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Raport OkresowySpółki Ecotech Polska S.A. z siedzibą  

w Warszawie 

 

za II kwartał 2013 roku 

 
 

obejmujący okres od 01.04.2013 r. do 30.06.2013r. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raport za II kwartał 2013 roku został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz w oparciu 

o § 5 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje 

bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku 

NewConnect. 
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I. Ogólny zarys działalności Spółki 

 
 
 

Spółka  Ecotech  Polska  S.A.  zajmuje  się  implementacją  innowacyjnych  rozwiązao  technicznych  w 

inżynierii środowiska. 

 

Bazową technologią opracowaną przez Spółkę i zgłoszoną do ochrony patentowej w UE i USA jest 

technologia EnviroMix®. Jest to technologia stabilizacji przemysłowych odpadów niebezpiecznych. W 

odróżnieniu od tradycyjnych metod stabilizacji opartych na działaniu cementu i wapna technologia 

opracowana przez Spółkę charakteryzuje się niespotykaną dotychczas efektywnością w odniesieniu 

do większego zakresu odpadów. Ponadto, w przeciwieostwie do innych metod, technologia wyróżnia 

się  długookresowym  bezpieczeostwem  dla  środowiska.  Technologia  EnviroMix®  znajduje  się  w 

europejskich   bazach  technologii  innowacyjnych,  jak  także  jest  objęta  rządowym  programem 

wspierania transferu polskich technologii GreenEvo. 

Z uwagi na  unikalnośd  rozwiązania  technologicznego  Spółka od  momentu  powstania  działa  jako 

Spółka „born global”. Jednoetapowy proces unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zachodzący 

w  temperaturze  otoczenia  i  nie  wymagający  specjalistycznej  instalacji  a  tym  samym  wysokich 

kosztów inwestycyjnych od momentu powstania cieszy się ogromnym zainteresowaniem na świecie 

nie tylko wśród spółek prywatnych  (firmy zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów, spalarnie, 

rafinerie, huty, kopalnie itd.) ale jest  także przedmiotem zainteresowania w zakresie realizacji 

projektów  rządowych (projekty związane z nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiskowymi). 
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II. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013 roku 

Tabela 1. Wybrane jednostkowe pozycje rachunku zysków i strat Emitenta [PLN] 

Pozycje 01.04-30.06.2012 01.04-30.06.2013 

Przychody ze sprzedaży - 350,00 

Amortyzacja -74 075,25  212 798,13 

Zysk/strata na sprzedaży - -299 034,69 

Zysk/strata na dział. gosp. -74 075,25 -321 055,48 

Zysk/strata brutto -74 075,25 -321 055,48 

Zysk/strata netto - -321 055.48 

 

 

Tabela 2. Wybrane jednostkowe pozycje bilansu Emitenta [PLN]. 

Pozycje na 30.06.2012 na 30.06.2013 

Kapitał własny 16 995 846,51 14 972 812,22 

Należności długoterminowe - - 

Należności krótkoterminowe 59 550,54 54 151,12 

Środki pieniężne 133 580,08 18 718,15 

Zobowiązania długoterminowe - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 18 763,66 551 138,52 
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III. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które 

miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 
 
 

Zarząd Spółki informuje, iż na wynik finansowy za II kwartał 2013 r. miały wpływ przede wszystkim 

wydatki związane z funkcjonowaniem Spółki. 

 
 

IV. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie   

objętym raportem Emitent podejmował w obszarze

 rozwoju prowadzonej działalności 

 
W okresie sprawozdawczym Emitent opublikował następujące raporty bieżące: 

 

09.04.213 – Raport miesięczny za marzec 2013 

10.04.2013 – Wybór audytora sprawozdania finansowego za rok 2012 

14.05.2013 – Raport miesięczny za kwiecieo 2013 

14.05.2013 – Raport za I kwartał 2013 

29.05.2013 – Raport roczny za 2012 

10.06.2013 – Zwołanie WZA 

17.06.2013 – Raport miesięczny za maj 2013 
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V. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania 

publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 

2013 rok 

Spółka nie przekazywała dotychczas do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych 

na rok 2013,  wobec czego nie przekazuje się do publicznej wiadomości stanowiska Zarządu 

Spółki odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na 2013 

rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie okresowym. 

 

 

VI. Informacja na temat grupy kapitałowe emitenta na ostatni 

dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 
 

VII. Informacja na temat sporządzania skonsolidowanych 

sprawozdań finansowych w przypadku tworzenia przez 

emitenta grupy kapitałowej 

 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 
 

VIII. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze 

wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień 

sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu. 

 
Spółka Ecotech Polska Sp. z.o.o. 92,8%. 

  
 

Dominik Z. Wojewódka 
 

Prezes Zarządu Ecotech Polska S.A. 
 

 


