.  

 
Pkt 19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, 
wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenie                  
i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, udzielenia udziałów): 

 w przypadku rozliczenia metodą nabycia – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, 
liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, 
wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub 
ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub 

 w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, 
które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) 
wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych 
połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia 
połączenia. 

 
W okresie od 01.01.2014 rok do 31.12.2014 rok w Spółce nie wystąpiło połączenie spółek.  

 
Pkt 20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych – metody praw własności – należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, 
oraz wpływy na wynik finansowy.  
  
Nie dotyczy Emitenta. 
 
Pkt 21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej 
do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną nie sporządzania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw 
własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu 
grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe charakteryzujące 
działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak wartość przychodów ze sprzedaży 
oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość 
aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych 
przepisów.  
 
Nie dotyczy Emitenta. 
 
Pkt 22. Struktura własności kapitału podstawowego 
 
Na dzień 23 marca 2015r. lista osób posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy przedstawiała się następująco: 

 

L.p.  

 
Stan na dzień publikacji niniejszego raportu rocznego (23.03.2015r.)  

liczba akcji / 
głosów 

udział procentowy w kapitale zakładowym / ogólnej 
liczbie głosów na WZ 

    

1 
Roman Krzysztof Karkosik wraz z 

podmiotami zależnymi*  
14 399 792  26,66% 

    
* Bezpośrednio Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada 13 293 700 akcji, z których przysługuje 13 293 700 głosów, stanowiących 
odpowiednio 24,62 w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów. 
 
 
 
………………………………………………………      Chorzów, dnia 23 marzec 2015r. 
 
Marek Pawełczak – Prezes Zarządu 
 
 

………………………………………………… 

Wioletta Syposz - Główna Księgowa 
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H. JEDNOSTKOWY BILANS 

 31 grudnia 2014 

 

31 grudnia 2013 

BILANS    

  
 w tys. zł 

    

Aktywa    

A. Aktywa trwałe  

 
 

15 985 45 933 

I. Wartości niematerialne i prawne  
 

1 069 1 137 

II. Rzeczowe aktywa trwałe  
 

7 692 34 921 

III. Należności długoterminowe  
 

1 534 1 433 

1. Od jednostek powiązanych  
 

1 534 1 433 

2. Od pozostałych jednostek    

IV. Inwestycje długoterminowe  
 

3 181 3 378 

1. Nieruchomości  

 
 

1 015 1 110 

2. Wartości niematerialne i prawne    

3. Długoterminowe aktywa finansowe  

 
 

2 166 2 268 

a) w jednostkach powiązanych, w tym:  

 
 

2 155 2 257 

udziały lub akcje w  jednostkach zależnych  

 
 
 

2 155 2 257 

b) w pozostałych jednostkach  

 
 

11 11 

4. Inne inwestycje długoterminowe    

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
 

2 509 5 064 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
 

2 389 4 931 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  
 

120 133 

B. Aktywa obrotowe  
 

37 591 53 294 

I. Zapasy  
 

1 443 1  

II. Należności krótkoterminowe  
 

1 233 4 949 

1. Od jednostek powiązanych  2  

2. Od pozostałych jednostek  
 

1 231 4 949 

III. Inwestycje krótkoterminowe  
 

34 899 42 735 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  
 

34 899 42 735 

a) w jednostkach powiązanych  
 

90 85 

b) w pozostałych jednostkach  
 

22 216 34 398 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  
 

12 593 8 252 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe    

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
 

16 5 609 

 

Aktywa razem 
 

 

 
53 576 

99 227 
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Pasywa    

A. Kapitał własny  
 

27 139 46 857 

I. Kapitał zakładowy  
 

65 880 65 880 

II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)    

III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)    

IV. Kapitał zapasowy  
 

141 582 141 582 

V. Kapitał  z aktualizacji wyceny  
 

153 153 

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe    

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  
 

-160 758 -161 192 

VIII. Zysk (strata) netto  
 

-19 718 434 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)  

 
 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  
 

26 436 52 370 

I. Rezerwy na zobowiązania  
 

2 461 5 173 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
 

2 150 4 931 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  
 

311 242 

długoterminowa  
 

53 21 

krótkoterminowa  
 

258 221 

3. Pozostałe rezerwy  
 

0 0 

Długoterminowe    

Krótkoterminowe    

II. Zobowiązania długoterminowe  
 

13 65 

1. Wobec jednostek powiązanych    

2. Wobec pozostałych jednostek  
 

13 65 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  

 
 

6 073 14 013 

1. Wobec jednostek powiązanych    

2. Wobec pozostałych jednostek  
 

6 073 14 013 

a) kredyty i pożyczki  

 
 

1 088 1 000 

b) inne zobowiązania finansowe  

 
 

57 59 

c) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   1 906 

d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług  
 

4 122 10 174 

e) z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń  
 

570 591 

f) z tyt. wynagrodzeń  
 

13 278 

g) zaliczki otrzymane na dostawy  
 

219  

g) inne  
 

4 3 

3. Fundusze specjalne   1 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  
 

17 889 33 119 

1. Ujemna wartość firmy    

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  
 

17 889 33 119 
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długoterminowe    

krótkoterminowe  
 

17 889 33 119 

 

Pasywa razem 
 

 

 
 

53 576 99 227 

     

Wartość księgowa  
 

27 139 46 857 

Liczba akcji (w szt.)  
 

54 000 000 54 000 000 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  
 

0,5 0,87 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)  
 

54 000 000 54 000 000 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 

 
 

0,5 0,87 

 
 
 
POZYCJE POZABILANSOWE 
 

POZYCJE POZABILANSOWE 

31 grudnia 2014 

 

31 grudnia 2013 

   

  W tys. zł 

Należności warunkowe 0  0 

Od jednostek powiązanych (z tytułu)    

otrzymanych gwarancji i poręczeń    

Od pozostałych jednostek (z tytułu)    

otrzymanych gwarancji i poręczeń    

Zobowiązania warunkowe 0  0 

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)    

udzielonych gwarancji i poręczeń    

nie wniesione dopłaty do kapitału   

 

 

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)    

udzielonych gwarancji i poręczeń    

Inne (z tytułu) 0  0 

urządzenia TP SA    

weksle obce    

Pozycje pozabilansowe, razem    

 
 
 

I. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT KALKULACYJNY) 

  

01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 

  

  
w tys.  zł 

   

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 628 1 728 

od jednostek powiązanych   

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 588 1 722 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 40 6 

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

jednostkom powiązanym   

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 
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II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 628 1 728 

D. Koszty sprzedaży   

E. Koszty ogólnego zarządu 53 420 29 045 

F. Zysk (strata) ze sprzedaży -52 792 -27 318 

G. Pozostałe przychody operacyjne 37 690 23 674 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 34 

II. Dotacje 36 703 14 201 

III. Inne przychody operacyjne 987 9 440 

H. Pozostałe koszty operacyjne 379 343 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 

III. Inne koszty operacyjne 379 343 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -15 481 -3 986 

J. Przychody finansowe 90 2 427 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 

od jednostek powiązanych   

II. Odsetki, w tym: 82 183 

od jednostek powiązanych   

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 2 241 

V. Inne 8 3 

K. Koszty finansowe 4 565 2 207 

I. Odsetki w tym: 332 120 

dla jednostek powiązanych   

II. Strata ze zbycia inwestycji 2 224 1 854 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 1 988 199 

IV. Inne 21 34 

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) -19 956 -3 766 

M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.) 0 0 

I. Zyski nadzwyczajne 0 0 

II. Straty nadzwyczajne 0 0 

N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) -19 956 -3 766 

O. Podatek dochodowy -238 -4 200 

część bieżąca 0 0 

część odroczona -238 -4 200 

P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 0 0 

R. Zysk (strata) netto (N-O-P) -19 718 434 

   

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -19 718 434 

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

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,37 0,01 

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

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,37 0,01 

 
Do głównych przyczyn dynamiki zmian struktury rachunku wyników należą skala rozliczeń projektowych i otrzymanej 
pomocy publicznej na realizację projektów badawczo – rozwojowych, rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość 
należności oraz przyjęcie przyspieszonej stawki amortyzacyjnej dla instalacji drożdżowej i wodorowej na przestrzeni 
2014 r. 
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J. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
 

   

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 01.01. - 31.12.2014 01.01. - 31.12.2013 

   

 w tys.  zł 
   

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 46 857 46 423 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

korekty błędów podstawowych   

Ia.Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 46 857 46 423 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 65 880 65 880 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego   

a) zwiększenia (z tytułu)   

emisji akcji (wydania udziałów)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

umorzenia akcji (udziałów)   

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 65 880 65 880 

2. Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu   

2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy   

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

2.2. Należne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec okresu   

3. Akcje (udziały) własne na początek okresu   

3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych   

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu   

4. Kapitał  zapasowy na początek okresu 141 582 141 582 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego   

a) zwiększenia (z tytułu)   

emisji akcji powyżej wartości nominalnej   

z podziału zysku (ustawowo)   

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

pokrycia straty   

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 141 582 141 582 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 153 153 

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny   

a) zwiększenia (z tytułu)   

aktualizacja aktywów finansowych    

b) zmniejszenia (z tytułu)   

zbycia środków trwałych   

korekta aktualizacji aktywów finansowych    

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 153 153 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu   

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych   

a) zwiększenia (z tytułu)   

b) zmniejszenia (z tytułu)   

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu   
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7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -161 192 -153 361 

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 161 192 153 361 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości   

korekty błędów podstawowych   

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 161 192 153 361 

a) zwiększenia (z tytułu)    

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  7 832 
b) zmniejszenia (z tytułu) 
   

pokrycie straty z lat ubiegłych 434  

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 

8. Wynik netto -19 718 434 

a) zysk netto 0 434 

b) strata netto 19 718 0 

c) odpisy z zysku 0 0 

II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 27 139 46 857 
 
III. Kapitał  własny, p uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 
 

27 139 46 857 

 
 
 
 
 
 
 
K. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

 

 
01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH  

  
w tys.  zł 

   

(metoda pośrednia)   

Zysk (strata) netto -19 718 434 

Korekty razem -274 13 804 

Amortyzacja  30 090 6 643 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12 76 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 4 233 -170 

Zmiana stanu rezerw -2 711 -91 

Zmiana stanu zapasów -1 442  

Zmiana stanu należności 3 716 -3 877 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  kredytów -6 118 8 601 
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Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 082 16 822 

Inne korekty -20 972 -14 201 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)  -19 992 14 238 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

Wpływy 8 671 10 372 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 301 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

Z aktywów finansowych, w tym: 8 071 9 571 

w jednostkach powiązanych   

w pozostałych jednostkach 8 071 9 571 

zbycie aktywów finansowych 8 071 9 571 

dywidendy i udziały w zyskach   

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

odsetki   

inne wpływy z aktywów finansowych   

w pozostałych jednostkach   

zbycie aktywów finansowych   

dywidendy i udziały w zyskach   

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   

odsetki   

inne wpływy z aktywów finansowych   

Inne wpływy inwestycyjne 600 500 

Wydatki 2 738 38 501 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 632 35 081 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   

Na aktywa finansowe, w tym: 106 2 920 

w jednostkach powiązanych 106 138 

nabycie aktywów finansowych   

udzielone pożyczki długoterminowe   

w pozostałych jednostkach 0 2 782 

nabycie aktywów finansowych 0 2 782 

udzielone pożyczki długoterminowe   

Inne wydatki inwestycyjne 0 500 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 5 933 -28 129 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy 35 420 17 101 

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

Kredyty i pożyczki 0 1 000 

Emisja dłużnych papierów wartościowych 1 000 1 900 

Inne wpływy finansowe-dotacje 34 420 14 201 

Wydatki 17 020 399 

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 512 0 

Wykup dłużnych papierów wartościowych 2 900 0 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego 120 289 
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Odsetki 18 76 

Inne wydatki finansowe (zwroty dotacji) 13 449 0 

Inne wydatki finansowe 21 34 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 400 16 703 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 341 2 812 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 341 2 812 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 

Środki pieniężne na początek okresu 8 252 5 440 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 12 593 8 252 

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 
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L.    INFORMACJA DODATKOWA ORAZ DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 
 
 
NOTA 1 a   

   

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) koszty  zakończonych prac rozwojowych     

b) wartość firmy     

c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 069 1 137  

    oprogramowanie komputerowe   

e) inne wartości niematerialne i prawne   

f) zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

Wartości niematerialne i prawne, razem 1 069 1 137 

 

 

 

NOTA  1b   

   

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
w tys. zł 

2014 2013 

a) własne 1 069 1 137 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 

    -   

Wartości niematerialne i prawne, razem 1 069 1 137 
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NOTA 1 c        

        

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

w tys. zł 

  

a b c d e 

Wartości 
niematerialne 

i prawne, 
razem 

koszty  
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

wartość 
firmy 

koncesje, 
patenty, 
licencje i 
podobne 
wartości, 
w tym: 

oprogramowanie 
komputerowe 

inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu   1 332 187   1 332 

b) zwiększenia (z tytułu)   113 110   113 

c) zmniejszenia (z tytułu)   14 14   14 

d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   1 431 283   1 431 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu   195 187   195 

f)  likwidacja   14 14   14 

b) amortyzacja 
  181 6   181 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu   362 179   362 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu        

    zwiększenia        

    zmniejszenia        

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu        

j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu   1 069 104   1 069 
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NOTA  2 a   

   

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) środki trwałe, w tym: 7 099 30 335 

 - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 

 - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 211 1 653 

 - urządzenia techniczne i maszyny 5 526 28 126 

 - środki transportu 189 152 

 - inne środki trwałe 172 404 

b) środki trwałe w budowie 593 4 414 

c) zaliczki na środki trwałe w budowie 0 172 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 7 692 34 921 

 

 
 

NOTA  2 b       

       

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

w tys. zł 

  

- grunty (w 
tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 
gruntu) 

- budynki, 
lokale i 
obiekty 
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

 - 
urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

 - środki 
transportu 

 - inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu  2 923 39 952 295 555 43 725 

b) zwiększenia (z tytułu)  300 6 091 144 130 6 665 

 - zakup (przyjęcie ze środków w budowie)  300 6 091  144 130 6 665 

c) zmniejszenia (z tytułu)  - - 57 - 57 

 - zbycia/likwidacja  - - 57 - 57 

d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu  3 223 46 043 382 685 50 333 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na początek okresu  1 270 11 825 143 150 13 388 

f) amortyzacja (umorzenie) za okres 2013  742 28 692 50 363 29 847 

 - amortyzacja bieżąca  742 28 692 50 363 29 847 

 - sprzedaż / likwidacja  - - - - - 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) 
na koniec okresu  2 012 40 517 193 513 43 235 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na początek okresu  - - - - - 

 - zwiększenia       

 - zmniejszenia       

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 
na koniec okresu  - - - - - 

j) wartość netto środków trwałych na 
koniec okresu  1 211 5 526 189 172 7 098 

 
 
 
Wartość środków trwałych w  budowie na dzień 31.12.2014 wynosiła -  593 tys. zł.
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NOTA  2 c   

   

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 
w tys. zł 

2014 2013 

a) własne 6 991 30 183 

b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 107 152 

 -    

Środki trwałe bilansowe, razem 7 098 30 335 

 

NOTA  2 d   

   

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO 
w tys. zł 

2014 2013 

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu,: 227 194 

 - najem pomieszczeń biurowych –koszt najmu 227  194 

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 227 194 

 
 
NOTA  2 e 

 

PONIESIONE W OSTATNIM ROKU OBROTOWYM I 
PLANOWANE NA NASTĘPNY ROK NAKŁADY NA 
NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE 

 

w tys. zł  

 2014 Plan 2015 

Nakłady na ochronę środowiska 0 0 

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe* 6 778 24 472 

Razem 6 778 24 472 

 kwota zawiera również nakłady poniesione na środki trwałe w budowie, przy czym wartość na rok 2015 jest wstępnym 
szacunkiem.  
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NOTA  3 a 

   

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł 

  2014 2013 

a) należności od jednostek powiązanych, w tym: 1 534 1 433 

 - od jednostek zależnych (z tytułu) 1 534 1 433 

       - zaliczki na dopłaty do kapitału 1 534 1 433 

b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 

 -   

Należności długoterminowe netto 1 534 1 433 

c) odpisy aktualizujące wartość należności   

Należności długoterminowe brutto 1 534 1 433 
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NOTA 3 b   

   

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł 

2014 2013 

a) stan na początek okresu 1 433 1 335 

 -   

b) zwiększenia (z tytułu) 101 98 

 - dopłaty do kapitału 101 98 

c) zmniejszenia (z tytułu)   

 -   

d) stan na koniec okresu 1 534 1 433 

 

 

 

NOTA  3 c   

   

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH 
w tys. zł 

2014 2013 

Stan na początek okresu 0 0 

      

a) zwiększenia (z tytułu)     

 -     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

 -     

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0 

 

NOTA  3 d    

    

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 
waluta w tys. zł 

  2014 2013 

a) w walucie polskiej PLN 1 534 1 433 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)     

b1. w walucie     

po przeliczeniu na zł.     

-     

pozostałe waluty w  zł.     

Należności długoterminowe, razem   1 534 1 433 
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NOTA  4 a   

   

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

w tys. zł 

2014 2013 

a) stan na początek okresu 1 110 1 217 

 -   

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 

 -   

c) zmniejszenia (z tytułu) 95 107 

 - amortyzacja 95 107 

d) stan na koniec okresu 1 015 1 110 

 

 

NOTA  4 b   

   

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH - INWESTYCYJNYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

w tys. zł 

2014 2013 

a) stan na początek okresu 0  0 

 -      

b) zwiększenia (z tytułu)  0  0 

 -     

c) zmniejszenia (z tytułu)  0  0 

 -     

d) stan na koniec okresu 0 0 

 

NOTA  4 c   

   

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) w jednostkach zależnych 2 155 2 257 

udziały lub akcje 2 155 2 257 

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

-   

udzielone pożyczki   

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

-   

b) w jednostkach współzależnych 0 0 

udziały lub akcje   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

-   

udzielone pożyczki   

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

-   

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 

udziały lub akcje   
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dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

-   

udzielone pożyczki   

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

-   

d) w znaczącym inwestorze 0 0 

udziały lub akcje   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

-   

udzielone pożyczki   

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

-   

e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 

udziały lub akcje   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

-   

udzielone pożyczki   

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

-   

f) w jednostce dominującej 0 0 

udziały lub akcje   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

-   

udzielone pożyczki   

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

-   

g) w pozostałych jednostkach 11 11 

udziały lub akcje 11 11 

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

-   

udzielone pożyczki   

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

-   

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 166 2 268 
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NOTA  4 d   

   

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 

w tys. zł 

2014 2013 

a) stan na początek okresu 2 268 2 467 

 -   

b) zwiększenia (z tytułu)  0 

 -rozwiązanie odpisu    

c) zmniejszenia (z tytułu) 102 199 

 - sprzedaż    

 - utworzenie odpisów aktualizujących udziały Skotan Ester 102 199 

d) stan na koniec okresu 2 166 2 268 

 

 
 
NOTA  4 e          

           

           

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH 

Lp. 

zł. 

a b c d e F g h i 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

siedziba 
przedmiot 

przedsiębiorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji 

kapitał 
własny 

jednostki, w 
tym: 

 - kapitał 
zakładowy 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

nieopłacona 
przez emitenta 

wartość 
udziałów / 

akcji 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy za 
ostatni rok 
obrotowy 

1 
Krakowskie Zaklady 

Garbarskie S.A. 

30-740 
Kraków, ul. 
Półłanki 80 

Garbarstwo 11           0  
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Spółka nie posiada informacji dotyczących struktury udziałów w w/w spółce. 

 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH 

Lp. 

w tys. Zł 

a b c d e F g h i 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 

wskazaniem formy 
prawnej 

siedziba 
przedmiot 

przedsiębiorstwa 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 

akcji 

kapitał 
własny 

jednostki, w 
tym: 

 - kapitał 
zakładowy 

procent 
posiadanego 

kapitału 
zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 

nieopłacona 
przez emitenta 

wartość 
udziałów / 

akcji 

otrzymane lub 
należne 

dywidendy za 
ostatni rok 
obrotowy 

1 
Skotan-Ester spółka  

z o.o. 

41-506 
Chorzów 

ul Dyrekcyjna 
6 

Wytwarzanie produktu 
rafinacji ropy naftowej 

2 155 2 155 5 340 100 100 0 0 

2 
Alchemia-Ester 

spółka  
z o.o. 

41-506 
Chorzów 

ul Dyrekcyjna 
6 

Wytwarzanie produktu 
rafinacji ropy naftowej 

0 -84 50 100 100 0 0 

 
 
NOTA  4 f     

     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 

w tys. zł 

2014 2013 

a) w walucie polskiej   PLN 2 166 2 268 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)     0 0 

b1. w walucie       

po przeliczeniu na tys. zł       

-       

pozostałe waluty w tys. zł       

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem     2 166 2 268 
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NOTA  4g   

   

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  (WG 
ZBYWALNOŚCI) 

w tys. zł 

2014 2013 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)   

a) akcje (wartość bilansowa):   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1).....   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

c2).....   

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0 

a) akcje (wartość bilansowa):   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1).....   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

c2) udziały   

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 2 166 2 268 

a) akcje (wartość bilansowa):   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 166 2 268 

c1) udziały 2 166 2 268 

korekty aktualizujące wartość (za okres) 102 199 

wartość na początek okresu 2 268 2 467 
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wartość według cen nabycia 5 340 5 340 

c2).....   

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)   

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1).....   

korekty aktualizujące wartość (za okres)   

wartość na początek okresu   

wartość według cen nabycia   

c2).....   

Wartość według cen nabycia, razem 5 340 5 340 

Wartość na początek okresu netto, razem 2 268 2 467 

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 102 199 

Wartość bilansowa, razem 2 166 2 268 

 

NOTA  4 h     

     

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 
jednostka waluta w tys. zł 

    2014 2013 

a) w walucie polskiej    0  0 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem     0 0 

 

NOTA  4 i   

   

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) 
w tys. zł 

2014 2013 

 -     

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 
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NOTA  4 j   

   

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG 
GRUP RODZAJOWYCH) 

w tys. zł 

2014 2013 

a) stan na początek okresu 0 0 

 -     

b) zwiększenia (z tytułu)   

 -   

c) zmniejszenia (z tytułu)   

 -     

d) stan na koniec okresu 0 0 

 

NOTA  4 k     

     

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 
w tys. zł 

2014 2013 

a) w walucie polskiej         

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)       

b1. w walucie       

po przeliczeniu na tys. zł       

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Inne inwestycje długoterminowe, razem     0 0 

 

NOTA  4 l   

   

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 
w tys. zł 

2014 2013 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 931 862 

a) odniesionych na wynik finansowy 4 931 862 

 - różnice przejściowe 4 931 862 

b) odniesionych na kapitał własny   

 -   

c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

 -   

2. Zwiększenia 2 389 4 931 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 389 4 931 

 - świadczenia pracownicze 0 112 

- badanie 0 2 

- środki trwałe 2 389 1 142 

- strata podatkowa lat ubiegłych 0 3 636 

- inne 0 39 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)   

 -   

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)   

 -   

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)   
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 -   

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)   

 -   

3. Zmniejszenia 4 931 862 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 4 931 862 

 - świadczenia pracownicze 112 38 

- badanie 2 2 

- środki trwałe 1 142 814 

- strata podatkowa 3 636 0 

- inne 39 7 

b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z tytułu)   

 -   

c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  (z tytułu)   

 -   

d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)   

 -   

e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)   

 -   

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 389 4 931 

a) odniesionych na wynik finansowy 2 389 4 931 

 - strata podatkowa 0 3 636 

- aktywa z tytułu utworzonych rezerw środki trwałe 2 389 1 142 

- świadczenia pracownicze 0 112 

- badanie 0 2 

- inne 0 39 

b) odniesionych na kapitał własny   

-   

c) 'odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

 -   

 
NOTA  5    

   

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
DŁUGOTERMINOWE 

w tys. zł 

2014 2013 

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 120 133 

koszt przyłącza energetycznego-nieruchomość wynajmowana  
Czechowice 120 133 

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:   

    

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 120 133 

 
NOTA  6 a   

   

ZAPASY 
w tys. zł 

2014 2013 

a) materiały 1 1 

b) półprodukty i produkty w toku 0 0 

c) produkty gotowe 0 0 

d) towary 0 0 

e) zaliczki na dostawy 1 442 0 

Zapasy, razem 1 443 1 
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NOTA  7 a   

   

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) od jednostek powiązanych 2 0 

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 0 

do 12 miesięcy 2 0 

powyżej 12 miesięcy 0 0 

 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 

b) należności od pozostałych jednostek 1 231 4 949 

 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 316 132 

do 12 miesięcy 316 132 

powyżej 12 miesięcy 0 0 

 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń 904 4 748 

 - dochodzone na drodze sądowej 0 0 

 - inne 11 68 

Należności krótkoterminowe netto, razem 1 233 4 949 

c) odpisy aktualizujące wartość należności 810 801 

Należności krótkoterminowe brutto, razem 2 043 5 750 

 
NOTA  7 b   

   

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 
w tys. zł 

2014 2013 

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 2 0 

od jednostek zależnych 2 0 

od jednostek współzależnych   

od jednostek stowarzyszonych   

od znaczącego inwestora   

od wspólnika jednostki współzależnej   

od jednostki dominującej   

b) inne, w tym: 90 85 

od jednostek zależnych 90 85 

od jednostek współzależnych   

od jednostek stowarzyszonych   

od znaczącego inwestora   

od wspólnika jednostki współzależnej   

od jednostki dominującej   

c) dochodzone na drodze sądowej, w tym:   

od jednostek zależnych   

od jednostek współzależnych   

od jednostek stowarzyszonych   

od znaczącego inwestora   

od wspólnika jednostki współzależnej   

od jednostki dominującej   

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 92 85 



 

 64 

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0 

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 92 85 

 
NOTA  7 c   

   

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 

w tys. zł 

2014 2013 

Stan na początek okresu 801 8 931 

a) zwiększenia (z tytułu) 23 14 

 - raty odsetkowe Garbarnia 0 0 

-należności Pawex 0 14 

- inne 23 0 

b) zmniejszenia (z tytułu) 14 8 144 

 - rozwiązanie odpisów aktualizujących 14 8 144 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych 
na koniec okresu 810 801 

 

NOTA  7 d     

     

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 
w tys. zł 

2014 2013 

a) w walucie polskiej   PLN 1 703 5 405 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)     340 345 

b1. w walucie   EURO 80 80 

po przeliczeniu na tys. zł     340 331 

b2. w walucie 
   USD 0 5 

po przeliczeniu na tys. zł 
    0 14 

Należności krótkoterminowe, razem     2 043 5 750 

 

NOTA  7 e     

      

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 

w tys. zł 

2014 2013 

a) do 1 miesiąca 286 30  

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy   

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy   

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku   

e) powyżej 1 roku   

f) należności przeterminowane 840 902 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 1 126 933 

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 810 801 

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 316 132 
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NOTA  7 f   

   

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE 
(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM  NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: 

w tys. zł 

2014 2013 

a) do 1 miesiąca 10 74 

b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 18 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 9 4 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 10 6 

e) powyżej 1 roku 810 801 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 840 902 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane 810 801 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 30 101 

 

 

NOTA  8 a   

   

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) w jednostkach zależnych 90 85 

udziały lub akcje   

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

- udzielone pożyczki 90 85 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

 -   

b) w jednostkach współzależnych 0 0 

udziały lub akcje   

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

udzielone pożyczki   

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

 -   

c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 

udziały lub akcje   

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

-   

udzielone pożyczki   

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

-   

d) w znaczącym inwestorze 0 0 
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udziały lub akcje   

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

 -   

udzielone pożyczki   

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

 -   

e) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0 

udziały lub akcje   

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

 -   

udzielone pożyczki   

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

 -   

f) w jednostce dominującej 0 0 

udziały lub akcje   

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

 -   

udzielone pożyczki   

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

 -   

g) w pozostałych jednostkach 22 217 34 398 

udziały lub akcje 22 217 34 398 

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach   

dłużne papiery wartościowe   

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)   

 -   

udzielone pożyczki   

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)   

 -   

h) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 593 8 252 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 593 8 252 

inne środki pieniężne   

inne aktywa pieniężne   

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 34 900 42 735 
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NOTA  8 b     

     

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 

jednostka waluta 
w tys. zł 

2014 2013 

a) w walucie polskiej   PLN 22 307 34 483 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)       

b1. w walucie    USD 0 0 

po przeliczeniu na zł       

-       

pozostałe waluty w tys. zł       

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
razem     22 307 34 483 

 
NOTA  8 c   

   

C, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  (WG 
ZBYWALNOŚCI) 

w tys. zł 

2014 2013 

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 22 217 34 398 

a) akcje (wartość bilansowa): 22 217 34 398 

wartość godziwa   

wartość rynkowa 22 217 34 398 

wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1).....   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

c2).....   

B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych 
(wartość bilansowa)   

a) akcje (wartość bilansowa):   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1).....   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

c2).....   
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C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym 
(wartość bilansowa)   

a) akcje (wartość bilansowa):   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1).....   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

c2).....   

D) Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)   

a) udziały i akcje (wartość bilansowa):   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

b) obligacje (wartość bilansowa):   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):   

c1).....   

wartość godziwa   

wartość rynkowa   

wartość według cen nabycia   

c2).....   

Wartość według cen nabycia, razem 11 099 14 250 

Wartość na początek okresu, razem 34 398 40 800 

Korekty aktualizujące wartość  oraz zbycie (za okres), razem 12 181 6 402 

Wartość bilansowa, razem 22 217 34 398 

 
 
NOTA  8 d     

     

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka Waluta 
w tys. zł 

2014 2013 

a) w walucie polskiej   PLN 90 85 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)     0 0 

b1. w walucie       

po przeliczeniu na tys. zł       

-       

pozostałe waluty w tys. zł       

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem     90 85 
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NOTA  8 e     

     

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 
w tys. zł 

2014 2013 

a) w walucie polskiej   PLN 12 592 8 250 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)     1 2 

b1. w walucie (po przeliczeniu na tys. zł)   USD 0 2 

B2. w walucie (po przeliczeniu na tys. zł)  EUR 1 0 

     

pozostałe waluty w tys. zł       

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem     12 593 8 252 

 

 

NOTA  8 f   

   

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) 
w tys. zł 

2014 2013 

 -     

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 

 

NOTA  8 g     

     

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 
w tys. zł 

2014 2013 

a) w walucie polskiej         

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)         

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         

-         

pozostałe waluty w tys. zł         

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem     0 0 

 
 
NOTA  9    

   

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:  3 4 

 - ubezpieczenia komunikacyjne, oplata wstępna leasing 3 4 

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 13 5 605 

 - koszt instalacji badawczej projekt Omegi 0 5 592 

- roczna opłata przyłączeniowa Czechowice 13 13 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 16 5 609 
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NOTA  10          

         

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 

 w tys. zł 

Seria / emisja Rodzaj akcji 
Rodzaj 

uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji 

Liczba akcji 

Wartość 
serii/ 

emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

A ZWYKŁE BRAK   1 380 000 1 683 GOTÓWKA 02-01-1996   

B ZWYKŁE BRAK   780 000 952 GOTÓWKA 28-11-1997   

C ZWYKŁE BRAK   51 840 000 63 245 GOTÓWKA 03-01-2007   

Liczba akcji, razem 54 000 000   

Kapitał zakładowy, razem 65 880   

Wartość nominalna 
jednej akcji (w zł) 1,22   

Informacja o akcjonariuszach została przedstawiona w pkt. 22 informacji dodatkowych 

NOTA  11     

     

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE 

w tys. zł 

Liczba 
Wartość wg ceny 

nabycia 
Wartość 

bilansowa 
Cel 

nabycia 
Przeznaczenie 

          

NOTA  12   

   

KAPITAŁ ZAPASOWY 
w tys. zł 

2014 2013 

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2 518 2 518 

b) utworzony ustawowo 46 149 46 149 

c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą 
ustawowo (minimalną) wartość 92 915 92 915 

d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0  0 

e) inny (wg rodzaju) 0  0 

 -    

Kapitał zapasowy, razem 141 582 141 582 

 
NOTA  13    

   

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY 
w tys. zł 

2014 2013 

a) z tytułu aktualizacji środków trwałych 153 153 

b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym    

 - z wyceny instrumentów zabezpieczających     

c) z tytułu podatku odroczonego     

d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych     

e) inny (wg rodzaju)     

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 153 153 
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NOTA  14 

   

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE 
(WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 

w tys. zł 

2014 2013 

 -     

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0 

 
NOTA  15   

   

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z 
TYTUŁU) 

w tys. zł 

2014 2013 

 -      

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem     

 
NOTA 16 a   

   

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 
w tys. zł 

2014 2013 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 4 931 5 062 

a) odniesionej na wynik finansowy 4 931 5 062 

    -   

b) odniesionej na kapitał własny   

    -   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

    -   

2. Zwiększenia 209 2 816 

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 209 2 816 

    - wycena akcji Alchemii S.A. i  Krezus 209 1 749 

- koszty badań projektu  Omegi 0 1 063 

- inne 0 4 

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)   

    -   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)   

    -   

3. Zmniejszenia 2 989 2 947 

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 2 989 2 947 

    -  wycena akcji Alchemii S.A. i Krezus 1 925 2 929 

    - koszty badań projektu  Omegi 1 063 0 

    - inne 1 18 

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)   

    -   

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z 
tytułu)   

    -   

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 2 150 4 931 

a) odniesionej na wynik finansowy 2 150 4 931 

-  wycena akcji Alchemii S.A. i Krezus 2 111 3 823 

- koszty badań projekt Omegi 0 1 063 

- inne 39 40 

b) odniesionej na kapitał własny   

    -   

c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy   

    -   
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NOTA 16 b   

   

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE  (WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł 

2014 2013 

a) stan na początek okresu 21 18 

    -świadczenia pracownicze 21 18 

b) zwiększenia (z tytułu)   

    - utworzenie rezerw na świadczenia pracownicze 32 3 

c) wykorzystanie (z tytułu)   

    -   

d) rozwiązanie (z tytułu)   

    - świadczenia pracownicze   

e) stan na koniec okresu 53 21 

    - Świadczenia pracownicze 53 21 

 

NOTA 16 c   

   

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE  (WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł 

2014 2013 

a) stan na początek okresu 221 183 

    -  rezerwy na świadczenia pracownicze 221 183 

b) zwiększenia (z tytułu) 114 221 

    - rezerwy na świadczenia pracownicze 114 221 

c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 

    -   

d) rozwiązanie (z tytułu) 77 183 

    - rezerwy na świadczenia pracownicze 77 183 

e) stan na koniec okresu 258 221 

    -  rezerwy na świadczenia pracownicze 258 221 
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NOTA 16 d   

   

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł 

2014 2013 

a) stan na początek okresu 0 0 

    -   

b) zwiększenia (z tytułu)   

    -   

c) wykorzystanie (z tytułu)   

   -   

d) rozwiązanie (z tytułu)   

    -   

e) stan na koniec okresu 0 0 

    -     

 

NOTA 16 e   

   

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł 

2014 2013 

a) stan na początek okresu 0 0 

    -    

b) zwiększenia (z tytułu)    

    - świadczenia pracownicze    

c) wykorzystanie (z tytułu)    

    -    

d) rozwiązanie (z tytułu)   

    - rezerwa na zobowiązanie   

e) stan na koniec okresu 0 0 

    - rezerwy na zobowiązania   

 

NOTA 17 a   

   

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) wobec jednostek zależnych 0 0 

    - kredyty i pożyczki   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

    -   

    - umowy leasingu finansowego   

    - inne (wg rodzaju)   

    -    

b) wobec jednostek współzależnych 0 0 

    - kredyty i pożyczki   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

    -    

    - umowy leasingu finansowego   

    - inne (wg rodzaju)   

    -   

c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 

    - kredyty i pożyczki   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   
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    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

    -    

    - umowy leasingu finansowego   

    - inne (wg rodzaju)   

    -   

d) wobec znaczącego inwestora 0 0 

    - kredyty i pożyczki   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

    -    

    - umowy leasingu finansowego   

    - inne (wg rodzaju)   

    -   

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 

    - kredyty i pożyczki   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

    -    

    - umowy leasingu finansowego   

    - inne (wg rodzaju)   

    -   

f) wobec jednostki dominującej 0 0 

    - kredyty i pożyczki   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

    -    

    - umowy leasingu finansowego   

    - inne (wg rodzaju)   

    -   

g) wobec pozostałych jednostek 13 65 

    - kredyty i pożyczki   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym: 13 65 

    - umowy leasingu finansowego 13 65 

    - inne (wg rodzaju)   

    -   

Zobowiązania długoterminowe, razem 13 65 

 

 

NOTA 17 b   

   

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY 
w tys. zł 

2014 2013 

a) powyżej 1 roku do 3 lat 13 65 

b) powyżej 3 do 5 lat   

c) powyżej 5 lat   

Zobowiązania długoterminowe, razem 13 65 
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NOTA 17 c     

     

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 
w tys. zł 

2014 2013 

a) w walucie polskiej w tys.  pln 13 65 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys.  - 0 0 

b1. w walucie       

    po przeliczeniu na tys. zł       

    -       

    pozostałe waluty w tys. zł w tys.   -   

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys.  pln 13 65 

 
 
NOTA 17 d              

              

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 

                                                       zł 

Nazwa (firma) jednostki, ze 
wskazaniem formy prawnej Siedziba 

Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia Inne 
zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta 

                            

 

NOTA 17 e        

        

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

                                            zł 

Dłużne instrumenty finansowe wg 
rodzaju 

Wartość 
nominalna 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia 

Dodatkowe 
prawa 

Rynek notowań Inne 
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NOTA 18 a   

   

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) wobec jednostek zależnych 0 0 

    - kredyty i pożyczki, w tym:   

        - długoterminowe w okresie spłaty   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - z tytułu dywidend   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

        -   

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0 

       - do 12 miesięcy   

       - powyżej 12 miesięcy   

    - zaliczki otrzymane na dostawy   

    - zobowiązania wekslowe   

    - inne (wg rodzaju)   

       -    

b) wobec jednostek współzależnych 0 0 

    - kredyty i pożyczki, w tym:   

        - długoterminowe w okresie spłaty   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - z tytułu dywidend   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

        -   

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

       - do 12 miesięcy   

       - powyżej 12 miesięcy   

    - zaliczki otrzymane na dostawy   

    - zobowiązania wekslowe   

    - inne (wg rodzaju)   

       -    

c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 

    - kredyty i pożyczki, w tym:   

        - długoterminowe w okresie spłaty   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - z tytułu dywidend   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

        -   

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

       - do 12 miesięcy   

       - powyżej 12 miesięcy   

    - zaliczki otrzymane na dostawy   

    - zobowiązania wekslowe   

    - inne (wg rodzaju)   

       -    

d) wobec znaczącego inwestora 0 0 

    - kredyty i pożyczki, w tym:   

        - długoterminowe w okresie spłaty   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - z tytułu dywidend   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

        -   

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   
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       - do 12 miesięcy   

       - powyżej 12 miesięcy   

    - zaliczki otrzymane na dostawy   

    - zobowiązania wekslowe   

    - inne (wg rodzaju)   

       -    

e) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0 

    - kredyty i pożyczki, w tym:   

        - długoterminowe w okresie spłaty   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - z tytułu dywidend   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

        -   

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

       - do 12 miesięcy   

       - powyżej 12 miesięcy   

    - zaliczki otrzymane na dostawy   

    - zobowiązania wekslowe   

    - inne (wg rodzaju)   

       -    

f) wobec jednostki dominującej 0 0 

    - kredyty i pożyczki, w tym:   

        - długoterminowe w okresie spłaty   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

    - z tytułu dywidend   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym:   

        -   

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   

       - do 12 miesięcy   

       - powyżej 12 miesięcy   

    - zaliczki otrzymane na dostawy   

    - zobowiązania wekslowe   

    - inne (wg rodzaju)   

       -    

g) wobec pozostałych jednostek 6 073 14 013 

    - kredyty i pożyczki, w tym: 1 088 1 000 

        - długoterminowe w okresie spłaty   

    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 1 906 

    - z tytułu dywidend   

    - inne zobowiązania finansowe, w tym: 57 59 

        - leasing 57 59 

    - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 122 10 174 

       - do 12 miesięcy 4 122 10 174 

       - powyżej 12 miesięcy   

    - zaliczki otrzymane na dostawy 219 0 

    - zobowiązania wekslowe   

    - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 570 591 

    - z tytułu wynagrodzeń  13 278 

    - inne (wg tytułów) 4 3 

    

h) fundusze specjalne (wg tytułów) 0 1 

    -    

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 073 14 013 
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NOTA 18 b     

     

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 
w tys. zł 

2014 2013 

a) w walucie polskiej   PLN 6 073 14 013 

b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)   -  0 0 

b1. w walucie       

po przeliczeniu na tys. zł       

-       

pozostałe waluty w tys. zł       

Zobowiązania krótkoterminowe, razem     6 073 14 013 

 

NOTA 18 c               

              

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 

                                                zł 

Nazwa (firma) 
jednostki 

Siedziba 

Kwota kredytu/ pożyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu/ pożyczki pozostała 
do spłaty 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty Zabezpieczenia Inne 

w tys. 
zł 

w 
walucie 

jednost
ka 

walu
ta 

w tys. 
zł 

w 
walucie 

jednostk
a 

walut
a 

 ALIOR BANK KATOWICE 1 000 PLN 1 000 PLN 488 PLN 488 PLN 5,22 22.05.2015 

Sądowy zastaw rejestrowy na akcjach 
Alchemia. Pełnomocnictwo do rachunku 
bankowego   

BORYSZEW SA WARSZAWA 600 PLN 600 PLN 600 PLN 600 PLN 
1 m-c WIBOR + 
1% 28.02.2015   

 

NOTA 18 d       

       

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 

                           zł 

Dłużne instrumenty finansowe wg 
rodzaju Wartość nominalna 

Warunki 
oprocentowania Termin wykupu 

Gwarancje / 
zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne 
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NOTA 19    

   

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 
w tys. zł 

2014 2013 

Stan na początek okresu  0  0 

a) zwiększenia (z tytułu)     

    -     

b) zmniejszenia (z tytułu)     

    -     

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0 

 
NOTA 20   

   

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 12 12 

    - długoterminowe (wg tytułów)   

    - krótkoterminowe (wg tytułów) 12 12 

       - badanie sprawozdania finansowego 12 12 

       - inne   

b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 17 877 33 107 

    - długoterminowe (wg tytułów)  0 

       - otrzymane dotacje   0 

    - krótkoterminowe (wg tytułów) 17 877 33 107 

       - otrzymane dotacje  17 877 33 107 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 17 889 33 119 

 
NOTA 21    

   

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 
w tys. zł 

2014 2013 

a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 

    - od jednostek zależnych   

    - od jednostek współzależnych   

    - od jednostek stowarzyszonych   

    - od znaczącego inwestora   

    - od wspólnika jednostki współzależnej   

    - od jednostki dominującej   

b) pozostałe (z tytułu) 0 0 

    -   

       - w tym: od jednostek zależnych   

       - w tym: od jednostek współzależnych   

       - w tym: od jednostek stowarzyszonych   

       - w tym: od znaczącego inwestora   

       - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej   

       - w tym: od jednostki dominującej   

    -   

       - w tym: od jednostek zależnych    

       - w tym: od jednostek współzależnych    

       - w tym: od jednostek stowarzyszonych    

       - w tym: od znaczącego inwestora    

       - w tym: od wspólnika jednostki współzależnej    

       - w tym: od jednostki dominującej    

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0 
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NOTA 22   

   

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) 
w tys. zł 

2014 2013 

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0 

    - na rzecz jednostek zależnych   

    - na rzecz jednostek współzależnych   

    - na rzecz jednostek stowarzyszonych   

    - na rzecz znaczącego inwestora   

    - na rzecz wspólnika jednostki współzależnej   

    - na rzecz jednostki dominującej   

b) pozostałe (z tytułu) 0 0 

    -   

       - w tym: na rzecz jednostek zależnych   

       - w tym: na rzecz jednostek współzależnych   

       - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych   

       - w tym: na rzecz znaczącego inwestora   

       - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej   

       - w tym: na rzecz jednostki dominującej   

    -   

       - w tym: na rzecz jednostek zależnych   

       - w tym: na rzecz jednostek współzależnych   

       - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych   

       - w tym: na rzecz znaczącego inwestora     

       - w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej     

       - w tym: na rzecz jednostki dominującej     

    -     

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 0 

 

NOTA 23   

   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 
w tys. zł 

2014 2013 

    - usługi   

        - w tym: od jednostek powiązanych   

    -    

       - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 588 1 722 

    - w tym: od jednostek powiązanych   
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NOTA  24    

   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 

w tys. zł 

2014 2013 

a) kraj 588 1 772 

    - w tym: od jednostek powiązanych   

    -    

       - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

       - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

b) eksport 0 0 

    - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

       - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

        - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 588 1 772 

    - w tym: od jednostek powiązanych   

 

NOTA 25 a   

   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 
w tys. zł 

2014 2013 

    - materiały 40 5 

       - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

       - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 40 5 

    - w tym: od jednostek powiązanych   

 
 
   



 

 82 

 
Nota 25 b 

   

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 

w tys. zł 

2014 2013 

a) kraj 40 5 

    - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

       - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

       - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

b) eksport 0 0 

    - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

       - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

       - w tym: od jednostek powiązanych   

    -   

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 40 5 

    - w tym: od jednostek powiązanych   
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NOTA 26    

   

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 
w tys. zł 

2014 2013 

a) amortyzacja 29 995 6 536 

b) zużycie materiałów i energii 2 829 10 856 

c) usługi obce 7 071 9 661 

d) podatki i opłaty 579 475 

e) wynagrodzenia 6 249 6 172 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 802 630 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 287 292 

Koszty według rodzaju, razem 47 813  34 623 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -5 607 5 578 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 0 0 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 53 420 29 045 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 

 

NOTA 27    

   

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) rozwiązanie  odpisu aktualizującego  (z tytułu) 0 8 026 

- Garbarnia 0 7 709 

- Awbud 0 263 

- inne 0 54 

b) pozostałe, w tym: 0 1 414 

    -  przychody ze sprzedaży produktu 536 935 

- przychody z najmu Skoczów 289 290 

-przychody z tytułu rozwiązania rezerw na zobowiązania 77 48 

- przychody z tytułu umorzenia podatku od nieruchomości 70 0 

    - inne 15 141 

Inne przychody operacyjne, razem 987 9 440 
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NOTA 28    

   

INNE KOSZTY OPERACYJNE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) utworzone rezerwy (z tytułu) 146 224 

    - rezerwy na zobowiązania 146 224 

   

b) pozostałe, w tym: 233 118 

    - amortyzacja nieruchomości inwestycyjnej Garbarnia 95 107 

- koszty sądowe 84 0 

- strata ze zbycia aktywów trwałych 35 0 

- inne 19 12 

Inne koszty operacyjne, razem 379 343 

 

 

 

 

 

NOTA  29 a   

   

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH 
w tys. zł 

2014 2013 

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 

    - od jednostek zależnych     

    - od jednostek współzależnych     

    - od jednostek stowarzyszonych     

    - od znaczącego inwestora     

    - od wspólnika jednostki współzależnej     

    - od jednostki dominującej     

b) od pozostałych jednostek     

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0 
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NOTA 29 b 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 

w tys. zł 

2014 2013 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 

    - od jednostek powiązanych, w tym:   

    - od jednostek zależnych   

    - od jednostek współzależnych   

    - od jednostek stowarzyszonych   

    - od znaczącego inwestora   

    - od wspólnika jednostki współzależnej   

    - od jednostki dominującej   

    - od pozostałych jednostek   

b) pozostałe odsetki 82 183 

    - od jednostek powiązanych, w tym:   

    - od jednostek zależnych   

    - od jednostek współzależnych   

    - od jednostek stowarzyszonych   

    - od znaczącego inwestora   

    - od wspólnika jednostki współzależnej   

    - od jednostki dominującej   

    - od pozostałych jednostek 82 183 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 82 183 

 
NOTA 29 c   

   

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 

w tys. zł 

2014 2013 

a) dodatnie różnice kursowe 8 3 

    - zrealizowane   

    - niezrealizowane   

b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0 

    -    

c) pozostałe, w tym: 0 0 

    - prowizja Krezus   

Inne przychody finansowe, razem 8 3 
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NOTA 30 a 

   

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 
w tys. zł 

2014 2013 

a) od kredytów i pożyczek 0 0 

    - dla jednostek powiązanych, w tym:   

    - dla jednostek zależnych   

    - dla jednostek współzależnych   

    - dla jednostek stowarzyszonych   

    - dla znaczącego inwestora   

    - dla wspólnika jednostki współzależnej   

    - dla jednostki dominującej   

    - dla innych jednostek   

b) pozostałe odsetki 332 120 

    - dla jednostek powiązanych, w tym:   

    - dla jednostek zależnych   

    - dla jednostek współzależnych   

    - dla jednostek stowarzyszonych   

    - dla znaczącego inwestora   

    - dla wspólnika jednostki współzależnej   

    - dla jednostki dominującej   

    - dla innych jednostek 332 120 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 332 120 
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NOTA 30 b 

   

INNE KOSZTY FINANSOWE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) ujemne różnice kursowe, w tym:   

    - zrealizowane   

    - niezrealizowane   

b) utworzone odpisy  (z tytułu)   

c) pozostałe, w tym: 21 34 

    - koszt inwestycji finansowych DB 21 34 

Inne koszty finansowe, razem 21 34 

 
 

 
NOTA 30 c 

 
 

 
Struktura kosztów finansowych ogółem 

w tys. zł 

2014 2013 

1. Odsetki 332 120 

a) od jednostek powiązanych 0 0 

b) od pozostałych jednostek 332 120 

2. Strata za zbycie inwestycji 2 224 1 854 

3. Aktualizacja wartości inwestycji  1 988 199 

- wycena akcji 
- odpis udzialów Skotan Ester 

1 886 
102 

 
199 

4. Inne 21 34 

Koszty finansowe ogółem 4 565 2 207 
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NOTA 30 d 

 
Struktura przychodów finansowych w tys. zł 

2014 2013 

1. Odsetki 82 183 

a) od jednostek powiązanych   

 b) od pozostałych jednostek 82 183 

2. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 

3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 2 241 

- wycena akcji  0 2 241 

4. Inne 8 3 

Przychody finansowe ogółem 90 2 427 

 
 
 
 
 
NOTA 31 

   

ZYSKI NADZWYCZAJNE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) losowe   

b) pozostałe (wg tytułów)   

    -   

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0 

 
 
NOTA 32   

   

STRATY NADZWYCZAJNE 
w tys. zł 

2014 2013 

a) losowe   

b) pozostałe (wg tytułów)   

    -   

Straty nadzwyczajne, razem  0 
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NOTA 33   

   

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 
w tys. zł 

2014 2013 

1. Zysk (strata) brutto -19 956 -3 766 

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -15 859 -5 848 

    - koszty   
         aktualizacja z tyt. wyceny akcji Alchemia 
         pozostałe 
    - przychody  
         aktualizacja z tyt. wyceny akcji Alchemia 
         pozostałe 
 

53 782 
1 886 

51 896 
 37 923 

 0 
 37 923 

21 732 
21 732 

 
15 884 
2 241 

13 643 

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -4 097 2 083 

5. Podatek dochodowy według stawki 19 %   

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 2 083 

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:   

    - wykazany w rachunku zysków i strat   

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny    

    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy    
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NOTA 34 a   

   

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: 
w tys. zł 

2014 2013 

    - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -238 -565 

    - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych   

    - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub 
różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 -3 636 

    - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy   

    - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)   

    -   

Podatek dochodowy odroczony, razem -238 -4 200 

 

NOTA 34 b   

   

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO 

w tys. zł 

2014 2013 

    - ujętego w kapitale własnym 0 0 

    - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy  0  0 
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NOTA 34 c   

   

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY 
 zł 

2014 2013 

    - działalności zaniechanej     

    - wyniku na operacjach nadzwyczajnych     

 

NOTA 35    

   

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: 
 zł 

2014 2013 

    -     

    - Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem     

 
NOTA 36    

   

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH  
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: 

 zł 

2014 2013 

    - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych     

    - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych     

    - odpis różnicy w wycenie aktywów netto     

 
NOTA 37 
 
Spółka w roku 2014 nie ponosiła nakładów na ochronę środowiska. 
 
 
NOTA 38 
 
Zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka nie zawierała w roku obrotowym 2014 umów nie uwzględnionych w bilansie, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuacje majątkową, finansową i 

wynik finansowy, oraz istotnych transakcji zawartych na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. 
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NOTA 39 

 

TRANSAKCJE POMIĘDZY JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI  

 

Wyszczególnienie 

Przychody ze 
sprzedaży 
towarów, 
usług, 
środków 
trwałych 

Koszt 
własny 
dotyczący 
transakcji 

Należności 

Odpisy 
aktualizujące 
 należności  
wątpliwe 

Strony transakcji         

- jednostka dominująca   1 626  

 dopłaty do kapitału Skotan Ester   1 534  

pożyczka Alchemia Ester   90  

pozostałe   2  
- jednostki sprawujące współkontrolę lub 

mające istotny wpływ     

- jednostki zależne     

- jednostki stowarzyszone     

- wspólne przedsięwzięcia     

- kluczowy personel kierowniczy     

- pozostałe podmioty powiązane     

Razem   1 626  
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TRANSAKCJE POMIĘDZY JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI  

 

Wyszczególnienie 

Rodzaj transakcji 

Razem Zobowiązania 
Zakup  
usług 
środków 
trwałych 

Zapas 
towarów z 
transakcji 
pomiędzy 
powiązanymi 

Zakup 
nieruchomości 

Strony transakcji           

- jednostka dominująca      
- jednostki sprawujące współkontrolę lub 

mające istotny wpływ      

- jednostki zależne      

- jednostki stowarzyszone      

- wspólne przedsięwzięcia      

- kluczowy personel kierowniczy      

- pozostałe podmioty powiązane      

Razem 0 0 0 0 0 
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M.  OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA FINANSOWEGO 

 
Chorzów, dnia 23 marzec 2015r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 
 
 
 

Zarząd Skotan S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego 
sprawozdania finansowego Skotan S.A. za rok 2014 został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegły 
rewident dokonujący badania tego sprawozdania spełniał warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym 
sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
………………………………………………………… 
        Marek Pawełczak – Prezes Zarządu 
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N.  OSWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 
 
 
 
 
 

Chorzów, dnia 23 marzec 2015r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 
w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

 
 
 
 

Zarząd Skotan S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe Skotan S.A. za rok 2014 i dane 
porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają one w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności Skotan S.A. 
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
        Marek Pawełczak – Prezes Zarządu 
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O. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DLA BIEGŁYCH REWIDENTÓW. 

 
 
 

OŚWIADCZENIE DLA AUDYTORA BADAJĄCEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

SKOTAN S.A. 
 

I. W związku z art. 67 ustawy o rachunkowości i umową o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2014 wykonując jej postanowienia oświadczamy, co następuje: 

1. Uznajemy naszą odpowiedzialność za prawidłowość, rzetelność i jasność sprawozdania finansowego, oraz za jego 
sporządzenie zgodnie z przepisami ustaw)- z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 
roku nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) (ustawa) i wydanymi na jej podstawie przepisami. 

2. Odpowiadamy za zaprojektowanie i działanie systemu rachunkowości oraz systemu kontroli wewnętrznej. Przedstawiliśmy 
Państwu wszystkie znaczące fakty związane z nieprawidłowościami lub podejrzewanymi nieprawidłowościami, które są 
znane Zarządowi i mogą mieć wpływ na Spółkę i zbadane sprawozdanie finansowe. 

3. Stwierdzamy, że według naszej wiedzy i najlepszej wiary, sprawozdanie finansowe, o którym zostanie wydana opinia jest 
wolne od istotnych błędów i przeoczeń. 

4. Potwierdzamy kompletność udostępnionych do badania ksiąg rachunkowych (handlowych) i sprawozdania finansowego. 

5. Oświadczamy, że przestrzegaliśmy według naszej wiedzy i najlepszej wiary przepisów prawa i dotrzymywaliśmy warunków 
zawartych umów, istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej (statutowej) oraz jej kontynuacji. 

6. Zasoby majątkowe wykazane w sprawozdaniu są przez Spółkę kontrolowane, posiadają wiarygodnie określoną wartość, 
powstały w wyniku zdarzeń przeszłych, a w przyszłości spowodują wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Spółka 
posiada nieograniczone prawo do dysponowania wszystkimi składnikami majątku. Brak jakichkolwiek zastawów na majątku 
lub obciążeń majątku Spółki, poza wykazanymi w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 

7. Nie mamy planów i zamierzeń, które mogłyby spowodować istotną zmianę wartości bilansowej lub klasyfikacji aktywów i 
pasywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym. 

8. Potwierdzamy prawidłowość i terminowość obliczenia i zadeklarowania zobowiązań podatkowych, celnych, ubezpieczeń i 
innych świadczeń. 

9. Uznajemy naszą odpowiedzialność za przestrzeganie przez Spółkę obowiązujących przepisów podatkowych, w tym 
dotyczących podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób 
fizycznych, opłat celnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych. Potwierdzamy, że Spółka 
przestrzegała wszystkie przepisy prawa dotyczące w/w podatków oraz oświadczamy, że nie występują żadne istotne nie 
zaksięgowane zobowiązania warunkowe z tytułu podatków, poza tymi, które zostały ujawnione w informacji dodatkowej do 
sprawozdania finansowego. 

10. Potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych (handlowych) i sprawozdaniu finansowym, zdarzeń, które 
mogą rzutować na przyszłą sytuację majątkową i finansową naszej jednostki (dotyczy: zastawów, poręczeń, zobowiązań 
warunkowych i innych zdarzeń – niepotrzebne skreślić). 

11. Zapasy zbędne i niewykazujące ruchu zostały przez nas ustalone. Zapasy wykazane w sprawozdaniu finansowym są 
pełnowartościowe i przydatne do dalszej działalności. Zapasy wyceniliśmy w kwotach nieprzekraczających cen sprzedaży 
netto. Nie mamy żadnych planów zaniechania lub zmiany profilu działalności Spółki ani żadnych innych planów lub 
zamierzeń, które mogłyby spowodować obniżenie wartości bilansowej zapasów. 

12. Składniki aktywów zostały wycenione w sposób prawidłowy i utworzone zostały wszystkie odpisy aktualizujące niezbędne do 
obniżenia ich wartości do ceny sprzedaży netto, tam gdzie było to wymagane. Aktywa te obejmują pozycje majątku, takie 
jak m.in. środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, należności z tytułu dostaw i usług oraz zapasy. 

13. Oświadczamy, że jesteśmy w posiadaniu tytułów prawnych do wszystkich aktywów. 

14. Stwierdzamy kompletność udostępnionych do badania umów dotyczących kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów 
finansowych. 

15. Spełniliśmy zarówno na dzień bilansowy jak i do dnia podpisania niniejszego oświadczenia wszystkie warunki wynikające z 
umów kredytowych, pożyczek i innych umów dotyczących instrumentów finansowych. 

16. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji od organów i urzędów regulacyjnych, nadzorczych oraz kontrolnych oraz pożyczko- i 
kredytodawców, które wskazywałyby na nieprawidłowości w rachunkowości Spółki, niedotrzymanie warunków umów i 
porozumień lub postępowanie niezgodne z obowiązującym prawem. 

17. Poza zdarzeniami ujawnionymi w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego nie wystąpiły żadne zdarzenia po 
dniu bilansowym, które powodowałyby konieczność wprowadzenia zmian lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym 

18. Wszystkie protokoły Walnych Zgromadzeń, posiedzeń Rady Nadzorczej, Zarządu i innych spotkań kierownictwa Spółki, które 
odbyły się do dnia podpisania niniejszego Oświadczenia zostały Państwu udostępnione.  
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19. Spółka zastosowała się do wszystkich postanowień porozumień i umów, do których niezastosowanie się mogłoby mieć 
istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.  

20. Nie istnieją żadne inne, poza ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym, sprawy w toku postępowania zarówno z powództwa 
Spółki jak i przeciwko Spółce, a także sprawy przygotowane do postępowania sądowego oraz znajdujące się w 
postępowaniu egzekucyjnym, układowym, ugodowym, upadłościowym oraz stwierdzone orzeczeniami sądu a nie skierowane 
do egzekucji. Nie spodziewamy się powstania innych roszczeń. 

21. Potwierdzamy kompletność ujawnionych do badania zdarzeń po dacie sprawozdania finansowego, mogących mieć wpływ na 
trafność formułowanych opinii i ustaleń raportu z badania sprawozdania finansowego. 

22. Uznajemy naszą odpowiedzialność za zaprojektowanie i wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej, które wspomaga 
zapobieganie i wykrywanie ewentualnych błędów oraz nadużyć.  

23. Stwierdzamy, iż przekazaliśmy wszelkie posiadane przez nas informacje na temat nadużyć oraz podejrzeń dotyczących 
nadużyć.  

24. Oświadczamy, iż dokonaliśmy pełnej identyfikacji podmiotów powiązanych i zostały one prawidłowo ujawnione w 
sprawozdaniu finansowym.  

25. Potwierdzamy, że sprawozdanie finansowe, które przekażemy elektronicznie do Komisji Nadzoru Finansowego jako element 
raportu będzie zgodne ze sprawozdaniem finansowym, o którym wydają Państwo opinię 

26. Skorygowane i nie skorygowane różnice z badania 

Uznajemy naszą odpowiedzialność za wszelkie korekty (bilansowe i prezentacyjne), które wprowadziliśmy do ksiąg rachunkowych 

stanowiących podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazanego Państwu zatwierdzonego przez nas 

sprawozdania finansowego, o którym wydajecie swoją opinię z badania. Odpowiadamy za właściwe i prawidłowe ujęcie korekt, 

włączając w to ich ujęcie dla potrzeb zobowiązań podatkowych Spółki. 

 

 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe jednostki jest: 

Walne Zgromadzenie  

2. Organem uprawnionym do wyboru biegłego rewidenta, zgodnie z art. 66.4 ustawy o rachunkowości jest: 

Rada Nadzorcza 

3. Oświadczamy, że podmiot audytorski został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego naszej 
jednostki za rok obrotowy, stosownie do wymagań wynikających z ustawy o rachunkowości. 

 

 

 

 

Chorzów, 23 marca 2015 roku                                    ------------------------- 

Miejscowość, data       Podpisy członków Zarządu jednostki 

 

 
 
 
 

 


