
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT KWARTALNY 
 

ZA I KWARTAŁ 2016 R. 
 

BORUTA – ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bydgoszcz, maj 2016 r. 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SPIS TREŚCI 
 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ............................................................... 3 

2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI ....................................................................... 3 

3. DANE FINANSOWE ..................................................................................................... 4 

4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI .................................................................. 7 

5. KOMENTARZ DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH .............................. 7 

6. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI. .................................................................................................................. 9 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH ...................................... 14 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH ........................................ 14 

9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU ................................................... 14 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ ............................................. 14 

 



 
 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 
 

Firma: Boruta – Zachem S.A. 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Siedziba: 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 

Adresy prowadzenia działalności: 85-825 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 65 
95-100 Zgierz, ul. A. Struga 10 

Telefon: (+48) 52 374 82 40 

Fax: (+48) 52 361 09 62 

Adres poczty elektronicznej: bydgoszcz@boruta-zachem.pl 

Strona internetowa: www.boruta-zachem.pl 

NIP: 953-24-89-839 

REGON: 093224721 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 
XIII Wydział Gospodarczy 

Data rejestracji: 05.11.2013 r. 

Numer KRS: 0000482497 

Zarząd: Wiesław Sażała – Prezes Zarządu 
Marcin Pawlikowski – Wiceprezes Zarządu 

Rada Nadzorcza: 

Beata Peszyńska 
Karolina Nowakowska 
Cezary Pawlikowski 
Grzegorz Borowik 
Paweł Makówka 
Andrzej Foremny 

Kapitał zakładowy: 16.136.647,60 zł (opłacony w całości) 

 

2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNO ŚCI 
 
Podstawową działalnością Spółki jest produkcja barwników i pigmentów. W ramach tej działalności 

Spółka oferuje szeroki asortyment barwników, pigmentów organicznych i nieorganicznych, 

rozjaśniaczy optycznych i innych substancji chemicznych stosowanych do wyrobów przemysłu 
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włókienniczego, garbarskiego, papierniczego, meblarskiego, materiałów budowlanych, farb i 

lakierów, przetwórstwa tworzyw sztucznych i innych.  

Ponadto Spółka jest dystrybutorem środków pomocniczych niemieckiej firmy Bozzetto GmbH oraz 

świadczy usługi mieszania substancji chemicznych na zlecenie firm obcych. Wynajmuje również 

powierzchnie magazynowe wraz z zabezpieczeniem obsługi. 

Spółka w ramach działalności biochemicznej produkuje ekologiczne środki powierzchniowo czynne 

– biosurfaktanty, produkty chemii gospodarczej oparte na biosurfaktantach oraz prowadzi prace 

badawcze nad nowymi produktami m.in. nad podłożem nośnikowym na bazie lewanu i PGA do 

zastosowania w dermatologii klinicznej i estetycznej. Działalność prowadzona jest w dwóch 

lokalizacjach, tj. w Bydgoszczy oraz w Zgierzu. 

 

3. DANE FINANSOWE 
 

3.1. BILANS 
 

BILANS – AKTYWA 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2015 

A. AKTYWA TRWAŁE 45 682 857,89 44 471 113,29 21 080 110,35 

I. Wartości niematerialne i prawne 5 127 753,73 4 877 073,73 4 053 033,73 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 40 503 013,16 39 496 558,56 16 974 467,62 

III. Należności długoterminowe  0,00 0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe  15 000,00 15 000,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  37 091,00 82 481,00 52 609,00 

B. AKTYWA OBROTOWE 16 705 296,42 12 038 747,58 14 823 378,38 

I. Zapasy 4 878 696,20 4 906 284,19 5 100 296,98 

II. Należności krótkoterminowe  3 073 853,72 2 026 969,09 3 231 380,39 

III. Inwestycje krótkoterminowe 8 633 006,92 5 083 620,82 6 377 757,73 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  119 739,58 21 873,48 113 943,28 

AKTYWA RAZEM 62 388 154,31 56 509 860,87 35 903 488,73 

 
BILANS - PASYWA 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2015 

A. KAPITAŁ WŁASNY 20 530 246,17 20 484 301,70 15 989 836,08 

I. Kapitał podstawowy 16 136 647,60 16 136 647,60 13 957 515,00 

II. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0,00 0,00 0,00 

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

IV. Kapitał zapasowy 4 121 776,85 4 121 776,85 1 832 204,88 

V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

VI Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych 225 877,25 0,00 188 705,77 

VIII. Zysk (strata) netto 45 944,47 225 877,25 11 410,43 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 0,00 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZANIA 41 857 908,14 36 025 559,17 19 913 652,65 

I. Rezerwy na zobowiązania 330 152,00 314 008,00 339 110,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 19 467 878,08 14 596 476,30 9 237 733,66 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 22 059 878,06 21 115 074,87 10 336 808,99 

PASYWA RAZEM 62 388 154,31 56 509 860,87 35 903 488,73 
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3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 
 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KALKULACYJNY 

I KWARTAŁ I KWARTAŁ 

01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2015 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 390 574,18 4 564 166,71 

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 301 233,67 3 381 916,85 

III. Zysk (strata) brutto ze sprzeda ży 1 089 340,51 1 182 249,86 

IV. Koszty sprzedaży 408 323,45 449 756,09 

V. Koszty ogólnego zarządu 669 280,79 671 746,70 

VI. Zysk (strata) ze sprzeda ży 11 736,27 60 747,07 

VII. Pozostałe przychody operacyjne 62 303,35 32 424,34 

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 000,90 7 269,59 

IX. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej 72 038,72 85 901,82 

X. Przychody finansowe 65 949,35 5 808,95 

XI. Koszty finansowe 27 058,60 62 929,34 

XII. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej 110 929,47 28 781,43 

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 

XIV. Zysk (strata) brutto 110 929,47 28 781,43 

XV. Podatek dochodowy 64 985,00 17 371,00 

XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 

XVII. Zysk (strata) netto 45 944,47 11 410,43 

 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PORÓWNAWCZY 
I KWARTAŁ I KWARTAŁ 

01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2015 

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 337 339,68 4 424 572,68 

II. Koszty działalności operacyjnej 4 325 603,41 4 363 825,61 

III. Zysk (strata) ze sprzeda ży 11 736,27 60 747,07 

IV. Pozostałe przychody operacyjne 62 303,35 32 424,34 

V. Pozostałe koszty operacyjne 2 000,90 7 269,59 

VI. Zysk (strata) z działalno ści operacyjnej 72 038,72 85 901,82 

VII. Przychody finansowe 65 949,35 5 808,95 

VIII. Koszty finansowe 27 058,60 62 929,34 

IX. Zysk (strata) z działalno ści gospodarczej 110 929,47 28 781,43 

X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 

XI. Zysk (strata) brutto 110 929,47 28 781,43 

XII. Podatek dochodowy 64 985,00 17 371,00 

XIII. Pozostałe zmniejszenia zysku 0,00 0,00 

XIV. Zysk (strata) netto 45 944,47 11 410,43 

 



 
3.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) 

WŁASNYM 
01.01.-

31.03.2016 
01.01.-

31.12.2015 
01.01.-

31.03.2015 

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz ątek okresu (BO) 20 484 301,70 15 978 425,65 15 978 425,65 

   1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16 136 647,60 13 957 515,00 13 957 515,00 

       1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16 136 647,60 16 136 647,60 13 957 515,00 

  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4 121 776,85 1 832 204,88 1 832 204,88 

      2.1. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4 121 776,85 4 121 776,85 1 832 204,88 

   3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 225 877,25 188 705,77 188 705,77 

       3.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 225 877,25 0,00 188 705,77 

   4. Wynik netto 45 944,47 225 877,25 11 410,43 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 20 530 246,17 20 484 301,70 15 989 836,08 

 
 

3.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
I KWARTAŁ I KWARTAŁ 

01.01.-
31.03.2016 

01.01.-
31.03.2015 

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI OPERACYJNEJ 

       I. Zysk (strata netto) 45 944,47 11 410,43 

      II. Korekty razem 1 441 582,50 1 476 671,52 

    III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści operacyjnej 1 487 526,97  1 488 081,95 

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI INWESTYCYJNEJ 

      I. Wpływy 0,00 122,00 

      II. Wydatki 1 458 704,11 1 057 324,54 

    III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści inwestycyjnej -1 458 704,11  -1 057 202,54 

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI FINANSOWEJ 

      I. Wpływy 16 647 824,80 2 334 763,50 

      II. Wydatki 13 115 066,87 240 943,50 

    III. Przepływy pieni ężne netto z działalno ści finansowej 3 532 757,93  2 093 820,00 

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 3 561 580,79 2 524 699,41 

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 3 549 386,10 2 524 699,41 

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 5 083 620,82 3 830 045,91 

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU 8 645 201,61 6 354 745,32 
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4. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWO ŚCI 
 
Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej (MSSF) / Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) zgodnie z uchwałą 

podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12.08.2014 r.   

Zmiana zasad sporządzania sprawozdania finansowego nie wpływa znacząco na prezentację 

porównawczą w zestawieniu z danymi dotyczącymi roku 2014. 

  

5. KOMENTARZ DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH 
 

Wartości bilansowe osiągnięte na koniec I kwartału 2016 roku wykazują przede wszystkim dalszy 

znaczny wzrost wartości aktywów trwałych: z kwoty 21,08 mln zł wykazywanych po I kwartale 2015 

roku, poprzez kwotę 44,47 mln na koniec 2015 roku, do kwoty 45,68 mln zł na koniec I kwartału roku 

bieżącego. Tak znaczny wzrost jest głównie wynikiem poniesionych przez Spółkę, znaczących 

nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę: maszyny i urządzenia, które zostaną wykorzystane do 

produkcji biosurfaktantów. Do dnia 31.12.2015 r. wykonano w 100% zakres rzeczowy projektu, 

określony w umowie o dofinansowanie, a do dnia 31.03.2016 r. osiągnięto wszystkie zapisane w 

w/w umowie wskaźniki rezultatu.  

Po zakończeniu I kwartału 2016 tj. w kwietniu br. została przeprowadzona kontrola przez Toruńską 

Agencję Rozwoju Regionalnego. Celem przeprowadzonej kontroli było sprawdzenie dostarczenia 

współfinansowanych towarów i usług, faktycznego poniesienia wydatków, realizacji celów Projektu. 

Kontrola obejmowała ponadto weryfikację zgodności projektów i poniesionych wydatków z 

przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym w obszarze ochrony środowiska, zamówień 

publicznych oraz podwójnego finansowania wydatków w ramach projektu współfinansowanego z 

POIG, a także z postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu. Kontrola dotyczyła również 

realizacji wskaźników rezultatu określonych w umowie o dofinansowanie o których Spółka 

informowała w raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 31.12.2015 r. W toku kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości i potwierdzono realizację wskaźników rezultatu, określonych w umowie, 

wymaganych do osiągnięcia do 31 marca 2016r. 

W zestawieniu pasywów bilansu uwagę zwraca przede wszystkim znaczący wzrost zobowiązań 

krótkoterminowych oraz rozliczeń międzyokresowych. W kwocie 19,47 mln zł wykazanych na dzień 

31.03.2016 r. zobowiązań krótkoterminowych, kwota 15,65 mln zł to wpłata akcjonariusza spółki na 

poczet emisji akcji serii C, która nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. Spółka informowała 

raportem bieżącym nr 7/2016 w dniu 03 marca 2016 r. o otrzymaniu pozwu o stwierdzenie 

nieważności Uchwały Zarządu Spółki dotyczącej emisji akcji serii C i ustalenie nieistnienia prawa 

poboru akcji oraz o dokonaniu zabezpieczenia przedmiotowego powództwa tj. wstrzymano 

wykonalność zaskarżonej Uchwały. W dniu 19.04.2016 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 

8/2016 o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Zarządu. W 

związku z powyższym nie ma przeszkód do zarejestrowania podwyższenia kapitału w ramach 
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subsrkrypcji prywatnej – emisji akcji serii C. Po dokonaniu rejestracji emisji akcji serii C zobowiązania 

krótkoterminowe zostaną pomniejszone o kwotę 15,65 mln zł.  

 Z kwoty 22,06 mln zł wykazanych na dzień 31.03.2016 r. rozliczeń międzyokresowych, kwota 

21,08 mln zł dotyczy dofinansowania projektów unijnych: 19,43 mln zł – dofinansowania nakładów 

inwestycyjnych na linię do produkcji biosurfaktantów, 1,65 mln zł – dofinansowania projektu B2B.  

       Analizując wartości przychodów i kosztów przedstawione w wariancie porównawczym rachunku 

zysków i strat, w I kwartale 2016 roku, przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 4,34 mln zł i były 

niższe niż osiągnięte w analogicznym okresie 2015 roku o 1,97%, zaś koszty działalności 

operacyjnej zmniejszyły się o 0,88%. Obserwowany niewielki spadek produkcji u części 

kontrahentów Spółki – odbiorców barwników i pigmentów – wymaga utrzymania dyscypliny 

kosztowej. Zarząd Spółki szczególną uwagę poświęca utrzymaniu równowagi pomiędzy 

przychodami, a kosztami operacyjnymi zwiększając rentowność biznesu podstawowego.  

Dlatego też, mimo wykazanego niewielkiego spadku wolumenu obrotu, uzyskany za I kwartał br. 

wynik ze sprzedaży był dodatni 11,74 tys. zł, choć nieco niższy niż osiągnięty w analogicznym 

okresie roku ubiegłego, kiedy wynosił 60,75 tys. zł. Mimo niższego niż rok wcześniej zysku ze 

sprzedaży, za I kwartał 2016 Spółka uzyskała zysk z działalności gospodarczej (brutto) na poziomie 

znacznie wyższym, niż notowany przed rokiem. Zysk ten wyniósł 110,93 tys. zł (za I kwartał 2015 r. 

wynosił 28,78 tys. zł).  Wynik finansowy netto (zysk) osiągnięty za I kwartał br. wyniósł 45,94 tys. zł 

i był korzystniejszy o 34,53 tys. zł niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego. 

Tempo dywersyfikacji działalności Spółki – rozszerzenie oferty produktowej o produkty oparte na 

biosurfaktantach – determinują nakłady inwestycyjne, które były ponoszone także w I kwartale 

2016r.  

       Dokonano ostatecznego rozliczenia przedmiotowego projektu, z którego wynika, iż poniesione 

w latach 2014 – 2015 wydatki netto na rzecz jego realizacji zamknęły się kwotą 33.686.269 zł, a 

otrzymane przez spółkę dofinansowanie wyniosło łącznie 19.428.290 zł. 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w analizowanym okresie były dodatnie i wyniosły 

1,49 mln zł co stanowi wartość porównywalną do analogicznego okresu w 2015 r. Działalność 

inwestycyjna spółki zamnknęła się wydatkami na poziomie 1,46 mln zł przy braku wpływów z tego 

tytułu. 

W I kwartale 2016 r. po stronie wpływów z działalności finansowej główny udział miała wpłata od 

akcjonariusza spółki na poczet emisji akcji serii C, o której była mowa wcześniej w niniejszym 

raporcie w kontekście omawiania pozycji bilansowych, a po stronie wydatków – spłata zaciągniętej 

pożyczki w kwocie 12,85 mln zł i płatności odsetkowe w wysokości 265,07 tys. zł. 

Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 8,65 mln zł co stanowi wzrost o 3,55 mln zł w 

porównaniu do stanu na 31.12.2015 r. 
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6. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZ ONEJ 
DZIAŁALNO ŚCI. 

 
 

6.1  Zgodnie z informacją zamieszczoną przez Zarząd w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 

r. - w grudniu 2015 r. Spółka weszła w ostatnią fazę realizacji projektu „Produkcja ekologicznych 

środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych na bazie biosurfaktantów”, o której to 

Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2014 z 27 czerwca 2014 r., współfinansowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działania 4.4. Do dnia 31.12.2015 r. 

został wykonany pełen zakres rzeczowo-finansowy projektu - wszystkie zadania, tj.: nabycie / 

wytworzenie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie usług doradczych 

i szkoleniowych, a także wydatki na realizację projektu niekwalifikujące się do objęcia wsparciem - 

zostały wykonane. W dniu 30.12.2015 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, wydłużający 

termin uzyskania niektórych wskaźników projektu do 31.03.2016 r. o czym Spółka informowała 

raportem bieżącym nr 36/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. W I kwartale 2016 roku dokonano m.in. 

reorganizacji struktury pracy w spółce oraz wykonano rozruch technologiczny. Przeprowadzono 

ostateczną konfigurację, kalibrację maszyn, konfigurację i upgrade oprogramowania urządzeń 

sterujących procesami, wykonano niezbędne próby i testy oraz fizycznie uruchomiono produkcję. 

Do  końca I kwartału br. osiągnięto wszystkie zapisane w umowie o dofinansowanie wskaźniki 

rezultatu o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2016 w dniu 29 kwietnia 2016 r. Zarząd 

Boruty-Zachem S.A. („Spółka”) informował raportem bieżącym nr 6/2016, że w dniu 19 lutego 2016 

r. nastąpiło podpisanie protokołu w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytkowania 

inwestycji. Zarząd Spółki w związku z uruchomieniem kluczowej inwestycji liczy na zwielokrotnienie 

skali dotychczasowej działalności. 

 

6.2 Aktualne pozostają plany Zarządu w zakresie przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku 

NewConnect na Rynek Główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Planowane 

przeniesienie notowań akcji Spółki Zarząd traktuje jako kolejny istotny krok w rozwoju Boruta-

Zachem S.A.  

Działania związane z budową grupy kapitałowej tj. konieczność identyfikacji wszystkich ryzyk 

dotyczących planowanych w obrębie nowej organizacji inwestycji wymagają dalszych prac nad 

prospektem emisyjnym. Zarząd dokłada starań, aby dokument uwzględniał specyfikę innowacyjnego 

biznesu, w tym jego modelu opartego na spółkach celowych przeznaczonych do realizowania 

kolejnych inwestycji w bioprodukcję.  

Zarząd dokończy proces przeniesienia notowań w chwili zwiększenia fundamentalnej wartości 

Boruty-Zachem, poprawy koniunktury i uzyskania kapitalizacji wymaganej dla Rynku Głównego 

Giełdy Papierów Wartościowych.  
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6.3  Spółka kontynuowała innowacyjny na skalę światową projekt badawczy, którym jest 

stworzenie opatrunków wykorzystujących technologię nanostruktur dwutlenku krzemu z dodatkiem 

wybranego kwasu politytanowego i/lub kwasu organicznego.  

Zarząd informował w raporcie kwartalnym za III kw. 2015 r. o możliwości poszukania inwestora 

branżowego bądź sprzedaży wyników przeprowadzonych badań dla tego projektu. Informujemy, że 

Spółka postanowiła na podstawie uzyskanych wniosków z przeprowadzonych badań poprzez 

Spółkę Boruta-Zachem Innowacje Sp. z o.o. poszukać dofinasowania na dalsze etapy projektu 

Na koniec 2015 r. spółka zakończyła, zgodnie z definicją z ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki, badania przemysłowe w tym badania mające na celu zdobycie nowej 

wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub 

wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te 

obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny 

przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac 

rozwojowych. Osiągnięto poziom II gotowości technologii: określono koncepcję technologii i jej 

przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania 

technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię 

można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje 

jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.  

W związku z powyższym Spółka zamierza się skupić na opracowaniu wydajnego podłoża 

nośnikowego, który może mieć zastosowanie m. innymi w nowoczesnym opatrunku. W związku z 

tym, że Spółka skupia się na produkcji biotechnologicznej produktów o dużej wartości dodanej, 

zamierzamy opracować gotowe produkty, które będą m.in. nanonośnikami. Nanonośniki będą mogły 

być wykorzystywane m.in. przez producentów opatrunków oraz znajdą zastosowanie w bardzo wielu 

rozwiązaniach, które oferują i udoskonalają firmy z branży farmaceutycznej i kosmetycznej. 

Obecnie zakończone badania zostaną wykorzystane w spółce Boruta-Zachem Innowacje Sp. z o.o. 

jako fundament do dalszych prac nad rozwojem technologii. W oparciu m. innymi o przeprowadzone 

badania nad nanoopatrunkami, Spółka Boruta-Zachem Innowacje Sp. z o.o. złożyła wniosek o 

dofinasowanie do NCBiR w ramach programu POIR 2014-2020 pt. „Nowatorska metoda 

otrzymywania innowacyjnego podłoża nośnikowego na bazie lewanu i PGA do zastosowania w 

dermatologii klinicznej i estetycznej”. Na podstawie opracowanej technologii będzie możliwość 

rozpoczęcia produkcji innowacyjnych podłoży nośnikowych, które będą się cechować takimi 

właściwościami jak:  

− wysoki stopień przenikania do głębokich warstw skóry,  

− planowana w czasie penetracja tkanek oraz oddziaływanie i uwalnianie substancji czynnej, 

− wysoki stopień nawilżenia skóry w stosunku do dotychczas proponowanych rozwiązań, 
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− biokompatybilność i nietoksyczność, brak ryzyka reakcji alergicznych, z uwagi na bazowanie 

wyłącznie na naturalnych i ekologicznych procesach tworzenia i produkcji podłoża, 

− stosunkowo niska cena podłoża nośnikowego, z uwagi na obniżenie kosztów produkcji 

biopolimerów. 

 

Spółka informowała, że w grudniu Spółka Boruta-Zachem Innowacje Sp. z o.o. złożyła wniosek o 

dofinasowanie do NCBiR w ramach programu POIR 2014-2020 projektu pt. „Nowatorska metoda 

otrzymywania innowacyjnego podłoża nośnikowego na bazie lewanu i PGA do zastosowania w 

dermatologii klinicznej i estetycznej”, który stanowi dalszy etap prac nad nononośnikami, które mogą 

być wykorzystywane do produkcji m.innymi innowacyjnych nanoopatunków. Wartość projektu 

szacowana jest na ponad 10,8 mln PLN, w tym wartość dofinansowania to ponad 6,7 mln PLN.  W 

dniu 05 maja 2016 r. została opublikowana lista rankingowa, z której wynika, że projekt nie został 

zakwalifikowany do dofinasowania. Spółka po otrzymaniu uzasadnienia będzie się odwoływać od 

decyzji. 

6.4. W grudniu 2015 r. Spółka Boruta-Zachem S.A. w ramach programu Horyzont 2020 pod 

oryginalnym tytułem : NMBP-09-2016: Biomaterials for diagnosis and treatment of demyelination 

disorders of the Central nervous System złożyła wniosek o dofinsowanie projektu pn. “Development 

of Efficient Encapsulation Technologies for safe, controlled and reliable nanomaterials containing 

active ingredients”. Wniosek został złożony wspólnie z następującymi partnerami: UNI-ULM – 

University of Ulm z Niemiec, UNIMORE – University of Modena and Reggio Emilia z Włoch, 

EmultTech z Holandii, UCB z Belgii, Uniwersytet Wrocławski, S3 CNR-NANO – Consiglio Nazionale 

delle Ricerche z Włoch, IOM – Institute of Occupational Medicine z Wielkiej Brytanii, NANOMED3D 

z Włoch, OBELIS s.a. z Belgii, DLO-RIKILT (RK) z Holandii. Niestety wniosek nie dostał 

rekomendacji i nie przeszedł do drugiego etapu. 

6.5. W listopadzie 2015 r. spółka zależna Boruty-Zachem S.A. - Boruta-Zachem Biochemia Sp. z 

o.o. złożyła wniosek o dofinansowanie, do Ministerstwa Gospodarki w ramach programu 2.1. POIR, 

projektu pn. „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. dla 

biorafinacji kaskadowej biomasy z wykorzystaniem w procesach biotransformacji probiotycznych 

szczepów”, o czym informowaliśmy w raporcie okresowym za IV kwartał 2015 r. 

Celem projektu jest przeprowadzenie inwestycji w centrum badawczo-rozwojowe, w skład którego 

będą wchodziły następujące laboratoria: 

1) Laboratorium mikrobiologiczne – stworzenie i utrzymanie kolekcji szczepów przemysłowych. 

2) Laboratorium bioprocesowe - ocena przydatności biomasy do fermentacji. 

3) Laboratorium techniczne - powiększanie skali procesu oraz optymalizacja. 
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4) Laboratorium biorafinacji - frakcjonowanie i oczyszczanie produktów końcowych. 

5) Laboratorium analityczne - analiza jakościowa i ilościowa produktów, ocena przydatności. 

W centrum badawczo-rozwojowym prowadzone będą prace związane z opracowaniem 

innowacyjnej technologii biotransformacji biomasy z zastosowaniem organizmów GRAS 

(uważanych za bezpieczne lub mogących wykazywać właściwości probiotyczne) i przyjaznej dla 

środowiska kaskadowej (sekwencyjnej) rafinacji prowadzącej do wydzielenia produktów końcowych 

o wysokiej wartości dodanej. 

Głównym założeniem projektu jest stworzenie infrastruktury dla prac badawczych, prowadzących do 

opracowania innowacyjnej, ekologicznej i bezodpadowej technologii biotransformacji i rafinacji 

(biorafinerii). Opracowana przez Wnioskodawcę metoda biorafinacji kaskadowej bazująca na 

wykorzystaniu bakterii probiotycznych różnych typów, oraz kombinacji kilku technik rafinacyjnych, 

zakłada produkcję szeregu produktów końcowych na skalę przemysłową jest nowością w skali 

światowej. Obecnie nie istnieje technologia mikrobiorafinerii wykorzystującej probiotyczne szczepy 

do ekologicznej, bezodpadowej i symultanicznej produkcji różnych metabolitów takich jak 

biopolimery, białka, biosurfaktanty i inne substancje. Dotychczas również nie opracowano 

efektywnych sposobów odzyskiwania jednocześnie wielu metabolitów po zakończeniu procesu 

fermentacji. Celem badań w laboratorium Wnioskodawcy będzie pokonanie tych barier 

technologicznych.  

Produkty i substraty, które powstaną w wyniku technologii opracowanych w nowym laboratorium, 

będą miały niezwykle szeroki potencjał wdrożeniowy. Znajdą zastosowanie w przemyśle 

spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym, a także zostaną użyte do pozyskiwania  

mikroorganizmów używanych w produkcji żywności i posiadających potencjalnie właściwości 

probiotyczne.  

Projekt przeszedł pozytywnie procedurę oceny i znalazł się na opublikowanej przez Departament 

Innowacji Ministerstwa Rozwoju liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania. Całkowity 

koszt realizacji projektu to 24.074.491,00 PLN, przy czym planuje się, że zostanie on dofinasowany 

kwotą 13.240.970,05 PLN.  

vide: http://www.poir.gov.pl/media/18526/listadodofinansowania.xls 

Obecnie Spółka czeka na wiążące pismo z Ministerstwa Rozwoju. 

6.6. Spółka kontynuuje prace nad nowatorską technologią biorafinacji kaskadowej śruty rzepakowej. 

Celem jest zwiększenie efektywności wykorzystania biomasy na skalę przemysłową poprzez 

wyodrębnienie z niej nowych produktów z procesów fermentacji (biotransformacji) w biorafinacji 

kaskadowej.  

W lutym 2016 r. spółka zależna Boruty-Zachem S.A. – Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. złożyła 

wniosek o dofinansowanie, do NCBiR w ramach konkursu 2/1.1.2/2015 organizowanego w ramach 
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Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 pn. „Opracowanie kompleksowej 

technologii biotransformacji biomasy i jej kaskadowej biorafinacji opartej na prototypie 

mikrobiorafinerii“.  

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii – kaskadowego (symultanicznego) 

odzyskiwania wielu metabolitów po zakończeniu procesu fermentacji biomasy –zwiększającej 

efektywność wykorzystania śruty rzepakowej, poprzez wyodrębnienie z niej szeregu nowych 

końcowych produktów (otrzymanych w procesach fermentacji przy użyciu wyselekcjonowanych 

probiotycznych szczepów bakteryjnych z gatunku Bacillus subtilis). Na potrzeby procesu biorafinacji 

zostaną zaprojektowane, skonstruowane i przetestowane poszczególne elementy i urządzenia 

wchodzące w skład mikrobiorafinerii oraz zoptymalizowane niewykorzystywane dotychczas w takim 

zestawieniu procesy. Planowane jest stworzenie mikrobiorafinerii, czyli modułowej instalacji służącej 

do otrzymywania substancji o wartości dodanej w wyniku przeprowadzenia procesów fermentacji 

biomasy. Instalacja będzie składać się z części bioprocesowej, technicznej i biorafinacji. Do 

głównych procesów biorafinacyjnych, które będą podlegać badaniom przemysłowym można 

zaliczyć: ekstrakcję nadkrytyczną, filtrację membranową, perkolację, ekstruzję, dezintegrację 

ultradźwiękową. Opracowana zostanie innowacyjna na skalę światową technologia procesowa 

biorafinacji kaskadowej umożliwiająca otrzymanie kwasu γ-poliglutaminowego (γ-PGA), lewanu, 

biosurfaktantów, izolatów białkowych, enzymów, witamin. Większość produktów końcowych 

technologii nie była dotychczas produkowana tą metodą zarówno w Polsce, jak i na świecie. 

Planowana do opracowania technologia, będzie wydajna, ekologiczna, niskoemisyjna, 

energooszczędna oraz gwarantująca uzyskiwanie symultanicznie kilku substancji końcowych. 

Nieprzetworzona w procesie reszta biomasy przeznaczona będzie na cele paszowe bądź w 

przemyśle chemicznym, przez co 100% strumienia biomasy poddanej procesom biorafinacji 

zostanie zagospodarowane. 

Wartość projektu wynosi 19.347.340,26 PLN netto z czego dofinasowanie ma wynieść 

11.608.404,16 PLN. Projekt przeszedł pozytywnie procedurę oceny i znalazł się na opublikowanej 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju liście projektów rekomendowanych do dofinansowania. 

 

vide: 

http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/2_1_1_2_2

015/2_1_1_2__lista_projektow_rekomendowanych.pdf 

 

Boruta-Zachem oraz jej spółki zależne będą składać kolejne wnioski o dofinasowanie projektów 

związanych z budową kompletnej biorafinerii kaskadowej. 
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7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH 
 
Boruta – Zachem Spółka Akcyjna nie publikowała prognoz finansowych dotyczących roku 2016, ani 

poszczególnych jego kwartałów. 

 

 
8. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH 

 
Na dzień 31.03.2016 r. zatrudnienie w Spółce wynosiło 70 osób (69 etatów). 

 
 
 

9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU 
 

Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu Spółki na dzień przekazania niniejszego raportu.  

W tabeli zidentyfikowano imiennie wszystkich akcjonariuszy, którzy posiadają więcej niż 5% akcji i 

głosów na WZA. 

 

 

Akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba 
głosów % głosów 

Midorana Investments Ltd. 40 955 150 25,4% 40 955 150 34,9% 

Max Welt Holdings Ltd. 8 069 609 5,0% 8 069 609 6,9% 

Pozostali 112 341 717 69,6% 68 360 037 58,2% 

Łącznie 161 366 476 100,0% 117 384 796 100,0% 
 
 

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Spółka posiada udziały w trzech spółkach: 

Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o., Boruta-Zachem Innowacje Sp. z o.o. oraz Boruta-Zachem 

Kolor Sp. z o.o. Dwa pierwsze podmioty zostały utworzone jako spółki celowe do realizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych, o których była mowa w pkt. 6 niniejszego raportu. Spółki te, 

zarejestrowane w lipcu 2015 r., do chwili obecnej nie podjęły działalności operacyjnej. Podmiot trzeci 

został utworzony z myślą o rozwijaniu działalności barwnikarskiej poprzez Spółkę zależną. Spółka 

została zarejestrowana w grudniu 2015 r. i również do chwili obecnej nie podjęła działalności 

operacyjnej. W związku z powyższym przedstawiony raport kwartalny jest raportem 

jednostkowym. 


