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I. Ogólny zarys działalności Spółki 

 
 
 

Spółka  Ecotech  Polska  S.A.  jest właścicielem  innowacyjnych  rozwiązań  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 

przeciwieństwie do innych metod, technologia wyróżnia się  długookresowym  

bezpieczeństwem  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  unikalność  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 jes t  także przedmiotem zainteresowania w zakresie realizacji projektów  

rządowych (projekty związane z nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiskowymi). 

 

W III kwartale nie były prowadzone prace rozwojowe. Spółka nie wykonywała testów dla 

Klientów. 
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II. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe. 
BILANS 

AKTYWA 

Stan na  Stan na  
30.09.2014 30.09.2013 

A. AKTYWA TRWAŁE 14 115 608,96 14 969 057,94 
I.  Wartości niematerialne i prawne 14 115 608,96 14 966 801,46 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 
III.  Należności długoterminowe 0,00 2 256,48 
IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 32 443,90  51 941,09 
I. Zapasy 0,00 0,00 
II. Należności krótkoterminowe 32 443,73 49 867,46 
III. Inwestycje krótkoterminowe 0,17 461,93 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 1 611,70 

AKTYWA RAZEM 14 148 052,86 15 020 999,03 

PASYWA     
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 13 292 067,23  14 433 105,10 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 12 930 687,00 12 930 687,00 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)     
III. Udziały (akcje) własne (-)     
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 3 585 408,18 4 824 274,80 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:     
VII. Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego(-)     
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 461 094,10 -2 461 094,10 
IX. Zysk (strata) netto -762 933,85 -860 762,60 
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)     

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA 855 985,63 587 893,93 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 
II. Zobowiązania długoterminowe 647 669,92 0,00 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 208 315,71 587 893,93 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 

PASYWA RAZEM 14 148 052,86 15 020 999,03 

 



5 

 

Ecotech Polska S.A., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa tel: +48 22 828 01 70,  
, NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS 0000385199 
Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS  

Kapitał spółki:12 930 687,00 PLN 
                                                                           www.ecotech.com.pl  

 

 
Rachunek Zysków i Strat 

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres Za okres  Za okres Za okres  

01.07.2014 - 
30.09.2014 

01.01.2014 - 
30.09.2014 

01.07.2013 - 
30.09.2013 

01.01.2013 - 
30.09.2013 

A. Przychody netto ze sprzedaży i 
zrównane z nimi, w tym:                          -                      -                                 -                          350,00     

   I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów                         -                      -                                 -                          350,00     

   II. 
Zmiana stanu produktów 
(zwiększenie - wartość dodatnia, 
zmniejszenie - wartość ujemna) 

                        -        -                             -         

   III. Koszt wytworzenia produktów na 
własne potrzeby jednostki                          -        -                             -         

   IV. Przychody netto ze sprzedaży 
towarów i materiałów                         -        -                             -         

B.  Koszty działalności operacyjnej         279 492,83            765 710,51                268 494,96                839 312,18     

   I.  Amortyzacja        212 798,12            638 394,37                212 798,13                638 394,39     
   II.  Zużycie materiałów i energii                 49,59                 196,89                    123,31                    1 242,36     

 III.  Usługi obce           65 583,12              93 254,95                  20 772,93                70 016,91     
  IV.  Podatki i opłaty, w tym:              1 062,00                 7 689,50                    1 292,00                    4 125,79     

   V.  Wynagrodzenia           -              21 910,00                  27 752,67                93 482,67     

   VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia              -              4 264,80                  5 755,92                  19 388,40     

VII. Pozostałe koszty rodzajowe                          -                -                    -                 12 661,66     

VIII. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów                         -                               -                                   -                                   -       

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  -     279 492,83     -     765 710,51     -        268 494,96     -        838 962,18     

D Pozostałe przychody operacyjne           50 000,15               50 045,83                  -                  301,42     

I. Zysk ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych                         -                               -                                   -                                   -       

II. Dotacje                         -                               -                                   -                                   -       
III. Inne przychody operacyjne          50 000,15                50 045,83                  -                  301,42     

E Pozostałe koszty operacyjne                  
42 426,67              47 177,86                          17,72                   21 957,14       

I. Strata ze zbycia niefinansowych 
aktywów trwałych                         -                               -                                   -         

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych                         -                               -                                   -         

III. Inne koszty operacyjne          42 426,67              47 177,86                          17,72        21 957,14 

F Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (C+D-E) -     271 919,35     -     762 842,54     -        268 512,68     -        860 617,90     

G Przychody finansowe                         -                               -                                   -                                   -       

I. Dywidendy i udziały w zyskach                         -        -                             -       -  



6 

 

Ecotech Polska S.A., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa tel: +48 22 828 01 70,  
, NIP: 676-244-02-26, Regon: 121518097, KRS 0000385199 
Sąd Rejonowy w Warszawie - XII Wydział Gospodarczy KRS  

Kapitał spółki:12 930 687,00 PLN 
                                                                           www.ecotech.com.pl  

 

II. Odsetki                         -        -                             -       -  
III. Zysk ze zbycia inwestycji                         -        -                             -       -  

IV. Aktualizacja wartości inwestycji                         -        -                             -       -  

V. Inne                         -        -                             -       -  

H Koszty finansowe                9,60                    91,31                       144,70                         144,70       

I. Odsetki                  9,60                      91,31                         53,63       53,63  
II. Strata ze zbycia inwestycji                         -                               -                                   -       -  

III. Aktualizacja wartości inwestycji                         -                               -                                   -       -  
IV. Inne                  -                      -                         91,07       91,07  

I Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H) -     271 928,95     -     762 933,85     -        268 657,38     -        860 762,60     

J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 
(J.I.-J.II.)                         -                                     -         

I. Zyski nadzwyczajne                         -                                     -         
II. Straty nadzwyczajne                         -                                     -         

K Zysk (strata) brutto (I+/-J) -     271 928,95     -     762 933,85     -        268 657,38     -        860 762,60     

L Podatek dochodowy                         -                                     -         

M 
Pozostałe obowiązkowe 
zmniejszenie zysku (zwiększenie 
straty) 

                        -                                     -         

N Zysk (strata) netto (K-L-M) -      271 928,95   -     762 933,85   -         268 657,38 -         860 762,60     
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Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 

Lp. Wyszczególnienie 
Za okres Za okres 

01.01.2014 –  
30.09.2014 

01.01.2013 - 
30.09.2013 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk / Strata netto -         762 933,85     -         860 762,60     

II. Korekty razem           691 324,28              651 186,21     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) -         71 609,57     -         209 576,39     

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy                                  
-       

                                       
-       

II. Wydatki                                  
-       

                                       
-       

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                  
-       

                                       
-       

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy             71 600,00              205 000,00     

II. Wydatki                                  
-                        -     

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)           71 600,00               205 000,00     

D. Przepływy pieniężne netto razem -             9,57     -             4 576,39     

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -             9,57     -             4 576,39     

F. Środki pieniężne na początek okresu              9,74                  5 038,32     

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym                      0,17                          461,93     
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Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 

30.09.2014 30.09.2013 
PLN PLN 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14 055 001,08 15 647 627,23 
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po 

korektach 15 293 867,70 15 293 867,70 

 
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 12 930 687,00 12 930 687,00 

  
1.1.  Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 

  
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 12 930 687,00 12 930 687,00 

 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek 
okresu 0,00 0,00 

  
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

  
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 

 
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 

  
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 0,00 0,00 

 
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 824 274,80 4 824 274,80 

  
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -1 238 866,62 0,00 

  
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3 585 408,18 4 824 274,80 

 

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 0,00 0,00 

  
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

  
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

 

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek 
okresu 0,00 0,00 

  
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 

  

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec 
okresu 0,00 0,00 

 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 461 094,10 -1 116 277,97 

  
7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

  
7.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 

  
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

  
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2  461 094,10 1 116 277,97 

  
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach  2 461 094,10 1 116 277,97 

  
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 461 094,10 2 461 094,10 

  
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 461 094,10 -2 461 094,10 

 
8. Wynik netto -860 762,60 -860 762,60 

  
a)  zysk netto 0,00 0,00 

  
b)  strata netto -860 762,60 -860 762,60 

  
c)  odpisy z zysku 0,00 0,00 

II.  Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13 292 067,23 14 433 105,10 
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 

podziału zysku (pokrycia straty) 
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III. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, 
w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) 
rachunkowości. 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 
ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 
z póź. zm.), zwaną dalej ustawą oraz z przyjętymi do stosowania Zasadami (polityką) 
rachunkowości  spółki.  

W raportowanym okresie nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości 
oraz sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.  

a. Wartości niematerialne i prawne.  
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o 
umorzenie. Amortyzowane są liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi 
przydatności tych składników  
Stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych wynoszą 7% do 50 %. 
Wartości niematerialne i prawne, których cena jednostkowa jest mniejsza lub równa 3.500 
zł  amortyzuje się jednorazowo w miesiącu przyjęcia.   
W roku 2011 Zarząd podjął uchwałę o wydłużeniu okresu amortyzacji do lat 20 zgłoszenia 
patentowego oraz wartości firmy.     
           

b. Rzeczowe aktywa trwałe  
Rzeczowy majątek trwały wyceniany jest w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia 
pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie i dotychczasowy odpis z tytułu trwałej utraty 
wartości .  
Rzeczowy majątek trwały amortyzowany jest metodą liniową, przy zastosowaniu stawek 
amortyzacyjnych określonych w wykazie stawek amortyzacyjnych ( załącznik do Ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych) począwszy od miesiąca następnego od daty 
przyjęcia na majątek Spółki. 
Składniki majątkowe o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego 
roku są  jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do 
użytkowania. 
Składniki majątkowe o wartości początkowej do 3.500 zł odpisywane są w ciężar kosztów 
jednorazowo w momencie przekazania ich do  użytkowania. 
W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji lub wycofania z 
używania  powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego dokonuje się odpisu 
aktualizującego jego wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. 
 
                  c. Zapasy 

Zapasy są wyceniane według ceny nabycia nie wyższych niż cena sprzedaży netto, z 
uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty przydatności ekonomicznej. 
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d. Należności 
Należności wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Odpisy  aktualizujące 
należności tworzone są w oparciu o analizę ściągalności należności od poszczególnych 
dłużników lub w następstwie likwidacji bądź ogłoszenia upadłości dłużników. 
Należności w walucie obcej na dzień bilansowy wycenia się po kursie kupna stosowanym 
przez bank, z którego korzysta Spółka, niw wyższym od kursu średniego ustalonego dla 
walut obcych przez NBP na ten dzień. 
 

e. Inwestycje krótkoterminowe 

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według 
ceny/wartości/ rynkowej albo według ceny nabycia – w zależności od tego, która z nich jest 
niższa. Inwestycje krótkoterminowe, dla których brak jest aktywnej ceny rynkowej wycenia 
się według określonej w inny sposób wartości godziwej. 

                    f. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dotyczą przyszłych okresów 
sprawozdawczych. 
Rozliczenia międzyokresowe bierne są zobowiązaniami przypadającymi do zapłaty za 
dobra lub usługi, które zostały otrzymane/wykonane, ale nie zostały opłacone, 
zafakturowane lub formalnie uzgodnione z dostawcą.  
Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów powinny być dokonywane 
stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie z 
uwzględnieniem charakteru kosztów oraz z zachowaniem zasady ostrożności. 
 

g. Rezerwy  

Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej i 
oszacowanej wartości. Rezerwy tworzone są w szczególności na pewne lub w dużym 
stopniu prawdopodobne zobowiązania wynikające między innymi z tytułu udzielonych 
gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków finansowych toczących się 
postepowań sądowych. 

h. Kapitały 

Kapitały własne Spółki wycenia się w wartości nominalnej, ujmująć je w księgach 
rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub statutem 
Spółki. 
Kapitał akcyjny wykazuje się w wartości ustalonej w statucie/ umowie Spółki wpisanej do 
KRS. Zdeklarowane lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na rzecz 
kapitału podstawowego. 
 

 i. Pomiar wyniku finansowego 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 
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Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług 

Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i usług ujmuje się, jeżeli kwotę 
przychodów można wycenić w wiarygodny sposób, istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka 
uzyska korzyści ekonomiczne z tytułu transakcji oraz wszystkie współmierne koszty można 
wycenić w wiarygodny sposób. Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, materiałów i 
usług ujmuje się gdy znaczące ryzyko i korzyści związane z ich własnością zostało 
przekazane nabywcy oraz gdy Spółka przestaje być trwale zaangażowana w zarządzanie 
sprzedanymi dobrami w stopniu, w jakim zazwyczaj funkcję taką realizuje się wobec dóbr, 
do których ma się prawo własności, ani też sprawuje nad nimi efektywnej kontroli. 
Przychody obejmują kwoty otrzymane i należne z tytułu dostarczonych nabywcom zapasów 
i usług, pomniejszone o rabaty z tytułu dostaw i usług oraz podatek od towarów i usług 
(VAT), podatek akcyzowy i opłatę paliwową. Wysokość przychodów ustala się według 
wartości godziwej zapłaty otrzymanej bądź należnej. Przychody uzyskane z tytułu 
rozliczenia transakcji instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne korygują 
wartość przychodów ze sprzedaży zapasów i usług. 

Koszty  

Do kosztów (w ramach podstawowej działalności operacyjnej) zalicza się koszty, które 
dotyczą działalności zasadniczej, tj. działalności, do prowadzenia której Spółka została 
powołana, które są powtarzalne i nie mają charakteru incydentalnego. W szczególności są 
to koszty pozyskania zasobów, ich przetworzenia i dystrybucji, które w pełni podlegają 
kontroli Spółki. 
Spółka ujmuje koszty zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz zasadą 
ostrożności. 
Ewidencja kosztów jest prowadzona na kontach układu 4. 
 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 
Do pozostałych przychodów operacyjnych zalicza się przychody operacyjne, które w 
szczególności obejmują zysk z likwidacji i sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, 
nadwyżki składników majątku, zasądzone kary na korzyść Spółki, nadwyżkę otrzymanej 
dotacji do przychodów ponad wartość odnośnych kosztów, nieodpłatnie otrzymane 
składniki majątkowe, rozwiązywanie odpisów na należności i niektórych rezerw na 
zobowiązania, odszkodowania, przychody z tytułu wyceny i zysk ze sprzedaży 
nieruchomości inwestycyjnych. 

Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się koszty operacyjne, które w szczególności 
obejmują stratę z tytułu likwidacji i sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych, niedobory 
składników majątku,  kary umowne oraz grzywny pieniężne, kary za nieprzestrzeganie 
przepisów w zakresie ochrony środowiska, nieodpłatne przekazania pieniężnych i 
rzeczowych składników majątku, odpisy aktualizujące aktywa (z wyjątkiem tych, które są 
ujmowane w kosztach finansowych). 
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Przychody i koszty finansowe 

Do przychodów z operacji finansowych zalicza się w szczególności zysk ze sprzedaży 
udziałów, akcji i innych, papierów wartościowych, otrzymanych dywidend, uzyskanych 
odsetek z oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, lokat 
terminowych, udzielonych pożyczek, wzrostu wartości aktywów finansowych oraz z 
dodatnich różnic kursowych. Przychody z tytułu dywidend ujmuje się w momencie ustalenia 
praw do ich otrzymania. 

Do kosztów operacji finansowych zalicza się w szczególności stratę ze sprzedaży udziałów, 
akcji i papierów wartościowych oraz koszty z tą sprzedażą związane, koszty spowodowane 
utratą wartości aktywów finansowych, takich jak akcje, papiery wartościowe i odsetki, 
ujemne różnice kursowe, odsetki od obligacji własnych i innych papierów wartościowych, 
odsetki z tytułu leasingu finansowego, prowizji od kredytów, pożyczek, gwarancji, koszty 
odsetek. 

           i. Opodatkowanie 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  są naliczane 
zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi.  
Podatek dochodowy obliczany jest od zysku brutto z uwzględnieniem podatku 
odroczonego. 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane są z użyciem 
obowiązujących stawek podatku przewidywanych na przyszłe lata, w których oczekuje się, 
że przejściowe różnice zrealizują  się. 
 

V.Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały 
wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 

Spółka w III kwartale kontynuowała negocjacje z wierzycielami w sprawie konwersji 
zobowiązań na akcje.  

VI. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania 
publikowanych dotychczas prognoz wyników finansowych na 2014 
rok. 

Spółka nie publikuje prognoz. 
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VII.  Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie   
objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności. 
Spółka nie prowadziła swojej podstawowej działalności. 
 

VIII. Informacja na temat grupy kapitałowe emitenta na ostatni 
dzień okresu objętego raportem kwartalnym. 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 
 

IX. Informacja na temat sporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych w przypadku tworzenia przez emitenta 
grupy kapitałowej 

 
Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 
 

X. 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%. 
 
 
 
 
XI.  Informacja dotyczące liczby zatrudnionych przez emitenta , w 
przeliczeniu na pełne etaty. 

  
 
Na dzień 30.09.2014 r. Spółka nie zatrudnia pracowników. 

 
 
 
 
 
 
 

Prezes Zarządu Ecotech Polska S.A. 
 
 

Sławomir Szczotka   
 


