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PROFIL DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

Baltic Ceramics Investments S.A. jest spółką realizującą inwestycję polegającą na budowie 

pierwszej w Europie fabryki proppantów ceramicznych poprzez zależną spółkę celową Baltic 

Ceramics S.A. 

 

Obecnie Emitent posiada 100% akcji spółki Baltic Ceramics S.A. i jest to jedyna inwestycja 

realizowana przez Emitenta. Przedsiębiorstwo koncentruje się na rozwoju produkcji 

proppantów ceramicznych, produktów niezbędnych przy wydobywaniu gazu i ropy ze złóż 

niekonwencjonalnych, i coraz powszechniej ze złóż konwencjonalnych. Posiadając wiedzę 

i doświadczenie w zakresie technologii wytwarzania i przetwórstwa wyrobów z ceramiki  

i materiałów ogniotrwałych, Emitent aktywnie uczestniczy w budowaniu strategii biznesowej  

i produktowej Baltic Ceramics S.A. 

 

W najbliższych latach Baltic Ceramics Investments S.A. zamierza rozwijać projekt Baltic 

Ceramics S.A., który w ocenie Zarządu pozwoli na osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu 

z inwestycji, przy jednoczesnej kontroli poziomu ryzyka. Ryzyko to będzie obniżane poprzez 

stały monitoring realizacji projektu, w którym aktywnie będą uczestniczyć członkowie Rady 

Nadzorczej Emitenta, posiadający duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu inwestycji 

 

Emitent planuje też korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotów zewnętrznych, 

współpracujących na stałe z Emitentem w zakresie m.in. doradztwa finansowego, 

podatkowego, prawnego i technologicznego. 
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ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU 

RAPORTU 

1.1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami Ustawy 

o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 2009 

roku) [„Ustawa”] oraz na podstawie Uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia Polityki 

Rachunkowości. 

 

1.2. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne,  

że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 

bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych 

i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym 

wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne 

i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności.  

 

1.3. Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia pomniejszonych 

o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione  

po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 

eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 

poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie 

oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego 

ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość 

początkową środka trwałego. 

Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi 

ich ekonomicznej użyteczności. Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej  

to znaczy poniżej 3,5 tys. PLN odnoszone są jednorazowo w koszty. 

Dla celów podatkowych Spółka stosuje stawki podatkowe zgodnie z Ustawą o podatku 

dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654). 
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1.4. Środki trwałe w budowie 

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających 

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, 

pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych 

w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są 

amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

 

1.5. Inwestycje w aktywa finansowe 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach 

rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, 

jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji są nieistotne. Cena nabycia jest  

to wartość godziwa poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników 

majątkowych. 

Akcje, notowane na rynku papierów wartościowych, wyceniane są według wartości godziwej 

(cenach rynkowych), z odniesieniem różnic w stosunku do poprzedniej wyceny na kapitał  

z aktualizacji wyceny.  

Skutki przeszacowania aktywów finansowych do wartości godziwej, powodujące wzrost ich 

wartości do poziomu cen rynkowych zwiększać będą kapitał z aktualizacji wyceny. Natomiast 

w przypadku obniżenia ich ceny rynkowej w pierwszej kolejności różnice pokrywać się będzie  

z poprzednio ustalonej nadwyżki ceny rynkowej nad ceną nabycia, ujętej w kapitale  

z aktualizacji wyceny. Jeżeli jej nie było lub nie wystarczy na pokrycie zmniejszenia wartości 

inwestycji, to odpisuje się ją w pozostałe koszty finansowe. Wzrost wartości danego aktywa 

bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów 

finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów, jako przychody finansowe.  

Jeżeli posiadane aktywa finansowe nie są notowane na rynku lub rynek przestał być aktywny 

wówczas Spółka wycenia akcje w cenie nabycia i ocenia czy nastąpiła utrata ich wartości. 

Różnica między wyższą ceną nabycia, a niższą cena rynkową obciąża koszty finansowe (nie są 

to koszty podatkowe). Jeżeli wartość niesprzedanych aktywów finansowych wzrośnie  

to zwiększy on wartość księgową aktywów, ale tylko do wysokości ceny nabycia i odniesiona 

zostanie na przychód finansowy (przychód niepodatkowy) 

Jeżeli aktywa finansowe są długoterminowe i nie posiadają terminu wykupu zaliczać się będą 

do aktywów dostępnych do sprzedaży i wyceniane będą w wartości godziwej. Skutki 

odnoszone będą na wynik finansowy. 

Jeżeli jednak ustalenie w sposób wiarygodny wartości godziwej nie będzie możliwe,  

to wyceniać się je będzie w cenie nabycia z uwzględnieniem trwałej utraty wartości. 

Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych 

dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego. 
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1.6. Należności krótko- i długoterminowe 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 

aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa 

ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość 

należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 

finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizujące ich wartość.  

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 

aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 

1.7. Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie  

przy zastosowaniu kursu NBP obowiązującego w dniu poprzedzającego dzień zawarcia 

transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym danej transakcji kontrakcie terminowym 

typu „forward”. 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP. Powstałe z przeliczenia 

różnice kursowe ujmowane są w odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów 

finansowych. 

 

1.8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu 

zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.  

 

1.9. Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 

okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są 

w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

 

1.10. Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są 

ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.  

W przypadku wykupu akcji, kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny i jest wykazywana 

w bilansie w pozycji akcji własnych.  
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1.11. Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek wynikający ze 

zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego 

obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, 

oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  

 

1.12. Kredyty bankowe i pożyczki  

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, 

stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania 

kredytu / pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań 

przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, przy 

zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania przeznaczone do obrotu są 

wyceniane według wartości godziwej. Zysk lub strata z tytułu przeszacowania do wartości 

godziwej są ujmowane w rachunku zysków i strat bieżącego okresu. 

 

1.13. Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu  

lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres 

budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów,  

jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. 

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

1.14. Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 

korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 

 

1.15. Sprzedaż towarów i produktów 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 

własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują 

należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 

1.16. Świadczenie usług 

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia 

usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można 

wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody  

ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. 
 

1.17. Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu 

efektywnej stopy procentowej), jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 
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BILANS NA DZIEŃ 31.03.2014 ROKU 

 

AKTYWA [w zł] 31.03.2014 31.03.2013 

A.  AKTYWA TRWAŁE 762 463,00 3 082 593,00 

I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

II.  Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 12 375,00 

III.  Należności długoterminowe 0,00 2 906 559,00 

IV.  Inwestycje długoterminowe 106 005,00 134 596,00 

V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 656 458,00 29 063,00 

B.  AKTYWA OBROTOWE 39 787 797,00 569 600,00 

I.  Zapasy 218 730,00 0,00 

II.  Należności krótkoterminowe 869 111,00 266 762,00 

III.  Inwestycje krótkoterminowe 38 675 006,00 302 598,00 

IV.  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24 950,00 240,00 

SUMA AKTYWÓW 40 550 260,00 3 652 193,00 

 

PASYWA [w zł] 31.03.2014 31.03.2013 

A.  KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 37 292 462,00 3 452 534,00 

I.  Kapitał (fundusz) podstawowy 4 359 506,00 602 533,00 

II.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

III.  Udziały (akcje)  własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

IV.  Kapitał (fundusz) zapasowy 32 885 445,00 2 756 128,00 

V.  Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

VI.  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 

VII.  Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 

VIII.  Wynik finansowy netto roku obrachunkowego 47 511,00 93 873,00 

IX.  Odpisy z  zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 

B.  ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 257 798,00 199 659,00 

I.  Rezerwy  na zobowiązania 903 447,00 42 689,00 

II.  Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

III.  Zobowiązania krótkoterminowe 2 354 351,00 156 970,00 

IV.  Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

SUMA PASYWÓW 40 550 260,00 3 652 193,00 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2014 - 31.03.2014 
 

 [w zł] 
01.01.2014 - 
31.03.2014 

01.01.2013 - 
31.03.2013 

A.  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 60 000,00 66 000,00 

      I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 60 000,00 66 000,00 

      II.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 

B.  Koszty sprzedanych produktów,  towarów i materiałów, w tym: 0,00 0,00 

      I.  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług 0,00 0,00 

      II.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C.  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 60 000,00 66 000,00 

D.  Koszty sprzedaży 0,00 0,00 

E.  Koszty ogólnego zarządu 51 375,00 46 022,00 

F.  Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 8 625,00 19 978,00 

G.  Pozostałe przychody operacyjne 134 596,00 0,00 

      I.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

      II.  Dotacje 0,00 0,00 

      III.  Inne przychody operacyjne 134 596,00 0,00 

H.  Pozostałe koszty operacyjne 0,00 1 127,00 

      I.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

      II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

      III.  Inne koszty operacyjne 0,00 1 127,01 

I.  Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 143 221,00 18 851,00 

J.  Przychody finansowe 33 517,00 103 573,00 

      I.  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

      II.  Odsetki, w tym: 33 517,00 8 573,00 

      III.  Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 95 000,00 

      IV.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

      V.  Inne 0,00 0,00 

K.  Koszty finansowe 137 302,00 1 714,00 

      I.  Odsetki, w tym: 2 707,00 1 714,00 

      II.  Strata ze zbycia inwestycji 134 595,00 0,00 

      III.  Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

      IV.  Inne 0,00 0,00 

L.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K) 39 436,00 120 710,00 

M.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.) 0,00 0,00 

      I.  Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

      II.  Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

N.  Zysk (strata) brutto (L+M) 39 436,00 120 710,00 

O.  Podatek dochodowy -8 075,00 26 837,00 

P.  Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 

R.  Zysk (strata) netto (N–O–P) 47 511,00 93 873,00 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2014 - 

31.03.2014 

 

[w zł] 
01.01.2014 

- 
31.03.2014 

01.01.2013 
- 

31.03.2013 
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35 972 352,00 3 358 661,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach 35 972 352,00 3 358 661,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 37 292 461,00 3 452 534,00 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 
37 292 461,00 3 452 534,00 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2014 - 31.03.2014 

 

 [w zł] 

01.01.2014 01.01.2013 

- - 

31.03.2014 31.03.2013 

A.  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I.  Zysk (strata) netto 47 511,00 93 873,00 

II.  Korekty razem -140 646,00 -754 418,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) -93 135,00 -660 545,00 

B.  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I.  Wpływy 1,00 600 000,00 

II.  Wydatki 0,00 0,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1,00 600 000,00 

C.  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I.  Wpływy 1 272 598,00 51 187,00 

II.  Wydatki 1 071 505,00 0,00 

III.  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 201 093,00 51 187,00 

D.  Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 107 959,00 -9 358,00 

E.  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 107 959,00 -9 358,00 

F.  Środki pieniężne na początek okresu 6 588,00 19 815,00 

G.  Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 114 547,00 10 457,00 
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CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA  

W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH 

CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, 

MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI  

 

W I kwartale 2014 roku spółka Baltic Ceramics Investments S.A. osiągnęła przychody  

ze sprzedaży w wysokości 60 tys. zł, a koszty ogólnego zarządu wyniosły 51 tys. zł,  

przy 46 tys. zł w poprzednim roku obrotowym. 

Podstawowe przychody Spółki są związane w opłatą za zarządzanie Baltic Ceramics S.A., która 

stanowi około 0,60% wartości udziałów tej spółki na koniec 2013 roku. Środki z wpływów  

te przeznaczone są przede wszystkim na sfinansowanie kosztów prawnych, korporacyjnych, 

kosztów związanych z notowaniami akcji Baltic Ceramics Investments S.A. oraz marketingiem 

spółki celowej. 

Wykazana strata ze zbycia inwestycji w wysokości 134 tys. zł związana jest ze sprzedażą 

udziałów w spółce Locitech sp. z o.o. Transakcja ta jest skutkiem strategii Spółki przyjętej 

w IV kwartale 2013 roku, która zakłada koncentrację działań związanych z zarządzaniem  

i rozwojem kluczowej inwestycji, w której posiada 100,00%, tj. spółką Baltic Ceramics S.A. 

W I kwartale 2014 Emitent nie dokonał wyceny posiadanego pakietu akcji spółki Baltic 

Ceramics S.A. Ostatnia wycena przeprowadzona została na koniec roku obrotowego 2013. 

Zysk netto Emitenta w I kwartale 2014 roku wyniósł 47 511,00 zł. Dla porównania w I kwartale 

poprzedniego roku obrotowego Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 93 873,00 zł. 

 

STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH 

PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW 

ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM  

 

W roku obrotowym 2013 Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz 

wyników finansowych. 

 

 

OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ 

HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI 
 

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji dotyczących opisu planowanych 

działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (o którym mowa w §10 pkt 13a 

Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu). 

 



 Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna 

Raport okresowy za I kwartał 2014 roku 
 

14 

 

INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA, W TYM W ZAKRESIE 

WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 
 

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. od IV kwartału 2013 roku realizuje strategię rozwoju 

Spółki koncentrującą się na budowaniu fabryki proppantów ceramicznych niezbędnych  

do wydobywania gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych w spółce celowej Baltic 

Ceramics S.A. Emitent aktywnie poszukuje innych rozwiązań, usług i materiałów, oferowanych 

jako komplementarne do produktów sprzedawanych przez Baltic Ceramics S.A.  

Emitent koncentruje się na rozwoju kluczowych obszarów związanych z pozyskaniem 

technologii, finansowania i marketingiem spółki Baltic Ceramics S.A., osiągając na tych polach 

szereg sukcesów w I kwartale 2014 roku. 

 

ROZWÓJ PROJEKTU BALTIC CERAMICS S.A. 
 

 40,2 MLN ZŁ ŁĄCZNIE DOTACJI PRZYZNANYCH NA FINANSOWANIE PROJEKTU 

Do dnia publikacji niniejszego raportu Baltic Ceramics S.A., m.in. dzięki wsparciu Emitenta, 

pozyskała kolejne dwie dotacje o łącznej wartości blisko 40,2 mln złotych.  

W dniu 02 stycznia 2014 roku projekt Baltic Ceramics S.A. o wartości 7 075 820,00 zł złożony 

w konkursie zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 

przedsięwzięcia pilotażowego pn. „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali 

demonstracyjnej Demonstrator+” uzyskał rekomendację do dofinansowania. 

11 kwietnia 2014 roku została podpisana ostatecznie umowa na realizację projektu pn. „Linia 

pilotażowa do produkcji lekkich proppantów ceramicznych i testowanie produktu w warunkach 

rzeczywistych”. Spółka Baltic Ceramics w ramach tego podjęła działania związane z zakupem 

maszyn i urządzeń, aby uruchomić pilotażową linię produkcyjną proppantów ceramicznych. 

Uruchomienie tej linii umożliwi spółce przygotowywanie i wprowadzanie do produkcji nowych 

rodzajów proppantów ceramicznych w ilościach zezwalających na przeprowadzanie prób 

szczelinowania z ich wykorzystaniem w warunkach rzeczywistych.  

W dniu 06 maja 2014 roku spółka Baltic Ceramics S.A. otrzymała informację o otrzymaniu 

rekomendacji do udzielenia dofinansowania projektu o wartości 33 106 220,00 zł, 

pn. „Budowa zakładu oraz wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji proppantów 

ceramicznych” w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Środki z pozyskanie z dotacji będą wykorzystane na finansowanie przede wszystkim linii 

produkcyjnych zakładu produkcji proppantów ceramicznych oraz prac budowlano-

montażowych związanych z jego budową. 
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 7,0 MLN ZŁ DOTACJI WNIOSKOWANEJ W RAMACH PROJEKTU „BLUE GAS II - POLSKI GAS 

ŁUPKOWY” 

W dniu 26 lutego 2014 roku Baltic Ceramics S.A. podpisała umowę konsorcjum na realizację 

projektu pt. „Opracowanie systemu IT do zarządzania i analizy wieloźródłowych danych 

z pomiarów złóż zawierających węglowodory, celem zwiększenia efektywności procesu 

szczelinowania przy wydobyciu, ze szczególnym uwzględnieniem skał łupkowych”. 

Projekt został zgłoszony do dofinansowania w ramach II edycji konkursu „Blue Gas - Polski Gaz 

Łupkowy”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Możliwa  

do otrzymania wysokość dofinansowania wynosi 7 mln zł. Na dzień publikacji niniejszego 

raportu wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do oceny 

merytorycznej. 

Partnerami Baltic Ceramics S.A. są jednostki badawczo-rozwojowe, WCB EIT+ sp. z o.o.,  

które posiada unikalnie w skali Polski wyposażone kompleksowo laboratoria  

bio- i nanotechnologiczne oraz VRATIS sp. z o.o., specjalizująca się w opracowywaniu 

algorytmów na potrzeby analizy obrazów w przemyśle, medycynie i biologii. 

W ramach projektu zostanie wykonany system informatyczny, który pozwoli na badanie 

geologii skał ropo- i gazonośnych oraz optymalizację procesu szczelinowania i zmniejszenie 

jego wpływu na środowisko naturalne dzięki odpowiedniemu zastosowaniu proppantów 

ceramicznych. 

 

 ROZMOWY Z POTENCJALNYM INWESTOREM STRATEGICZNYM BALTIC CERAMICS S.A. 

Emitent wspólnie z IndygoTech Minerals S.A. kontynuuje rozmowy w ramach umowy „Term 

Sheet” celem pozyskania inwestora strategicznego dla Baltic Ceramics S.A. W ramach szeregu 

przeprowadzonych spotkań omawiane są kolejne pola i możliwości współpracy. 

 

 WZROST ZATRUDNIENIA W BALTIC CERAMICS S.A. 

Spółka do dnia publikacji niniejszego raportu zwiększyła zatrudnienie w siedzibie spółki  

do 9 osób. Emitent przewiduje dalszy wzrost zatrudnienia w Baltic Ceramics w związku 

z przygotowaniem i budową zakładu proppantów ceramicznych oraz zaplecza 

administracyjnego niezbędnego dla wsparcia realizacji tej budowy. 

Baltic Ceramics, wynajął na 3 lata, w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy budynek,  

w którym mieszczą się biura oraz rozbudowywane laboratorium badawczo-rozwojowe.  

W przyszłości laboratorium powinno stać się najbardziej zaawansowanym technologicznie 

laboratorium wysokich technologii ceramicznych w tej części Europy. Zarząd Baltic Ceramics 

Investments prowadzi obecnie rozmowy z głównym akcjonariuszem IndygoTech Minerals na 

temat sposobu zagospodarowania wiedzy jaka powstaje dzięki prowadzonym programom 

badawczym.  
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 WKOPANIE KAMIENIA WĘGIELNEGO POD BUDOWĘ ZAKŁADU PRODUKCJI 

PROPPANTÓW CERAMICZNYCH 

11 kwietnia 2014 roku nastąpiło oficjalne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę 

zakładu produkcyjnego Baltic Ceramics S.A.  

Rozpoczęcie prac budowlanych jest zaplanowane na koniec II kwartału 2014 roku,  

a ich zakończenie oraz uruchomienie linii produkcyjnych planowane jest na II półrocze 

2015 roku.  

Linie produkcyjne mają być umieszczone w budynkach opartych na lekkich konstrukcjach 

stalowych. Instalacja kluczowych oraz wielkogabarytowych maszyn i urządzeń produkcyjnych 

ma rozpocząć się w I kwartale 2015 roku.  

Realizacja budowy zakładu produkcji proppantów ceramicznych będzie zsynchronizowana 

z harmonogramem zaliczek i refundacji kosztów stanowiącym element uzyskanej dotacji  

ze środków unijnych w wysokości 33,1 mln zł. 

 

 ROZPOCZĘCIE PROCEDUR PRZETARGOWYCH DOTYCZĄCYCH ZAKUPU LINII 

PRODUKCYJNYCH I BUDOWY ZAKŁADU PRODUKCJI PROPPANTÓW CERAMICZNYCH 

Ponadto w I kwartale br. spółka Baltic Ceramics S.A. rozpoczęła procedury związane 

z realizacją zapytań ofertowych obejmujących budowę i wyposażenie zakładu produkcyjnego, 

zgodnie z opracowanym ciągiem technologicznym. Zaproszono do składania ofert między 

innymi na wybór:  

 generalnego wykonawcy budowy zakładu produkującego proppanty ceramiczne wraz 

z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, 

 dostawcy kompletnej linii technologicznej wstępnego przygotowania surowców, 

 dostawcy nowej linii granulacji mechanicznej, 

 dostawcy nowej suszarni, która jest elementem linii produkcyjnej. 

Wybór wszystkich dostawców oraz generalnego wykonawcy związany z wymogami 

podpisanych umów dotacyjnych oraz przyjętym harmonogramem budowy zakładu 

produkcyjnego. 

 

 PREZENTACJA PROJEKTU BALTIC CERAMICS NA PROPPANTS SUMMIT 2014 W HOUSTON 

W marcu 2014 roku Prezes Zarządu prezentował projekt Baltic Ceramics na Szczycie Branży 

Proppantów („Proppants Summit”), która co roku odbywa się w Houston, w stanie Teksas w 

USA. Tematem przewodnim tegorocznego szczytu było „Rationalizing Proppants 2014: 

Delivering Maximum Value at Minimum Costs”. Projekt Baltic Ceramics był prezentowany pn.: 

„Planning and Partnering Across the Supply Chain to Improve Efficiencies and Reduce Costs”. 

W prezentacji przedstawiono uczestnikom szczytu zasady budowy przewag konkurencyjnych 

Baltic Ceramics w oparciu o niskokosztową technologię produkcji oraz związanych z logistyką 

sprzedaży proppantów ceramicznych. 
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Warto zaznaczyć, iż w Szczycie wzięło udział wielu potencjalnych klientów spółki  

z perspektywicznych i szybko rosnących rynków z całego świata, którzy zainteresowani są 

stałymi zakupami proppantów ceramicznych wysokiej jakości. 

 

 PIERWSZE SEMINARIUM DOTYCZĄCE GAZU ŁUPKOWEGO DLA POLSKIEGO RYNKU 

KAPITAŁOWEGO 

W dniu 31 marca 2014 roku Baltic Ceramics Investments S.A. zorganizowała pierwsze 

seminarium w Warszawie pod tytułem: „Gaz Łupkowy w Polsce. Perspektywy” zapraszając  

do przedstawienia swoich opinii przedstawicieli środowiska nafty i gazu w Polsce;  Panów  

prof. Jana Lubasia oraz dr Marka Czupskiego z Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie, Pana 

Parkera Snyder, Prezesa Poland Shale Coalition, Pana Larsa Hübert geologa z San Leon Energy 

plc oraz Pana Dariusza Janusa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej  Baltic Ceramics 

Investments S.A. i jednocześnie Prezesa IndygoTech Minerals S.A.  

Seminarium było przygotowane z myślą o inwestorach z polskiego rynku kapitałowego,  

którzy interesują branżą wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce 

lub prowadzących działalność bezpośrednio związaną z tą branżą. Inwestorzy szukają 

informacji z pierwszej ręki od przedstawicieli z branży oil&gas oraz organizacji i instytutów 

związanych z tą branżą w Polsce. Z tego punktu widzenia seminarium było dla nich szansą,  

aby spełnić ich oczekiwania.  

Pozytywny odbiór pierwszego seminarium zachęcił Baltic Ceramics Investments S.A.  

do zorganizowania pod egidą Wiadomości Naftowych i Gazowniczych, kolejnego seminarium, 

tym razem nieco szerszego zarówno pod kątem słuchaczy ja i prelegentów, które planowane 

jest na dzień 20 maja 2014 roku. Wyniki tego seminarium będą szerzej prezentowane,  

gdyż do udziału zostaną zaproszeni przedstawiciele mediów i wybranych funduszy 

inwestycyjnych.  

 

ZMIANY W ZAKRESIE STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 

W I kwartale 2014 roku nie nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Emitenta. 

W dniu 20 stycznia 2014 roku w związku z upływem kadencji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza 

Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Piotra Woźniaka na Prezesa Zarządu na kolejną 

trzyletnią kadencję. 
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SUBSKRYPCJA PRYWATNA AKCJI SERII L I PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 

W I kwartale 2014 roku zakończona została prywatna subskrypcja akcji serii L, w ramach której 

zostało objętych 1 735 763 akcji serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Zakończenie 

subskrypcji nastąpiło w dniu 18 lutego 2014 roku. Akcje serii L zostały objęte po cenie 

emisyjnej wynoszącej 2,80 zł za każdą akcję. W ramach subskrypcji zawarto 12 umów objęcia 

akcji serii L, 3 z osobami prawnymi i 9 z osobami fizycznymi. 

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę: 4 860 136,40 zł. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii L nastąpiła w dniu 06 marca 2014 

roku. 

 

EMISJA AKCJI SERII M 
W dniu 16 kwietnia 2014 roku Uchwałą nr 19 ZWZ Baltic Ceramics Investments zdecydowało 

o podwyższeniu kapitału akcyjnego spółki w ramach oferty otwartej, w drodze emisji  

do 3 660 000 akcji serii M, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 

Spółki. 

Emitent planuje pozyskać z oferty publicznej akcji serii M środki do kwoty równoważnej 

wartości 2,5 mln euro. 

Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji na finansowanie strategii rozwoju, 

w tym głównie na zwiększenie kapitału obrotowego spółki celowej Baltic Ceramics S.A.,  

co w połączeniu z przyznanymi tej spółce dotacjami umożliwi zrealizowanie budowy fabryki 

proppantów ceramicznych w Lubsku. 

Funkcję Oferującego akcje nowej emisji w planowanej publicznej ofercie akcji pełnić będzie 

Biuro Maklerskie Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. 

 

WEJŚCIE W SKŁAD INDEKSU NAJBARDZIEJ PŁYNNYCH SPÓŁEK NA NEWCONNECT 
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w komunikacje z dnia 14 marca 

2014 roku poinformował, że po sesji w dniu 21 marca 2014 roku zostanie przeprowadzona 

kwartalna weryfikacja portfela NCIndex30. 

NCIndex30 powstał w pierwszej połowie 2013 roku w efekcie zmian w regulacjach rynku 

NewConnect, które wprowadziła Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

w celu podwyższenie jakości i bezpieczeństwa obrotu na tym rynku. NCIndex30 zrzesza 

największe i najbardziej płynne spółki z tego rynku i cieszy się ogromną popularnością wśród 

inwestorów. 
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OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Na dzień 31 marca 2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiadał 

ponad 20% akcji w kapitale zakładowym następujących podmiotów: 

 

 BALTIC CERAMICS S.A.  

Spółka z siedzibą w Lubsku. Działa w sektorze oil&gas. Na dzień publikacji niniejszego raportu 

Emitent posiada 100,00% udziału w kapitale zakładowym spółki i dają prawo do 100,00% 

głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Baltic Ceramics S.A.  

 
 
 
WSKAZANIE PRZYCZYN I PODSTAWY PRAWNEJ NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Konsolidacja sprawozdania finansowego spółki Baltic Ceramics S.A nie została dokonana  

na podstawie zapisów art. 57 pkt 1 Ustawy o Rachunkowości. Aktywo to jest ujmowane  

w księgach rachunkowych Emitenta jako aktywo krótkoterminowe, poddawane okresowej 

wycenie. 
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INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA 

  

Na dzień przekazania niniejszego raportu struktura własnościowa w Spółce kształtowała się 

następująco: 

 

Akcjonariat Spółki na dzień 14 maja 2014 roku 

Akcjonariusz Liczba akcji 
Udział w kapitale 

zakładowym 

Udział w liczbie 

głosów na WZ 

IndygoTech Minerals S.A. 21 402 300 49,09% 49,09% 

LZMO S.A. 15 000 000 34,41% 34,41% 

Piotr Woźniak 161 667 0,37% 0,37% 

Pozostali 7 031 096 16,13% 16,13% 

RAZEM 43 595 063 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 

 
 

 

Akcjonariat Spółki na dzień 14 maja 2014 roku 

 
Źródło: Emitent 

 

 
  

48,91% 

34,28% 

0,37% 

16,44% 

IndygoTech Minerals S.A. LZMO S.A. Piotr Woźniak Pozostali
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ZMIANY W STRUKTURZE AKCJONARIATU 

W I kwartale 2014 roku zaszły następujące zmiany w strukturze właścicielskiej Emitenta: 

 Spółka LOCK RIVER HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr przesłała 

zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przez LOCK RIVER HOLDINGS 

LIMITED udziału w ogólnej liczbie głosów o 1,35%, które nastąpiło w wyniku w wyniku 

rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 3 234 186,00 zł do kwoty 4 185 930,00 zł. 

Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego LOCK RIVER HOLDINGS 

LIMITED posiadała 1 925 000 akcji Spółki, które stanowiły 5,95% kapitału zakładowego 

oraz uprawniały do 1 925 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego LOCK RIVER HOLDINGS 

LIMITED. posiada 1 925 000 akcji Spółki, które stanowią 4,60% kapitału zakładowego 

oraz uprawniają do 1 925 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 Spółka GLAHOM INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Limassol, Cypr przesłała 

zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego przez GLAHOM INVESTMENTS 

LIMITED udziału w ogólnej liczbie głosów o 1,35%, które nastąpiło w wyniku w wyniku 

rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie podwyższenia 

kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 3 234 186,00 zł do kwoty 4 185 930,00 zł. 

Przed rejestracją ww. podwyższenia kapitału zakładowego GLAHOM INVESTMENTS 

LIMITED posiadała 1 925 000 akcji Spółki, które stanowiły 5,95% kapitału zakładowego 

oraz uprawniały do 1 925 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Po rejestracji ww. podwyższenia kapitału zakładowego GLAHOM INVESTMENTS 

LIMITED. posiada 1 925 000 akcji Spółki, które stanowią 4,60% kapitału zakładowego 

oraz uprawniają do 1 925 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

 

 Ponadto Prezes Zarządu w dniu 17 kwietnia 2014 roku nabył 60.000 sztuk akcji Baltic 

Ceramics Investments, w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej, po cenie 3,50 zł za 

każdą akcję. Na dzień przekazania zawiadomienia Pan Piotr Woźniak posiadał łącznie 

161 667 akcji Emitenta. 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA  

 

W I kwartale 2014 roku, Emitent nie zatrudniał osób na umowę o pracę. Zarządu Emitenta 

pełni swoją funkcję w oparciu o powołanie przez Radę Nadzorczą. 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  

 

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane 

informacje finansowe i dane porównywalne zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu 

finansowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę  

oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową 

Spółki oraz jej wynik finansowy. 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………  

Piotr Woźniak 

Prezes Zarządu 

 

 


