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1. Podstawowe informacje o Emitencie zawierające m.in. informację o strukturze
akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia
raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
2. Oświadczenie Zarządu
3. Wybrane dane finansowe.
4. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla
przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i
kompletny.
5. Komentarz Zarządu na temat czynników mających wpływ na wyniki finansowe.
6. Informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem podjęto w obszarze
rozwoju prowadzonej działalności.
7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych
na dany rok obrotowy.
8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień
okresy objętego raportem kwartalnym.
9. Wskazanie przyczyn nie sporządzenia przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.
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1. Podstawowe informacje o Emitencie, zawierające m.in. informację o strukturze
akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień
sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
Adres: ul. Powstańców Śląskich 1, 43-430 Skoczów
NIP: 548-26-33-372 REGON: KRS: 0000372055
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał podstawowy: 2.275.000,00 zł
Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap Spółka Akcyjna zajmuje się produkcją i dystrybucją
kapeluszy i półproduktów z wełny oraz włosa króliczego. Emitent swoją działalność
koncentruje na rozwijaniu procesu produkcyjnego, jak również na pozyskaniu nowych
klientów oraz rynków zbytu. Cały proces, począwszy od fazy projektowej, poprzez
przygotowanie technologiczne, produkcję, aż do przygotowania towaru do wysyłki odbywa
się w zakładzie w Skoczowie. Dzięki temu każdy produkt spełnia konkretne wymagania
klienta, gwarantując satysfakcję z towaru o najwyższej jakości.
1.1. Zarząd:
W skład Zarządu Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. w IV kwartale 2012 roku
wchodzili:
Paweł Kaliciak – Prezes Zarządu
Tomasz Bednarski – Członek Zarządu
1.2. Rada Nadzorcza:
W skład Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. w IV kwartale 2012
roku wchodzili:
Sławomir Jarosz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Simek – Członek Rady Nadzorczej,
Adam Kościsz - Członek Rady Nadzorczej,
Bogdan Pukowiec - Członek Rady Nadzorczej,
Marcin Gąsiorek - Członek Rady Nadzorczej.
1.3.

Akcjonariat

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy emitenta wynosi 2.275.000,00
zł i dzieli się na 4.550.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł, w tym;
a. 1.000.000 akcji serii A
b. 350.000 akcji serii B
c. 3.200.000 akcji serii C
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Na dzień 31 grudnia 2012r. i na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu Emitenta
z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym
przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ

ILOŚĆ AKCJI

UDZIAŁ W KAPITALE
ZAKŁADOWYM

ILOŚĆ GŁOSÓW

UDZIAŁ
W GŁOSACH

Maria Herzyk

250.000

5,49 %

250.000

5,49 %

Ewa Kaliciak

251.610

5,53%

251.610

5,53%

Nataliya
Bednarska

250.000

5,49%

250.000

5,49%

Wacław Mówiński

250.000

5,49%

250.000

5,49%

3.200.000

70,33 %

3.200.000

70,33 %

Polkap Sp. z o.o.

Tabela 1: Struktura akcjonariatu na 31.12.2012 r.i na dzień sporządzenia raportu. Źródło: Spółka

Pozostali
W.Mówiński
M.Herzyk
N.Bednarska
E.Kaliciak
Polkap Sp. z
o.o.

Wykres 1: struktura akcjonariatu na 31.12.2012 r.i na dzień sporządzenia raportu. Źródło: Spółka
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2. Oświadczenie Zarządu.
Stosownie do art. 52 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Tekst jedn. DZ.U.
z 2009r. nr 152, poz. 1223 z późn.zm) Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap
S.A. przedstawia raport za okres od dnia 01 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.,
na który składają się m.in.:
wybrane dane finansowe zamykające się wypracowanym w IV kwartale zyskiem netto w wysokości 288
tys. zł.
komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe,
informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w okresie
objętym raportem.

Ponadto Zarząd Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. z siedzibą w Skoczowie
oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy informacje za prezentowany w niniejszym
raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości
i odzwierciedlają w sposób rzetelny, prawdziwy i jasny sytuację majątkową, finansową
i ekonomiczną Spółki oraz jej wyniki finansowe. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że
sprawozdanie z działalności Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. zawiera prawdziwy
obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji w Spółce.

Paweł Kaliciak – Prezes Zarządu

Tomasz Bednarski – Członek Zarządu
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3. Wybrane dane finansowe
Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym zaprezentowano dane
porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe
narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim (dane finansowe
porównywalne za IV kwartał 2012r. i 2011r. oraz dane finansowe narastająco w danym roku
obrotowym i roku poprzednim). Dane w tyś złotych.
a) dane finansowe z rachunku wyników:

Dane finansowe

IV kwartał 2012r.
od 01.10.2012r.
do 31.12.2012r.

amortyzacja
przychody netto ze
sprzedaży
zysk ze sprzedaży
zysk z działalności
operacyjnej
zysk brutto
zysk netto

IV kwartał 2011r.
od 01.10.2011r.
do 31.12.2011r.

95
3 171

2012r. narastająco
od 01.01.2012r.
do 31.12.2012r.

w tys. złotych
16
2 583

2011r. narastająco
od 01.01.2011r.
do 31.12.2011r.

284
11 093

29
12 964

501
501

454
450

1 504
1 504

1337
1333

357
288

471
408

1 329
1 075

1371
1118

Tabela 2: Dane finansowe Emitenta w IV kwartale 2012r. Źródło: Spółka

b) dane finansowe z bilansu
2012r.
narastająco
od 01.01.2012r.
do 31.12.2012r.

Dane finansowe
kapitał własny
należności długoterminowe
należności krótkoterminowe
środki pieniężne i inne aktywa
pieniężne
zobowiązania długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe

2011r.
narastająco
od 01.01.2011r.
do 31.12.2011r.

w tys. złotych
18 063
0
1 107
452
1 872
1 836

2 596
0
993
177
0
631

Tabela 3: Dane finansowe Emitenta w IV kwartale 2012r. Źródło: Spółka
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1. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 i 2011 roku.
Wykres 2: Porównanie wybranych danych finansowych narastająco w IV kwartale 2012 i 2011r.
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4. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla
przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny
i kompletny.
Czynnikiem, mającym wpływ na ostateczny wynik finansowy w IV kwartale 2012r. było
wynikające z opisanej w Dokumencie Informacyjnym umowy z dn. 24.02.2012 r.
w przedmiocie przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przejęcie kredytów
Polkap sp. z o.o. z jednoczesną zmianą banku finansującego. Fakt ten pociągnął za sobą
koszty finansowe przypisane Skoczowskiej Fabryce Kapeluszy Polkap S.A. w kwocie 150 tys. zł
(prowizja od udzielonych kredytów oraz koszty odsetek, jakie zostały przeksięgowane).
Ponadto jak wskazano w raporcie bieżącym nr 4/2013, Emitent na podstawie upoważnienia
przyznanego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonał nabycia prawa własności
nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki o numerze 524/4 (prawo wieczystego
użytkowania do dnia 05 grudnia 2089r.) o powierzchni 2.487,00 m2 oraz budynku o łącznej
powierzchni zabudowy 1.381,70 m2 zlokalizowanych w Skoczowie przy ul. Powstańców
Śląskich 1. Wartość transakcji wyniosła 3.400.000,00 zł Zakup ww. nieruchomości został
w 20% sfinansowany ze środków własnych Emitenta. Ponadto zakup ww. nieruchomości
w 80% został sfinansowany z kredytu bankowego, udzielonego przez Deutsche Bank PBC S.A.
z siedzibą w Warszawie na warunkach nieodbiegających od rynkowych. Zgodnie z Umową
Bank udzielił Emitentowi kredytu na łączną kwotę 665 000 euro ("kredyt"). Ostateczny termin
spłaty kredytu przypada na dzień 30.11.2027 r. Zabezpieczenie spłaty Kredytu będzie
stanowić hipoteka na ww. nieruchomości. Wartość nieruchomości w księgach rachunkowych
Emitenta wynosi 3 468 000 zł. Zawarta transakcja ma charakter zakupu środka trwałego,
wykorzystywanego do celów własnych Emitenta - wykańczalnia, magazyn oraz część
administracyjno-biurowa.
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5.Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, jakie miały wpływ na osiągnięte
wyniki finansowe
Branża, w której działa Emitent charakteryzuje się sezonowością sprzedaży w ciągu roku.
Niższe przychody notowane są w okresie od grudnia do lutego, co związane jest z długą
przerwą świąteczną w Niemczech - głównym rynku zbytu oraz w sierpniu ze względu na okres
wakacji. Z kolei w okresie jesiennym, tj. w miesiącach wrzesień – listopad oraz wiosennym, tj.
marzec – czerwiec obserwuje się wzrost sprzedaży. Reguła ta znalazła potwierdzenie
w omawianym okresie, zanotowano wzrost obrotów, a Spółka wypracowała zysk netto
w wysokości 288 tys. zł.,wobec zysku netto za IV kwartał 2011r. w wysokości 408 tys. zł. Zysk
z działalności operacyjnej wyniósł 501 tys. zł natomiast zysk netto z działalności gospodarczej
ukształtował się na poziomie 288 tys. zł.
Niezmiennie głównym źródłem przychodów była sprzedaż eksportowa. Głównymi
odbiorcami produktów i towarów Emitenta są podmioty działające na rynkach
zagranicznych. Tym samym na przychody ma wpływ aktualny kurs walut, w szczególności
PLN wobec EUR i USD.
W dniu 24.02.2012 r. Emitent podpisał z Polkap sp. z o.o. umowę przenoszącą
zorganizowaną część przedsiębiorstwa Polkap sp. z o.o. do spółki Emitenta, o czym
przypomina dlatego, że umowa ta miała także wpływ na wyniki komentowanego kwartału.
Na zysk miał wpływ proces przejęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polkap Sp. z o.o.
z jednoczesną zmianą banku kredytującego (z dotychczasowego PKO BP S.A. na Deutsche
Bank PBC). Stąd też koszty finansowe, jakie pojawiły się w rachunku wyników miały wpływ na
kształt zaprezentowanego wyniku finansowego (vide pkt. 4).
Po przejęciu przez Emitenta zorganizowanej części przedsiębiorstwa Polkap sp. z o.o. nie
występują już stosunki handlowe, jak również umowne pomiędzy oboma podmiotami (jest
to związane z przejęciem przez Emitenta całego majątku związanego z produkcją Polkap sp. z
o.o. wraz z jej powiązaniami handlowymi i umownymi) a obroty, jakie wcześniej
występowały pomiędzy Polkap sp. z o.o. a Emitentem z ww. powodów nie występują. To ma
wpływ na prezentowane wyniki Emitenta patrząc w ujęciu 4 kwartał 2011 vs w kwartał 2012.
Przychody zmniejszyły się w związku z wyeliminowaniem przychodów między podmiotami
przed połączeniem (były to podmioty niezależne).
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6. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem podjęto w obszarze
rozwoju prowadzonej działalności.
Zgodnie z wcześniejszymi założeniami Spółka w IV kwartale kontynułowała swoje
wcześniejsze założenia związane z rozwojem prowadzonej działalności. Jak zapowiadamo w
Dokumencie Informacyjnym Emitent rozważa utworzenie przedstawicielstwo handlowego w
Nowym Jorku i w Moskwie. W Nowym Jorku mieszka obecnie ok. 2 mln, a w całym USA ok. 6
mln Żydów, którzy, z uwagi na swoją tradycję wynikającą z wyznawanej religii, są niezwykle
istotną grupą nabywców produktów Emitenta. W czwartym kwartale Emitent rozpatrywał
oferty najmu nieruchomości, badał aktualny potencjał rynków zbytu. Spółka rozwija
działalność na rynku polskim w każdym asortymencie oferowanych wyrobów. W cz
wartym kwartale pracowano nad nawiązaniem nowych relacji z producentami i
dystrybutorami odzieży. Marka Polkap w branży kapeluszniczej (producenci gotowych
wyrobów, dystrybutorzy) jest bardzo znana. Promocja wyrobów odbywa się głównie poprzez
osobiste kontakty i prezentację modeli i ich jakości poszczególnym klientom. Dokonują tego
zarówno zatrudnieni pracownicy, jak i przedstawiciele handlowi. Emitent bierze także udział
w targach i imprezach wystawienniczych na rynkach międzynarodowych. Aktualnie
opracowuje kolejną kolekcję na nowy sezon, uwzględniającą najnowsze trendy.
Branża, w której działa Emitent charakteryzuje się sezonowością sprzedaży w ciągu roku.
Z tego też względu prowadzony jest stale ścisły monitoring rynku a także odpowiednia
elastyczność w dostosowaniu oferty produktowej do zmieniającego się otoczenia rynkowego
i mody.

7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych
na dany rok obrotowy.
Emitent nie publikował prognoz na rok 2012 r.
8. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień
okresy objętego raportem kwartalnym.
Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.
9. Wskazanie przyczyn nie sporządzenia przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań
finansowych.
Z powodów wskazanych w pkt. 8. nie dotyczy.

R a p o r t z a IV k w a r t a ł 2 0 1 2 r.

Strona 9

