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I  INFORMACJE FINANSOWE  

Niniejsze Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Foto Volt Eko Energia S.A. 
obejmuje okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane 
finansowe wraz z analizą wskaźnikową oraz stosownymi wyjaśnieniami. 

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

  
4Q 2020 PLN 4Q 2019 PLN Dynamika  1-4Q 2020 PLN 

1-4Q 2019 
PLN Dynamika  

Przychody  ze sprzedaży  589 334,19 194 273,58 303,35 1 973 573,72 1 204 066,80 163,91 

Amortyzacja  2 830,03 405,00 698,77 13 097,71 63 394,82 20,66 

Zysk (strata) ze sprzedaży  (96 965,57) (127 867,21) 75,83 (84 394,06) (372 695,26) 22,64 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej (120 990,10) (1 251 550,73) 90,33 21 922,38 

(1 473 
800,13) 101,49 

EBITDA (118 160,07) (1 251 145,73) 90,56 35 020,09 
(1 410 

405,31) 102,48 

Zysk (strata) brutto (110 798,44) (1 270 628,91) 91,28 26 745,11 
(1 541 

565,71) 101,73 

Zysk (strata) netto (109 290,76) (1 274 897,91) 91,43 22 302,14 
(1 547 

389,71) 101,44 

  
31.12.2020 

PLN 
31.12.2019 

PLN Dynamika  31.12.2020 PLN 
31.12.2019 

PLN Dynamika  

Aktywa razem, w tym: 1 196 599,20 567 695,71 210,78 1 196 599,20 567 695,71 210,78 

Aktywa trwałe 745 059,97 166 271,37 448,10 745 059,97 166 271,37 448,10 

Aktywa obrotowe 451 539,23 401 424,34 112,48 451 539,23 401 424,34 112,48 
Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 79 023,71 250,33 31 567,81 79 023,71 250,33 31 567,81 

Należności razem, w tym: 244 629,41 83 548,53 292,80 244 629,41 83 548,53 292,80 

Należności krótkoterminowe 244 629,41 71 371,53 342,75 244 629,41 71 371,53 342,75 
Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania, w tym: 649 152,16 20 323,81 3 194,05 649 152,16 20 323,81 3 194,05 

Zobowiązania krótkoterminowe 449 338,16 60 414,52 743,76 449 338,16 60 414,52 743,76 

Kapitał własny, w tym: 546 367,04 524 064,90 104,26 546 367,04 524 064,90 104,26 

Kapitał podstawowy 2 213 087,40 2 213 087,40 100,00 2 213 087,40 2 213 087,40 100,00 
Źródło: Emitent 
 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

  1-4Q 2020 
PLN 

1-4Q 2019 
PLN 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (271 302,01) 7 063,60 
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 128 027,51 (22 553,41) 
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 175 950,00 0,00 
Przepływy pieniężne netto 32 675,50 (15 489,81) 

Źródło: Emitent 
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WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

  4Q 2020 PLN 4Q 2019 PLN 
1-3Q                 

2020 PLN 
1-3Q                 

2019 PLN 

Wskaźnik rentowności operacyjnej w % -20,53% -644,22% 1,11% -122,40% 
Wskaźnik rentowności EBITDA w % -20,05% -644,01% 1,77% -117,14% 
Wskaźnik rentowności netto w% -18,54% -656,24% 1,13% -128,51% 
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) w % -20,00% -243,27% 4,08% -295,27% 
Wskaźnik rentowności majątku (ROA) w % -9,13% -224,57% 1,86% -272,57% 
Wskaźnik ogólnej płynności w % 100,49% 664,45% 100,49% 664,45% 
Wskaźnik ogólnego zadłużenia w % 54,25% 3,58% 54,25% 3,58% 

 
 

II  PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

1. OPIS ORGANIZACJI 

Jednostką Dominującą Grupy Kapitałowej jest Foto Volt Eko Energia S.A. (zwana dalej Spółką) 
powstała w wyniku przekształcenia firmy pod nazwą Investment Fund Market Sp. z o.o. aktem 
notarialnym sporządzonym w dniu 5 lutego 2009 roku w Kancelarii Notarialnej Adama 
Robaka, Katowice, ul. Uniwersytecka 13, przez notariusza Adama Robaka (repetytorium A nr 
18/2009) jako spółka akcyjna, na czas nieoznaczony. Siedzibą spółki są Tychy. 
 
Foto Volt Eko Energia S.A. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII 
Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000322019. 
 
Zakres działalności Emitenta to wykonywanie instalacji elektrycznych na rynku elektrowni 
fotowoltaicznych. Emitent działa na rynku mikroinstalacji PV do 50kW oraz średnich instalacji 
50-1000 kW. 
 

 Nazwa jednostki:              Foto Volt Eko Energia S.A. 
 Kraj siedziby:     Polska 
 Siedziba spółki:    Tychy 
 Forma prawna:                                           Spółka Akcyjna 
 Przepisy prawa:        Prawo polskie, zgodnie z Kodeksem Spółek  

                                                                         Handlowych 
 Adres siedziby:    ul Bohaterów Warszawy 16/1, 43-100 Tychy 
 Numery telekomunikacyjne:   tel. +48 601 542 452, 601 079 101  

Poczta elektroniczna:    kontakt@fotovolt.pl 
 Strona internetowa:    www.fotovolt.pl 
 REGON:     015611781 
 NIP:      526-27-50-360 

     

Spółka nie posiada oddziałów. Spółka została utworzona i działa zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Spółka prowadzi działalność w oparciu o przepisy ustawy Kodeks spółek 
handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz. U. 2017.1577 t.j.). Z chwilą uzyskania statusu 
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spółki publicznej, tj. od dnia 11 lipca 2013 roku Spółka działa również na podstawie regulacji 
dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego. 
 
Jednostki powiązane - spółki zależne 
 
Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom.  
 
Udział Emitenta w kapitale spółek zależnych: 

Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom. 98% 

 
2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

Przedmiotem głównej działalności Emitenta jest wg PKD jest działalność 43, 21, Z, związana 
z wykonywaniem instalacji elektrycznych. 

Sektorem działalności Emitenta wg klasyfikacji GPW jest energia odnawialna. 
 

3. CZAS TRWANIA 
 

Czas trwania Spółki, zgodnie z art. 6 Statutu Spółki, jest nieoznaczony. 

4. ORGANY ZARZĄDZAJĄCE   
 

Władze Spółki składają się z organów zarządzających i nadzorczych. Organem zarządzającym 
jest Zarząd. Zgodnie z postanowieniami art. 12 ust. 3 Statutu Spółki kadencja członków 
Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. 

W omawianym okresie sprawozdawczym skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie. Skład 
Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego 
sprawozdania: 

 Prezes Zarządu – Aleksander Jawień 
 
Kompetencje i zasady pracy Zarządu Foto Volt Eko Energia S.A. określone zostały  
w następujących dokumentach: 
 

 Statut Spółki 
 Regulamin Zarządu 
 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na New Connect 
 obowiązujące przepisy prawne 

 
Doświadczenie i kompetencje Zarządu zostały opublikowane na stronie internetowej 
www.fotovolt.pl. 
 

5. ORGANY NADZORCZE 

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza. Zgodnie z postanowieniami  art. 16 ust. 3 
Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej Emitenta jest kadencją wspólną i trwa pięć 
lat. 
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W omawianym okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.. 
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia 
niniejszego sprawozdania: 

 Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wioletta Buczek 
 Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej – Joanna Smolińska 
 Sekretarz Rady Nadzorczej – Janusz Wyląg 
 Członek Rady Nadzorczej  - Izabela Piecuch-Jawień 
 Członek Rady Nadzorczej – Jacek Jawień 

 
Rada Nadzorcza działa w oparciu o: 
 

 Statut Spółki 
 Regulamin Rady Nadzorczej 
 Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 
 obowiązujące przepisy prawne 

 

Doświadczenie i kompetencje członków Rady Nadzorczej zostały opublikowane na stronie 
internetowej: ww.ri.fotovolt.pl. 

6. POWIĄZANIA POMIĘDZY CZŁONKAMI ORGANÓW 
 
Pomiędzy członkami organu zarządzającego oraz nadzorczego Emitenta istnieją następujące 
powiązania: 

Pani Izabela Piecuch-Jawień, Członek Rady Nadzorczej, jest żoną Pana Aleksandra Jawień, 
Prezesa Zarządu. Pan Jacek Jawień, Członek Rady Nadzorczej. jest bratem Pana Aleksandra 
Jawień, Prezesa Zarządu Emitenta. 

7. ZASADY ZMIANY STATUTU 
 

Wszelkie zmiany w Statucie Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. uchwalane są przez Walne 
Zgromadzenia Spółki. Zmiany w Statucie Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia 
Spółki oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. 
 

8. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROCESIE 
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 

Kontrola wewnętrzna 

System kontroli wewnętrznej oparty jest na nadzorze realizowanym zgodnie ze strukturą 
organizacyjną Grupy Kapitałowej. W ramach podejmowanych decyzji biznesowych, ich rodzaju 
i wartości poziom szczebla struktury organizacyjnej, na którym można podjąć decyzję wzrasta. 
System kontroli wewnętrznej Grupy Kapitałowej funkcjonuje poprzez regulaminy i procedury 
wewnętrzne. 

Sporządzanie sprawozdań finansowych 

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości 
finansowej Emitenta realizowany jest w oparciu o następujące zasady: 
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 weryfikację stosowania jednolitej polityki rachunkowości przez Emitenta; 
 stosowanie procedur ewidencji księgowej oraz kontrolę ich przestrzegania; 
 badanie przez niezależnego biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego 

Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 
9. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

 
W roku 2020 nie wystąpiły zdarzenia, które miałaby wpływ na wartość kapitału zakładowego 
Foto Volt Eko Energia S.A.. Struktura kapitału zakładowego Emitenta według rodzaju emisji na 
dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco: 
 

Seria Liczba akcji (szt.) Udział w kapitale 
zakładowym (%) Liczba głosów 

Udział 
w ogólnej 
liczbie głosów 
(%) 

Seria A1 5 500 000 24,85% 5 500 000 24,85% 
Seria A2 11 250 000 50,83% 11 250 000 50,83% 
Seria B 4 900 000 22,14% 4 900 000 22,14% 
Seria C 15 874 0,07% 15 874 0,07% 
Seria D 265 000 1,21% 265 000 1,21% 
Seria E 200 000 0,90% 200 000 0,90% 
SUMA 22 130 874 100% 22 130 874 100% 
 
Źródło: Emitent 
   

10. AKCJE I STRUKTURA AKCJONARIATU 
 

Akcje Foto Volt Eko Energia S.A. od dnia 11 lipca 2013 roku notowane są na rynku New Connect 
prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadzonych zostało 
5.180.874 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) 
akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: 

 4.900.000 (cztery miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda; 

 15.874 (piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii C, 
o wartości nominalnej 0,10 zł każda; 

 265.000 (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości 
nominalnej 0,10 zł każda. 

  
Akcje Spółki nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351 – 353 Kodeksu spółek 
handlowych. Żadnemu z akcjonariuszy, zgodnie z treścią Statutu Emitenta, nie przysługują 
uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 KSH. Obrót akcjami Spółki podlega zasadom 
i ograniczeniom określonym m.in. w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu. 
 
Większościowym akcjonariuszem Emitenta, posiadającym na dzień przekazania niniejszego 
raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, jest spółka 
UBP Eastern European Partners Ltd. Wskazanemu Akcjonariuszowi przysługują w całości 
akcje serii A1 i A2, co łącznie daje temu akcjonariuszowi 16 750 000 akcji, w związku z tym 
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UBP Eastern European Partners Ltd. przysługuje 16 750 000 głosów co stanowi 75,68% 
głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W związku z powyższym Spółka UBP Eastern 
European Partners Ltd. jest w stosunku do Spółki Foto Volt Eko Energia S.A.  spółką dominującą 
w rozumieniu przepisu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH. Udziałowcem UBP Eastern European Partners Ltd. 
jest Pan Aleksander Jawień, Prezes Zarządu Spółki. 

Struktura własności znacznych pakietów akcji Foto Volt Eko Energia S.A. na dzień 
sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco: 

Imię i nazwisko / nazwa Seria akcji Liczba akcji 
Udział  

w kapitale 
zakładowym 

Udział  
w liczbie 

głosów na 
WZA 

UBP Eastern European 
Partners Ltd 

A1, A2  16 750 000 75,69% 75,69%  

Pozostali B, C, D, E 5 261 576 24,31% 24,31% 
SUMA  22 130 874 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 
 
 

11. AKCJE BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH  
I NADZORUJĄCYCH 

 
W akcjonariacie Emitenta znajdują się osoby będące członkami organów zarządzających 
i nadzorczych Spółki. Struktura własności akcji Emitenta w posiadaniu osób zarządzających 
i nadzorujących na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiają się 
następująco: 

Imię i nazwisko / nazwa Seria akcji Liczba akcji 
Udział  

w kapitale 
zakładowym 

Udział  
w liczbie 

głosów na 
WZA 

Aleksander Jawień  
wraz z UBP Eastern 
European Partners Ltd. 

 
A1, A2, E  

16 869 298 76,23% 76,23%  

Pozostali B, C, D, E 5 261 576 23,77% 23,77% 
SUMA  22 130 874 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent 
 

12.  JEDNOSTKI POWIĄZANE – SPÓŁKI ZALEŻNE  
 
Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom.  
Udział Emitenta w kapitale spółek zależnych: 
 

Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom. 98% 
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Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp.kom. powstała w lipcu 2019 r. i koniec I kw. 2020 r. wykonała 
kilkadziesiąt instalacji fotowoltaicznych na rynku śląskim o mocach jednostkowych od  
4 kWp do kilkudziesięciu kWp. Atutem FVE są pracownicy posiadający ponad 20-letnie 
doświadczenie w pracach elektrycznych na wysokościach oraz uprawniania elektryczne 
i certyfikaty Urzędy Dozoru Technicznej w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii. FVE 
zakończyła rok 2019 zyskiem netto w wys. 42.994,85 zł i kontynuowała działalność w I kw. br 
na podobnym poziomie rentowności biznesu jak w 2019 r. 

Emitent przejął operacyjną działalność spółki zależnej w II kw. 2020 r. 

 
 
III INFORMACJE OPERACYJNE 
 

1. HISTORIA DZIAŁALNOŚCI 
 
Foto Volt Eko Energia S.A została utworzona dnia 5 grudnia 2003 roku jako Investment Fund 
Market Sp. z o.o. W lipcu 2006 roku nastąpiła zmiana nazwy Spółki na Investment Fund 
Managers Sp. z o.o., natomiast w styczniu 2009 roku nastąpiło przekształcenie w spółkę 
akcyjną Investment Fund Managers S.A. Następnie nazwa spółki została zmieniona na 
IFM Global Funds S.A. W dniu 31 marca 2020 r. firma Emitenta została zmieniona na Foto Volt 
Eko Energia S.A.  

Od dnia 11 lipca 2013 roku Emitent jest notowany  w alternatywnym systemie obrotu na rynku 
NewConnect.  

2. PROFIL DZIAŁALNOŚCI 
 

Przedmiotem podstawowej działalności Emitenta w roku obrotowym były usługi na rynku 
mikroinstalacji (do 50kW) oraz średnich (50-1000 kW) instalacji fotowoltaicznych. W ramach 
spółek zależnych Emitent prowadzi działalność polegającą na rozwijaniu projektów farm 
fotowoltaicznych. 

 

3. ISTOTNE ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

W styczniu  2020 r. Zarząd Spółki postanowił zwiększyć zaangażowanie w rynku 
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w segmencie systemów fotowoltaicznych i w dniu 13 
stycznia 2020 r., na podstawie umowy przeniesienia praw i obowiązków spółki komandytowej 
Foto Volt Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (FVE), Emitent 
stał się jedynym komandytariuszem FVE. Wartość umowy wyniosła 600.000,00zł, a strony 
umowy ustaliły, że płatność na rzecz komandytariuszy zbywających prawa i obowiązki nastąpi 
w kwartalnych ratach począwszy od stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. 

Po transakcji, Emitent jest jedynym komandytariuszem w FVE z prawem do udziału w zysku 
w wysokości 98%. Pozostałe 2% udziału w zysku posiada komplementariusz spółki, spółka 
Foto Volt Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Suma komandytowa FVE wynosi 
50.000 zł. 
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W marcu 2020 r. NWZA Emitenta zmieniło profil i rynek działalności na rynek Odnawialnych 
Źródeł Energi w segmencie elektrowni fotowoltaicznych. Po zarejestrowaniu zmian przez 
Krajowy Rejestr Sądowy, w czerwcu 2020 r. Emitent przejął działalność operacyjną spółki 
zależnej Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom.  

Dnia 13 maja 2020 r. Emitent otrzymał decyzję w sprawie umowy subwencji z Polskim 
Funduszem Rozwoju S.A. (PFR), która dotyczy umowy subwencji finansowej zawartej 
pomiędzy PFR i Emitentem w dniu 12 maja br. w ramach Programu Rządowego - Tarcza 
Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm. Na podstawie ww. 
umowy PFR przyznał Emitentowi subwencję finansową w kwocie 248.400 zł.  

 

4. SYTUACJA KADROWA  
 

W roku 2020 przeciętne zatrudnienie w Foto Volt Eko Energia S.A. w przeliczeniu na pełne 
etaty wyniosło 3,0. 

 
5. RELACJE INWESTORSKIE 

Transparentność polityki informacyjnej to kluczowe kierunki komunikacji Emitenta z rynkiem 
kapitałowym. Oprócz działań obligatoryjnych Spółka podejmuje starania mające na celu 
utrzymanie wysokiego poziomu corporate governance. 

6. INFORMACJA O POSTĘPOWANIACH TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM   
 
W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od 1 stycznia 2020 roku do sierpnia 2020 roku 
Emitent  była stroną jednego postępowania sądowego istotnego dla jej sytuacji finansowej lub 
rentowności.  

W dniu 31.08.2020 r. Emitent powziął informację o oddaleniu apelacji strony przeciwnej 
w sprawie o zapłatę, w której korzystny dla Emitenta wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym 
w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2019 r. Kwota zasądzona na rzecz Spółki wynosiła 
172.961,32 zł plus odsetki na dzień zapłaty. Wraz z oddaleniem apelacji strony przeciwnej ww. 
wyrok uległ uprawomocnieniu. Na dzień 31.12.2020 r. ww. kwota wraz z należnymi odsetkami 
wynosiła 230 310,47 zł. Emitent przystąpił do egzekucji tej kwoty od dłużnika. Na dzień 
31.12.2020 r. egzekucja nadal trwała. Ww. kwota wraz z odsetkami zostanie uwzględniona 
w pozostałych przychodach operacyjnych i powiększy, w momencie jest odzyskania, wynik 
netto Emitenta. 

7. INFORMACJA O PODMIOCIE PROWADZĄCYM RACHUNKOWOŚĆ 
 
Od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania obsługę 
finansowo - księgową prowadziło Biuro Rachunkowe Analiza Jolanta Pol z siedzibą w Zabrzu, 
ul. Legnicka 19B. 
 

8. INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA 
 
Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru spółki General Audyt Sp. z o.o. z siedzibą 
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w Katowicach, ul. Staromiejska 6/10d do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 
2020 i sporządzenia opinii z badania.  

9. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH 
 

Zarząd Foto Volt Eko Energia S.A. nie podawał do publicznej wiadomości wartości prognoz  
wyników finansowych  na rok 2020.  
 
W roku 2021 prognozy finansowe również nie będą publikowane. 
 
 
 
 

10. ZDARZENIA I OKOLICZNOŚCI ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ, KTÓRE 
WYSTĄPIŁY PO DNIU BILANSOWYM  

W dniu 4.01.2021 r. Emitent powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział 
VIII Gospodarczy KRS dokonał rejestracji, w dniu 30.12.2020 r., spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Foto Volt Eko Energia S.A. Farma PV 2 Sp. z o.o. Ww. spółka celowa 
rozpocznie proces developmentu farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW. Emitent ma 
w planach rozwój portfela podobnych projektów na rachunek własny oraz na rachunek 
zewnętrznych inwestorów. 
 
Dnia 18 stycznia 2021 r. Foto Volt Eko Energia S.A. uzyskała wpis na listę wykonawców 
instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (dalej OZE) w ramach Projektu "Odnawialne źródła 
energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach". W ramach Projektu planowany jest 
zakup i montaż 960 sztuk instalacji OZE, w tym 647 instalacji fotowoltaicznych. Oprócz 
instalacji fotowoltaicznych ma powstać 97 szt. instalacji solarnych, 199 szt. powietrznych 
pomp ciepła do centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej, 17 szt. kotłów na 
biomasę. Realizacja wszystkich inwestycji w ramach Programu ma zakończyć się do końca 
listopada 2021 r. 
 
W 5.02.2021 r. Emitent odnotował spłatę 200.000 zł z tytułu wygranej w 2019 r. sprawy o 
zapłatę, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 20.2020 z dnia 31.08.2021 r. 
Kwota zasądzona na rzecz Spółki wynosiła 172.961,32 zł plus odsetki na dzień zapłaty. Strony 
ustaliły, że spłata wyczerpuje roszczenia Spółki. Emitent zobowiązał się do złożenia wniosku 
o zaprzestanie egzekucji wyroku. 
 

11. PERSPEKTYWY ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI 
 
Na dzień bilansowy Spółka z sukcesem rozwijała działalność w branży Odnawialnych Źródeł 
Energii w segmencie mikroinstalacji oraz średnich instalacji fotowoltaicznych. Emitent 
zrealizował w okresie 1.06.-31.12.2020 r. kilkadziesiąt instalacji fotowoltaicznych o mocach 
o kilku kW do ponad 100 kW dla klientów prywatnych oraz osób prawnych.  
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Perspektywy działalności w segmencie mikroinstalacji fotowoltaicznych Emitent określa jako 
bardzo dobre ze szczególnym wskazaniem instalacji o mocach 10-50 kW realizowanych dla 
osób prawnych ze względu na znaczne zwiększenie kosztów energii dla odbiorców 
przemysłowych z powodu wprowadzenia od 1.01.2021 r. opłaty mocowej od każdej zużytej 
MWh w wys. 76,20 zł, co podniosło rachunki za energię dla tych odbiorców o ok. 25%. Segment 
ten będzie rozwijał się dynamiczne w następnych latach. 

W segmencie mikroinstalacji do 10kW obserwujemy znaczy wzrost liczby firm monterskich, 
co zwiększa konkurencję cenową, ale również wpływa na poszukiwanie przez klientów firm 
z potwierdzonym referencjami doświadczeniem.  

W IV kw. 2020 r. Emitent  rozpoczął budowanie kompetencji w zakresie farm fotowoltaicznych 
o mocach 1MW i powyżej. Na dzień niniejszego raportu Emitent jest przygotowany do 
realizacji kilku projektów developmentu farm fotowoltaicznych. Obecnie prowadzone są 
negocjacje dotyczące przejęcia projektów farm fotowoltaicznych o mocy pow. 6 MW. Emitent 
planuje finansować ww. projekty ze środków własnych oraz obcych, w tym m.in. z programów 
NFOŚiGW. W celu realizacji ww. .projektów Emitent zamierza wykorzystać spółki zależne.  

W ocenie Emitenta perspektywy rozwoju i realizacji a następnie zbycia projektów farm 
fotowoltaicznych w Polsce są atrakcyjne ze względu na istotne zainteresowanie w nabywaniu 
ww. projektów przez inwestorów zagranicznych oraz programy wsparcia finansowania ww. 
projektów przez agendy rządowe, m.in. z funduszy europejskich. 

12. NABYCIE/ZBYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz do dnia sporządzenia 
niniejszego sprawozdania Spółka nie nabywała, ani nie nabyła akcji własnych. 

13. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU 

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz do dnia sporządzenia 
niniejszego sprawozdania Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju.. 

14. INSTRUMENTY FINANSOWE 

Spółka nie jest posiada ekspozycji na ryzyka związane z instrumentami finansowymi. 
Zasadnicza większość transakcji odbywa się w zł., Spółka nie jest stroną umów kredytowych.  
Spółka otrzymała jedynie w 2020 roku subwencję.  Zdaniem Zarządu na Spółce nie ciąży 
również ryzyko braku płynności.  

15. KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI 

  
Zarząd ocenia perspektywy na kontunuowanie działalności Spółki w branży fotowoltaicznej 
jako dobre lub bardzo dobre, w zależności od realizacji planów strategicznych Spółki 
przedstawionych w Perspektywach Rozwoju Działalności.  
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16. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ 

Emitent podlega poniższym czynnikom ryzyka, które nie stanowią zamkniętej listy i nie 
powinny być w ten sposób postrzegane. Ze względu na złożoność i zmienność warunków 
działalności gospodarczej również inne, nie ujęte w niniejszym sprawozdaniu czynniki ryzyka  
i zagrożeń, mogą wpływać na działalność Emitenta. Emitent aktywnie zarządza ryzykiem 
operacyjnym i finansowym w celu maksymalizacji wartości rynkowej Spółki.   

• Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym 

Rozwój rynku Odnawialnych Źródeł Energii, w tym segmentu elektrowni fotowoltaicznych jest 
skorelowany z sytuacją makroekonomiczną Polski i świata. Na wyniki finansowe osiągane 
przez Emitenta największy wpływ wywierają takie czynniki jak: tempo wzrostu PKB, poziom 
stóp procentowych, poziom inflacji, stopa bezrobocia, wzrost realny wynagrodzeń oraz 
dochodu rozporządzalnego. Pogarszanie się sytuacji makroekonomicznej w kraju i w głównych 
gospodarkach światowych może spowodować obniżenie zainteresowania klientów ofertą 
Emitenta, a tym samym negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. 

• Ryzyko związane z realizacją programów wsparcia rynku fotowoltaicznego przez agendy 
rządowe oraz samorządy 

Działalność Emitenta jest bezpośrednio powiązana z poziomem wsparcia inwestycji na rynku 
fotowoltaicznym przez agendy rządowe oraz samorządy realizowane ze środków 
budżetowych oraz z funduszy europejskich. Tempo realizacji tych programów wpływa 
bezpośrednio zarówno na popyt na oferowane przez Emitenta rozwiązania, jak i na możliwe 
do uzyskania przez Spółkę przychody.  

• Ryzyko wzrostu konkurencji 

Konkurencja na rynku, na którym działa Emitent wzrosła w ostatnich kwartałach kilkukrotnie 
wraz ze wzrostem liczby realizowanych instalacji fotowoltaicznych i cechuje się rywalizacją 
cenową i jakościową, jak zakresem skorelowanych usług. Podmioty konkurencyjne mogą  
w przyszłości wymusić konieczność obniżenia osiąganych marż i zwiększenia wydatków 
związanych z promocją usług Emitenta, co może się przełożyć na spadek rentowności 
działalności Emitenta. Spółka nie ma wpływu na podejmowane przez podmioty konkurencyjne 
działania, ale ma możliwość wzmocnienia pozycji na rynku dzięki rozwoju w innych 
segmentach rynku fotowoltaicznego.  

• Ryzyko utraty kluczowych zasobów ludzkich 

Emitent prowadzi swoją działalność w oparciu o wiedzę, umiejętności i doświadczenie 
zatrudnionych specjalistów. Utrata kluczowych pracowników lub przedstawicieli 
kierownictwa może wpłynąć niekorzystnie na prowadzoną przez Emitenta działalność.  

• Ryzyko zmian cen towarów 

Rynek komponentów do realizacji instalacji jest rynkiem globalnym zdominowanym przez 
kraje azjatyckie. Na ceny modułów fotowoltaicznych wpływają ceny krzemu, metali 
strategicznych oraz ceny transportu morskiego. Wahania cen mogą spowodować obniżenie 
osiąganych marż. 

• Ryzyko kursowe  

Większość komponentów do realizacji instalacji fotowoltaicznych to towary importowane, 
których ceny finalne w kraju zależą od kursu euro i dolara. Emitent jest bezpośrednio 
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wystawiony na ryzyko kursowe i w ślad za tym zmiany cen towarów. Wahania cen mogą 
spowodować obniżenie osiąganych marż. 

• Ryzyko nieosiągnięcia założonych celów strategicznych 

Realizacja założeń strategii rozwoju Emitenta uzależniona jest od dynamiki rozwoju rynku 
Emitenta oraz zdolności Spółki to adaptacji w obliczu zmieniających się warunków 
prowadzenia działalności. Istnieje ryzyko nieosiągnięcia wszystkich założonych celów 
strategicznych. W związku z tym przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta 
zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej strategii.  

• Ryzyko związane z niestabilnością systemu prawnego 

Emitent narażony jest na ryzyko zmian w polskim i unijnym ustawodawstwie. Przepisy prawa 
ulegają częstym zmianom, które w odniesieniu do prawa regulującego prowadzenie 
działalności gospodarczej przez Emitenta w szczególności prawa handlowego (w tym prawa 
spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku energii), mogą wpłynąć na 
działalność Emitenta. Zmiana obecnie obowiązujących przepisów prawa, w taki sposób, iż 
nowe regulacje prawne okażą się mniej korzystne dla Emitenta, może mieć bezpośredni lub 
pośredni wpływ na wyniki finansowe Spółki. 

• Ryzyko związane z  niestabilnością systemu podatkowego 

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele z przepisów 
obowiązujących nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny, prowadzący 
do jednolitej wykładni i interpretacji. Zmiany w prawie podatkowym mogą mieć istotny wpływ 
na działalność Spółki oraz utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej, w tym 
planowanie podatkowe, co może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki. Dodatkowym 
czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności regulacji prawnopodatkowych jest 
harmonizacja przepisów prawa podatkowego z regulacją UE. Wobec powyższego Emitent  nie 
może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na 
działalność Spółki.  

• Ryzyko wykluczenia z obrotu giełdowego 

Zarząd Giełdy, zgodnie z § 31 ust. 1 Regulaminu Giełdy, wyklucza instrumenty finansowe  
z obrotu giełdowego: 
1)   jeśli ich zbywalność stała się ograniczona, 
2) na żądanie zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami 
 finansowymi, 
3)   w przypadku zniesienia ich dematerializacji, 
4)   w przypadku wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym przez właściwy organ 
 nadzoru.  
Zarząd Giełdy, zgodnie z § 31 ust. 2 Regulaminu Giełdy, może wykluczyć instrumenty 
finansowe z obrotu giełdowego: 
1)  jeżeli przestały spełniać inne, niż określony w § 31 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy warunek 
dopuszczenia do obrotu giełdowego na danym rynku, 
2)   jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na giełdzie, 
3)   na wniosek emitenta, 
4) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku  
o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na       zaspokojenie 
kosztów postępowania, 
5)   jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 
6)  wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale 
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lub przekształceniu, 
7)  jeżeli w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie dokonano żadnych transakcji giełdowych na 
  danym instrumencie finansowym, 
8)  wskutek podjęcia przez emitenta działalności, zakazanej przez obowiązujące przepisy 
prawa, 
9)  wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 
W ocenie Emitenta obecnie nie występują przesłanki do wykluczenia akcji z obrotu 
giełdowego. 

• Ryzyko kształtowania się kursu akcji, płynności obrotu w przyszłości i kwalifikacji do 
Strefy Niższej Płynności 

Inwestycje dokonywane w akcje będące przedmiotem obrotu na GPW, generalnie cechują się 
wyższym ryzykiem od inwestycji w papiery skarbowe czy też jednostki uczestnictwa 
w funduszach inwestycyjnych. Związane jest to z nieprzewidywalnością zmian kursów akcji, 
zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Poziom kursu oraz płynność obrotu akcji notowanych 
na GPW zależą od wzajemnych relacji podaży i popytu. Wielkości te są wypadkową nie tylko 
wyników osiąganych przez notowane spółki, ale zależą również między innymi od czynników 
makroekonomicznych, sytuacji na zagranicznych rynkach giełdowych i trudno 
przewidywalnych zachowań inwestorów. Nie można więc zapewnić, iż osoba, która nabyła 
akcje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Istnieje ryzyko 
poniesienia ewentualnych strat, wynikających ze sprzedaży Akcji po cenie niższej niż wyniosła 
cena ich nabycia. Dopuszczenie Akcji do obrotu giełdowego nie powinno być interpretowane 
jako zapewnienie płynności ich obrotu. W przypadku, gdy odpowiedni poziom obrotów nie 
zostanie osiągnięty lub utrzymany, może to negatywnie wpłynąć na płynność i cenę rynkową 
akcji Emitenta. Ponadto ze względu na obecną strukturę akcjonariatu Emitenta obrót wtórny 
akcjami Emitenta może charakteryzować się ograniczoną płynnością.  W świetle stanowiska 
prezentowanego przez GPW w sprawie funkcjonowania w obrocie giełdowym akcji o niskiej 
płynności, w przypadku gdy średnia wartość transakcji Akcjami będzie niższa niż 25.000 zł na 
sesję i jednocześnie średnia liczba transakcji będzie niższa niż 10 transakcji na sesję, a Spółka 
nie przystąpi do Programu Wspierania Płynności, wówczas zostanie sklasyfikowana jako 
należąca do Strefy Niższej Płynności. Zakwalifikowanie akcji Emitenta do Strefy Niższej 
Płynności oznaczać będzie usunięcie akcji z portfela indeksów giełdowych i przeniesienie akcji 
do notowań w systemie notowań jednolitych oraz szczególne oznaczenie w serwisach 
informacyjnych giełdy i w Cedule Giełdy Warszawskiej. 
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