Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.-31.12.2013

1.
SCO-PAK Spółka Akcyjna z siedzibą 00-838 Warszawa, ul. Prosta 28 jest zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000367265. Spółka posiada nadany numer statystyczny REGON 110150964 i numer
ewidencji podatkowej NIP 563-15-88-270.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
- produkcja papieru i tektury
- produkcja wyrobów z tektury
2.

Spółka rozpoczęła swoją działalność 14 lutego 1997r. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

3.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

4.

Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki był jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu pełnił
Grzegorz Pleskot, powołany przez Walne Zgromadzenie na 3-letnią kadencję w dniu 27 sierpnia 2010
roku w akcie przekształcenia „SCO-PAK” spółki z o.o. w spółkę akcyjną. Zgodnie z zapisami § 40
Statutu kadencja Zarządu trwa 3 lata i jest on powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
Zarząd może składać się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych na wspólna kadencję.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, działała
w składzie pięcioosobowym:
- Stefan Kołakowski - Przewodniczący,
- Tadeusz Pleskot – Wiceprzewodniczący,
- Aneta Kazieczko – Sekretarz
- Ewa Pleskot – Członek,
- Marian Olszak - Członek.
Rada Nadzorcza wykonywała swoje zadania statutowe w sposób kolegialny, na posiedzeniach
odbywanych w każdym miesiącu kalendarzowym. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie
powoływała komitetów.
5.
Sprawozdanie nie zawiera danych skonsolidowanych, gdyż w skład jednostki nie wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
6.
Spółka nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym
inwestorem i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7.

W 2013 roku nie miało miejsca sytuacja połączenia spółek, ani w latach ubiegłych.

8.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy. Nie są nam znane okoliczności, które
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez spółkę działalności.
Pomimo trudnej sytuacji finansowej, skutkującej poniesioną stratą, Zarząd nie widzi przesłanek, co do
braku kontynuacji działalności Spółki.
9.
Sprawozdania finansowe nie podlega przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności
danych, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów.
zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej,
10.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach
podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie
finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie.
11.

Polityka rachunkowości Spółki:
Metody i zasady wyceny aktywów:

- wartości niematerialne i prawne wyceniane są na dzień wprowadzenia do ksiąg według cen nabycia,
a na dzień bilansowy pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu
trwałej utraty wartości,
- środki trwałe ewidencjonowane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość
początkowa może być zwiększona z tytułu ulepszenia oraz urzędowej aktualizacji wyceny. Na dzień
bilansowy wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, albo też według wartości
przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej
utraty wartości. Zgodnie z decyzją Zarządu wpisaną do Zakładowego Planu Kont środki trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500 zł są umarzane jednorazowo po ich wydaniu do
użytkowania. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł
amortyzowane są metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się zgodnie z okresem
ekonomicznej użyteczności.
- środki trwałe w budowie - na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych ewidencjonowane są tak
jak środki trwałe, natomiast na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości ogółu kosztów
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy
z tytułu trwałej utraty wartości,
- inwestycje długoterminowe - ewidencjonowane są według ceny nabycia. Na dzień bilansowy
wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w
jednostkach powiązanych wyceniane są według zasady omówionej powyżej.
Inwestycje krótkoterminowe ewidencjonowane są następująco:
- aktywa finansowe - wg cen nabycia, - aktywa pieniężne - wg wartości nominalnej, na dzień
bilansowy:

- aktywa finansowe wyceniane są wg ceny nabycia lub ceny rynkowej w zależności, która jest niższa, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wyceniane są wg wartości nominalnej.
Materiały ewidencjonowane są ilościowo - wartościowo wg rzeczywistych cen nabycia, a na dzień
bilansowy wg ceny nabycia nie wyższej od cen ich sprzedaży netto.
Półprodukty i produkcja w toku oraz wyroby gotowe wyceniane są wg kosztu wytworzenia nie
wyższego od cen ich sprzedaży netto.
Towary przeznaczone do dalszej odprzedaży ewidencjonowane są wg ceny nabycia, a na dzień
bilansowy wg cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto.
Należności i udzielone pożyczki ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy
wg kwoty wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizacyjnych. Rozliczenia
międzyokresowe ewidencjonowane są wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wyceniane są
wg wartości nominalnej pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne.
Zobowiązania ewidencjonowane są wg wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wyceniane są wg
kwoty wymagającej zapłaty.
Wycenę bieżącą rezerw na dzień wprowadzenia do ksiąg dokonuje się wg wiarygodnie oszacowanej
wartości i na dzień bilansowy również wg uzasadnionej wiarygodnie oszacowanej wartości.
Kapitały ewidencjonowane są wg wartości nominalnej i tak też są wyceniane na dzień bilansowy.
Koszty w Spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym.
Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie zakładowego planu kont, wykaz ksiąg rachunkowych,
system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią
odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.

12.

Przyjęte kursy walutowe wymiany PLN na EUR w sprawozdaniu finansowym za 2013 rok:

Powyższe dane finansowe za lata 2013 i 2012 roku zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad:
poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia
2013 roku - 4,1472 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 PLN/EUR
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego
( od stycznia do grudnia 2013 roku - 4,2110 PLN/EUR ) oraz ( od stycznia do grudnia 2012 roku 4,1736 PLN/EUR )
13. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR:

WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i
materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

w tys. zł
01.0101.0131.12.2013 31.12.2012

w tys. EUR
01.0101.0131.12.2013 31.12.2012

36 352

52 108

8 633

12 485

-5 183

7 266

-1 231

1 741

III. Zysk (strata) brutto

-13 998

889

-3 324

213

IV. Zysk (strata) netto

-14 843

963

-3 525

231

6 497

13 667

1 543

3 275

-21 686

-21 384

-5 150

-5 124

15 782

960

3 748

230

593

-6 757

141

-1 619

IX. Aktywa, razem

132 932

124 096

32 053

30 355

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem

107 807

84 129

25 995

20 578

XI. Zobowiązania długoterminowe

76 616

9 122

18 474

2 231

XII. Zobowiązania krótkoterminowe

21 588

65 622

5 205

16 052

XIII. Kapitał własny

25 125

39 967

6 058

9 776

XIV. Kapitał zakładowy

11 837

11 837

2 854

2 895

XV. Liczba akcji (w szt.)

47 350 000

47 350 000

47 350 000

47 350 000

-0,31

0,02

-0,07

0,00

-0,31

0,02

-0,07

0,00

0,53

0,84

0,13

0,21

0,53

0,84

0,13

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
zł/EUR)
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w
zł/EUR)
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
akcję (w zł/EUR)

14.
Nie występują różnice w wartości ujawnionych danych finansowych oraz nie występują
istotne różnice dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia
o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

