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WPROWADZENIE  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

SPÓŁKI FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. 

ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 

1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku 
i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej 
w dającej się przewidzieć przyszłości.  
Z dniem 3 marca 2020r. wygasła ostatnia umowa dystrybucyjna, na podstawie której Spółka 
świadczyła usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów 
uczestnictwa. Tym samym z dniem 3 marca 2020 r. spółka zaprzestała wykonywania ww. 
czynności jako podmiot określony w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach 
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. 
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 marca 2021r. podjęto 
uchwałę o zmianie nazwy Spółki na Foto Volt Eko Energia S.A. i o zmianie przedmiotu 
działalności na usługi w segmencie systemów fotowoltaicznych. Spółka dynamicznie rozwija się 
na rynku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i odnotowuje zyski z prowadzonej działalności 
gospodarczej. 
Zarząd spółki ma świadomość zagrożeń, jakie niesie kryzys wywołany przez COVID-19, dlatego z 
uwagą śledzi rozwój sytuacji aby na czas podejmować skuteczne przeciwdziałania.  

W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie spółek, o którym mowa w art. 44b i 
44c Ustawy o Rachunkowości. 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane porównywalne z poprzedniego okresu 
sprawozdawczego od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku. 

2. 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 



2   FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 

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% 

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 
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.



 
3   FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 

 

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 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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.  
 
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 
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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: 
 

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.  
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Rachunek Zysków i Strat 

Tytuł 

PLN 
za okres za okres 

    
01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2020-
31.12.2020 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 204 066,80 1 382 170,93 
      w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
I.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 204 066,80 1 382 170,93 
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,zmniejszenie 
- wartość ujemna) 0,00 0,00 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 
B. Koszty działalności operacyjnej 1 576 762,06 1 465 268,75 
I. Amortyzacja 63 394,82 13 097,71 
II. Zużycie materiałów i energii 40 525,47 724 376,96 
III. Usługi obce 936 218,74 598 143,37 
IV. Podatki i opłaty, w tym 139 263,70 17 429,78 
      - podatek akcyzowy 0,00 0,00 
V. Wynagrodzenia 315 565,07 83 843,88 
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym 71 397,64 22 101,21 
    - emerytalne 0,00 0,00 
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 10 396,62 6 275,84 
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -372 695,26 -83 097,82 
D. Pozostałe przychody operacyjne 28 046,10 128 506,15 
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9 533,80 120 276,47 
II. Dotacje 0,00 0,00 
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 
III. Inne przychody operacyjne 18 512,30 8 229,68 
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 129 150,97 33 963,33 
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 
IV. Inne koszty operacyjne 1 129 150,97 33 963,33 
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -1 473 800,13 11 445,00 
G. Przychody finansowe 13 299,90 19 808,79 
I. Dywidendy i udziały w zyskach,w tym 0,00 8 672,20 
     a) od jednostek powiązanych, 0,00 8 672,20 
       - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 8 672,20 
     b) od jednostek pozostałych, w tym 0,00 0,00 
       - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 
II. Odsetki, w tym 13 299,90 11 136,59 
     a) od jednostek powiązanych,  1 258,90 0,00 
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym 0,00   
       - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 
V. Inne 0,00 0,00 
H. Koszty finansowe 81 065,48 12 936,07 
I. Odsetki, w tym 382,36 91,31 
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   - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym 24 330,55 11 594,43 
       - w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 54 824,99 0,00 
IV. Inne 1 527,58 1 250,33 
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)) -1 541 565,71 18 317,72 
J. Podatek dochodowy 5 824,00 4 442,97 
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -1 547 389,71 13 874,75 
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Bilans Aktywa 

AKTYWA 
PLN 

stan na stan na 
31.12.2019 31.12.2020 

A. AKTYWA TRWAŁE 166 271,37 797 979,97 
I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
   1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 
   2. Wartość firmy 0,00 0,00 
   3. Inne wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
   4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 2 345,02 116,62 
   1. Środki trwałe 2 345,02 116,62 

        a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 

        b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

0,00 0,00 

        c. urządzenia techniczne i maszyny 35,02 0,00 
        d. środki transportu 0,00 0,00 
        e. inne środki trwałe 2 310,00 116,62 
   2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
   3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 
III. Należności długoterminowe 12 177,00 0,00 
   1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 
   2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

   3. Od pozostałych jednostek 12 177,00 0,00 
IV. Inwestycje długoterminowe 65 874,35 715 874,35 
   1. Nieruchomości 0,00 0,00 
   2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
   3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 650 000,00 
        a. w jednostkach powiązanych 0,00 650 000,00 
           - udziały lub akcje 0,00 650 000,00 
           - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
           - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
           - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
        b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada  
zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

           - udziały lub akcje 0,00 0,00 
           - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
           - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
           - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
        c. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 
           - udziały lub akcje 0,00 0,00 
           - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
           - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
           - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
   4. Inne inwestycje długoterminowe 65 874,35 65 874,35 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 85 875,00 81 989,00 
   1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 85 875,00 81 989,00 
   2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
B. AKTYWA OBROTOWE 401 424,34 432 679,13 
I. Zapasy 0,00 122 886,69 
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   1. Materiały 0,00 122 886,69 
   2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 
   3. Produkty gotowe 0,00 0,00 
   4. Towary 0,00 0,00 
   5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 
II. Należności krótkoterminowe 71 371,53 228 083,58 
   1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 7 135,95 
        a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00 7 135,95 
           - do 12 miesięcy 0,00 7 135,95 
           - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
        b. Inne 0,00 0,00 
   2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

        a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 0,00 0,00 
           - do 12 miesięcy 0,00 0,00 
           - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
        b. Inne 0,00 0,00 
   3. Należności od pozostałych jednostek 71 371,53 220 947,63 
       a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: 67 133,84 159 692,63 
           - do 12 miesięcy 67 133,84 122 273,11 
           - powyżej 12 miesięcy 0,00 37 419,52 

       b. z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0,00 61 255,00 

        c. inne 4 237,69 0,00 
        d. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 
III. Inwestycje krótkoterminowe 327 591,73 76 709,44 
   1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 327 591,73 76 709,44 
        a. w jednostkach powiązanych 121 258,90 0,00 
           - udziały lub akcje 50 000,00 0,00 
           - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 
           - udzielone pożyczki 71 258,90 0,00 
           - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
        b. w pozostałych jednostkach 206 082,50 0,00 
           - udziały lub akcje 0,00 0,00 
           - inne papiery wartościowe 206 082,50 0,00 
           - udzielone pożyczki 0,00 0,00 
           - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 
        c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 250,33 76 709,44 
           - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 250,33 76 709,44 
           - inne środki pieniężne 0,00 0,00 
           - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 
   2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 461,08 4 999,42 
C. Należne wpłaty na kapitał ( fundusz) podstawowy 0,00 0,00 
D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 
AKTYWA RAZEM 567 695,71 1 230 659,10 
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Bilans Pasywa 

PASYWA 
PLN 

Stan na Stan na 
31.12.2019 31.12.2020 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 524 064,90 537 939,65 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 213 087,40 2 213 087,40 
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 563 926,10 563 926,10 
   - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad 
wartością nominalną udziałów ( akcji) 

0,00 0,00 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 
   - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0,00 0,00 
  - tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -705 558,89 -2 252 948,60 
VI. Zysk (strata) netto -1 547 389,71 13 874,75 
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 0,00 0,00 
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 43 630,81 692 719,45 
I. Rezerwy na zobowiązania 23 307,00 23 864,00 
   1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 807,00 18 364,00 
   2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 
           - długoterminowa 0,00 0,00 
           - krótkoterminowa 0,00 0,00 
   3. Pozostałe rezerwy 5 500,00 5 500,00 
           - długoterminowa 0,00 0,00 
           - krótkoterminowa 5 500,00 5 500,00 
II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 175 950,00 
   1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 
   2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada     zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

   3. Wobec pozostałych jednostek 0,00 175 950,00 
        a. kredyty i pożyczki 0,00 175 950,00 
        b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
        c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 
        d. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
        e. inne 0,00 0,00 
III. Zobowiązania krótkoterminowe 20 323,81 492 905,45 
   1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 81 382,90 
        a. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 1 382,90 
           - do 12 miesięcy 0,00 1 382,90 
           - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
        b. inne 0,00 80 000,00 
   2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 

0,00 0,00 

        a. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 
           - do 12 miesięcy 0,00 0,00 
           - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
        b. inne 0,00 0,00 
   3. Wobec pozostałych jednostek 20 323,81 411 522,55 
        a. kredyty i pożyczki 1 338,19 72 450,00 
        b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
        c. inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 
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        d. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 486,68 6 418,52 
           - do 12 miesięcy 11 486,68 6 418,52 
           - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
        e. zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 
        f. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 
        g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 7 294,74 1 860,48 
        h. z tytułu wynagrodzeń 0,00 3 308,76 
        i. inne 204,20 327 484,79 
   4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
   1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 
   2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
           - długoterminowe 0,00 0,00 
           - krótkoterminowe 0,00 0,00 
PASYWA RAZEM 567 695,71 1 230 659,10 
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Zestawienie zmian w kapitale 

Treść 
31.12.2019 31.12.2020 

I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU ( BO ) 2 071 454,61 524 064,90 

         - korekty błędów podstawowych     

I.a. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU ( BO ), PO KOREKTACH 2 071 454,61 524 064,90 

  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2 213 087,40 2 213 087,40 

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

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

        - odrzucenie wniosku o zm.kapitału przez KRS 0,00 0,00 

        - wpłata 0,00 0,00 

      b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

        - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 

        - 0,00 0,00 

    1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2 213 087,40 2 213 087,40 

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

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

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

      b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

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

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

      a) zwiększenie 0,00 0,00 

      b) zmniejszenie  0,00 0,00 

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

  4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 563 926,10 563 926,10 

    4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

        - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 

        - z podziału zysku (z tytułu) 0,00 0,00 

          0,00 0,00 

              

      b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

        - pokrycia straty 0,00 0,00 

    4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 563 926,10 563 926,10 

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

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

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

      b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

        - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 

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

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

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

      a) zwiększenie (wpłata) 0,00 0,00 

      b) zwiększenie kapitału podstawowego 0,00 0,00 

    6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 
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  7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -705 558,89 -2 252 948,60 

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

        - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

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

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

        - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

        -      

      b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

        -zasilenie kapitału zapasowego 0,00 0,00 

        - wypłacona dywidenda 0,00 0,00 

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

    7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 705 558,89 2 252 948,60 

        - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

    7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 705 558,89 2 252 948,60 

      a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

      b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

        - pokrycie zyskiem 0,00 0,00 
         -pokrycie kapitałem zapasowym 0,00 0,00 

    7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 705 558,89 2 252 948,60 

    7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -705 558,89 -2 252 948,60 

  8. Wynik netto -1 547 389,71 13 874,75 

    a) zysk netto 0,00 13 874,75 

    b) strata netto 1 547 389,71 0,00 

II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU ( BZ ) 524 064,90 537 939,65 

III. 
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO 
PODZIAŁU ZYSKU ( POKRYCIA STRATY ) 524 064,90 537 939,65 

 
  



Foto Volt Eko Energia S.A. 43-100 Tychy, ul Bohaterów Warszawy 16/1 
 

Sprawozdanie Finansowe 2020 9 | S t r o n a  

Rachunek Przepływów Pieniężnych 
Treść 31.12.2019 31.12.2020 

A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
I. Zysk (strata) netto -1 547 389,71 13 874,75 
II. Korekty razem 1 554 453,31 -317 393,15 

1. Amortyzacja 63 394,82 13 097,71 
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 -8 672,20 
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 66 475,65 -121 398,43 
5. Zmiana stanu rezerw -10 662,55 557,00 
6. Zmiana stanu zapasów 0,00 -122 886,69 
7. Zmiana stanu należności 445 310,90 -144 535,05 
8. Zmiana stanu zobowiazań krótkoterminowych -41 974,57 65 096,85 
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 031 909,06 1 347,66 
10. Inne korekty 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  7 063,60 -303 518,40 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   

I. Wpływy 99 573,05 488 533,11 
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 10 983,85 122 519,51 
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne 0,00 0,00 
3. Z aktywów finansowych, w tym: 88 589,20 366 013,60 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 
b) w pozostałych jednostkach 88 589,20 366 013,60 

- zbycie aktywów finansowych 88 589,20 206 082,50 
- dywidendy i udziały w zyskach 0,00 80 000,00 
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 71 258,90 
- odsetki 0,00 8 672,20 
- inne wpływy z aktywów finansowych  0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 
II. Wydatki 122 126,46 284 505,60 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 2 126,46 11 990,39 

2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 
3. Na aktywa finansowe, w tym: 120 000,00 272 515,21 

a) w jednostkach powiązanych 120 000,00 272 515,21 
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

- nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 
- udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 553,41 204 027,51 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
I. Wpływy 0,00 175 950,00 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 0,00 175 950,00 
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 0,00 
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 

zysku 0,00 0,00 
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 
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5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 
6. Z tytułu innych zobowiazań finansowych 0,00 0,00 
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 
8. Odsetki  0,00 0,00 
9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0,00 175 950,00 
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII) -15 489,81 76 459,11 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym -15 489,81 76 459,11 

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 
F. Środki pieniężne na początek okresu 15 740,14 250,33 
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym 250,33 76 709,44 

- o  ograniczonej możliwości dysponowania     
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
SPÓŁKI FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A.  

 
ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020 

 
 
I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU  

 
1. Wartości niematerialne i prawne 
 

Wartości niematerialne i prawne 
brutto 31.12.2019 

Zwiększenia 
z tytułu 
zakupu 

Zmniejszenia 31.12.2020 

 Oprogramowania komputerowe 86 003,47 799,00 86 003,47 799,00
 Strategia marketingowa 145 350,00 0,00 145 350,00 0,00
 RAZEM 231 353,47 799,00 231 353,47 799,00
 
 

Umorzenie wartości 
niematerialnych i prawnych 

31.12.2019 
Amortyzacja za 

okres 
Zmniejszenia 31.12.2020 

 Oprogramowanie komputerowe 86 003,47 799,00 86 003,47 799,00 
 Strategia marketingowa 145 350,00 0,00 145 350,00 0,00 
 RAZEM 231 353,47 799,00 231 353,47 799,00 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości 
niematerialnych i prawnych. W Spółce nie występują zabezpieczenia na posiadanych 
wartościach niematerialnych i prawnych. 
 
2. Rzeczowe aktywa trwałe 

 

Środki trwałe 
brutto 

31.12.2019 

Zwiększenia 
 

Zmniejszenia 31.12.2020

Zakup 
leasing 

finansowy 
  Urządzenia 
  komputerowe 

104 112,12 0,00 0,00 67.758,00 36.354,12

  Środki transportu 383 223,33 0,00 0,00 383.223,33 0,00
 Pozostałe 16 554,46 11.191,49 0,00 15.446,96 12.298,99
  RAZEM 503 889,91 11.191,49 0,00 466 428,29 48.653,11
 
 

Umorzenie środków trwałych 31.12.2019 
Amortyzacja 

za okres 
Zmniejszenia 31.12.2020 

 Urządzenia komputerowe 104.077,10 35,00 67.757,98 36.354,12 
 Środki transportu 383.223,33 0,00 383.223,33 0,00 
 Pozostałe 14 244,46 12 263,71 10 201,62 12.182,37 
 RAZEM 501 544,89 12 298,71 461 182,93 48.536,49 
 
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przesłanki świadczące o utracie wartości 
rzeczowych aktywów trwałych. 
 
W Spółce nie występują zabezpieczenia na posiadanych rzeczowych aktywach trwałych. 
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3. Wartości gruntów użytkowych wieczyście. 

 
Nie wystąpiły. 
 

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 
leasingu. 
 

Nie wystąpiły. 
 

5. Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu prawa własności budynków. 
 

Nie wystąpiły. 
 
6. Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych. 

 

Tytuł 31.12.2019 
Zwiększenia z 

tyt. zakupu 
Zmniejszenia z 

tyt. zbycia 
31.12.2020 

Dzieła sztuki 65 874,35 0,00 0,00 65 874,35 
Udziały lub akcje w 
jednostkach powiązanych 

0,00 650 000,00 0,00 650 000,00 

RAZEM 65 874,35 650 000,00 0,00 715 874,35 
 
Zarząd,  poszukując  zróżnicowania  źródeł  przychodów  Spółki,  zdecydował  o  
zaangażowaniu kapitałowym  spółki  w  podmiot  Foto  Volt  Eko  Sp.  z  o.o.  Sp.  kom. 
Wspomniana Spółka działa na rynku Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w segmencie 
systemów fotowoltaicznych. Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom. (FVE) zajmuje się doradztwem, 
sprzedażą, instalacją oraz serwisem systemów fotowoltaicznych. Foto Volt Eko Energia S.A. 
przystąpiła jako Komandytariusz do FVE w dniu 2 lipca 2019 r. wnosząc 50.000,00 zł do 
sumy komandytowej i obejmując prawa do udziału w zyskach spółki w wysokości 19%.  
Z kolei w 2020r. 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), Foto Volt Energia S.A. 
stał się jedynym komandytariuszem FVE. Wartość umowy wyniosła 600.000,00zł. Po 
transakcji, Foto Volt Energia S.A. 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. 
 
7.  Należności długoterminowe 

 
Tytuł 31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2020 

 Kaucje z tyt. umów najmu 12 177,00 0,00 12.177,00 0,00 
  RAZEM 12 177,00 0,00 12.177,00 0,00 

 
W spółce nie występują należności długoterminowe na dzień 31.12.2020. 
 
8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

Tytuł 31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2020 
 z tytułu wycen     5 451,00 0,00 5.451,00 0,00
 z tytułu konwersji jednostek funduszy     266,00 0,00 266,00 0,00
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odpisy aktualizujące należności   39 385,00 1.831,00 0,00 41.216,00
 z tytułu straty podatkowej   40 278,00 0,00 0,00 40.278,00
z tytułu rezerwy na badanie sprawozdań         495,00 495,00 495,00 495,00
  RAZEM 85 875,00 2.326,00 6.212,00 81.989,00
 
9. Zapasy 

 
Na dzień 31.12.2020 Spółka posiadała na stanie zapasy materiałów do wykonania instalacji 
fotowoltaicznych zaplanowanych na I kwartał 2021r. Stan zapasów wyniósł 122.886,69. 
Spółka sporządziła remanent zapasów materiałów na dzień 31.12.2020. Nie dokonano 
odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów.  
 
10. Należności handlowe 

 
Tytuł 31.12.2020 31.12.2019 

Należności od jednostek powiązanych,  
z tego: 0,00 0,00 
-do 12 miesięcy 0,00 0,00 
-powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
Należności od pozostałych jednostek,  
z tego: 526.086,80 406 046,56 
-do 12 miesięcy 129.409,06 186 081,59 
-powyżej 12 miesięcy 396.677,74 219 964,97 
Odpis aktualizujący należności -359.258,22 -338 912,72 
RAZEM 166.828,58 67 133,84 
 
Należności handlowe w okresie do 12 miesięcy nie są oprocentowane. Spółka posiada 
odpowiednią politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom.  

 
11. Odpisy aktualizujące wartość należności 

 
W związku z toczącym się postępowaniem sądowym o zapłatę Spółka  dokonała odpisu 
aktualizującego należność od Andrzeja Dariusza Mioduszewskiego (dawnego prezesa firmy 
ADM Corporate Finance sp. z o.o.) w wysokości 230 310,47 zł,  z czego kwota 10 345,50 
obciąża wynik roku 2020.  
W związku z zaprzestaniem wykonywania czynności jako podmiot świadczący usługi 
pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek/tytułów funduszy inwestycyjnych i 
zamknięciu funduszy inwestycyjnych Bright Cap Spółka zdecydowała również odpisać w 
część należności od ww. funduszu w wysokości 128.947,75 zł, z czego kwota 10 000,00 
obciąża wynik roku 2020. 
 
12. Inwestycje krótkoterminowe 

 

Tytuł 31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2020 

Jednostki uczestnictwa w 
funduszach 
 

206 082,50 0,00 206.082,50 0,00 

Udziały lub akcje 50 000,00 0,00 50.000,00 0,00 
Udzielone pożyczki 71 258,90 0,00 71.258,90 0,00 

Środki pieniężne, z tego    250,33 76.459,81 0,70 76.709,44 
środki pieniężne w kasie            0,70 0,00 0,70 0,00 

środki pieniężne w banku    249,63 76.459,81 0,00 76.709,44 
RAZEM 327 591,73 76.459,81 327.342,10 76.709,44 

 
W 2020r. Zarząd Spółki postanowił  zwiększyć zaangażowanie  w rynku Odnawialnych 
Źródeł Energii (OZE) w segmencie systemów fotowoltaicznych i posiadane zaangażowanie w 
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kapitale w  podmiocie  Foto  Volt  Eko  Sp.  z  o.o.  Sp.  kom. Przekształcił z inwestycji 
krótkoterminowych na inwestycje długoterminowe. 
Spółka w roku 2020 sprzedała wszystkie posiadane jednostki uczestnictwa w funduszach i 
nie posiada tego typu inwestycji na dzień 31.12.2020. 
 

Środki pieniężne wykazano w wartości nominalnej. 
 

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone na dzień bilansowy wg 
średnich kursów NBP. 
 
 
13. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 

 
Tytuł 31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2020 

  z tytułu ubezpieczeń 1 942,00 0,00 811,01 1.130,99
  abonamenty, dostępy do serwisów 519,12 0,00 324,87 194,25
 usł. konsultingowa 0,00 2.739,85 0,00 2.739,85
 usł. internetowa 0,00 695,66 0,00 695,66
 VAT do przeniesienia 0,00 238,67 0,00 238,67
  RAZEM           2 461,12   3.674,18 1.135,88 4.999,42
 
14. Struktura kapitału podstawowego 

 

Seria Rodzaj akcji Liczba akcji 
Udział w 
kapitale 

zakładowym 
Wartość akcji 

Wartość 
kapitału 

 Akcje A1 nieuprzywilejowane 5 500 000 24,85% 0,10 550 000,00 
 Akcje A2 nieuprzywilejowane 11 250 000 50,83% 0,10 1 125 000,00 
 Akcje B nieuprzywilejowane 4 900 000 22,14% 0,10 490 000,00 
 Akcje C nieuprzywilejowane 15 874 0,07% 0,10 1 587,40 
 Akcje D nieuprzywilejowane 265 000 1,21% 0,10 26 500,00 
 Akcje E nieuprzywilejowane 200 000 0,90% 0,10 20 000,00 
 RAZEM         22 130 874 100%  2 213 087,40 
 
 
15. Dane o kapitale rezerwowym i zapasowym 

 
Kapitał 31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2020 

 Kapitał zapasowy 563 926,10 0,00 0,00 563 926,10 
 RAZEM 563 926,10 0,00 0,00 563 926,10 
 
16. Sposób podziału zysku lub pokrycia straty 

 
Zysk netto zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. 
 
17. Stan rezerw 
 

Tytuł 31.12.2019 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2020 
 Rezerwa z tyt. odroczonego  podatku 
 dochodowego, z tego: 

17 807,00 818,00 261,00 18.364,00

   z tytułu wyceny  aktywów na dzień bilansowy 261,00 0,00 261,00 0,00
   Z tytułu należnych odsetek 17 546,00 818,00 0,00 18.364,00
  
   Rezerwa na badanie sprawozdań finansowych 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00
  
  RAZEM 23 307,00 6.318,00 5.761,00 23.864,00
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18. Zobowiązania długoterminowe 
 

Tytuł 31.12.2020 31.12.2019 
Subwencja PFR 175.950,00 0,00 
RAZEM 175 950,00 0,00 
 
Spółka w dniu 15.05.2020 r. otrzymała w ramach Tarczy Finansowej subwencję z Polskiego 
Funduszu Rozwoju (PFR) w kwocie 248.400,00 zł. Otrzymana subwencja podlega 
bezwarunkowemu zwrotowi w wysokości25%, a pozostała część (do 75%) może być 
umorzona po spełnieniu określonych warunków.  
Na dzień bilansowy spółka nie ma informacji, w jakim procencie subwencja będzie 
bezzwrotna. Decyzja o ewentualnym umorzeniu (od 25% do 75%) będzie znana dopiero w 
2021 r., zatem spółka wykazała całą kwotę subwencji jako zobowiązanie z tytułu kredytów i 
pożyczek w podziale na długoterminowe i krótkoterminowe. Podział subwencji, zakładając 
że będzie ona spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od czerwca 2021 
r., przedstawia się następująco: 
a) część krótkoterminowa: (248.400,00 zł : 24 m-ce) × 7 m-cy = 175.950,00 zł, 
b) część długoterminowa: (248.000 zł : 24 m-ce) × 17 m-cy = 72.450,00 zł. 
 
19. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od 

dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 

Zobowiązania długoterminowe Kwota 
do 1 roku 0,00 
powyżej 1 roku do 3 lat 175 950,00 
powyżej 3 do 5 lat 0,00 
powyżej 5 lat 0,00 
RAZEM 175 950,00 
 

20. Zobowiązania handlowe 
 

Tytuł 31.12.2020 31.12.2019 
Wobec jednostek powiązanych 1.382,90 0,00 
-do 12 miesięcy 1.382,90 0,00 
-powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
Wobec pozostałych jednostek 6.418,52 11 486,68 
-do 12 miesięcy 6.418,52 11 486,68 
-powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 
RAZEM 7.801,42 11 486,68 
 
Spółka nie posiada zobowiązań przeterminowanych na dzień 31.12.2020 roku. 
 
21.  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 

 
Tytuł 31.12.2020 31.12.2019 

Zobowiązania publiczno – prawne, z tego 1.860,48 7 294,74 
z tyt. podatku VAT 0,00 604,00 
z tyt. podatku CIT, PIT 198,00 1 240,00 
wobec ZUS 1.662,48 5 450,74 
Zobowiązania z tyt. umowy przeniesienia praw 
własności 327.484,79 0,00 
RAZEM 331 205,75 7 294,74 
 
W dniu 13 stycznia 2020 r., na podstawie umowy przeniesienia praw i obowiązków spółki 
komandytowej Foto Volt Eko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
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(FVE), Foto Volt Eko Energia S.A. 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 grudnia 2021 r. Na dzień 31.12.2020 pozostało do spłaty 327.484,79 zł 
 
22. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki 

 
         Nie wystąpiły. 

 
23.  Zobowiązania warunkowe 

         Nie występują. 
 
24. Składniki pasywów wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu- powiązania 

Wyszczególnienie 
Numer konta 

księgowego 
Kwota Pozycja w bilansie Kwota  

Zobowiązania wobec 
pozostałych jednostek z 
tytułu kredytu- 
subwencja PFR 

205-0003 248 400,00 

B. II 3 lit. a) 175 950,00 

B. III 3 lit a) 72 450,00 

RAZEM  248 400,00  248 400,00 
 
II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 
1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży 

 
Z dniem 3 marca 2020r. wygasła ostatnia umowa dystrybucyjna, na podstawie której Spółka 
świadczyła usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub 
tytułów uczestnictwa. Począwszy od miesiąca czerwca spółka świadczy wyłącznie usługi 
montażu instalacji fotowoltaicznych.  
 

Struktura rzeczowa 2020                                       2019 
 Pośrednictwo finansowe  87.684,13 1.204.066,80
 Usługi fotowoltaiczne 1.284.901,99 0,00
 Pozostałe usługi doradcze 9.584,81 0,00
  RAZEM 1.382.170,93                        1 204 066,80 
 
 

Struktura terytorialna 2020                                       2019 
  Kraj  1 331 266,84 169 278,61
  Zagranica 50 904,09 1 034 788,19
  RAZEM 1.382.170,93                        1 204 066,80 
 
2. Pozostałe przychody operacyjne 

 
Tytuł 2020 2019 

Zysk ze zbycia aktywów trwałych 120.276,47 9 533,80 
Sprzedaż wyposażenia 1.121,96 11 643,49 
Rozwiązanie rezerw 5.500,00 5 000,00 
Inne przychody operacyjne 344,04 1 868,71 
RAZEM 127.242,47 28 046,10 

 
3. Pozostałe koszty operacyjne 

 
Tytuł 2020 2019 

Odpisy aktualizujące należności 20.345,50 130 988,75 
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Niezwrócone kaucje 0,00 9 512,19 

Spisanie kosztów Projektu Luksemburg 0,00 987 763,63 
Inne koszty operacyjne 13.617,83                                     886,40 
RAZEM 33.963,33 1 129 150,97 

 
W związku z toczącym się postępowaniem sądowym o zapłatę Spółka dokonała odpisu 
aktualizującego należność od Andrzeja Dariusza Mioduszewski (dawnego Prezesa firmy ADM 
Corporate Finance sp. z o.o.) w wysokości należnych odsetek za rok 2020 w ciężar 
pozostałych kosztów operacyjnych w wysokości 10.345,50.  
Spółka dokonało również częściowego odpisu na należność od spółki Bright Cap. 
 
4. Przychody finansowe 

 
Tytuł 2020 2019 

Udziały w zyskach 8.672,20                                           0,00 
Odsetki należne od zobowiązań 11.136,59 13 299,90 
RAZEM 19.808,79 13 299,90 
 
Na dzień bilansowy spółka dokonała wyceny należności objętych postępowaniem sądowym i 
skalkulowała należne odsetki. 
W roku 2020 spółka otrzymała środki w wysokości 8.672,20 z tytułu udziału w zysku za rok 
2019 w spółce Foto Volt Eko Sp. z o.o. Sp. kom. (FVE). 
 
5. Koszty finansowe 

 
Tytuł 2020 2019 

Odsetki  91,31 382,36 
Strata ze zbycia inwestycji (sprzedaż i 
konwersja  jednostek uczestnictwa w 
funduszach) 

11.594,43 24 330,55 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 54 824,99 
Inne (różnice kursowe) 1.250,33 1 527,58 
RAZEM 12.936,07 81 065,48 
 
 
6. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne 

 
Nie wystąpiły. 

 
7. Odpisy aktualizujące wartość zapasów 

 
Nie wystąpiły. 
 

8. Przychody i koszty zaniechanej działalności 
 

Z dniem 3 marca 2020r. wygasła ostatnia umowa dystrybucyjna, na podstawie której Spółka 
świadczyła usługę pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub 
tytułów uczestnictwa. Tym samym z dniem 3 marca 2020 r. spółka zaprzestała wykonywania 
ww. czynności jako podmiot określony w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o 
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.  
10.04.2020r. Spółka wystawiła ostatnią fakturę z tytułu pośrednictwa finansowego. 
 

Tytuł 
01.01.2020-
31.03.2020

 Przychody zaniechanej działalności 92.412,16
  Koszty zaniechanej działalności 193.609,39
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  Strata na zaniechanej działalności -101.197,23
 
 
9. Podatek dochodowy i odroczony podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu 

finansowym Spółki 
 

Tytuł 
01.01.2020-
31.12.2020

 Podatek dochodowy odroczony, z tego 
  Aktywo z tyt. podatku odroczonego 3.885,97

  Rezerwa na podatek odroczony 557,00
  Obciążenia podatkowe wykazane  
 w rachunku zysków i strat 

4.442,97
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10. Podstawa podatku dochodowego od osób prawnych  
 

Treść 
01.01.2020-31.12.2020 

Łacznie 
Z zysków 

kapitałowych 
Z innych 

źródeł 

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 18 317,72 -11 594,43 29 912,15 

w tym zysk/ strata z zysków kapitałowych  (wpisujemy wyliczoną kwotę z ksiąg) 0,00 -11 594,43 0,00 

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a 
dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 

7 942,84 0,00 7 942,84 

Wypłacony udział w zysku spółki komandytowej 7 942,84   7 942,84 

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: 15 845,50 0,00 15 845,50 

Odsetki należne 10 345,50 0,00 10 345,50 

Rozwiązanie rezerwy 5 500,00 0,00 5 500,00 

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 0,00 

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 18 347,03 0,00 18 347,03 

Odsetki budżetowe 89,60 0,00 89,60 

Eksploatacja samochodu 25% 1 228,29 0,00 1 228,29 

Wydatki bez FV 17 029,14 0,00 17 029,14 

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 25 845,50 0,00 25 845,50 

Odpis na należności 20 345,50 0,00 20 345,50 

Rezerwa na badanie 5 500,00 0,00 5 500,00 

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 

Dochód/strata łączny 38 721,91 -11 594,43 50 316,34 

H. Strata z lat ubiegłych 53 675,18 0,00 53 675,18 
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I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: zwiększające( +), Zmniejszające (-) 3 358,84 0,00 3 358,84 

Przychody podatkowe - udział w spółce komandytowej 620 249,99 0,00 620 249,99 

Koszty podatkowe - udział w spółce komandytowej -616 891,14 0,00 -616 
891,14 

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -11 594,43 -11 594,43 0,00 

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00 0,00 
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11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 

potrzeby 
 

Nie wystąpiły. 
 
 

12. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na 
niefinansowe aktywa trwałe 
 
Nie wystąpiły. 

 
 
III. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 
      Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią. 
 
1. Struktura środków pieniężnych przyjętych do rachunków przepływów 

pieniężnych 
 

Tytuł 31.12.2020                                        31.12.2019 

Środki pieniężne własne w kasie 0,00 0,70 

Środki pieniężne własne w banku 76 709,44 249,63 

RAZEM 76 709,44 250,33 
 
2. Podział działalności FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. w zakresie przepływów środków 

pieniężnych 
 
2.1 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

 
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej obejmowały: 

- przepływy środków pieniężnych związanych ze świadczeniem usług pośrednictwa 
finansowego w okresie 01.01-31.03.2020, 
- przepływy środków pieniężnych z tytułu świadczenia usług montażu usług 
fotowoltaicznych. 
 

Wybrane pozycje rachunku przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej: 
 

Tytuł 31.12.2020                                      31.12.2019 

Rezerwy na początek okresu 23.307,00 33 969,55 

Rezerwy na koniec okresu 23.864,00 23 307,00 

Korekty 0,00 0,00 

Zmiana stanu rezerw w rachunku 
przepływów pieniężnych 

557,00 -10 662,55 

 

Tytuł 31.12.2020 
                                        

31.12.2019 

Należności na początek okresu 202.496,28 528 859,43 

długoterminowe 12.177,00 43 719,69 
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krótkoterminowe 71.371,53 485 139,74 

Należności na koniec okresu 238.083,58 202 496,28 

długoterminowe 0,00 12 177,00 

krótkoterminowe 228.083,58                                           71 371,53 

Korekty 0,00 0,00 

Zmiana stanu należności w 
rachunku przepływów 
pieniężnych 

-144.535,05 445 310,90 

 
 

Tytuł 31.12.2020                                       31.12.2019 

Zobowiązania krótkoterminowe na 
początek okresu 

20.323,81 62 298,38 

Zobowiązania krótkoterminowe na 
koniec okresu 

492 905,45 20 323,81 

Korekty 407 484,79                                                         0,00 

Zmiana zobowiązań 
krótkoterminowych z umowy 
przeniesienia praw własności 

327 484,79 0,00 

Zmiana zobowiązań 
krótkoterminowych z tytułu 

kredytów 
72 450,00 0,00 

Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych w rachunku 
przepływów pieniężnych 

65 096,85                                           -41 974,57 

 

Tytuł 31.12.2020                                      31.12.2019 

RMK na początek okresu 88.336,08 1 120 245,14 

długoterminowe 85.875,00 1 111 573,32 

krótkoterminowe 2.461,08 8 671,82 

RMK na koniec okresu 86.988,42 88 336,08 

długoterminowe 81.989,00 85 875,00 

krótkoterminowe 4.999,42 2 461,08 

Korekty 0,00 0,00 

Zmiana stanu RMK w rachunku 
przepływów pieniężnych 1 347,66 1 031 909,06 

 

Tytuł 31.12.2020                                      31.12.2019 

Zysk (Strata) z tytułu sprzedaży 
środków trwałych 

121.397,55 9 533,80 

Zysk (Strata) z tytułu sprzedaży 
wyposażenia 

1.121,96 0,00 

Zysk (Strata) z tytułu sprzedaży, 
konwersji i wyceny jednostek 
uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych 

0,00 76 009,45 
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Likwidacja środków trwałych -1.121,08 0,00 

Zysk (strata) z działalności 
inwestycyjnej 

121 398,43 - 66 475,65 

 
 
2.2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
 
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej obejmowały: 
- środki pieniężne zapłacone w celu nabycia wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowego majątku trwałego  oraz otrzymane z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowego majątku trwałego, 
- środki pieniężne zapłacone w celu nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych oraz otrzymane z tytułu sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych, 
- środki pieniężne zapłacone w związku z objęciem udziałów w spółce Foto  Volt  Eko  Sp.  z  
o.o.  Sp.  kom. 
- środki pieniężne otrzymane w związku z spłatą pożyczki spółce Foto  Volt  Eko  Sp.  z  o.o.  
Sp.  kom, 
- środki pieniężne otrzymane z tytułu udziału w zyskach w spółce Foto  Volt  Eko  Sp.  z  o.o.  
Sp.  kom. 
 
 
1.3 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
 
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej obejmowały: 
- środki otrzymane w ramach Tarczy Finansowej jako subwencja z PFR. 
 
 
IV. DODATKOWE INFORMACJE 
 
1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych 

 
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 2,62. 
 
2. Wynagrodzenia brutto członków zarządu i rad nadzorczych 

 
Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej objęte są klauzulą poufności 
zgodnie z pkt. 9.1 przyjętych przez Spółkę Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na 
New Connect. 

 
3. Pożyczki udzielone członkom zarządu 

 
Nie wystąpiły. 

 
4. Wynagrodzenie biegłego rewidenta 

 
Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego 
jednostkowego Spółki wyniosło 5.500,00 zł netto. 

 
5. Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 
 
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego 
są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za 
rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. W okresie objętym sprawozdaniem, od dnia 
01.01.2020r. nie dokonano zmian w polityce rachunkowości. 



 
  

 

14   FOTO VOLT EKO ENERGIA S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 

 

 
6. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych  

w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego 
 
Nie wystąpiły. 

 
7. Znaczące zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnione 

w sprawozdaniu finansowym 
 

Wszystkie zdarzenia dotyczące roku obrotowego zostały ujęte w księgach i sprawozdaniu 
finansowym za rok 2020. 
 
 
8. Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w 

zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i 
wynik finansowy jednostki. 

 
Nie wystąpiły. 

 
 
9. Instrumenty finansowe 
 
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. 
 
 
10. Jednostki powiązane 
 
Sprawozdanie Spółki nie podlega konsolidacji za rok 2020. 

 
 

11. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo 
 

W roku 2020 Foto Volt Eko Energia S.A. stał się 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. 
 
W roku 2020 Spółka otrzymała zwrot pożyczki udzielonej w roku 2019 spółce Foto  Volt  Eko  
Sp.  z  o.o.  Sp.  kom. w wysokości 70.000,00 zł wraz z należnymi odsetkami. 
 
 
12. Informacje na temat transakcji zawartych przez Spółkę ze stronami 

powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe 
 

Nie wystąpiło. 
 

13. Połączenie spółek 
 
Nie wystąpiło. 
 

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 
 

W roku 2020 Spółka nie przeprowadzała wspólnych przedsięwzięć. 
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15. Dodatkowe informacje – zdarzenia po dacie bilansowej 
 
Zarząd Spółki Foto Volt Eko Energia S.A. w dniu 4.01.2021 r. powziął informację o rejestracji 
w dniu 30.12.2020 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS 
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. 
 
Foto Volt Eko Energia S.A. w dniu 18 stycznia 2021 uzyskała wpis na listę wykonawców 
instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (dalej OZE) w ramach Projektu "Odnawialne źródła 
energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach": http://umtychy.pl/oze  
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. 
 
5 lutego 2021r. Spółka Foto Volt Eko Energia S.A. odnotowała spłatę 200.000,00 zł z tytułu 
wygranej w 2019 r. sprawy o zapłatę należności od Andrzeja Dariusza Mioduszewskiego 
(dawnego prezesa firmy ADM Corporate Finance sp. z o.o.). Kwota zasądzona na rzecz Spółki 
wynosiła 172.961,32 zł plus odsetki na dzień zapłaty, co razem na dzień 5.02.2021 r. 
stanowiło kwotę 229.138,37 zł. Strony ustaliły, że spłata wyczerpuje roszczenia Spółki. Foto 
Volt Eko Energia S.A. zobowiązała się do złożenia wniosku o zaprzestanie egzekucji wyroku. 
 
 
16. Pozostałe ujawnienia wymagane załącznikiem nr 1 nie dotyczą Spółki. 
 
17. Dodatkowe informacje 

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, która 
nie ominęła także Polski, dnia 13.03.2020 roku wprowadzono w Polsce stan zagrożenia 
epidemicznego. Podczas stanu zagrożenia epidemicznego mogą zostać ustanowione m.in: 

 czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 
 czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub 

produktów spożywczych, 
 czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, 
 zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, 
 obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z 

funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub 
innych obiektów, 

 nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do 
działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi, 

 
Zarząd spółki ma świadomość zagrożeń, jakie niesie kryzys wywołany przez COVID-19, 
dlatego z uwagą śledzi rozwój sytuacji aby na czas podejmować skuteczne przeciwdziałania. 
Roczne sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuowała 
działalność w przyszłości.  
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