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Wprowadzenie
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny Spółki Akcyjnej SKOTAN (SKOTAN, Spółka) za I
kwartał 2015 r. zawiera:
 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN za I kwartał
2015 r., zawierające dane porównawcze za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku oraz
na dzień 31.12.2014 roku w tym: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie
z całkowitych dochodów, zestawienie całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale
własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
 Informację dodatkową do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SKOTAN.
 Pozostałe informacje, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równow ażne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim
(Rozporządzenie),
 Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki SKOTAN S.A. za I kwartał 2015 r.
zawierające dane porównawcze za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014 roku, oraz na dzień
31.12.2014 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym
oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r. sporządzone
zostało według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r. sporządzone
zostało według Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Działając na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia SKOTAN S.A. nie przekazuje oddzielnego
kwartalnego raportu jednostkowego. Kwartalna informacja finansowa przekazywana jest jako
uzupełnienie raportu skonsolidowanego.
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1. Wybrane dane finansowe
1.1.

Wybrane dane finansowe SKOTAN S.A.
01.01.2015 r. 01.01.2014 r. 01.01.2015 r. 01.01.2014 r.

Wybrane dane finansowe

31.03.2015 r. 31.03.2014 r. 31.03.2015 r. 31.03.2014 r.
w tys. PLN

w tys. EUR

dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów

138

71

33

17

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-2 770

-4 827

-668

-1 152

Zysk (strata) brutto

-3 805

-5 431

-917

-1 296

Zysk (strata) netto

-3 489

-4 319

-841

-1 031

-1 805

7 517

-435

1 794

452

-490

109

-117

-5 815

11 327

-1 402

2 704

-7 167

18 354

-1 727

4 381

Aktywa, razem

41 672*

53 576**

10 191*

12 570**

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

18 022*

26 436**

4 407*

6 202**

Przepływy
operacyjnej

pieniężne

netto

Przepływy
pieniężne
inwestycyjnej

netto

Przepływy
finansowej

netto

pieniężne

z
z
z

działalności
działalności
działalności

Przepływy pieniężne netto, razem

Zobowiązania długoterminowe

0*

13**

0*

3**

Zobowiązania krótkoterminowe

6 946*

6 073**

1 699*

1 425**

Kapitał własny

23 650*

27 139**

5 784*

6 367**

Kapitał zakładowy

65 880*

65 880**

16 112*

15 456**

54 000 000

54 000 000

54 000 000

54 000 000

-0,06

-0,08

-0,02

-0,02

Liczba akcji (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)

-0,06

-0,08

-0,02

-0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

0,44*

0,50**

0,11*

0,12**

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR)

0,44*

0,50**

0,11*

0,12**

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

0,00

0,00

0,00

0,00

* dane na dzień 31.03.2015 r.
** dane na dzień 31.12.2014 r.
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1.2.

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej SKOTAN

Wybrane dane finansowe

01.01.2015 r.

01.01.2014 r.

01.01.2015 r.

01.01.2014 r.

31.03.2015 r.

31.03.2014 r.

31.03.2015 r.

31.03.2014 r.

w tys. PLN

w tys. EUR

dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze
towarów i materiałów

sprzedaży produktów,
138

71

33

17

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-2 851

-4 905

-687

-1 171

Zysk (strata) brutto

-3 887

-5 484

-937

-1 309

Zysk (strata) netto

-3 561

-4 363

-858

-1 041

-1 829

7 496

-441

1 789

478

9 662

115

2 306

-5 815

1 193

-1 402

285

-7 167

18 351

-1 727

4 380

Aktywa, razem

41 291*

53 219**

10 098*

12 486**

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

18 027*

26 394**

4 409*

6 192**

Zobowiązania długoterminowe

13*

13**

3*

3**

Zobowiązania krótkoterminowe

7 014*

6 084**

1 715*

1 427**

Kapitał własny

23 264*

26 825**

5 689*

6 294**

Kapitał zakładowy

65 880*

65 880**

16 112*

15 456**

54 000 000

54 000 000

54 000 000

54 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/
EUR)

-0,07

-0,08

-0,02

-0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł/EUR)

-0,07

-0,08

-0,02

-0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

0,43*

0,50**

0,11*

0,12**

Rozwodniona wartość
akcję (w zł/EUR)

0,43*

0,50**

0,11*

0,12**

0,00

0,00

0,00

0,00

Przepływy pieniężne
operacyjnej

netto

Przepływy pieniężne
inwestycyjnej

netto

Przepływy pieniężne
finansowej

netto

z
z
z

działalności
działalności
działalności

Przepływy pieniężne netto, razem

Liczba akcji (w szt.)

księgowa

na

jedną

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

* dane na dzień 31.03.2015 r.
** dane na dzień 31.12.2014 r.
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2.

Informacja dodatkowa

Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skróconego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2.1.

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki SKOTAN S.A. zostało
sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości
Finansowej („MSSF”) w wersji zatwierdzonej przez Unię Europejską („UE”), a w zakresie
nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września
1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613) i wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie
z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34, który określa zakres skróconego
sprawozdania finansowego a także z innymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie Rozporządzeń Komisji
Europejskiej w zakresie wymaganym dla skróconego sprawozdania finansowego.
Pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF jednostka sporządziła na dzień
31.12.2005 r.
W kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym stanowiącym element niniejszego
raportu okresowego przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod
obliczeniowych, co w ostatnim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
W I kwartale 2015 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (politykach) rachunkowości.

Zasady
przyjęte
przy
sprawozdania finansowego
2.2.

sporządzaniu

jednostkowego

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe SKOTAN S.A za I kwartał 2015 r. sporządzone
zostało zgodnie z Polskimi Zasadami Rachunkowości na podstawie ksiąg rachunkowych
prowadzonych zgodnie z zasadami obowiązującymi jednostki prowadzące działalność
gospodarczą, w szczególności wymaganymi przez Ustawę z dnia 24 września 1994 r.
o rachunkowości oraz przepisy podatkowe. Zasada ciągłości wymagana przez Ustawę
o rachunkowości została zachowana.
Wyceny majątku finansowego Spółki na dzień 31 marca 2015 r. dokonano na podstawie
wartości rynkowej, potwierdzonej wyciągiem z domu maklerskiego.
W kwartalnym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad
(polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym jednostkowym
sprawozdaniu finansowym. W I kwartale 2015 r. nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach
(politykach) rachunkowości. W I kwartale 2015 r. nie nastąpiły istotne zmiany wielkości
szacunkowych.
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2.3.

Nowe i zmienione regulacje MSSF

Niniejsze sprawozdanie finansowe uwzględnia wymogi wszystkich zatwierdzonych przez Unię
Europejską Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów
Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji, za wyjątkiem wymienionych
poniżej standardów i interpretacji, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską bądź
zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu
bilansowym.

Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały
zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską i weszły w życie od 1 stycznia 2014 roku.


MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdania finansowe”

Standard określa zasady prezentacji i przygotowania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, jeżeli jednostka kontroluje jedną lub więcej innych jednostek. MSSF 10 zastępuje
wymogi konsolidacji zawarte w interpretacji SKI-12 „Konsolidacja - jednostki specjalnego
przeznaczenia” i standardzie MSR 27 "Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”.
MSSF 10 opiera się na obowiązujących zasadach określających pojęcie kontroli jako czynnika
decydującego, czy jednostka powinna być uwzględniona w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym spółki dominującej. Standard zawiera dodatkowe wytyczne, pomocne w ustaleniu
występowania kontroli, gdy jest to trudne do oceny.
Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe
w okresie jego pierwszego zastosowania, poza zmianą polityki rachunkowości w zakresie
konsolidacji.
 MSSF 11 „Wspólne ustalenia umowne”
Standard przewiduje bardziej realistyczne odzwierciedlenie wspólnych porozumień, koncentrując
się na prawach i obowiązkach porozumień, a nie jego formie prawnej (jak ma to miejsce
obecnie). Standard porządkuje nieścisłości w sprawozdawczości wspólnych porozumień poprzez
wprowadzenie jednolitej metody księgowania udziałów we wspólnie kontrolowanych
jednostkach.
MSSF 11 wymaga rozliczania udziałów we wspólnych porozumieniach tylko metodą praw
własności, co eliminuje metodę konsolidacji proporcjonalnej. Istnienie oddzielnego podmiotu
prawnego nie jest już warunkiem podstawowym klasyfikacji. Postanowienia przejściowe różnią
się w zależności od metody klasyfikacji wspólnych porozumień w ramach MSR 31.
Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe
w okresie jego pierwszego zastosowania.
 MSSF 12 „Ujawnianie informacji na temat udziałów w innych jednostkach”
Standard jest nowym, kompleksowym zbiorem przepisów, określającym wymogi ujawniania
informacji dla wszystkich form udziałów w innych podmiotach, w tym dla spółek zależnych,
wspólnych porozumień, jednostek stowarzyszonych i innych jednostek nie konsolidowanych.
Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe
w okresie jego pierwszego zastosowania, poza rozszerzeniem zakresu ujawnień.
 MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”
Standard zawiera wymogi w zakresie prezentacji oraz ujawnień w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, zależnych oraz we wspólnych
przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczasowy MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe
sprawozdania finansowe”.
Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe
w okresie jego pierwszego zastosowania.
QSr I/2015
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 MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”
Nowy standard dotyczy rozliczania inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Określa również
wymogi stosowania metody praw własności
w inwestycjach w jednostkach
stowarzyszonych oraz we wspólnych przedsięwzięciach. Standard zastąpi dotychczas owy MSR
28 „Inwestycje
w jednostkach stowarzyszonych”.
Spółka uważa, że nowy standard nie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe
w okresie jego pierwszego zastosowania.
 MSR 32 (zmiana) „Instrumenty finansowe: prezentacja”
Celem wprowadzenia zmian jest wyeliminowanie niespójności w stosowaniu wymogów
dotyczących zasad kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych.
Spółka uważa, że zmiana standardu, poza rozszerzeniem zakresu ujawnień, nie miała
znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania.
 MSR 36 (zmiana) „Utrata wartości aktywów”
Przy opracowywaniu MSSF 13 „Wycena według wartości godziwej”, Rada postanowiła
wprowadzić zmianę do MSR 36, która wymaga ujawnienia informacji o wartości odzyskiwalnej
aktywów zagrożonych.
Opublikowana zmiana wyjaśnia pierwotny zamiar Rady: że zakres tych ujawnień jest
ograniczony do wartości odzyskiwalnej aktywów zagrożonych, który jest oparty na wartości
godziwej pomniejszonej o koszty zbycia.
Spółka uważa, że zmiana standardu nie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe
w okresie jego pierwszego zastosowania.
 MSR 39 (zmiana) „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
Zmiana pozwala nadal stosować rachunkowość zabezpieczeń w sytuacji, gdy instrument
pochodny wyznaczony jako instrument zabezpieczający, podlega nowacji w wyniku rozliczeń
z kontrahentem centralnym w wyniku zmian prawa lub przepisów, przy spełnieniu określonych
warunków.
Spółka uważa, że zmiana standardu nie miała znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe
w okresie jego pierwszego zastosowania.

Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały
zatwierdzone i opublikowane przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po
dniu bilansowym.


KIMSF 21 „Opłaty publiczne”

Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 17 czerwca 2014 roku.
KIMSF 21 to interpretacja MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”.
Interpretacja wyjaśnia co jest zdarzeniem powodującym powstanie zobowiązania do uiszczenia
opłaty publicznej.
Wpływ początkowego zastosowania Interpretacji zależy od konkretnych opłat publicznych,
do których uiszczania Spółka będzie zobowiązana na dzień początkowego zastosowania. Nie
oczekuje się, aby nowa Interpretacja miała znaczący wpływ na roczne jednostkowe
sprawozdanie finansowe Spółki.
 MSSF 14 „Odroczone salda z regulowanej działalności”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku.
Celem wprowadzenia tego standardu jest zwiększenie porównywalności sprawozdań
finansowych jednostek zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen.
Spółka uważa, że nowy standard nie będzie miał znaczącego wpływu na sprawozdanie
finansowe w okresie jego pierwszego zastosowania.
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Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów, które zostały
opublikowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i oczekują na
zatwierdzenie przez Unię Europejską.
 MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2018 roku.
Nowe przepisy są częścią zmian zastępujących dotychczasowy standard MSR 39 „Instrumenty
finansowe – ujmowanie i wycena”.
Główne zmiany wynikające z nowego standardu to między innymi:
 nowe zasady kwalifikacji aktywów finansowych,
 nowe kryteria kwalifikacji aktywów do grupy aktywów finansowych wycenianych według
zamortyzowanego kosztu,
 nowe zasady rozpoznawania zmian wyceny do wartości godziwej inwestycji
w kapitałowe instrumenty finansowe,
 likwidacja konieczności wyodrębniania wbudowanych instrumentów pochodnych
z aktywów finansowych.
Większość wymogów MSR 39 w zakresie klasyfikacji i wyceny zobowiązań finansowych została
przeniesiona do MSSF 9 w niezmienionym kształcie.
Standard został rozszerzony o części dot. zasad wyceny według zamortyzowanego kosztu oraz
zasad stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
 MSSF 15 „Przychody z umów z kontrahentami”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2017 roku.
Standard poprawi sprawozdawczość finansową w zakresie przychodów oraz porównywalność
sprawozdań finansowych.
Kluczową zasadą nowego standardu jest ujmowanie przychodów w taki sposób, aby rozpoznać
transfer towarów lub usług na rzecz klientów w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu (tj.
zapłacie), które spółka spodziewa się otrzymać w zamian za te towary lub usługi. Zgodnie
z nowym MSSF 15 przychód powstaje w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami
przechodzi w ręce klienta.
 MSR 19 (zmiana) „Świadczenia pracownicze”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 lipca 2014 roku.
Zmiana dotyczą składek wnoszonych do programów określonych świadczeń przez pracowników
lub strony trzecie. Celem zmian jest uproszczenie ujęcia składek, które nie zależą od okresu
zatrudnienia, na przykład składki pracownicze ustalone jako stały procent wynagrodzenia.
 MSR 16 (zmiana) „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 38 (zmiana) „Wartości
niematerialne”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku.
Rada doszła do wniosku, że stosowanie metody dochodowej do amortyzacji aktywów nie jest
właściwe, ponieważ przychody generowane
z działalności, w ramach której
wykorzystuje się dane aktywa, na ogół odzwierciedlają inne czynniki niż zużycie korzyści
ekonomicznych pochodzącychz tych aktywów.
Rada doszła też do wniosku, że dochód nie jest odpowiednią podstawą do pomiaru zużycia
korzyści ekonomicznych pochodzących z wartości niematerialnych. Założenie to może jednak nie
mieć zastosowania w ściśle określonych warunkach.
 MSR 16 (zmiana) „Rzeczowe aktywa trwałe” i MSR 41 (zmiana) „Rolnictwo”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku.
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MSR 41 „Rolnictwo” obecnie wymaga, aby wszystkie aktywa biologiczne związane
z działalnością rolniczą, były wyceniane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.
Opiera się to na założeniu, że wycena w wartości godziwej najlepiej odzwierciedla biologiczną
transformację, którą przechodzą takie aktywa w trakcie swojego życia. Jednakże istnieje
podzbiór aktywów biologicznych, określany jako rośliny produkcyjne, które zgodnie
z oczekiwaniami powinny być używane w produkcji przez kilka okresów. Na koniec ich życia
produkcyjnego są najczęściej likwidowane. Gdy roślina produkcyjna osiągnie dojrzałość i zacznie
dawać plony, jej przemiana biologiczna nie jest dłużej istotna dla generowania przyszłych
korzyści ekonomicznych.
Rada zdecydowała, że rośliny produkcyjne powinny być księgowane na tych samych zasadach
jak rzeczowe aktywa trwałe, ponieważ funkcja takich roślin jest podobna do funkcji produkcji.
Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2010-2012
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 lipca 2014 roku.
Doroczne ulepszenia MSSF 2010-2012 mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności
i uściślenie słownictwa.
Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2011-2013
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 lipca 2014 roku.
Doroczne ulepszenia MSSF 2011-2013 mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności
i uściślenie słownictwa.
Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2012-2014
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku.
Doroczne ulepszenia MSSF 2012-2014 mają głównie na celu rozwiązywanie niezgodności
i uściślenie słownictwa.
 MSSF 10 (zmiana) „Skonsolidowane sprawozdania finansowe” i MSR 28 (zmiana)
„Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku.
Zmiany dotyczą transakcji sprzedaży bądź wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
jednostką stowarzyszoną lub jednostką będącą wspólnym przedsięwzięciem. Główną
konsekwencją zmian jest to, że pełny zysk lub stratę ujmuje się, gdy transakcja dotyczy
przedsięwzięcia (jeśli jest ono prowadzone przez spółkę zależną, bądź też nie). Częściowe zyski
lub straty ujmuje się wtedy, gdy transakcja dotyczy aktywów, które nie stanowią
przedsięwzięcia, nawet jeśli te aktywa znajdują się w jednostce zależnej.
 MSR 27 (zmiana) „Jednostkowe sprawozdania finansowe”
Data obowiązywania – pierwszy rok obrotowy rozpoczynający się po 1 stycznia 2016 roku.
Zmiany do MSR 27 umożliwią podmiotom stosowanie metody praw własności do wyceny
inwestycji w jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone w ich jednostkowych
sprawozdaniach finansowych.
Spółka jest w trakcie oszacowywania wpływu nowych regulacji.
Spółka zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania
przez standardy lub interpretacje.
Zarząd Spółki nie przewiduje, aby wprowadzenie powyższych standardów oraz interpretacji
miało istotny wpływ na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości za wyjątkiem
dodatkowych lub nowych ujawnień. Spółka obecnie analizuje konsekwencje oraz wpływ
zastosowania powyższych nowych standardów oraz interpretacji na sprawozdania finansowe.
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Forma prezentacji skróconego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego
2.4.

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

2.5.

Zastosowane kursy walut

Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono na EURO zgodnie ze wskazaną poniżej metodą przeliczania.
Dane dotyczące wielkości bilansowych przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP na
następujące dni:
- na dzień 31.03.2015 r. - kurs 1 EURO wynosił - 4,0890 zł
- na dzień 31.12.2014 r. - kurs 1 EURO wynosił - 4,2623 zł
- na dzień 31.03.2014 r. – kurs 1 EURO wynosił – 4,1713 zł
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
przeliczono na EURO według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów
ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
 kurs średni w okresie 01-03.2015 r. wynosił 1 EURO = 4,1489 zł
 kurs średni w okresie 01-03.2014 r. wynosił 1 EURO = 4,1894 zł
Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi powyżej kursami wymiany przez podzielenie
wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

Rodzaj oraz kwoty pozycji wpływających na aktywa, pasywa,
kapitał, wynik finansowy netto, lub przepływy środków pieniężnych,
które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość lub
częstotliwość
2.6.

Kwoty pozycji, które są nietypowe ze względu na rodzaj, częstotliwość lub wielkość
wywierających wpływ na niektóre spośród pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego
zaprezentowano w tabeli poniżej.
Rodzaj

31.03.2015

Wartości aktualizujące krótkoterminowy
finansowy – akt. wartości inwestycyjnych

majątek

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

Miejsce ujęcia

888 Koszty finansowe
1 758
1 726 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Rezerwa na zobowiązania

0 Rezerwa na zobowiązania

Na dzień 31.03.2015 roku kurs akcji Alchemia S.A., stanowiących główne aktywa finansowe
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SKOTAN S.A., wynosił 4,78 zł za akcję (kurs zamknięcia z ostatniej sesji okresu
sprawozdawczego tj. z dnia 31.03.2015 r.).

Rodzaj oraz kwoty zmian wartości szacunkowych kwot, które
były podawane w poprzednich okresach bieżącego roku obrotowego
lub zmiany wartości szacunkowych podawanych w poprzednich latach
obrotowych, jeśli wywierają one istotny wpływ na bieżący okres
2.7.

Rodzaje oraz kwoty zmian wartości szacunkowych prezentuje poniższa tabela.
stan na

Rodzaj

31-03-2015
Wartości
aktualizujące
krótkoterminowy
majątek finansowy – aktualizacja wartości
inwestycji

0

Wartości
aktualizujące
krótkoterminowy
majątek finansowy – aktualizacja wartości
inwestycji

888

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy, w
tym:

1 758

- wycena majątku finansowego

1 726

Zaległe urlopy
258
Świadczenia emerytalne

53

miejsce ujęcia

31-03-2014

0 przychody finansowe

595 koszty finansowe
rezerwa
na
odroczony
4 017 podatek dochodowy
3 719
rezerwa
na
221 pracownicze

świadczenia

21

Rezerwa na zobowiązania

rezerwa na zobowiązania

aktywa na odroczony podatek dochodowy, w
tym:

2 312

5 153

2 312

5 153

- należności wątpliwe
- odpisy na należności
- strata podatkowa do rozliczenia
- grunty
- inne

Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy
Kapitałowej Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz
z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących
2.8.

Informacje dotyczące istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta zostały
opisane poniżej w punkcie 3.1 Działalność Grupy Kapitałowej w okresie I kwartału 2015 r.

Sezonowość
lub
cykliczność
w prezentowanym okresie śródrocznym
2.9.

działalności

Emitenta

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym sezonowość lub cykliczność nie wpływała
na działalność Emitenta – w prowadzonej przez Spółkę działalności naukowo-badawczej nie
występuje sezonowość ani cykliczność.
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2.10. Informacje

dotyczące emisji, wykupu
i kapitałowych papierów wartościowych

i spłaty

dłużnych

W I kwartale 2015 roku Spółka nie dokonywała emisji, wykupu ani spłaty dłużnych lub
kapitałowych papierów wartościowych.

2.11. Informacje

dywidendy

dotyczące

wypłaconej

lub

zadeklarowanej

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

2.12. Wskazanie

zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który
sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe
Spółka kontynuowała prace badawczo – rozwojowe wpisane w harmonogramy prac i budżetów
realizowanych projektów.
W dniu 30 kwietnia 2015 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem działań Spółka jako
beneficjent Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zakończyła realizację projektu
pn. "Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach
Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt"
("Projekt"). Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się w punkcie 3.1 Działalność
Grupy Kapitałowej SKOTAN w okresie I kwartału 2015 r. Projekty ostatnio zakończone.
Nie odnotowano innych zdarzeń wymagających szczególnego raportowania. Spółka nadal
kontynuuje prace zmierzające do pozyskania inwestorów na działki w Sławkowie i w Skoczowie.
Przedmiotowe niepracujące aktywa mogą w przyszłości stanowić źródło finansowania kolejnych
etapów badawczych realizowanych projektów.

2.13. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub

aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia
ostatniego roku obrotowego.
Grupa Kapitałowa SKOTAN ani Spółka SKOTAN SA na dzień 31.03.2015 r. nie posiadały
zobowiązań i aktywów warunkowych.

2.14. Informacja dotycząca przychodów i wyników przypadających na

segmenty działalności

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

2.15. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w trakcie I kwartału

2015 roku

W I kwartale 2015 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SKOTAN.
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3.

Pozostałe informacje

3.1.

Działalność Grupy Kapitałowej w okresie I kwartału 2015 roku

Działalność Grupy w pierwszym kwartale 2015 roku, podobnie jak w poprzednich kwartałach,
koncentrowała się na przede wszystkim na rozwijaniu działalności naukowo-badawczej
związanej z projektami realizowanymi w ramach otrzymanego wsparcia finansowego z NCBiR
oraz PARP na rozwój innowacyjnej gospodarki.
W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka 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.
Najważniejszą kwestią dla Spółki aktualnie pozostaje budowa rynku na produkty drożdżowe.
Spółka nadal wykorzystuje posiadane budżety badawcze na badania żywieniowe potwierdzające
unikalność cech produkowanych produktów drożdżowych.
Rozwijając działalność handlową w obszarze produktów paszowych Spółka stara się o dotarcie
do rynków wysokiej specjalizacji produktowej, głównie w Europie Zachodniej. Spółka podjęła
działania w tym zakresie na rynku Niemiec, Szwajcarii, Francji a także za pośrednictwem
dystrybutorów na rynku Wielkiej Brytanii i w Krajach Nadbałtyckich. Drożdże paszowe Yarrowia
Lipolytica dzięki procedurze podjętej przez spółkę w latach ubiegłych są dodatkiem paszowym
uznanym oficjalnie w Katalogu Dodatków Paszowych Unii Europejskiej, mają także dopuszczenie
do handlu na Ukrainie. W marcu 2014 r. Spółka pozyskała informację od jednego ze swoich
dystrybutorów międzynarodowych wybranych dla dystrybucji produktów Equinox o zakończeniu
procedury rejestracji produktu na rynku Szwajcarii. Przedmiotowa rejestracja umożliwia
sprzedaż produktów 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
Koszt
kwalifikowany
(zł)

Nazwa projektu

Dofinansowanie
(zł)

Status

PARP

1.

Wykorzystanie
odpadowego 40 018 500
wodoru do celów energetycznych
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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

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

13 586 000

2.

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

3.

Nowa generacja suplementów 29 770 200
diety bazujących na drożdżach

20 636 460

podpisana
w realizacji

Bio na Eko. ETAP II

6 700 000

wstępny etap realizacji (formalności
związane z posadowieniem zakładu
produkcyjnego); Spółka wystąpiła
do PARP z wnioskiem o rozważenie
zmiany
sposobu
wdrożenia
powstałej technologii, do dnia
przekazania
niniejszego
raportu
Spółka nie otrzymała odpowiedzi
z PARP

16 800 000

4.

umowa;

projekt

Projekty w toku:
Bio na Eko. Zamknięcie cyklu ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów
z produkcji biopaliw
W dniu 30 kwietnia 2013 r. Spółka jako beneficjent Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka pomyślnie zakończyła realizację I Etapu projektu pn. "Bio na Eko. Zamknięcie cyklu
ekologicznego poprzez zagospodarowanie odpadów z produkcji biopaliw", realizowanego w
ramach umowy z PARP – Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1

Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac
B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w Innowacyjne Przedsięwzięcia Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, składając w terminie przewidzianym w harmonogramie

rzeczowo-finansowym do oceny Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (Regionalna
Instytucja Finansująca) w Katowicach Raport Końcowy z przeprowadzonego I Etapu Projektu.
Projekt był realizowany od 01 listopada 2009 r. do 30 kwietnia 2013 r. Całkowity koszt realizacji
I Etapu wyniósł 15,6 mln zł, wartość otrzymanego dofinansowania – 6,6 mln zł.
Celem głównym Projektu było przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz
przygotowanie wdrożenia technologii hodowli drożdży paszowych na bazie degummingu i wody
glicerynowej – biologicznego surowca powstającego przy produkcji olejów roślinnych i estru.
Realizacja Projektu domknęła cykl produkcyjny produkcji olejów roślinnych oraz cykl
produkcyjny biopaliw, skutecznie zagospodarowując pozostałości poprodukcyjne.
Zaplanowane badania przemysłowe miały na celu przeniesienie do skali technicznej
sprawdzonej w skali laboratoryjnej technologii utylizacji pozostałości poprodukcyjnych
powstałych w wyniku procesów wytwarzania oleju spożywczego i biodiesla. W ramach
realizowanego Projektu opracowano i wykonano instalację badawczą do namnażania drożdży
paszowych Yarrowia lipolytica. Przeprowadzone wielomiesięczne badania żywieniowe
potwierdziły korzystny wpływ drożdży na florę przewodu pokarmowego zwierząt, a także na
stymulację wzrostu i rozwoju młodych osobników oraz ich zdrowotność i produkcyjność.
Prace inżynieryjne koncentrowały się na opracowaniu optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych
i technologicznych w celu potwierdzenia wcześniejszych założeń oraz na optymalizacji
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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 ma być powstanie instalacji produkcyjnej drożdży
paszowych o skali kilkukrotnie wyższej od osiąganej wydajności instalacji badawczej. Z uwagi
na przedłużenie prac przygotowawczych (konieczność modyfikacji dokumentacji projektow ych)
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.
Jednocześnie aktualnie budowany rynek zbytu na produkty paszowe wytwarzane na bazie
produkowanych drożdży miał być istotną przesłanką do decyzji dotyczącej ostatecznej
wydajności zakładu. Z uwagi na fakt istotnych opóźnień w tworzeniu przedmiotowego rynku
Spółka wystąpiła do PARP z wnioskiem o zgodę na zmiany w zakresie realizacji projektu
polegające na odstąpieniu od budowy zakładu wielkoprzemysłowego i przeprowadzenie
pierwszego wdrożenia powstałej technologii i sprzedaż produktów na bazie instalacji powstałej
w wyniku realizacji I etapu projektu. Potrzebę ww. zmiany Spółka uzasadnia olbrzymimi
kosztami operacyjnymi potencjalnej instalacji wielkoprzemysłowej w sytuacji, kiedy potencjalna
podaż produku z przedmiotowej instalacji pozostaje w dużej dysproporcji wobec aktualnie
wypracowanego zbytu. Mając na uwadze racjonalność gospodarowania środkami własnymi
i środkami publicznymi Spółka ma nadzieję na wyrażenie przez PARP zgody na proponowane
rozwiązanie, które umożliwiłoby dalszą pracę nad rynkiem zbytu i możliwość rozszerzenia skali
produkcji w przyszłych okresach.
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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 trakc ie realizacji
Projektu okaże się, że dalsze badania przemysłowe lub prace rozwojowe nie doprowadzą do
osiągnięcia zakładanych wyników lub też gdy sprawozdanie potwierdzające wykonanie tych
badań lub prac albo analiza ekonomiczna i badanie rynkowe nie potwierdzą celowości wdrożenia
wyników badań.
Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z ww. umowy jest wpisany
do rejestru zastawów w dniu 12 czerwca 2012 r. zastaw rejestrowy na rzecz Agencji na linii
technologicznej (instalacja Bio na Eko) zlokalizowanej w zakładzie badawczym w CzechowicachDziedzicach do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 7.866 tys. zł. Spółka informowała
o wpisie ww. zastawu w raporcie bieżącym nr 20/2012 z dnia 15 czerwca 2012.
Okres kwalifikowalności wydatków do projektu kończył się pierwotnie w dniu 28 lutego 2014 r.,
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. W maju 2015
r. z uwagi na konieczne prace techniczne i technologiczne oraz mając na celu pełna realizacje
celów projektu Spółka wystąpiła do PARP z wnioskiem o zgodę na przedłużenie okresu
kwalifikowalności wydatków projektowych do końca września 2015 r. Do daty publikacji
niniejszego Raportu Spółka nie otrzymała odpowiedzi na przedmiotowy wniosek. 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. Dodatkowe badania pozwola także na podjęcie bardziej
świadomych i odpowiedzialnych decyzji Spółki w zakresie potencjalnych wdrożeń wyników
projektu.
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 i plan
skierowania strumieni gazowych do innych procesów optymalizacyjnych. Niezależnie od
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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 fazy badawczej projektu 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. Celem przeprowadzenia
dodatkowych prac badawczych na instalacji Spółka wystąpiła do PARP z wnioskiem o możliwość
przedłużenia projektu o kolejne 3-4 miesiące. 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. Celem przeprowadzenia dodatkowych prac badawczych na
instalacji Spółka wystąpiła do PARP z wnioskiem o możliwość przedłużenia projektu o kolejne 34 miesiące. Do daty niniejszego Raportu Spółka nie otrzymała odpowiedzi na przedmiotowy
wniosek.
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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 usuw aniem z biomasy kwasów
nukleinowych oraz namazania w dużej skali biomasy o określonych parametrach użytkowych.
Podstawę do decyzji o budowie instalacji badawczej powinny dać wyniki kolejnych badań
bezpieczeństwa produktu oraz możliwość spełnienia wszystkich restrykcyjnych przepisów
dopuszczeniowych dotyczących produktów spożywczych. Istotne jest w tym miejscu wskazanie,
iż stale realizowane przez Spółkę badania żywieniowe i ich wyniki a także zgoda PARP pozwoliły
na przekierowanie części badań naukowych zwianych z biomasą drożdżową na badania
w stronę wykorzystania izolowanych grup peptydowych namnażanych białek w zastosowaniach
na rynku preparatów medycznych (osteoporoza).
W opinii Zarządu Emitenta przedmiotowy projekt uzupełniając się z realizowanym aktualnie
projektem dotyczącym wytwarzania wzbogaconych estrów etylowych kwasów tłuszczowych
omega-3 i omega -6, pozwoli Spółce na utrwalenie w przyszłości pozycji na rynku żywności
funkcjonalnej.
W zakresie największego zadania badawczego przewidzianego na 2015 r., jakim jest budowa
instalacji badawczej do produkcji białka spożywczego na bazie drożdży Yarrowia Lipolytica ,
Spółka wystąpiła do PARP z wnioskiem o możliwość wykorzystania zewnętrznej infrastruktury
badawczej we współpracujących ośrodkach naukowych i odstąpienie od budowy własnej
instalacji badawczej. Przedmiotowy wniosek o zgodę na odstąpienie od przedmiotowego
zadania i realizację założeń projektu za pośrednictwem zleceń kontraktowych zewnętrznych ma
charakter czysto optymalizacyjny, a ostateczna zgoda Instytucji Finansującej na taka formę
realizacji zadania pozwoliłaby 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.
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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
Koszt
kwalifikowany
(zł)

Nazwa projektu

1.

2.

3.

„Innowacyjny
bakteriofagowy
preparat 7 881 100
ochronny do stosowania w zespole stopy
cukrzycowej”
nr
POIG.01.03.01-02048/12.

Dofinansowanie
(zł)

6 188 707

Innowacyjna technologia otrzymywania
kwasu 9-dekenowego oraz 1-dekenu z 7 163 310
biomasy
z
wykorzystaniem
nowej
generacji katalizatorów metatezy

5 562 180

Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D.
hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych 8 946 380
do otrzymywania preparatów przydatnych
w przemyśle i agrotechnice

7 084 600

Status

Umowa podpisywana przez
Konsorcjanta Naukowego

Umowa podpisywana przez
Konsorcjanta Naukowego

Umowa podpisywana przez
Konsorcjanta Naukowego

W dniu 30 kwietnia 2013 roku Spółka pozyskała informację o opublikowaniu przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) listy projektów rekomendowanych do dofinansowania,
złożonych w konkursie do Działania 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców
realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe, Programu
Operacyjnego 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.

QSr I/2015
21

Spółka przygotowuje się w chwili obecnej do budowy mikroinstalacji wytwórczej
i opomiarowanie procesu wytwarzania jak i przymiarki do rejestracji produktu. Weryfikacja
otrzymanych od Instytutu raportów i kolekcji fagów pozwoliła na podjecie dalszych działań
Spółki w obszarze zaprojektowania i wykonawstwa mikroinstalacji do wytwarzania preparatu.
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 Spółka przygotowuje się do relaizajci zadania badawczego polegającego na
realizacji mikroinstalacji 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.01.03.01-02080/12. 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,
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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 laboratori um
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 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. 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. Z posiadanych przez Spółkę
informacji wynika, iż Beneficjenci projektów (dla których SKOTAN SA pozostaje konsorcjanetem
biznesowym) podjęli starania o otrzymanie zgód NCBiR w zakresie możliwości przedłużenia
okresu trwania projektu do końca 2015 r. Przedmiotowe działanie jest zgodne ze stanowiskiem
Spółki.
Jednoczesnie należy podkreślić, iż biorąc pod uwagę możliwość znacznego przyspieszenia
komercjalizacji projektów przy współudziale partnerów branżowych SKOTAN SA podjął analizy
związane z ewentualnym powołaniem spółek celowych, do których mógłby zaprosić partnerów
branżowych, mających za zadanie komercjalizację przedmiotowych projektów . W opinii Spółki
powołanie przedmiotowych SPVs mogłoby mieć miejsce jeszcze przed zakończeniem etapów
badawczych powyższych projektów (w pierwszej kolejności – projekt dotyczący preparatu
bakteriofagowego na stopę cukrzycową oraz projekt zwiany z wykorzystaniem katalizatorów
metatezy).
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.
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Projekty ostatnio zakończone:
"Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12)
w drożdżach Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla
poszczególnych gatunków zwierząt"
w dniu 30 kwietnia 2015 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem działań Spółka jako
beneficjent Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zakończyła realizację projektu
pn. "Podniesienie wartości probiotycznych (selenometionina, selenocystyna, B12) w drożdżach
Yarrowia lipolytica jako składnika paszy dedykowanej dla poszczególnych gatunków zwierząt".
Projekt realizowany był w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ("NCBiR")
INNOTECH. Całkowita wartość Projektu opisanego wnioskiem wynosiła 6.866.201,00 zł.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem łączna kwota przyznanego dofinansowania wynosiła
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 pozwoliło 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. Ostateczne wydatki kwalifikowane Emitenta z tytułu realizacji przedmiotowego
projektu zamknęły się łączną kwotą 5.346.622,89 zł netto, z czego zaangażowanie środków
własnych wyniosło 1.096.670,47 zł netto.
Spółka realizowała 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 został m.in. na badania
żywieniowe prowadzone na różnych grupach zwierząt potwierdzających zasadność
i ekonomiczną przydatność preparatów w hodowli zwierzęcej. Zrealizowano także wszystkie
prace przygotowawcze do wdrożenia, łącznie z wymaganą dokumentacją techniczną
i warsztatową. Zgodnie z wcześniej przekazywanymi informacjami, ostateczna realizacja
zamierzeń dotyczących dokonania zgłoszeń patentowych w świetle rygorystycznych procedur
rejestracyjnych i patentowych okazała się niemożliwa do realizacji z uwagi na brak
powtarzalności wyników prowadzonych badań.
Know – how powstały na poziomie realizacji projektu – umiejętność wzbogacania hodowli
drożdży w cenne związki organiczne a także makro i mikroelementy - zostanie wykorzystany
przez Spółkę w realizacji produktów własnych z przeznaczeniem na rynek suplementów
paszowych.
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Projekty zaniechane:
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 badawcz ej 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 lantanowcowy stanowił jeden z najtrudniejszych z perspektywy naukowej i najbardziej
ryzykowne realizowanych przez Spółkę projektów. Odstąpienie od jego realizacji oznacza
zmniejszenie deklaratywnych wielkości wkładów własnych i możliwość wykorzystania środków
na pozostałe projekty badawcze i inwestycyjne Emitenta.
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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
W dniu 31 marca 2015 r. Spółka odstąpiła od kontynuacji projektu.
Celem Projektu było uzyskanie innowacyjnych probiotyków dedykowanych różnym gatunkom
zwierząt hodowlanych. Przeprowadzone w ramach Projektu badania pozwolić miały na
uruchomienie nowego, kontrolowanego procesu technologicznego namnażania żywych drożdży
Yarrowia lipolytica, w wyniku którego drożdże te miały być pobudzane do wytwarzania cennych
biologicznie substancji probiotycznych. W opinii Spółki pomimo intensywnych badań
przemysłowych nie udało się zrealizować podstawowego założenia Projektu, jakim było
opracowanie innowacyjnych preparatów biologicznych zawierających drożdże żywe Yarrowia
Lipolytica opartych o kontrolowany proces namnażania i wykorzystujący mechanizm możliwości
programowania składu preparatów jako odpowiedź na oczekiwania rynku paszowego. Pomimo
podjęcia licznych prób i starań nie udało się przeskalować wyników badań laboratoryjnych dla
stabilnego, powtarzającego się składu chemicznego produktu końcowego oraz o zadeklarowanej
żywotności drożdży Yarrowia lipolytica preparatu, a dawka aktywnych biologicznie drożdży,
która w sposób ekonomicznie opłacalny uprawniałaby do prowadzenia dalszych badań, okazała
się zbyt duża na uprawdopodobnienie potencjalnego praktycznego zas tosowania preparatu
w działalności gospodarczej. Projekt realizowany był przez Konsorcjum Spółki jako lidera
Konsorcjum oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wykonawca) i współfinansowany
przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych. Wartość całkowita Projektu wynosiła 7,2
mln zł, z czego wysokość dofinansowania, które miał otrzymać SKOTAN SA wynosiła 5,3 mln zł.
Zgodnie ze złożonym w dniu dzisiejszym wnioskiem do NCBiR, Spółka rozliczyła w latach 20122015 r. w ramach kosztów kwalifikowanych Projektu 1,47 mln zł, z czego wkład środków
własnych Spółki do projektu wyniósł 0,30 mln zł. Przedmiotowe wydatki stanowiły w głównej
mierze koszt surowców do badań, odczynników laboratoryjnych oraz wynagrodzenia zespołów
projektowych.
Odstąpienie od realizacji Projektu oznacza zmniejszenie deklaratywnych wielkości wkładów
własnych i możliwość wykorzystania środków na pozostałe projekty badawcze i inwestycyjne
Spółki.

3.2.

Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi
miesiącami roku obrotowego

Najpoważniejszym zadaniem 2015 r. dla Grupy nadal 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 Grupy. Dla
uniknięcia finansowania nadmiernych wobec możliwości rynkowych mocy produkcyjnych
(zarówno nakładów inwestycyjnych na powstanie instalacji badawczej jak i kosztów jej
póżniejszej obsługi i utrzymania) Spółka zwróciła się do PARP z wnioskiem o zgodę na
odstąpienie od budowy instalacji wielkoprzemysłowej i przeprowadzenie wdrożenia projektu Bio
na Eco na posiadanej dotychczas infrastrukturze badawczo – przemysłowej.
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

QSr I/2015
26

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. 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
badawczych, 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 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 właścicielskiej oraz struktury aktywów Spółki, wśród których istotną pozycję
stanowią akcje spółki Alchemia SA – na wartość ww. 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.
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. 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.
Koszty prowadzonej działalności rozwojowej z uwagi na dalszy i coraz bardziej dynamicz ny
rozwój prac związanych z realizacją projektów stale rosną. Istotne znaczenie ma w tym
kontekście ostateczna ocena wniosków złożonych do PARP optymalizujących koszty spółki
w zakresie niezbędnych do dokończenia projektów nakładów na działalność badawczą, głównie
w zakresie budowy nowych instalacji. Faktyczna wielkość niezbędnych obciążeń Spółki dla
realizacji ostatnich zadań badawczych realizowanych harmonogramów badawczych będzie
kluczowa dla potencjalnej konieczności pozyskania dodatkowych środków przez Spółkę.
Unikniecie przedmiotowych wydatków może mieć także kluczowe znaczenie dla przyszłych
wyników Spółki, kiedy to Spółka nie będzie amortyzować metodami przyspieszonymi nowych
obiektów badawczych, odzwierciedlając w wyniku ostatecznej działalności wyłącznie
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amortyzacje aktywów pracujących.
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.
Średnioterminowy i długoterminowy rozwój Grupy jest ściśle uzależniony od 2 czynników.
Dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych w średnim okresie niezbędne jest doprowadzenie
dokontraktacji 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 dominującą 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 relację wdrożeń
projektu na skalę pełnoprzemysłową.
Na przestrzeni ostatnich kwartałów 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.
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.
Aktualna sytuacja finansowa Spółki jest stosunkowo trudna. Grupa 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 następuje w 2015 r.
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
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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.

3.3.

Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta

W skład Grupy Kapitałowej SKOTAN na dzień 31 marca 2015 r. wchodziły Jednostka
Dominująca oraz jednostki zależne Skotan-Ester Sp. z o.o. i Alchemia-Ester Sp. z o.o.

Nazwa

Siedziba

Podstawowy
przedmiot
działalności

Kapitał
podstawowy

Rodzaj zależności

(zł)

% udział
SKOTAN
S.A. w
kapitale
zakładowy
m

Rodzaj
konsolidacji
/ metoda
wyceny
udziałów

Nd

Konsolidacja
pełna

Konsolidacja
pełna

SKOTAN
S.A.

Chorzów 41506,
ul. Dyrekcyjna
6

Działalność
badawcza oraz
wytwarzanie
produktów
biotechnologiczny
ch

65 880 000

SkotanEster
spółka
z o.o.

Chorzów 41506,
ul. Dyrekcyjna
6

Wytwarzanie
produktu rafinacji
ropy naftowej

5 340 160

Jednostka
podporządkowana

100%

Alchemi
a-Ester
spółka
z o.o.

Chorzów 41506,
ul. Dyrekcyjna
6

Wytwarzanie
produktu rafinacji
ropy naftowej

50 000

Jednostka
podporządkowana

100%

Jednostka
dominująca

Konsolidacja
pełna

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

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej
w ciągu okresu śródrocznego
3.4.

W I kwartale 2015 r. nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej SKOTAN.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania
wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok
3.5.

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 2015.
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Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub
pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta
3.6.

Stan na dzień przekazania
poprzedniego raportu
okresowego - (23.03.2015r.)
Imię i nazwisko
liczba
akcji
/ głosów

Roman Krzysztof
Karkosik wraz z
podmiotami
zależnymi

udział
procentowy w
kapitale
zakładowym /
ogólnej liczbie
głosów na WZ

14 399 792*

26,66%

Stan na dzień przekazania
niniejszego raportu kwartalnego
(15.05.2015 r.)
Zmiana w
liczbie
akcji/głosów

-1 493 500

liczba akcji /
głosów

12 906 292**

udział
procentowy w
kapitale
zakładowym /
ogólnej liczbie
głosów na WZ

23,90%

*bezpośredni stan posiadania: 13 293 700 akcji stanowiących 24,617 % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów
na WZ
**bezpośredni stan posiadania: 11 800 200 akcji stanowiących 21,85% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na
WZ

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

Lp

Imię i
nazwisko

Stanowisko

1

Marek
Pawełczak

Prezes Zarządu

3

Jacek Kostrzewa

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

4

Karina
WściubiakHankó

Członek Rady
Nadzorczej

5

Małgorzata
Krauze

6
7.

Liczba akcji
na dzień
przekazania
poprzednieg
o raportu
okresowego
(23.03.2015)

Zmiana

Liczba akcji na
dzień
przekazania
niniejszego
raportu
kwartalnego
(15.05.2015r.)

234 975

0

234 975

1

0

1

0

0

0

Członek Rady
Nadzorczej

0

0

0

Jakub
Nadachewicz

Członek Rady
Nadzorczej

0

0

0

Jarosław
Lewandrowski

Członek Rady
Nadzorczej

0

0

0

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

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

W I kwartale 2015 r. Spółka nie była stroną postępowań przed sądem, postępowań
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arbitrażowych ani prowadzonych przed organem administracji publicznej.

3.9.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W I kwartale 2015 r. Spółka ani jej spółki zależne nie zawierały z podmiotami powiązanymi
istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

3.10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od

niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji
W I kwartale 2015r. Spółka ani jej spółki zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki ani
nie udzielały gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu,
gdzie łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowiłaby równowartość co najmniej
10% kapitałów własnych Spółki.

3.11. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny

jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego
i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości
realizacji zobowiązań przez Emitenta
a/ Stan zatrudnienia :

na dzień 31.12.2014r. – 56 osób
na dzień 30.03.2015r. – 47 osób
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b/ sytuacja majątkowa :

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Rentowność majątku (ROA) (%)
wynik finansowy netto x 100
aktywa ogółem

I kwartał 2015
-8,37

Komentarz
Wskaźnik ten świadczy o zdolności jednostki do generowania zysku. Informuje o
tym, jak efektywnie firma zarządza swoim majątkiem. Im wyższy poziom
rentowności aktywów, tym lepsza sytuacja finansowa przedsiębiorstwa.
Ujemne wyniki spowodowane są odnotowaniem straty finansowej na aktualizacji
wartości majątku finansowego.

Rentowność kapitału własnego (ROE) (%)
wynik finansowy netto x 100
kapitały własne

I kwartał 2015
-14,75

Komentarz
Wskaźnik rentowności kapitału własnego informuje o wielkości zysku netto,
przypadającego na jednostkę kapitału zainwestowanego w przedsiębiorstwie. Jest
miarą efektywności wykorzystania kapitału własnego przez jednostkę w danym
okresie.
Ujemne wyniki spowodowane są odnotowaniem straty finansowej na aktualizacji
wartości majątku finansowego.

3.12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały

wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej
kolejnego kwartału
Charakter prowadzonej przez Spółkę działalności badawczo – rozwojowej nie pozwala na
krótkoterminowe wskazanie czynników, które mogą mieć wpływ na osiągane wyniki
w perspektywie kwartału. Czynniki, które mogą być w ocenie Emitenta istotne do oceny
perspektyw działalności Spółki w przyszłości zostały przedstawione powyżej w punkcie 3.2.
Opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z pozostałymi miesiącami roku
obrotowego.
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4.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

4.1.

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Stan na
31.03.2015

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Stan na
31.12.2014

Stan na
31.03.2014

w tys. zł

Aktywa
Aktywa trwałe

Wartości niematerialne
Wartość firmy
gospodarczych

przejęta

w

ramach

połączenia

13 234

15 686

39 172

1 395

1 068

1 138

10

10

10

8 742

11 366

31 788

648

722

944

11

11

11

11

11

11

2 312

2 389

5 153

117

120

130

28 057

37 533

63 261

1 526

1 443

1

109

316

165

109

316

165

823

945

763

823

945

763

jednostek

Rzeczowe aktywa trwałe
Nieruchomości inwestycyjne
Inwestycje w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozliczane metodą
praw własności
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Należności długoterminowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności od zamawiających z tytułu prac wynikających z umów o
usługę budowlaną / długoterminową
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Należności z tytułu dostaw i usług
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Należności z tytułu bieżącego podatku
Pozostałe należności krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
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19 783

22 217

33 825

19 783

22 217

33 825

5 430

12 596

26 612

386

16

1 895

41 291

53 219

102 433

23 264

26 825

42 356

Kapitał podstawowy

65 880

65 880

65 880

Akcje / udziały własne

65 880

65 880

65 880

141 582

141 582

141 582

153

153

153

Niepodzielony wynik finansowy

(184 351)

(180 791)

(165 259)

- zysk (strata) z lat ubiegłych

(180 790)

(160 897)

(160 897)

(3 561)

(19 894)

(4 363)

18 027

26 394

60 077

1 748

2 163

4 090

13

52

1 695

2 097

4 017

53

53

21

7 272

24 231

55 987

798

1 088

231

798

1 088

231

Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
Aktywa razem

Pasywa
Kapitał własny
Kapitał własny
dominującej

przypadający

akcjonariuszom

jednostki

Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej
Kapitał z wyceny transakcji zabezpieczających oraz różnice
kursowe z konsolidacji
Pozostałe kapitały

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

QSr I/2015
34

Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

75

56

52

4 673

4 347

3 677

4 673

4 347

3 677

1 468

593

3 944

1 468

593

3 944

258

258

221

9 007

17 877

47 862

- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
- od jednostek powiązanych
- od pozostałych jednostek
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe
Dotacje rządowe

12

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Zobowiązania
związane
przeznaczonymi do sprzedaży

z

aktywami

trwałymi
41 291

Pasywa razem
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53 219

102 433

4.2.

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
I kwartał
2015

Sprawozdanie
dochodów

z

całkowitych

Rok
2014

I kwartał
2014

01.01.2015

01.01.2014

01.01.2014

31.03.2015

31.12.2014

31.03.2014

Działalność k ontynuowana
138

628

71

54

588

32

Przychody ze sprzedaży
towarów i materiałów

84

40

39

Koszt własny sprzedaży

8

130

628

71

6 074

53 533

15 209

3 175

37 690

10 320

82

581

87

(2 851)

(15 796)

(4 905)

7

90

16

1 043

4 465

595

(3 887)

(20 171)

(5 484)

(326)

(277)

(1 121)

(3 561)

(19 894)

(4 363)

Przychody ze sprzedaży
- od jednostek
powiązanych
Przychody ze sprzedaży
produktów
Przychody ze sprzedaży
usług

- od jednostek
powiązanych
Koszt sprzedanych
produktów
8

Koszt sprzedanych usług
Koszt sprzedanych
towarów i materiałów
Zysk (strata)
sprzedaży

brutto

ze

Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe koszty
operacyjne
Udział w zyskach jednostek
rozliczanych metodą praw
własności
Koszty restrukturyzacji
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) na sprzedaży
udziałów/akcji w jednostkach
podporządkowanych
Zysk
(strata)
opodatkowaniem

przed

Podatek dochodowy
Zysk
(strata)
netto
z
działalności kontynuowanej
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Działalność zaniechana
Zysk / strata netto z
działalności zaniechanej
(3 561)

(19 894)

(4 363)

(3 561)

(19 894)

(4 363)

(3 561)

(19 894)

(4 363)

54 000 000

54 000 000

54 000 000

(0,07)

(0,37)

(0,08)

Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych (w szt.)

54 000 000

54 000 000

54 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł)

(0,07)

(0,37)

(0,08)

Zysk (strata) netto
Zysk
(strata)
przypadający:

netto

- akcjonariuszom podmiotu
dominującego
- akcjonariuszom
mniejszościowym
Zysk (strata) netto
(zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji
zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję
zwykłą (w zł)

4.3.

Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów
I kwartał
2015

Inne całkowite dochody

Zysk (strata) netto

Rok 2014 I kwartał
2014

(3 561)

(19 894)

(4 363)

(3 561)

(19 894)

(4 363)

(3 561)

(19 894)

(4 363)

Wycena instrumentów finansowych
Podatek
dochodowy
dotyczący
instrumentów finansowych
Różnice kursowe
zagranicznych

z

przeliczenia

Pozostałe
dochody
opodatkowaniu

wyceny
jednostek

ogółem

Całkowite dochody ogółem

po

przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej
Udziałowcom mniejszościowym
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4.4.

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Not

Wyszczególnienie

Saldo na dzień 01.01.2014roku

a Kapitał
podstawowy

Pozostałe
kapitały

Różnice
kursowe
z
przeliczenia

Niepodzielony
wynik
finansowy

Razem

Udziały
mniejszości

Kapitał
własny
razem

65 880

141 735

(160 897)

46 719

46 719

65 880

141 735

(160 897)

46 719

46 719

(4 363)

(4 363)

(4 363)

(4 363)

(4 363)

(4 363)

(165 259)

42 356

42 356

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2014 roku
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaży:
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
- zyski (straty) uwzględnione w wycenie wartości
bilansowej pozycji zabezpieczanych
Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem samochodu
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2014 roku
Suma zysków i
31.03.2014 roku

strat

ujętych

w

okresie

od

01.01 do

Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)
Podział wyniku finansowego
Saldo na dzień 31.03.2014 roku

65 880

141 735

Saldo na dzień 01.01.2014 roku

65 880

141 735

(160 897)

46 719

46 719

65 880

141 735

(160 897)

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

46 719

46 719

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2014 roku

-

-

Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny

-

-

(19 894)

(19 894)

(19 894)

(19 894)

(19 894)

(19 894)

Inwestycje dostępne do sprzedaży:
- zyski (straty) z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitał własny
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
zyski
(straty)
uwzględnione
bilansowej pozycji zabezpieczanych

w

wycenie

wartości

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem samochodu
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2014 roku
Suma zysków i
31.12.2014 roku

strat

ujętych

w

okresie

od

01.01 do

Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)
Inne
Podział wyniku finansowego
Saldo na dzień 31.12.2014 roku

65 880

141 735

(180 790)

26 825

26 825

Saldo na dzień 01.01.2015 roku

65 880

141 735

(180 790)

26 825

26 825

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości
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Korekta błędu podstawowego
Saldo po zmianach

65 880

141 735

(180 790)

26 824

26 824

(3 561)

(3 561)

(3 561)

(3 561)

(3 561)

(3 561)

23 264

23 264

Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.03.2015 roku
Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny
Inwestycje dostępne do sprzedaży:
- zyski z tytułu wyceny odnoszone na kapitał własny
- przeniesione do zysku (straty) na sprzedaży
Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych:
- zyski (straty) odnoszone na kapitałach własnych
- zyski (straty) przeniesione do wyniku finansowego okresu
zyski
(straty)
uwzględnione
bilansowej pozycji zabezpieczanych

w

wycenie

wartości

Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą
korekty konsolidacyjne związane ze zbyciem Spółki zależnej Eurochem
Zysk netto prezentowany bezpośrednio w kapitale własnym
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.03.2015 roku
Suma zysków i
31.03.2015 roku

strat

ujętych

w

okresie

od

01.01 do

Dywidendy
Wyemitowany kapitał podstawowy
Wyemitowane opcje zamienne na akcje
Zmiana struktury w grupie kapitałowej (nabycia/zbycia)
Inne
Podział wyniku finansowego
Saldo na dzień 31.03.2015 roku

65 880

141 735
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(184 351)

4.5.

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
I kwartał
2015

I kwartał
2014

01-01-2015

01-01-2014

31-03-2015

31-03-2014

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

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

(3 887)

(5 484)

4 345

7 946

3 337

7 368

1 012

574

(4)

4

458

2 462

Amortyzacja wartości niematerialnych
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
trwałych
Amortyzacja
wartości
rzeczowych
i nieruchomości inwestycyjnych

aktywów

trwałych

(Zysk) strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
(Zysk) strata na sprzedaży i wycenie aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży
Zyski (straty) z wyceny nieruchomości inwestycyjnych według
wartości godziwej
(Zyski) straty z tytułu zmiany wartości godziwej
finansowych wykazywanych wg wartości godziwej

aktywów

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych
Koszty odsetek
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Zysk ze zbycia jednostki zależnej
Środki
pieniężne
z
działalności
operacyjnej
uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym

przed

Zmiana stanu zapasów

(82)

Zmiana stanu należności

330

4 050

Zmiana stanu zobowiązań

111

(9 328)

(9 574)

17 340

6 602

(8 149)

(2 155)

6 375

(326)

(1 121)

(1 829)

7 496

Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Środki pieniężne
operacyjnej

wygenerowane

w

toku

działalności

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

Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych

(947)

(472)

Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych
Inne wydatki inwestycyjne
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych
Wydatki
na
do sprzedaży

nabycie

Wpływy ze
do sprzedaży

sprzedaży

aktywów
aktywów

finansowych

dostępnych

finansowych

dostępnych

Wydatki na nabycie aktywów finansowych
przeznaczonych do obrotu
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych
przeznaczonych do obrotu

1 425

Wydatki na nabycie jednostek
o przejęte środki pieniężne)

zależnych

(pomniejszone

Wpływy ze sprzedaży jednostek zależnych i powiązanych
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych
Inne wydatki (dotacje)
Pożyczki udzielone
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych
Otrzymane odsetki
Otrzymane dywidendy
Środki pieniężne
inwestycyjnej

netto

wykorzystane

w

działalności
478

-472

Wpływy netto z tytułu emisji akcji
Nabycie akcji własnych
Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

1 000

Wykup dłużnych papierów wartościowych
Inne wypływy

2

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek

198

231

(12)

(32)

4

(4)

Spłaty kredytów i pożyczek
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
Odsetki zapłacone
Wpływy z dotacji

10 134

Zwrot dotacji

(6 004)

Inne wydatki

(3)

(2)

(5 815)

11 327

(7 167)

18 351

12 596

8 261

Środki pieniężne netto z działalności finansowej
Zmiana
netto
ekwiwalentów

stanu

środków

pieniężnych

i

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
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ich

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

4.6.

5 430

26 612

Skonsolidowane pozycje pozabilansowe
stan na
2015-03-31

stan na
2014-03-31

Pozycje pozabilansowe
w tys. zł
Należności warunkowe

0

0

0

0

0

0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
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Noty objaśniające

4.7.

NOTA NR 1

Zakres zmian wartości środków trwałych
Grunty
własne

Wyszczególnienie

Wartość brutto na początek
okresu

Budynki i
budowle

Urządzenia
techniczne
i maszyny

Środki
transportu

3 283

46 059

382

3 626

Pozostałe
środki
trwałe

695

Środki
trwałe w
budowie

593

Razem

54 638

Zwiększenia, w tym:

620

620

– nabycie

620

620

Zmniejszenia, w tym:

28

28

– likwidacja

28

28

– przemieszczenie wewnętrzne
– inne

– aktualizacja wartości
– sprzedaż
sprzedaż Eurochem
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Wartość
okresu

brutto

na

koniec

3 626

Umorzenie na początek okresu
Zwiększenia

3 283

46 651

382

694

593

55 230

2 024

40 533

193

523

43 273

188

2 994

14

47

3 243

Zmniejszenia, w tym:

28

28

– likwidacja

28

28

– sprzedaż
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Umorzenie na koniec okresu

2 212

43 499

207

570

46 488

3 626

1 259

5 526

189

172

593

11 365

3 626

1 071

3 152

175

125

593

8 742

Odpisy na początek okresu
Wartość
okresu

netto na początek

Odpisy na koniec okresu
Wartość netto na koniec okresu
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NOTA NR 2

Zakres zmian krótkoterminowych aktywów finansowych

Lp.

Wyszczególnienie

Udziały

1.

Wartość na początek okresu

a)

Zwiększenia, w tym:

Akcje

Inne papiery
wartościowe

Udzielone
pożyczki

Inne
długoterminowe
aktywa finansowe

Razem

22 217

22 217

14

14

14

14

2 447

2 447

402

402

2 045

2 045

19 783

19 783

– nabycie
– aport
– aktualizacja wartości
– inne
b)

Zmniejszenia, w tym:
– sprzedaż
– aport
– aktualizacja wartości
– inne
Przemieszczenia

2.

Wartość na koniec okresu

NOTA NR 3

Struktura kosztów finansowych

Lp.

Wyszczególnienie

1. Odsetki

I kwartał 2015

I kwartał 2014

18

20

od pozostałych jednostek

18

20

2. Strata ze zbycia inwestycji

120

3. Aktualizacja wartości inwestycji

888

573

888

573

17

2

1 043

595

a) od jednostek powiązanych
b)

- wycena akcji
4. Inne
Koszty finansowe ogółem
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NOTA NR 4

Struktura przychodów finansowych

Lp.

Wyszczególnienie

I kwartał 2015

1. Odsetki

I kwartał 2014

7

14

7

14

a) od jednostek powiązanych
b)

od pozostałych jednostek

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

2

Przychody finansowe ogółem

7

16

NOTA NR 5

Rozliczenia międzyokresowe i dotacje

Lp.

Wartość na
początek
okresu

Wyszczególnienie

1

Rozliczenia międzyokresowe

a)

długoterminowe

Zwiększenia

Zmniejszenia

Wartość na
koniec okresu

18 108

1 345

10 226

9 227

18 108

1 345

10 226

9 227

dotacje
b)

krótkoterminowe

-

Koszt badania sprawozdań finansowych

-

dotacje

-

inne
Razem
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12

12

17 876

1 146

10 113

8 909

220

199

100

318

18 108

1 345

10 226

9 227

Skrócone
jednostkowe
SKOTAN S.A. wg PSR
5.

sprawozdanie

finansowe

Skrócone sprawozdanie finansowe jednostkowe spółki SKOTAN S.A. za okres sprawozdawczy od
dnia 01.01.2015 roku do 31.03.2015 roku zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o
rachunkowości. Zawiera dane porównawcze za okres od 01.01.2014 roku do 31.03.2014roku,
oraz na dzień 31.12.2014 roku w tym: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w
kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

5.1.

Bilans
stan na dzień
31.03.2015

stan na dzień
31.12.2014

Stan na dzień
31.03.2014

13 609

15 985

39 311

I. Wartości niematerialne i prawne

1 395

1 069

1 138

II. Rzeczowe aktywa trwałe

5 068

7 692

28 114

III. Należności długoterminowe

1 559

1 534

1 451

1 559

1 534

1 451

3 159

3 181

3 325

993

1 015

1 083

2 166

2 166

2 242

2 155

2 155

2 231

2 155

2 155

2 231

11

11

11

2 429

2 509

5 283

2 312

2 389

5 153

117

120

130

28 063

37 591

63 258

1 526

1 443

2

903

1 233

901

Bilans

Aktywa
A. Aktywa trwałe

1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe
1. Nieruchomości
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w
podporządkowanych wyceniane
własności

jednostkach
metodą praw

b) w pozostałych jednostkach
4. Inne inwestycje długoterminowe
V.
Długoterminowe
międzyokresowe
1. Aktywa
dochodowego

z

tytułu

rozliczenia

odroczonego

podatku

2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
1. Od jednostek powiązanych
2. Od pozostałych jednostek
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
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2

2

901

1 231

901

25 304

34 900

60 516

25 304

34 900

60 516

a) w jednostkach powiązanych

95

90

85

19 783

22 217

33 825

5 426

12 593

26 606

330

16

1 839

41 672

53 576

102 569

A. Kapitał własny

23 650

27 139

42 538

I. Kapitał zakładowy

65 880

65 880

65 880

141 582

141 582

141 582

153

153

153

(180 476)

(160 758)

(160 758)

(3 489)

(19 718)

(4 319)

18 022

26 436

60 031

2 069

2 462

4 283

1 758

2 151

4 041

311

311

242

b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
2. Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.
Krótkoterminowe
międzyokresowe

rozliczenia

Aktywa razem

Pasywa

II. Należne wpłaty
(wielkość ujemna)

na

kapitał

zakładowy

III. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
IV. Kapitał zapasowy
V. Kapitał z aktualizacji wyceny
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto
IX. Odpisy z zysku netto
obrotowego (wielkość ujemna)

w

ciągu

roku

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z
dochodowego
2. Rezerwa
podobne

tytułu odroczonego podatku

na

świadczenia

emerytalne

i

długoterminowa

53

53

21

krótkoterminowa

258

258

221

13

52

13

52

6 946

6 074

7 834

6 895

6 074

7 779

798

1 088

231

75

57

52

3. Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
2. Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) inne zobowiązania finansowe

c)

z

tytułu

emisji

dłużnych

papierów
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2 906

wartościowych
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) z tyt. podatków, ceł, ubezp. i innych
świadczeń
g) z tyt. wynagrodzeń
h) inne
3. Fundusze specjalne

4 451

4 122

220

220

1 038

570

301

13

12

4

51

IV. Rozliczenia międzyokresowe

3 668

905

16
55

9 007

17 889

47 862

9 007

17 889

47 862

9 007

17 889

47 862

41 672

53 576

102 569

23 650

27 139

42 538

54 000 000

54 000 000

54 000 000

0,44

0,5

0,79

54 000 000

54 000 000

54 000 000

0,44

0,5

0,79

1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe

Pasywa razem
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
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5.2.

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant
kalkulacyjny)

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

I kwartał 2015

I kwartał 2014

01.01.2015

01.01.2014

31.03.2015

31.03.2014

138

71

54

32

84

39

od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Przychody
materiałów

netto

ze

sprzedaży

towarów

i

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

8

jednostkom powiązanym
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

8

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

130

71

6 044

15 178

(5 914)

(15 107)

3 174

10 320

2 965

10 134

209

186

30

40

D. Koszty sprzedaży
E. Koszty ogólnego zarządu
F. Zysk (strata) ze sprzedaży
G. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
H. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata
trwałych

ze

zbycia

niefinansowych

aktywów

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

30

40

(2 770)

(4 827)

7

16

7

14

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

2

K. Koszty finansowe
I. Odsetki w tym:

1 042

620

17

20

dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji

120

III. Aktualizacja wartości inwestycji

888

598

17

2

(3 805)

(5 431)

(3 805)

(5 431)

(316)

(1 112)

(316)

(1 112)

R. Zysk (strata) netto (N-O-P)

(3 489)

(4 319)

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

(3 489)

(4 319)

54 000 000

54 000 000

(0,06)

(0,08)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
(w szt.)

54 000 000

54 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
zł)

(0,06)

(0,08)

IV. Inne
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
(I+J-K)
M. Wynik
M.II.)

zdarzeń

nadzwyczajnych

(M.I.-

I. Zyski nadzwyczajne
II. Straty nadzwyczajne
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)
O. Podatek dochodowy
część bieżąca
część odroczona
P.
Pozostałe
obowiązkowe
zysku (zwiększenia straty)

zmniejszenia

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

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

5.3.

Zestawienie całkowitych dochodów
I kwartał
2015

Inne całkowite dochody
Zysk (strata) netto

I kwartał
2014

(3 489)

(4 319)

(3 489)

(4 319)

Wycena instrumentów finansowych
Podatek
dochodowy
finansowych

dotyczący

wyceny

instrumentów

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych
Pozostałe dochody ogółem po opodatkowaniu
Całkowite dochody ogółem
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przypadające:
Akcjonariuszom jednostki dominującej

5.4.

(3 489)

(4 319)

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie
zmian
kapitale własnym

I. Kapitał
okresu (BO)

w

I kwartał 2015

rok 2014

I kwartał 2014

01.01.2015

01.01.2014 r.

01.01.2014 r.

31.03.2015

31.12.2014 r.

31.03.2014 r.

własny na początek
27 139

46 857

46 857

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

27 139

46 857

46 857

1. Kapitał zakładowy na początek
okresu

65 880

65 880

65 880

65 880

65 880

65 880

zmiany przyjętych
rachunkowości

zasad

(polityki)

korekty błędów podstawowych

1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
b) zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec
okresu
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy
na początek okresu
2.1. Zmiany należnych
kapitał zakładowy

wpłat

na

a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
2.2. Należne wpłaty na
zakładowy na koniec okresu

kapitał

3. Akcje (udziały) własne na początek
okresu
3.1.
Zmiany
własnych

akcji

(udziałów)

a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
3.1. Akcje (udziały) własne na koniec
okresu
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4. Kapitał
okresu

zapasowy na początek
141 582

141 582

141 582

4.2. Kapitał zapasowy na koniec
okresu

141 582

141 582

141 582

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na
początek okresu

153

153

153

153

153

153

(160 758)

(161 192)

(161 192)

4.1. Zmiany kapitału zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu)
emisji
nominalnej

akcji

powyżej

wartości

z podziału zysku (ustawowo)
z
podziału
zysku
(ponad
wymaganą
ustawowo
minimalną
wartość)
b) zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji
wyceny
a) zwiększenia (z tytułu)
aktualizacja aktywów finansowych
b) zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
korekta
finansowych

aktualizacji

aktywów

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny
na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
na początek okresu
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na
koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na
początek okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek
okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
korekty błędów podstawowych
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
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b) zmniejszenia (z tytułu)
podział wyniku
7.3. Zysk z
koniec okresu

lat

ubiegłych na

7.4. Strata z lat ubiegłych na
początek okresu

160 758

161 192

161 192

160 758

161 192

161 192

434

434

(180 476)

(160 758)

(160 758)

(3 489)

(19 718)

(4 319)

3 489

19 718

4 319

23 650

27 139

42 538

23 650

27 139

42 538

zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
korekty błędów podstawowych
7.5. Strata z lat ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia
ubiegłych do pokrycia

straty

z

lat

19 718

b) zmniejszenia (z tytułu)
7.6. Strata z lat ubiegłych na
koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na
koniec okresu
8. Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
II. Kapitał
okresu (BZ )

własny

na

koniec

III.
Kapitał
własny,
po
uwzględnieniu
proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty)
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5.5.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie
pieniężnych

z

przepływów

I kwartał 2015

I kwartał
2014

01.01.2015

01.01.2014

31.03.2015

31.03.2014

(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto

(3 489)

(4 319)

1 684

11 836

3 281

7 317

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(5)

4

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

1 012

600

Zmiana stanu rezerw

(393)

(890)

Korekty razem
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
podporządkowanych wycenianych metodą praw
własności
Amortyzacja
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Zmiana stanu zapasów

(83)

Zmiana stanu należności

330

4 047

55

(9 303)

(9 115)

18 294

6 602

(8 233)

(1 805)

7 517

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,
wyjątkiem pożyczek i kredytów

z

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
Wpływy

1 425

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:

1 425

w jednostkach powiązanych

1 425

w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
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inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki

973

490

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz
rzeczowych aktywów trwałych

943

472

Na aktywa finansowe, w tym:

30

18

w jednostkach powiązanych

30

18

452

(490)

200

11 365

198

231

Inwestycje
w
nieruchomości
niematerialne i prawne

oraz

wartości

nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne
inwestycyjnej (I-II)

netto

z

działalności

Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do
kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych

1 000

Wpływy z dotacji

10 134

Inne wpływy finansowe

2

Wydatki

6 015

37

12

32

(5)

4

Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z
tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z
finansowego

tytułu

umów

leasingu

Odsetki
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Inne wydatki finansowe (dotacje)

6 004

Inne wydatki finansowe

3

1

(5 815)

11 327

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

(7 167)

18 354

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
w tym:

(7 167)

18 354

12 593

8 252

5 426

26 606

Przepływy pieniężne
finansowej (I-II)

netto

z

działalności

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w
tym:
o ograniczonej możliwości dysponowania

5.6.

Pozycje pozabilansowe
stan na
2015-03-31

Pozycje pozabilansowe

stan na
2014-03-31

w tys. zł
Należności warunkowe

0

0

0

0

0

0

0

0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
urządzenia TP SA
weksle obce
Pozycje pozabilansowe, razem
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Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podpisy wszystkich Członków Zarządu

15.05.2015 r.

15.05.2015 r.

Data

Data

Wioletta Syposz

Marek Pawełczak

imię i nazwisko

imię i nazwisko

Główna Księgowa

Prezes Zarządu

Prokurent
stanowisko/funkcja

stanowisko/funkcja

………………………………………………….

………………………………………………..

podpis

podpis
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