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SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  
 

ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 
  

 
 

I. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

1. Ogólna charakterystyka jednostki dominującej 
 
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. („Grupa”, „Grupa 
Kapitałowa”) jest Spółka  Foto Volt Eko Energia S.A. („Spółka”, „Emitent”). 
 

 Kraj siedziby    Polska 
 Siedziba Spółki:    Tychy 
 Forma prawna:                                           Spółka Akcyjna 
 Adres siedziby:                                           Bohaterów Warszawy 16/1, 43-100 Tychy 
 REGON:                                                         015611781 
 NIP:                                                                526-27-50-360 

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla miasta st. Warszawy, 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 stycznia 2009 roku pod 
numerem KRS 0000322019.  

2. Wykaz jednostek, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym  

2.1. Jednostka zależna FOTO VOLT EKO ENERGIA SA FARMA PV 1 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa – metoda konsolidacji pełnej. 

 
 Nazwa i forma prawna:  FOTO VOLT EKO ENERGIA SA  

FARMA PV 1 Sp. z o.o. 
 Kraj siedziby:     Polska 
 Siedziba spółki:    Tychy 
 Adres siedziby:    Bohaterów Warszawy 16/1, 43-100 Tychy  
 REGON:     384006054 
 NIP:      954-280-65-72 

 
Udział posiadanych akcji przez Foto Volt Eko Energia S.A. wynosi 98%. 
 
 
3. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 

W roku 2020 Foto Volt Eko Energia S.A. stał się jedynym komandytariuszem w FOTO VOLT EKO 
ENERGIA SA FARMA PV 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 
prawem do udziału w zysku w wysokości 98%.  
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W związku z tym rok 2020 jest pierwszym rokiem w którym przygotowane skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące 
sprawozdań spółek powiązanych sporządzone za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 
roku. Jako dane porównywalne z roku 2019 przyjęto dane z jednostkowego sprawozdania 
Spółki dominującej Foto Volt Eko Energia S.A. 
 
Rok obrotowy spółek Grupy Kapitałowej jest zgodny z rokiem kalendarzowym. 

Czas trwania działalności w/w jednostek powiązanych tworzących w roku 2020 Grupę 
Kapitałową Foto Volt Eko Energia S.A. nie jest ograniczony. 
 
Jednostki powiązane nie posiadają wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających 
samodzielnie sprawozdania finansowe. 

Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych stanowiące podstawę do sporządzenia 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości przy braku 
okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności.  
 
4.  Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów  

(w tym amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego:  
1. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

 

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazane w bilansie obejmują środki 
pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności 
nieprzekraczającym trzech miesięcy. 
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych 
składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. 
Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. 
 

2. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 
 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia, 
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty 
wartości. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty 
konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia. 
Amortyzacja naliczana jest metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego 
składnika aktywów, wynoszący: 

 
Typ   Okres Stawki amortyzacyjne 

Maszyny i urządzenia techniczne 10 lat 10% 

Urządzenia biurowe  5 lat 20% 

Komputery  3 lata 30%  

Inwestycje w obcych środkach trwałych 10 lat 10% 

Wartości niematerialne i prawne 2 -5 lat 20 - 50% 

Wartość firmy 5 lat 20% 
 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 
3.500,00 zł zalicza się jednorazowo w koszty. Dopuszcza się jednak możliwość obejmowania 
ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości 
nieprzekraczającej 3.500,00 zł, jeśli jest to uzasadnione potrzebami firmy. 
Dana pozycja rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może 
zostać usunięta z bilansu po dokonaniu jej zbycia lub w przypadku, gdy nie są spodziewane 
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żadne ekonomiczne korzyści wynikające z dalszego użytkowania takiego składnika aktywów. 
Wszelkie przychody i koszty wynikające z usunięcia danego składnika aktywów z bilansu są 
ujmowane w rachunku zysków i strat w okresie, w którym dokonano takiego usunięcia. 
Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje 
się i w razie konieczności koryguje na koniec każdego roku obrotowego. 
 

3. Zapasy 
 
Zapasy są to rzeczowe aktywa obrotowe obejmujące materiały nabyte w celu wykonywania 
usług fotowoltaicznych. 
Zapasy wycenia się w cenie nabycia. Cenę nabycia zapasów ustala się z zastosowaniem metody 
pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO). 
 
Wycena zapasów materiałów na dzień bilansowy uwzględnia tworzone odpisy aktualizacyjne na 
zapasy nie wykazujące ruchu.  
 
Odpis aktualizacyjny dokonywany jest nie rzadziej niż raz w roku wg stanu na koniec danego 
okresu rozliczeniowego.  
Odpis aktualizacyjny jest dokonywany w wysokości: 
1) 80% wartości netto dla materiałów nie wykazujących ruchu w ciągu 12 miesięcy od daty 
zakupu, 
2) 100% wartości netto dla materiałów nie wykazujących ruchu po 24 miesiącach od daty 
zakupu.  
Materiały, dla których dokonano odpisu aktualizacyjnego w wys. 80% przeznaczone są do 
upłynnienia. 
Materiały, dla których dokonano odpisu aktualizacyjnego w wys. 100% przeznaczone są do 
likwidacji. 
Dla przypadków określonych powyżej, odstępstwo od wyżej przyjętych zasad będzie wymagało 
decyzji zarządu w formie pisemnej. 
 
4. Należności 

 

Należności krótkoterminowe 
Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności od klientów, należności od jednostek 
powiązanych oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów 
finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 
Wartość należności pomniejszana jest o odpisy aktualizujące, tworzone w oparciu  
o analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników.  
Odpis na należności oszacowywany jest wtedy, gdy ściągnięcie pełnej kwoty należności 
przestało być prawdopodobne.  
Odpisy na należności są dokonywane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych  
i prezentowane w sprawozdaniu w rachunku wyników w pozycji: utworzenie odpisów 
aktualizujących należności. Koszty związane z odpisaniem należności nie stanowią kosztu 
uzyskania przychodu. 

 
Należności długoterminowe 
Należności długoterminowe to należności, których termin wymagalności przypada w okresie 
dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. 

 

5. Instrumenty finansowe 
 



  FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 

 Strona 4 
 

Spółka spełnia warunki określone w art. 28b ust.1 Ustawy o Rachunkowości i nie stosuje 
zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. 
 

6. Rozliczenia międzyokresowe czynne 
 

Krótkoterminowe 
Koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, lecz dotyczące przyszłych okresów 
odnosi się w krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.  
 
Długoterminowe 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia międzyokresowe 
obejmujące niezafakturowane przychody niestanowiące należności na dzień bilansowy, które 
zostaną zafakturowane w okresie późniejszym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. 
 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych 
różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg podatkowych i niewykorzystanych 
strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest 
prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać 
ww. różnice, aktywa i straty z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dotyczące ujemnych różnic przejściowych powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika 
aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek 
gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na 
dochód do opodatkowania czy stratę podatkową. 

 

7. Zobowiązania 
 

Zobowiązania krótkoterminowe 
Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania, których termin wymagalności przypada  
w okresie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe 
obejmują ogół zobowiązań wobec klientów, zobowiązań wobec jednostek powiązanych oraz 
całość lub część zobowiązań z innych tytułów, Zobowiązania wycenia się  
w kwocie wymagającej zapłaty. 
 Zobowiązania długoterminowe 
Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania, których termin spłaty przypada w okresie 
dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. 
W pozycji zobowiązań długoterminowych ujmuje się: 

— kredyty bankowe, 
— pożyczki, 
— dłużne papiery wartościowe, 
— zobowiązania z tytułu innych instrumentów finansowych, 
— zobowiązania z tytułu leasingu finansowego. 

 

8. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne 
 

Rozliczenia międzyokresowe bierne 
Za bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Spółka uznaje prawdopodobne zobowiązania 
przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, wynikające w szczególności: 
ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów, jeżeli kwota zobowiązania jest 
znana lub możliwa do oszacowania w sposób wiarygodny, 
z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, możliwych 
do oszacowania w sposób wiarygodny na podstawie danych planistycznych lub na podstawie 
realizacji produkcji. 
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Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje stosownie do upływu czasu. 
Czas i sposób rozliczeń jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 
zasady ostrożności. 
 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowana jest w odniesieniu do 
wszystkich dodatnich różnic przejściowych z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek 
odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości firmy lub początkowego ujęcia 
składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek 
gospodarczych i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani 
na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową. 
 
Pozostałe rezerwy 
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowy) 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. 
Pozostałe rezerwy prezentuje się w bilansie w podziale na część długo- lub krótkoterminową. 
Kwalifikacja rezerw do pozycji długo- lub krótkoterminowych jest uzależniona od tego, jak 
szybko dana pozycja przekształci się w faktyczne zobowiązanie  
(w ciągu 12 lub ponad 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego). 
 

9. Kapitał własny 
 

Kapitał własny składa się z następujących elementów: 
— kapitału podstawowego, 
— kapitału zapasowego, 
— kapitału rezerwowego, 
— zysku (straty) z lat ubiegłych, 
— zysku (straty) netto. 

Kapitał własny wykazywany jest w wartości nominalnej z podziałem na poszczególne składniki, 
ustalone zgodnie z przepisami prawa i umową Spółki.  
Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości zgodnej ze statutem Spółki i zarejestrowanej w 
Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Składa się z zysku z 
lat ubiegłych, który na podstawie uchwały udziałowców został zatrzymany w Spółce oraz 
kapitału powstałego z nadwyżki ceny nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części 
a wartością nominalną akcji, tzw. agio. 
Kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje: 

— kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych (aktualizacja ta jest przeprowadzana na 
podstawie odrębnych przepisów), 

— kapitał z aktualizacji wyceny inwestycji długoterminowych. 
Zysk (strata) z lat ubiegłych zawiera niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych. 
Zysk (strata) netto obejmuje wynik finansowy bieżącego roku obrotowego. 
 

10. Uznawanie przychodów 
 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 
korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 
 

11. Zasada memoriału i współmierności przychodów z kosztami 
 

W wyniku finansowym Spółki uwzględnia się wszystkie osiągnięte (poniesione)  
i przypadające na dany okres przychody oraz koszty związane z tymi przychodami, niezależnie 
od terminu płatności.  
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Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, do aktywów lub 
pasywów danego miesiąca zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz 
przypadające na ten miesiąc koszty, które nie zostały jeszcze poniesione. Oznacza to rozliczanie 
w czasie kosztów. Na koszty jeszcze nieponiesione w danym okresie sprawozdawczym tworzone 
są rezerwy. 
 
 

12. Zasady ustalania wyniku finansowego 
 

 
Metoda ustalania zysku (straty) netto 
Wynik netto obejmuje wynik brutto skorygowany o obowiązkowe obciążenia wyniku 
finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych. 
 
Podatek dochodowy 
Obejmuje część bieżącą i odroczoną. Bieżący i odroczony podatek dochodowy ujmowany jest 
jako zysk lub strata bieżącego okresu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dotyczy połączenia jednostek 
oraz pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym lub jako inne całkowite dochody. 
 
Podatek bieżący 
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie 
wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych 
(podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych  
i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy. 
 
 
Podatek odroczony 
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą 
zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień 
bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową 
wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Część odroczona podatku dochodowego wykazana w 
rachunku zysków i strat stanowi różnicę między stanem rezerw oraz aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu. 
Ustalony w powyższy sposób wynik finansowy netto prezentowany jest w sprawozdaniu 
finansowym w porównawczym układzie rachunku zysków i strat.  
 

13. Rachunek przepływów pieniężnych  
 

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. 
 

14. Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej 
 

Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski 
złoty przeliczane są na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec 
okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji 
przychodów (kosztów) finansowych. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według 
kosztu historycznego wyrażonego w walucie obcej są wykazywane po kursie historycznym z 
dnia transakcji. Aktywa i zobowiązania niepieniężne ujmowane według wartości godziwej 
wyrażonej w walucie obcej są przeliczane po kursie z dnia dokonania wyceny do wartości 
godziwej.  
 
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 
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Waluta 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 
USD 3,7977 3,7584 
EUR 4,2585 4,6148 
GBP 4,9971 5,1327 

    *Źródło: NBP 
Przychody, koszty, wynik finansowy 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza według wariantu porównawczego. 
 

Przychody i zyski 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym 
korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości 
aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału 
własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez 
udziałowców lub właścicieli. 
 
Koszty i straty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie 
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie 
zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które 
doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w sposób inny, 
niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.  
 
Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto składają się: 
a) wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów   

operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),  
b) wynik operacji finansowych,  
c) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego 

podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych 
przepisów.  

     
 


