
 

Vortex Energy S.A. 

(spółka akcyjna z siedzibą w Szczecinie, adres pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, zarejestrowana 

w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861956) 

 

 

Niniejszy prospekt („Prospekt”) został sporządzony w związku z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 3.500.000 (trzech milionów 

pięciuset tysięcy) akcji zwykłych spółki Vortex Energy S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka” lub „Emitent”) o wartości nominalnej 

1,00 PLN (jeden PLN) każda („Oferta”), w tym w związku z: (a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 1.000.000 (miliona) istniejących 

akcji serii B Spółki („Akcje Sprzedawane”) oraz (b) publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwóch 

milionów pięciuset tysięcy) akcji nowej emisji serii C Spółki („Akcje Nowej Emisji” lub „Akcje Serii C”) (Akcje Nowej Emisji 

łącznie z Akcjami Sprzedawanymi dalej są zwane „Akcjami Oferowanymi”); oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie 

i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym albo, w przypadku nie spełniania wymogów do wprowadzenia 

akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym, rynku równoległym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 

w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich, tj. 7.500.000 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy), istniejących akcji serii A i B Spółki 

(„Akcje Serii A i B” lub „Akcje Istniejące”), w tym Akcji Sprzedawanych, jak również nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset 

tysięcy) Akcji Nowej Emisji (łącznie „Akcje Dopuszczane”) oraz nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) praw do 

akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji („Prawa do Akcji” lub „PDA”). Oferującym Akcje Sprzedawane w Ofercie jest jedyny 

akcjonariusz Spółki posiadający na Datę Prospektu Akcje Istniejące, tj. VH Invest („Oferujący”).  

Spółka, Oferujący i Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pełniący funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej 

w ofercie publicznej, prowadzącego księgę popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych („Firma inwestycyjna”) ustalili maksymalną 

cenę Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych („Cena Maksymalna”), która wynosi 

68,00 PLN. 

Ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych („Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Indywidualnych”) oraz ostateczna cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych („Ostateczna Cena Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych”) zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród 

Inwestorów Instytucjonalnych. Zasady ustalenia ostatecznych cen wskazanych powyżej zostały określone w umowach zawartych 

pomiędzy Emitentem i Firmą Inwestycyjną oraz Oferującym i Firmą Inwestycyjną. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla 

Inwestorów Indywidualnych zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w Uchwale 

Emisyjnej.  

Ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona: (i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego 

z Uchwały Emisyjnej albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w punkcie (i) powyżej, 

będzie równa maksymalnej liczbie Akcji Nowej Emisji, określonej w Uchwale Emisyjnej, tj. będzie wynosiła 2.500.000 (dwa miliony 

pięćset tysięcy) Akcji Nowej Emisji. Zarząd zamierza skorzystać z udzielonego upoważnienia i określić ostateczną liczbę Akcji Nowej 

Emisji, jednak na Datę Prospektu ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji nie została ustalona. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji 

Oferowanych, liczbach i kategoriach Akcji Oferowanych, które będą oferowane poszczególnym kategoriom Inwestorów, oraz 

Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Instytucjonalnych zostanie przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) i do publicznej wiadomości zgodnie z art. 17 ust. 

2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być 

publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz 

uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. 

Niniejszy Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, który został 

przygotowany w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym, Ustawą o Ofercie oraz Rozporządzeniem Delegowanym, 

w tym z Załącznikiem 1 oraz 11 do tego rozporządzenia. 

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez KNF będącą właściwym organem zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. KNF 

zatwierdza niniejszy Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone 

Rozporządzeniem Prospektowym. Zatwierdzenie Prospektu nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta ani jakości akcji, 

które są przedmiotem niniejszego Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w akcje. 

Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie Zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość 

zawartych w tym Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością oraz ryzyka 

inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych. 

AKCJE DOPUSZCZANE (W TYM AKCJE SPRZEDAWANE ORAZ AKCJE NOWEJ EMISJI) I PRAWA DO AKCJI NIE 

ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH 

WARTOŚCIOWYCH Z 1933 R. (U.S. SECURITIES ACT OF 1933) ANI PRZEZ ŻADEN ORGAN REGULUJĄCY OBRÓT 

PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB PODLEGAJĄCY JURYSDYKCJI STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE ANI W INNY 

SPOSÓB ZBYWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.  

Wyłączny Globalny Koordynator i Prowadzący Księgę Popytu 

Firma Inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej 

 
Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła niniejszy Prospekt w dniu 17 lutego 2022 r. 



Niniejszy Prospekt zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od Daty Prospektu, pod warunkiem, że w przypadku było to niezbędne, 

został uzupełniony suplementem wymaganym na podstawie art. 23 Rozporządzenia Prospektowego. Obowiązek uzupełnienia 

Prospektu poprzez publikację suplementu do Prospektu w przypadku nowych znaczących czynników, istotnych błędów lub istotnych 

niedokładności nie ma zastosowania, gdy Prospekt utraci ważność. 

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku 

kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi 

działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka, które należy rozważyć w związku z inwestowaniem w Akcje Dopuszczane (w tym 

Akcje Sprzedawane oraz Akcje Nowej Emisji) i Prawa do Akcji, znajduje się w rozdziale Czynniki ryzyka. Kurs notowań Akcji 

Dopuszczanych i Praw do Akcji może ulec obniżeniu, a inwestorzy mogą stracić część lub całość swojej inwestycji. Inwestycja 

w Akcje Dopuszczane i Prawa do Akcji nie gwarantuje osiągnięcia zakładanego poziomu rentowności. Inwestowanie w papiery 

wartościowe objęte Prospektem nie jest objęte żadnymi środkami ochrony kapitału ani gwarancjami Bankowego Funduszu 

Gwarancyjnego. Inwestycja w Akcje Dopuszczane i Prawa do Akcji jest odpowiednia wyłącznie dla inwestorów, którzy nie wymagają 

osiągnięcia gwarantowanej stopy zwrotu ani ochrony zainwestowanego kapitału, są zdolni do oceny zalet i ryzyk związanych z taką 

inwestycją (samodzielnie lub razem z odpowiednim doradcą) i posiadają zasoby kapitałowe wystarczające do poniesienia 

ewentualnych strat wynikających z takiej inwestycji. 

Działania marketingowe w związku z Ofertą będą adresowane wyłącznie do wybranych zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych 

poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, do inwestorów, którzy nie są osobami amerykańskimi (ang. U.S. persons) oraz 

którzy nie działają na rachunek lub na rzecz osób amerykańskich, zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, na podstawie 

Regulacji S (ang. Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. U.S. 

Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). 

Niniejszy Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani nabycia Akcji Oferowanych, ani nie dąży do pozyskania ofert sprzedaży ani 

nabycia Akcji Oferowanych od osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach, w których składanie tego rodzaju ofert takim 

osobom jest niezgodne z prawem. Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest dokonywana wyłącznie na terytorium Polski. Ani Prospekt, 

ani Akcje Oferowane nie zostały zarejestrowane ani zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek 

organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. 

 



SPIS TREŚCI 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 

PODSUMOWANIE ...........................................................................................................................................9 

CZYNNIKI RYZYKA .....................................................................................................................................16 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WARUNKÓW 

PRZYŁĄCZENIA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ LUB PARKU WIATROWEGO DO SIECI 

ENERGETYCZNEJ ............................................................................................................................16 

POZOSTAŁE CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY, W TYM 

CZYNNIKI RYZYKA WŁAŚCIWE DLA GRUPY JAKO PODMIOTU Z BRANŻY OZE ...........19 

RYZYKA REGULACYJNO-PRAWNE ............................................................................................26 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ ............................29 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OFERTĄ, RYNKIEM KAPITAŁOWYM, AKCJAMI 

DOPUSZCZANYMI I PRAWAMI DO AKCJI ..................................................................................31 

ISTOTNE INFORMACJE ...............................................................................................................................37 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZATWIERDZENIA PROSPEKTU PRZEZ WŁAŚCIWY 

ORGAN NADZORU...........................................................................................................................37 

ODNIESIENIA DO TERMINÓW ZDEFINIOWANYCH .................................................................37 

ZASTRZEŻENIA ................................................................................................................................37 

OSTRZEŻENIE W ZAKRESIE OPODATKOWANIA .....................................................................38 

ZMIANY DO PROSPEKTU ...............................................................................................................38 

SUPLEMENTY DO PROSPEKTU ....................................................................................................38 

KOMUNIKATY AKTUALIZUJĄCE ................................................................................................39 

INFORMACJE FINANSOWE I DANE OPERACYJNE ...................................................................39 

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI ...............................................................................40 

KLUCZOWE MIERNIKI WYNIKÓW – INFORMACJE FINANSOWE I OPERACYJNE 

NIEOPARTE NA USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI LUB MSSF/MSR .......................................40 

INFORMACJE DODATKOWE O PODMIOTACH INNYCH NIŻ SPÓŁKA ORAZ INFORMACJA 

FINANSOWA PRO FORMA .............................................................................................................40 

INFORMACJE RYNKOWE, GOSPODARCZE, STATYSTYCZNE I BRANŻOWE .....................40 

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI ...........................................................................41 

DOKUMENTY ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE PRZEZ ODNIESIENIE ...............................43 

DOSTĘPNE INFORMACJE NA TEMAT SPÓŁKI JAKO SPÓŁKI NOTOWANEJ NA GPW ......43 

WYŁĄCZENIE INFORMACJI PRZEDSTAWIONYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ ..........43 

WYMOGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI I OFEROWANIA INSTRUMENTÓW 

FINANSOWYCH MIFID II ................................................................................................................43 

KURSY WYMIANY WALUT ...........................................................................................................44 

WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY .............................................................................................45 

WYSOKOŚĆ SZACOWANYCH WPŁYWÓW Z OFERTY ............................................................45 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z OFERTY ............................45 

ZASTRZEŻENIA OGÓLNE ..............................................................................................................48 



SPIS TREŚCI 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 

KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE ...............................................................................................................50 

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I POŚREDNIE .........................................................................50 

OGRANICZENIA W WYKORZYSTANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH.................................51 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KAPITAŁU OBROTOWEGO ....................................................51 

WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE .......................................................................53 

ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE ................................................................................54 

LATA OBROTOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2018, 2019 I 2020 R.....................................54 

JEDNOSTKOWE INFORMACJE FINANSOWE .............................................................................56 

OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ..............................................................................................................58 

WPROWADZENIE .............................................................................................................................58 

PRZEWAGI KONKURENCYJNE .....................................................................................................58 

HISTORIA I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI EMITENTA....................................................................61 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA I OFERTA GRUPY .................................................63 

STRATEGIA BIZNESOWA I CELE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWE I NIEFINANSOWE, 

WYZWANIA I PERSPEKTYWY ......................................................................................................69 

WPŁYW PANDEMII SARS-COV-2 NA GRUPĘ .............................................................................75 

ISTOTNE UMOWY ............................................................................................................................76 

ISTOTNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE ..................................................................................83 

NIERUCHOMOŚCI ............................................................................................................................84 

INNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE .........................................................................................85 

OCHRONA ŚRODOWISKA ..............................................................................................................86 

KONCESJE I ZEZWOLENIA ............................................................................................................86 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA .....................................................................................................87 

UBEZPIECZENIA ..............................................................................................................................88 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE ....................................................................90 

PRACOWNICY ..................................................................................................................................90 

PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ .........................................................................93 

WPROWADZENIE .............................................................................................................................93 

KLUCZOWE CZYNNIKI I ZNACZĄCE TENDENCJE WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI 

DZIAŁALNOŚCI GRUPY I JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ ...........................................................94 

TENDENCJE PO DNIU 31 GRUDNIA 2020 R. ................................................................................97 

NAJBARDZIEJ ISTOTNE ZDARZENIA PO DACIE BILANSOWEJ ............................................98 

ZDARZENIA NADZWYCZAJNE LUB SPORADYCZNE ORAZ NOWE ROZWIĄZANIA, 

MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ EMITENTA

 .............................................................................................................................................................99 

KLUCZOWE MIERNIKI WYNIKÓW - WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE I WSKAŹNIKI 

OPERACYJNE ....................................................................................................................................99 



SPIS TREŚCI 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 

STRUKTURA FINANSOWANIA GRUPY ORAZ PŁYNNOŚĆ ...................................................114 

AKTYWA .........................................................................................................................................121 

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE ..............................................................................................................131 

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE .........................................................................................139 

ZASADY RACHUNKOWOŚCI, ZAŁOŻENIA, OSĄDY I SZACUNKI .......................................139 

DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY......................................................................141 

DANE HISTORYCZNE NA TEMAT DYWIDENDY ....................................................................141 

POLITYKA W ZAKRESIE WYPŁATY DYWIDENDY ................................................................141 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYPŁATY DYWIDENDY I ZALICZKI NA POCZET 

PRZEWIDYWANEJ DYWIDENDY ...............................................................................................141 

OTOCZENIE RYNKOWE I REGULACYJNE ............................................................................................143 

WPROWADZENIE ...........................................................................................................................143 

TRENDY NA EUROPEJSKIM RYNKU OZE ................................................................................143 

GLOBALNY RYNEK OZE ..............................................................................................................144 

RYNEK OZE W POLSCE ................................................................................................................146 

USTAWA O INWESTYCJACH W ZAKRESIE ELEKTROWNI WIATROWYCH .....................153 

KONKURENCYJNOŚĆ SPÓŁKI ....................................................................................................154 

INWESTYCJE W GLOBALNY RYNEK OZE ...............................................................................156 

INWESTYCJE W POLSKI RYNEK OZE .......................................................................................157 

WPŁYW PANDEMII SARS-COV-2 NA RYNEK ENERGII ODNAWIALNEJ ...........................158 

OTOCZENIE PRAWNE I REGULACYJNE ...................................................................................158 

OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE ..........................................................................................................161 

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE .................................................................................161 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI ......................................................................................................162 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY ...............................................................................................................162 

STRUKTURA GRUPY .....................................................................................................................162 

INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ..................................165 

ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY ................................................................................................166 

ZARZĄD ...........................................................................................................................................166 

RADA NADZORCZA ......................................................................................................................168 

KADRA KIEROWNICZA WYŻSZEGO SZCZEBLA ....................................................................185 

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY 

NADZORCZEJ .................................................................................................................................186 

ŁAD KORPORACYJNY I DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW ..............189 

ZNACZNY AKCJONARIUSZ ......................................................................................................................192 

ZNACZNY AKCJONARIUSZ .........................................................................................................192 



SPIS TREŚCI 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 

OFERUJĄCY ....................................................................................................................................192 

KONTROLA NAD EMITENTEM ORAZ USTALENIA MOGĄCE POWODOWAĆ 

W PRZYSZŁOŚCI ZMIANĘ KONTROLI NAD EMITENTEM ....................................................192 

STRUKTURA AKCJONARIATU PO PRZEPROWADZENIU OFERTY – ROZWODNIENIE ..193 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ...................................................................................195 

WSTĘP ..............................................................................................................................................195 

TRANSAKCJE EMITENTA ............................................................................................................196 

UMOWY POŻYCZEK ZAWIERANE PRZEZ SPÓŁKI Z GRUPY (POZA EMITENTEM) ........198 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE ........................203 

PRAWA AKCJONARIUSZY ...........................................................................................................203 

WARUNKI OFERTY ....................................................................................................................................215 

WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ 

DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW ......................................................215 

PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ........................................................................217 

WYCOFANIE OFERTY ...................................................................................................................219 

ZAWIESZENIE OFERTY ................................................................................................................219 

NIEDOJŚCIE OFERTY DO SKUTKU ............................................................................................221 

SUPLEMENTY DO PROSPEKTU ..................................................................................................221 

CENA MAKSYMALNA ..................................................................................................................222 

OSTATECZNA CENA AKCJI OFEROWANYCH .........................................................................222 

OSTATECZNA LICZBA AKCJI OFEROWANYCH W RAMACH OFERTY ..............................222 

SKŁADANIE ZAPISÓW ..................................................................................................................223 

PŁATNOŚĆ ZA AKCJE OFEROWANE .........................................................................................226 

PRZYDZIAŁ AKCJI OFEROWANYCH .........................................................................................226 

REJESTRACJA AKCJI DOPUSZCZANYCH ORAZ PDA W DEPOZYCIE PAPIERÓW 

WARTOŚCIOWYCH I ROZLICZENIE OFERTY ..........................................................................228 

PUBLICZNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW OFERTY ......................................................................229 

NOTOWANIE AKCJI.......................................................................................................................229 

UMOWA PLASOWANIA AKCJI ....................................................................................................231 

UMOWY LOCK-UP .........................................................................................................................232 

OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI OFEROWANYCH .........................................233 

OFERTA PUBLICZNA AKCJI OFEROWANYCH W POLSCE ....................................................233 

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI .............................................................................................233 

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY .....................................................................................234 

RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM 

I ZBYWANIEM AKCJI ....................................................................................................................235 

PODSTAWOWE REGULACJE .......................................................................................................235 



SPIS TREŚCI 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 

OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ ROZLICZANIE TRANSAKCJI ..................235 

DEMATERIALIZACJA....................................................................................................................238 

WYCOFANIE AKCJI Z OBROTU ZORGANIZOWANEGO ........................................................239 

MANIPULACJA ...............................................................................................................................240 

INFORMACJE POUFNE ..................................................................................................................242 

OBOWIĄZKI ZWIĄZANIE ZE ZNACZNYMI PAKIETAMI AKCJI SPÓŁEK PUBLICZNYCH 

WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OFERCIE ......................................................................................245 

OBOWIĄZKI NOTYFIKACYJNE WYNIKAJĄCE Z KSH ORAZ REGULACJI 

ANTYMONOPOLOWYCH .............................................................................................................255 

OPODATKOWANIE .....................................................................................................................................260 

ZAKRES ZASTOSOWANIA USTAW NORMUJĄCYCH OPODATKOWANIE PODATKIEM 

DOCHODOWYM .............................................................................................................................260 

OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ODPŁATNEGO ZBYCIA 

AKCJI DOPUSZCZONYCH DO PUBLICZNEGO OBROTU NA TERYTORIUM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ..................................................................................................261 

OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z DYWIDEND ORAZ INNYCH 

PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z TYTUŁU UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH .262 

PRZECIWDZIAŁANIE UNIKANIU OPODATKOWANIA ...........................................................267 

INFORMACJE DODATKOWE ....................................................................................................................268 

PODSTAWA PRAWNA UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIA AKCJI DO 

OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM GPW ORAZ O ICH REJESTRACJĘ W KDPW ......268 

BIEGLI REWIDENCI .......................................................................................................................268 

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W OFERTĘ ..............................................................................269 

INFORMACJE POCHODZĄCE OD OSÓB TRZECICH ................................................................269 

DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU .........................................................................270 

PUBLICZNE OFERTY PRZEJĘCIA ...............................................................................................270 

KOSZTY OFERTY ...........................................................................................................................270 

UMOWA Z ANIMATOREM SPÓŁKI ............................................................................................271 

AGENT EMISJI ................................................................................................................................271 

MIEJSCE REJESTRACJI AKCJI .....................................................................................................271 

OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE 

W PROSPEKCIE...............................................................................................................................272 

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI ..............................................................................................................272 

OŚWIADCZENIE OFERUJĄCEGO ................................................................................................273 

OŚWIADCZENIE FIRMY INWESTYCYJNEJ ...............................................................................274 

OŚWIADCZENIE DORADCY PRAWNEGO .................................................................................275 

SKRÓTY I POJĘCIA BRANŻOWE .............................................................................................................276 

SKRÓTY I DEFINICJE .................................................................................................................................277 



SPIS TREŚCI 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 

INFORMACJE FINANSOWE ...................................................................................................................... F-0 

SKONSOLIDOWANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE UOR .......................................... F-1 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANYCH 

HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH UOR ......................................................... F-2 

SPRAWOZDANIE SPÓŁKI MSR 2020 ....................................................................................................... F-3 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIASPRAWOZDANIA 

SPÓŁKI MSR 2020 ........................................................................................................................... F-4 

SPRAWOZDANIE POŁĄCZONE PRO FORMA MSR 2020 ...................................................................... F-5 

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI ATESTACYJNEJ NA 

TEMAT SPRAWOZDANIA POŁĄCZONEGO PRO FORMA MSR 2020 .................................... F-6 

ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE 3Q ..................................................................................... F-7 

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNYCH 

INFORMACJI FINANSOWYCH 3Q ............................................................................................... F-8 

ZAŁĄCZNIKI ............................................................................................................................................... A-1 

ZAŁĄCZNIK 1 PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI 

Z 23 LIPCA 2021 R. ......................................................................................................................... A-2 

ZAŁĄCZNIK 2 TEKST STATUTU W TREŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ NA DATĘ PROSPEKTU ............. A-3 

 



PODSUMOWANIE 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 9 

PODSUMOWANIE 

Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane w oparciu o informacje podlegające ujawnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zwane dalej „Informacjami”. Informacje te są ponumerowane w sekcjach 1 – 4. Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie 

wymagane Informacje, których uwzględnienie jest obowiązkowe w przypadku Spółki i w przypadku rodzaju papierów wartościowych 

opisywanych w Prospekcie. W przypadku gdy nie ma istotnych danych dotyczących określonych Informacji, w podsumowaniu 

umieszczono krótki opis Informacji, z dopiskiem „nie dotyczy”. 

Sekcja 1 – Wprowadzenie i ostrzeżenia 

Ostrzeżenia 

Niniejsze podsumowanie należy odczytywać jako wprowadzenie do Prospektu. Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe 

powinna być oparta na przeanalizowaniu przez inwestora całości Prospektu. Inwestor może stracić całość lub część zainwestowanego 

kapitału. Odpowiedzialność inwestora ograniczona jest do kwoty inwestycji. Odpowiedzialność cywilna dotyczy wyłącznie tych osób, 

które przedłożyły podsumowanie, w tym jakiekolwiek jego tłumaczenie, jednak tylko w przypadku gdy – odczytywane łącznie 

z pozostałymi częściami Prospektu – podsumowanie wprowadza w błąd, jest nieprecyzyjne lub niespójne lub gdy – odczytywane 

łącznie z pozostałymi częściami Prospektu – nie przedstawia kluczowych informacji mających pomóc inwestorom w podjęciu decyzji 

o inwestycji w dane papiery wartościowe. 

Nazwa papierów wartościowych 

Akcje Istniejące: 

• 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda; 

• 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii B, o wartości nominalnej 1,00 PLN 

każda; 

Akcje Nowej Emisji: 

• Nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, 

o wartości nominalnej 1,00 PLN każda; 

PDA: 

Nie mniej niż 1 (jedno) i nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) praw do Akcji Serii C. 

Międzynarodowy kod identyfikujący papiery wartościowe (ISIN) 

Papierom wartościowym będącym przedmiotem Oferty nie nadano kodu ISIN na Datę Prospektu. KDPW nada Akcjom Dopuszczanym 

i PDA kody ISIN na potrzeby ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych. 

Dane identyfikacyjne Emitenta 

Vortex Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie i adresem: pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861956, NIP 7773365718, REGON 387131506, kapitał zakładowy w wysokości 

7.500.000,00 PLN w całości wpłacony, kod LEI: 2594000QMUHNHHKFNM63. 

Dane identyfikacyjne Oferującego 

Oferującym Akcje Sprzedawane jest: VH Invest AG 

Adres do korespondencji Oferującego: Wilhelmsstraße 19, 34117 Kassel, Niemcy; kod LEI: 391200BB4Y32BG7TS068. 

Dane organu zatwierdzającego Prospekt 

Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419 

Data Zatwierdzenia Prospektu 

17 lutego 2022 r. 

Sekcja 2 – Kluczowe informacje na temat Emitenta 

Kto jest emitentem papierów wartościowych? 

Emitentem papierów wartościowych jest spółka Vortex Energy S.A. z siedzibą w Szczecinie (Polska) i adresem: pl. Rodła 8, 70-419 

Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum 

w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861956, NIP 7773365718, REGON 

387131506, kod LEI 2594000QMUHNHHKFNM63. Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest działalność związana 

z energetyką odnawialną, w szczególności rozwój i budowa projektów wiatrowych oraz fotowoltaicznych. Grupa zrealizowała projekty 

farm fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych na terenie całej Polski o łącznej mocy ponad 320 MW, z których niektóre pozostają na 

Datę Prospektu w portfolio Grupy. Grupa prowadzi działalność w zakresie obsługi projektów OZE od momentu podjęcia decyzji o ich 

realizacji do dowolnego momentu w trakcie ich eksploatacji lub do momentu sprzedaży. Emitent został założony w Polsce i prowadzi 

działalność na mocy prawa polskiego. 

Akcjonariusz Spółki 

Na Datę Prospektu jedynym akcjonariuszem Emitenta jest VH Invest AG, która posiada, w sposób bezpośredni, Akcje Serii A i B 

reprezentujące 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz kapitału zakładowego Emitenta. VH Invest AG posiada 

na Datę Prospektu czterech znacznych akcjonariuszy: Tilla Jeske, Adama Pantkowskiego, Marleen Sonnenschein oraz Therese Bicer.  

Na Datę Prospektu żadna inna osoba nie posiada praw głosu na Walnym Zgromadzeniu, a żaden akcjonariusz Emitenta nie jest 

w jakikolwiek sposób uprzywilejowany pod względem prawa głosu. 



PODSUMOWANIE 

 

10 Prospekt Vortex Energy S.A. 

Kadra zarządzająca Spółki 

Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, powołany na trzyletnią kadencję Prezes Zarządu Pan Maciej Krzysztof 

Pepliński.  

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: Adam Pantkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Till 

Jeske – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Florian Leuthold – Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Wija – Członek Rady 

Nadzorczej, Włodzimierz Bieliński – Członek Rady Nadzorczej. 

Historyczne informacje finansowe – Biegły rewident 

Załączone do Prospektu: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR oraz Sprawozdanie Spółki MSR 2020 zostały 

zbadane przez TPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę firm audytorskich pod 

numerem 3082, w imieniu, której opinie z badania podpisał Pan Krzysztof Horodko, biegły rewident wpisany do rejestru prowadzonego 

przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr. ewid. 10229. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości dla celów statutowych i nie zostało dołączone 

do Prospektu. Sprawozdanie to również zostało zbadane przez TPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Sprawozdanie 

z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. zostało 

podpisane w imieniu TPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przez Krzysztofa Horodko, biegłego rewidenta wpisanego 

do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr. ewid. 10229. Do Prospektu dołączono Sprawozdanie 

Spółki MSR 2020, które stanowi jednostkowe sprawozdanie Spółki po przekształceniu na MSR. Sprawozdanie Spółki MSR 2020 także 

zostało zbadane przez wskazanego powyżej biegłego rewidenta. Ponadto do Prospektu dołączono Śródroczne Informacje Finansowe 

3Q, które stanowią skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy za pierwsze trzy kwartały 2021 r. i zostało poddane 

przeglądowi, z którego raport wystawił ww. biegły rewident. 

Jakie są kluczowe informacje finansowe dotyczące Emitenta? 

Historyczne kluczowe informacje finansowe 

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje finansowe dotyczące Grupy na dzień i za lata zakończone, odpowiednio, 31 grudnia 

2020 r., 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2018 r. (zgodnie z UoR) oraz za rok zakończony i na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz za okres 

1 stycznia 2021 r. – 30 września 2021 r. (zgodnie z MSR).  

 Okres 1 stycznia – 

30 września (zgodnie z MSR) 

Rok zakończony w dniu 31 grudnia (zgodnie 

z UoR) 

 2021 r. 2020 r. 2020 r. 2019 r. 2018 r. 

 (mln PLN w zaokrągleniu do 0,1) 

Przychody netto ze sprzedaży 41,10 4,20 10,90 8,80 3,50 

Zysk (strata) ze sprzedaży 12,30 -4,10 -2,60 -4,70 -8,20 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12,70 -1,40 -0,70 -3,60 -8,20 

Zysk (strata) netto 27,70 -4,10 6,20 -1,10 -9,30 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR; Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

  zgodnie z MSR Na dzień 31 grudnia (zgodnie z UoR) 

 Na dzień 

30 września 

2021 r. 

Na dzień 

31 grudnia 

2020 r. 

2020 r. 2019 r. 2018 r. 

 (mln PLN w zaokrągleniu do 0,1) 

Aktywa 91,00 86,80 82,50 100,50 71,00 

Kapitały własne 36,50 7,30 -4,40 -10,60 -9,40 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR; Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

 Okres 1 stycznia – 

30 września (zgodnie 

z MSR) 

Rok zakończony w dniu 31 grudnia 

(zgodnie z UoR) 

 2021 2020 2020 2019 2018 

 (mln PLN w zaokrągleniu do 0,1) 

Środki pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 15,30 6,30 35,50 -0,30 -5,50 

Środki pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 14,20 -1,70 10,20 -20,70 -10,00 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -18,90 -9,80 -39,90 24,50 19,20 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR; Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Informacje finansowe pro forma 

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje finansowe dotyczące Grupy na dzień i za rok zakończony 31 grudnia 2020 r., 

przedstawione w Sprawozdaniu Połączonym MSR 2020, stanowiącym informację finansową pro forma w rozumieniu Rozporządzenia 

Delegowanego. 
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 Rok zakończony 

31.12.2020 r. 

 wg Ustawy 

o Rachunkowości 

Różnica między Ustawą 

o Rachunkowości 

a MSR 

Rok zakończony 

31.12.2020 r. wg MSR 

 (mln PLN w zaokrągleniu do 0,1) 

Przychody netto ze sprzedaży 10,90 - 10,90 

Zysk (strata) ze sprzedaży -2,60 0,00 -2,60 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -0,70 -0,10 -0,50 

Zysk (strata) netto 6,20 0,10 6,30 

Źródło: Sprawozdanie Połączone Pro Forma MSR 2020 

 Stan na dzień 31.12.2020 r. wg MSR (mln PLN 

w zaokrągleniu do 0,1) 

Aktywa 86,80 

Kapitały własne 7,30 

Źródło: Sprawozdanie Połączone Pro Forma MSR 2020 

 Rok zakończony 31.12.2020 r. wg MSR (mln PLN 

w zaokrągleniu do 0,1) 

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 25,70 

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 20,70 

Środki pieniężne netto z działalności finansowej -40,10 

Źródło: Sprawozdanie Połączone Pro Forma MSR 2020 

Opis zastrzeżeń zawartych w opinii lub raporcie biegłego rewidenta dotyczących historycznych informacji finansowych 

Nie dotyczy. Wydane przez biegłego rewidenta opinie z badania oraz przeglądu Historycznych Informacji Finansowych nie zawierają 

zastrzeżeń. 

Jakie są kluczowe ryzyka właściwe dla Emitenta? 

W ocenie Emitenta dla działalności Grupy kluczowe są następujące ryzyka: 

Czynniki ryzyka związane z brakiem możliwości uzyskania warunków przyłączenia farmy fotowoltaicznej lub parku 

wiatrowego do sieci energetycznej 

Czynniki związane ze stanem infrastruktury – Sieć energetyczna w Polsce, niezależnie od operatora oraz regionu, z reguły jest 

w stanie niepozwalającym na przyłączenie do niej znaczącej liczby instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych z powodów 

technicznych i ograniczeń maksymalnej mocy, którą dany fragment sieci jest w stanie przesyłać. Z powyższych względów istnieje 

możliwość, że planowana przez Grupę farma fotowoltaiczna lub park wiatrowy nie będą mogły zostać podłączone do sieci 

energetycznej w miejscu, w którym pierwotnie zakładano ich lokalizację. W takim przypadku niezbędna jest decyzja o anulowaniu 

projektu. Możliwa jest również sytuacja, w której dany projekt co prawda uzyska warunki przyłączenia do sieci, jednakże z uwagi na 

zawarty w ich treści zakres wymogów operatora sieci realizacja projektu nie będzie możliwa. Zdarza się bowiem, że w ramach 

wydawanych warunków przyłączenia do sieci operator przewiduje zrealizowanie przez Grupę zakresu prac, których wartość powoduje 

tak znaczny wzrost kosztów realizacji projektu, że jego dalszy rozwój jest nieopłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. W ocenie 

Emitenta istotność czynnika ryzyka jest bardzo wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent określa jako średnie. 

Czynniki pozatechniczne – Wśród pozatechnicznych czynników ryzyka, które mogą w przyszłości utrudniać prywatnym podmiotom 

działającym na rynku, na którym działa obecnie Spółka, tj. podmiotom prowadzącym prace projektowe i deweloperskie związane 

z projektami farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych, Grupa zauważa następujące czynniki: (i) decyzje polityczne i dotyczące 

krajowej strategii energetycznej; (ii) decyzje dotyczące strategii i modeli biznesowych operatorów sieci energetycznej; (iii) brak 

zagwarantowania przez Państwo środków inwestycyjnych niezbędnych do modernizacji sieci energetycznej. W ujęciu strategicznym, 

nie lokalnym czy związanym z konkretnym projektem, powyższe ryzyka mogą być łącznie traktowane jako ryzyko dla funkcjonowania 

całej Grupy, jednakże Emitent klasyfikuje powyższe ryzyka jako związane z konkretnymi projektami. W ocenie Emitenta istotność 

czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia Emitent określa jako średnie. 

Pozostałe czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy, w tym czynniki ryzyka właściwe dla Grupy jako podmiotu z branży 

OZE 

Wśród pozostałych czynników ryzyka związanych bezpośrednio z działalnością Grupy w ocenie Emitenta kluczowe są: (i) Ryzyko 

związane z rynkiem energii odnawialnej i warunkami branżowymi; (ii) Ryzyko związane z projektami w przygotowaniu; (iii) Ryzyko 

wynikające z opóźnienia lub anulowania realizacji projektów Grupy; (iv) Ryzyko związane z budową elektrowni fotowoltaicznych 

i wiatrowych. 

Ad (i) – Rynek energetyki słonecznej i wiatrowej jest nadal na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju i zapotrzebowanie na energię 

słoneczną i wiatrową jest niepewne. Dane rynkowe dotyczące energetyki słonecznej i wiatrowej nie są tak łatwo dostępne, jak dla 

innych ustabilizowanych branż, w których trendy są lepiej zrozumiałe ze względu na więcej danych historycznych. Wiele czynników 

może wpływać na żywotność technologii wykorzystującej energię słoneczną i wiatrową i popyt na produkty do tych technologii. Jeśli 

technologia wykorzystująca energię słoneczną i wiatrową nie zostanie powszechnie przyjęta lub jeśli nie będzie wystarczającego popytu 

na energię słoneczną i wiatrową i sektor ten nie będzie się rozwijać w takim tempie, jak przewiduje Grupa, jej przychody mogą 

ucierpieć, a Grupa może nie być w stanie utrzymać swojej rentowności.  

Ad (ii) – Proces przygotowywania projektów jest związany z ryzkiem braku możliwości pozyskania finansowania, opóźnieniami 

(w tym w uzyskiwaniu zezwoleń) na etapie planowania, które mogą wpływać na zwiększanie kosztów projektów, uzyskania decyzji 

odmownych od organów administracyjnych udzielających licencji, zezwoleń lub pozwoleń niezbędnych do realizacji projektu. Ponadto 
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Grupa identyfikuje ryzyka związane z etapem pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości umożliwiających lokalizację 

projektów OZE na tych nieruchomościach. Z obserwacji Grupy wynika, że z przyczyn niezależnych od Spółki czasami nie jest możliwe 

nabycie tytułów prawnych do nieruchomości w planowanych lokalizacjach. 

Ad (iii) – W bieżącej działalności Grupy występuje ryzyko polegające na tym, że elektrownie słoneczne i wiatrowe mogę być 

podłączone do sieci energetycznej z opóźnieniem, np. z powodu opóźnień w dostawach, co może negatywnie wpływać na rentowność 

projektu, a nawet doprowadzić do konieczności jego anulowania. Ponadto istnieje ryzyko, że niektóre terminy, które są istotne pod 

względem otrzymywania dotacji państwowych, nie zostaną dotrzymane, a w konsekwencji takie dotacje zostaną zmniejszone lub 

cofnięte. 

Ad (iv) - Prace budowlane prowadzone przez Grupę podlegają zwykle uzgodnionemu w umowie okresowi gwarancji wynoszącemu 

od 2 do 5 lat zgodnie z typowymi gwarancjami branżowymi udzielanymi przez głównych dostawców technologii (moduły, konstrukcje 

montażowe). Grupa zaopatruje się w komponenty, które są niezbędne do prac budowlanych, w szczególności moduły fotowoltaiczne 

i DC/AC od producentów. Okresy gwarancji dotyczące właściwości fizycznych tych komponentów wynoszą zwykle od 5 do 10 lat 

(gwarancje produktu) i do 25 lat liniowej gwarancji uzyskiwania energii dla modułów. Istnieje ryzyko, że wady elektrowni lub 

komponentów użytych podczas instalacji wyjdą na jaw dopiero po upływie okresu gwarancji lub że nie będą objęte gwarancją. Grupa 

ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk wymienionych w punktach (i)-(iv) powyżej jako średnie. 

Ryzyka regulacyjno-prawne 

Spośród ryzyk regulacyjno-prawnych Emitent za kluczowe uznaje ryzyko związane z bieżącym otoczeniem regulacyjnym 

i subsydiowaniem instalacji OZE oraz brakiem stabilności takiego otoczenia regulacyjnego oraz systemów wsparcia OZE. Wzrost 

rynku OZE w Polsce jest wspierany przez różnego rodzaju programy ogólnokrajowe i lokalne. Wynika to m.in. z konieczności 

spełnienia przez Polskę wytycznych UE. Polska przyjęła ścieżkę dojścia do osiągnięcia odpowiedniego udziału energii wytwarzanej 

z OZE w całości wytwarzanej energii określoną w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu. Jednakże nawet w przypadku istnienia 

programów wspierających OZE ryzyko dla działalności Emitenta mogą stanowić nieścisłości w regulacjach takich programów oraz ich 

częste zmiany. Istnieje ryzyko, że w przypadku zmiany polityki dotyczącej rynku OZE atrakcyjność oferowanych przez Spółkę 

rozwiązań ulegnie obniżeniu. Ryzyko niekorzystnych zmian regulacyjnych materializowało się w przeszłości w postaci przyjmowania 

aktów prawa, które wpływały negatywnie na rozwój branży OZE w Polsce. W ocenie Spółki przykładem takiej regulacji jest Ustawa 

10H, która ograniczyła swobodę lokalizacji parków wiatrowych, zwiększając minimalną odległość takich instalacji od zabudowań. 

W ocenie Emitenta wejście w życie Ustawy 10H okresowo znacząco ograniczyło zainteresowanie inwestycjami w parki wiatrowe. 

Zdaniem Emitenta istotność opisywanego ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo wystąpienia tego ryzyka Emitent określa 

jako średnie, pomimo obserwacji wystąpienia takich zdarzeń w przeszłości, jako że Emitent postrzega tendencje regulacyjne 

występujące obecnie jako sprzyjające rozwojowi branży OZE.  

Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności (w zakresie wszystkich wymienionych ryzyk) może mieć negatywny wpływ na 

perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu 

kosztów również na sytuację finansową Grupy. 

Sekcja 3 – Kluczowe informacje na temat papierów wartościowych 

Jakie są główne cechy papierów wartościowych? 

Na podstawie Prospektu: (i) Oferujący oferuje nie więcej niż 1.000.000 Akcji Sprzedawanych, tj. nie więcej niż 1.000.000 akcji 

zwykłych Spółki serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) PLN każda, (ii) Emitent przeprowadza publiczną subskrypcję nie mniej niż 

1 i nie więcej niż 2.500.000 Akcji Nowej Emisji/Akcji Serii C oraz (ii) Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie 

do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym albo, w przypadku nie spełniania wymogów do wprowadzenia akcji Spółki do 

obrotu na rynku podstawowym, rynku równoległym) prowadzonym przez GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych, tj. nie więcej niż 

10.000.000 akcji zwykłych Spółki serii A, B i C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) PLN każda oraz nie więcej niż 2.500.000 PDA, 

które będą notowane na rynku regulowanym w PLN. 

Najważniejsze prawa związane z Akcjami:  

− prawo do udziału w zysku (dywidendy); Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku 

do wypłaty akcjonariuszom; 

− prawo poboru; Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia akcji w ramach przyszłych emisji w związku z podwyższeniem 

kapitału zakładowego Spółki w stosunku do liczby posiadanych akcji; 

− prawo do zbywania akcji; 

− prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługujące osobom będącym akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni 

przed datą Walnego Zgromadzenia; 

− prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; Akcjonariusz (-e) reprezentujący 

łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad 

najbliższego Walnego Zgromadzenia;  

− prawo do uzyskania informacji o Spółce; podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udzieli akcjonariuszowi na jego żądanie 

informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; 

− prawo żądania wyboru składu Rady Nadzorczej grupami przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą 

kapitału zakładowego. 

Ograniczenia zbywalności akcji wynikające z przepisów prawa 

Przepisy prawa przewidują liczne ograniczenia w zbywaniu akcji oraz obowiązki związane ze zbywaniem lub nabywaniem takich akcji. 

Do tych ograniczeń i obowiązków należy zaliczyć przede wszystkim: (i) obowiązek notyfikacji KNF i Spółki o nabyciu znacznych 

pakietów akcji, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej; obowiązek ogłaszania wezwania, o którym mowa w art. 73, 74 

oraz 91 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej; zakaz dokonywania transakcji w oparciu o informację poufną, w rozumieniu 

Rozporządzenia MAR; zakaz dokonywania transakcji na akcjach w okresach zamkniętych przez osoby wskazane w art. 19 

Rozporządzenia MAR.  
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Umowne ograniczenia zbywalności Akcji 

Oferujący oraz Spółka planują zawrzeć z Firmą Inwestycyjną umowę ograniczającą m.in. zbywalność akcji Spółki posiadanych przez 

Oferującego (tj. Akcji Serii A i B) oraz ograniczenie emisji nowych akcji przez Spółkę, zgodnie z treścią której od dnia zawarcia umowy 

ograniczającej zbywalność do upływu terminu 360 dni liczonego od Daty Notowania : (i) Oferujący zobowiąże się w szczególności do 

niezbywania pod żadnym tytułem (odpłatnym lub nieodpłatnym), w tym niedokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących 

lub rozporządzających, których przedmiotem są Akcje Serii A i B, z wyłączeniem Akcji Sprzedawanych, w zakresie, w jakim zbywane 

są w ramach Oferty oraz z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w Prospekcie (ii) Spółka zobowiąże się w szczególności do 

nieoferowania i nieemitowania pod żadnym tytułem jakichkolwiek akcji Spółki z wyłączeniem Akcji Serii C w zakresie, w jakim 

emitowane są w ramach Oferty, oraz z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w Prospekcie. 

Polityka dywidendy lub polityka wypłat 

Na Datę Prospektu, przyjęta przez Grupę strategia nie określa polityki w zakresie wypłaty dywidendy. Jednakże z uwagi na plany 

Grupy dotyczące jej dynamicznego, ale zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach Spółka przyjmuje, że dywidendy nie będą 

wypłacane przez 2 albo 3 kolejne lata finansowe Spółki, licząc od roku 2021. Spółka od powstania w 2020 r. nie wypłaciła dywidendy. 

Gdzie papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu? 

Papiery wartościowe będą przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Jeżeli po 

zakończeniu Oferty Spółka nie będzie spełniała wymogów dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku podstawowym 

organizowanym przez GPW, Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych oraz PDA do obrotu na rynku 

równoległym prowadzonym przez GPW. 

Czy papiery wartościowe są objęte zabezpieczeniem? 

Akcje będące w posiadaniu Oferującego są objęte zastawem finansowym na rzecz Santander Bank Polska S.A. w związku udzieleniem 

finansowania pomostowego. Zabezpieczenie zostanie zdjęte na czas Oferty oraz po spłaceniu finansowania. 

Jakie są kluczowe rodzaje ryzyka właściwe dla papierów wartościowych? 

Ryzyko niedojścia Oferty do skutku oraz możliwego poniesienia straty przez Inwestorów w sytuacji niedojścia do skutku emisji 

Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW 

Oferta nie dojdzie do skutku, gdy: (i) co najmniej jedna Akcja Nowej Emisji nie zostanie objęta i należycie opłacona; lub (ii) Zarząd 

nie złoży w sądzie rejestrowym wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej 

Emisji w terminie przewidzianym przez prawo, lub (iii) uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. Ponadto Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku 

odstąpienia Spółki od przeprowadzenia Oferty. Ponadto, niedojście do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu PDA do obrotu na GPW może 

oznaczać poniesienie straty przez właścicieli Praw do Akcji w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacili na rynku wtórnym za Prawa do Akcji, 

będzie wyższa od przysługującej im kwoty zwrotu. Również w takim przypadku osoby mające Prawa do Akcji nie będą uprawnione 

do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej 

Emisji. W przypadku gdyby powyższa sytuacja była konsekwencją działania lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele 

Praw do Akcji będą mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych. 

Ryzyko związane z brakiem realizacji celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz możliwością pozyskania środków z emisji 

Akcji Nowej Emisji w wysokości mniejszej niż zakładana 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji wyniosą około 150.000.000,00 PLN. Ostateczna kwota wpływów 

będzie zależała od Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych przydzielonych inwestorom oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych 

(w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji). Spółka zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji Akcji Nowej Emisji na następujące 

cele określone w części Prospektu poświęconej wpływom z oferty. Brak uzyskania środków z emisji Akcji Nowej Emisji lub uzyskanie 

ich w niewystarczającej wysokości może spowodować opóźnienia w realizacji projektów prowadzonych przez Emitenta lub może nie 

pozwolić na przyspieszenie harmonogramu prac zgodnie z intencjami Emitenta. Opóźnienia w realizacji projektów lub brak 

przyspieszenia harmonogramu prac mogą mieć z kolei negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, perspektywy rozwoju 

oraz wyniki Spółki. 

Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty 

Możliwe jest samodzielne odstąpienie od Oferty przez Spółkę, przy uwzględnieniu rekomendacji Firmy Inwestycyjnej. W takim 

przypadku Oferujący nie będzie przeprowadzać Oferty i odstąpi od Oferty. Możliwe jest również odstąpienie od Oferty przez 

Oferującego w zakresie Akcji Sprzedawanych, przy uwzględnieniu rekomendacji Firmy Inwestycyjnej, co jednak nie ma wpływu na 

Ofertę Akcji Nowej Emisji, która może być kontynuowana przez Spółkę. Do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów na Akcje 

Oferowane od Inwestorów Indywidualnych decyzja o odstąpieniu od Oferty przez Spółkę lub łącznie przez Oferującego i Spółkę może 

zostać podjęta bez podania przyczyn, co skutkować będzie skutecznym odwołaniem Oferty. Od dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania 

zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych, ale nie później niż do dnia publikacji Ostatecznej Ceny Akcji Nowej 

Emisji dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, odstąpienie od 

Oferty może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów. 

Na Datę Prospektu nie można wykluczyć zawieszenia bądź odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. 

Sekcja 4 – Kluczowe informacje na temat oferty publicznej papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym 

Na jakich warunkach i zgodnie z jakim harmonogramem mogę inwestować w dane papiery wartościowe? 

Oferta 

W ramach Oferty Spółka i Oferujący oferują do 3.500.000 Akcji Oferowanych tj. do 3.500.000 akcji zwykłych serii B i C Emitenta 

o wartości nominalnej 1,00 (jeden) PLN każda, stanowiących nie więcej niż 35% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 

nie więcej niż 35% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego do 2.500.000 Akcji Oferowanych oferowanych jest przez 

Emitenta (akcje uprawniające do nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu). 
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Inwestorami uprawnionymi do uczestniczenia w Ofercie są Inwestorzy Indywidualni oraz Inwestorzy Instytucjonalni.  

W zakresie, w jakim Oferta kierowana jest do Inwestorów Indywidualnych, dotyczy ona wyłącznie Inwestorów Indywidualnych, 

których siedziby lub miejsce zamieszkania znajdują się w państwach będących członkami EOG. 

Przewidywany harmonogram Oferty 

Poniżej został przedstawiony przewidywany harmonogram Oferty. Czas podawany jest według czasu warszawskiego.  

17.02.2022 r.  Publikacja Prospektu; Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej; 

18.02.2022 r. – 

24.02.2022 r. do 

godz. 17:00  

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych – przyjmowanie zapisów od Inwestorów 

Indywidualnych; 

17.02.2022 r. Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; 

24.02.2022 r.  Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych; 

25.02.2022 r.  Opublikowanie informacji o: (i) Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczbie Akcji 

Oferowanych w ramach Oferty oraz (iii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym 

kategoriom inwestorów; 

28.02.2022 r. – 

02.03.2022 r.  

Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych; 

28.02.2022 r. Przewidywany termin zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów 

Indywidualnych; 

Do 03.03.2022 r.  Składanie zapisów, jeśli nastąpią, przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy odpowiedzą na 

dodatkowe zaproszenia Firmy Inwestycyjnej do nabycia Akcji Oferowanych; 

03.03.2022 r.  Przydział Akcji Oferowanych; 

Około 11.03.2022 

r. 

Przewidywany termin zapisania Akcji Istniejących i PDA na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów w celu rejestracji Akcji 

Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i prawidłowe) – zakończenie Oferty 

Około 

16.03.2022 r.  

Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Istniejącymi i PDA na GPW, z zastrzeżeniem, że termin ten 

uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz GPW w przedmiocie 

rejestracji Akcji Dopuszczanych i PDA w depozycie oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych 

i PDA do obrotu rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW; 

Około 

08.04.2022 r.  

Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne z notowaniem 

na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych. 

Cena Maksymalna; Ustalenie Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych 

Maksymalna cena Akcji Oferowanych na potrzeby Oferty („Cena Maksymalna”) ustalona została przez Spółkę i Oferującego 

w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną na poziomie 68,00 PLN (sześćdziesiąt osiem złotych). Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji i cena 

sprzedaży Akcji Sprzedawanych (łącznie „Ostateczna Cena Akcji Oferowanych”) zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu 

wśród Inwestorów Instytucjonalnych oraz będzie uwzględniała zarówno obecną kondycję Spółki, jak i warunki rynkowe. W okresie 

trwania budowy księgi popytu inwestorzy będą składać deklaracje popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie Akcji Oferowanych, na 

które zgłoszony jest popyt, oraz cenie. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona odpowiednio przez Spółkę i Oferującego 

w uzgodnieniu z Firmą Inwestycyjną po zakończeniu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena emisyjna 

Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w Uchwale Emisyjnej. 

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych będzie taka sama dla Akcji Nowej Emisji i Akcji Sprzedawanych; oraz taka sama dla Inwestorów 

Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych, przy czym dla Inwestorów Indywidualnych będzie nie wyższa niż Cena Maksymalna. 

Informacja na temat Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych zostanie przekazana przez Spółkę i Oferującego do KNF oraz udostępniona 

do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych 

Najpóźniej w dniu ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych odpowiednio: Spółka (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji) oraz 

Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, podejmą decyzję o ostatecznej liczbie Akcji 

Oferowanych, oferowanych w ramach Oferty. Ponadto, Spółka i Oferujący w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, ustalą ostateczną 

liczbę Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Intencją Spółki i Oferującego jest zaoferowanie 

Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji Oferowanych. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych 

w Ofercie oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (Inwestorom Indywidualnym 

i Inwestorom Instytucjonalnym) przez Spółkę i Oferującego zostanie przekazana do KNF oraz udostępniona do publicznej wiadomości 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego. 

Zapisy i wpłaty Inwestorów Indywidualnych 

Przydział techniczny Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem systemu GPW. W związku 

z tym każdy Inwestor Indywidualny zainteresowany złożeniem zapisu na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów 

wartościowych otwarty w firmie inwestycyjnej wchodzącej w skład Konsorcjum Detalicznego (zgodnie z definicją zawartą 

w Prospekcie), za pośrednictwem którego będzie składać zapisy na Akcje Oferowane. Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy po 

Cenie Maksymalnej, wskazując liczbę Akcji Oferowanych objętych zapisem. Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje 

Oferowane są zobowiązani do zapłaty za ceny za Akcje Oferowane w momencie składania zapisu.  

Zapisy i wpłaty Inwestorów Instytucjonalnych  

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Spółka i Oferujący, działając łącznie, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, dokonają 

uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których zostaną wysłane zaproszenia do składania zapisów na Akcje Oferowane, 

i którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów na Akcje Oferowane w liczbie określonej w takim zaproszeniu oraz do dokonania wpłaty 

na Akcje Oferowane po Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych na rachunek wskazany w takim 

zaproszeniu. Każdy Inwestor Instytucjonalny może złożyć jeden lub kilka zapisów na taką łączną liczbę Akcji Oferowanych, jaka została 

wskazana w skierowanym do niego zaproszeniu do złożenia zapisu i w tym kontekście liczba Akcji Oferowanych wskazana 
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w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego zaproszeniu do złożenia zapisu jest maksymalną liczbą Akcji Oferowanych, na 

które może złożyć zapisy Inwestor Instytucjonalny (przy czym liczba ta może być inna dla każdego Inwestora Instytucjonalnego). 

Inwestorzy Instytucjonalni są zobowiązani do zapłaty za Akcje Oferowane, których dotyczą ich zapisy, po Ostatecznej Cenie Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, nie później niż do końca ostatniego dnia przyjmowania zapisów od Inwestorów 

Instytucjonalnych, w PLN w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na którą Inwestor 

Instytucjonalny złożył zapis lub zapisy, oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w sposób zgodny 

z instrukcjami podanymi w zaproszeniu do składania zapisów. 

Szczegółowe informacje dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym 

Na Datę Prospektu akcje Spółki nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym rynku regulowanym ani na żadnym innym rynku 

giełdowym. Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych oraz PDA do obrotu na rynku 

regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Jeżeli po zakończeniu Oferty Emitent nie spełniałby wymogów 

dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych oraz PDA do obrotu na rynku podstawowym GPW, Emitent może rozważyć 

ubieganie się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych oraz PDA do obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez GPW. 

W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku podstawowym i równoległym GPW Oferta może zostać odwołana. 

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przewidywanej struktury akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty przy założeniu, 

że Oferujący sprzeda w ramach Oferty wszystkie posiadane przez nich Akcje Oferowane oraz że wszystkie Akcje Serii C zostaną 

objęte.  

Akcjonariusz 

Na Datę Prospektu Po przeprowadzeniu Oferty 

Liczba akcji i głosów 

na Walnym 

Zgromadzeniu 

(%) Liczba akcji i głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

(%) 

Oferujący 7.500.000 100 6.500.000 65 

Akcjonariusze, którzy obejmą Akcje 

Serii C 

0 0 2.500.000 25 

Akcjonariusze, którzy nabędą Akcje 

Sprzedawane 

0 0 1.000.000 10 

Ogółem 7.500.000 100 10.000.000 100 

Źródło: Emitent 

Koszty prowizji Firmy Inwestycyjnej 

W zamian za usługi świadczone w związku z Ofertą Emitent oraz Oferujący będą zobowiązani do zapłacenia na rzecz Firmy 

Inwestycyjnej prowizji w wysokości obliczonej w oparciu o ustalony procent całkowitych wpływów brutto z Oferty (rozumianych jako 

iloczyn liczby Akcji Oferowanych przydzielonych w Ofercie i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych), przy czym Emitent będzie 

pokrywał prowizję Firmy Inwestycyjnej w wysokości 3-5% całkowitych wpływów brutto z Oferty Akcji Nowej Emisji, a Oferujący 

będzie pokrywał prowizję Firmy Inwestycyjnej w wysokości 3-5% całkowitych wpływów brutto z Oferty Akcji Sprzedawanych. Ponadto 

Emitent i Oferujący mogą podjąć decyzję o wypłacie na rzecz Firmy Inwestycyjnej prowizji uznaniowej w wysokości obliczonej 

w oparciu o całkowite wpływy brutto z Oferty (rozumiane jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych przydzielonych w Ofercie 

i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych), wedle uznania odpowiednio Emitenta albo Oferującego, przy czym Emitent będzie pokrywał 

prowizję uznaniową, która nie przekroczy 1% całkowitych wpływów brutto z Oferty Akcji Nowej Emisji, a Oferujący będzie pokrywał 

prowizję uznaniową, która nie przekroczy 1% całkowitych wpływów brutto z Oferty Akcji Sprzedawanych.  

Pozostałe koszty 

Dodatkowo na Datę Prospektu Spółka szacuje pozostałe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę na kwotę około 1.200.000,00 PLN 

(powiększoną o podatek VAT z tytułu świadczenia usług danego rodzaju wchodzących w skład pozostałych kosztów Oferty, jeżeli będzie 

należny). 

Kto jest oferującym lub osobą wnioskującą o dopuszczenie do obrotu? 

Emitentem Akcji Nowej Emisji jest Vortex Energy S.A. z siedzibą w Szczecinie. 

Oferującym Akcje Sprzedawane w Ofercie jest VH Invest AG, posiadający na Datę Prospektu wszystkie Akcje Istniejące Spółki.  

Dlaczego dany prospekt jest sporządzany? 

Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty na poziomie około 150.000.000,00 PLN. 

Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji będzie uzależniona od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji 

przydzielonych w ramach Oferty, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostatecznej Ceny Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych (jeśli Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przydzielone Akcje Nowej Emisji) oraz 

łącznej wysokości kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę (przedstawione wyżej w niniejszym podsumowaniu koszty prowizji Firmy 

Inwestycyjnej oraz pozostałe koszty Oferty). 

Celem przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do emisji Akcji Nowej Emisji jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do 

realizacji celów strategicznych Spółki w okresie od zakończenia Oferty do dnia przypadającego 18-24 miesięcy po jej zakończeniu. 

Spółka wyznaczyła trzy główne cele bezpośrednio związane rozwojem portfela projektów OZE, których realizacja ma być dokonana 

poprzez wykorzystanie wpływów z Oferty. Zgodnie z celami Spółki środki pozyskane w wyniku Oferty mają zostać wykorzystane na 

(i) sfinansowanie projektów na wczesnych etapach rozwoju, poniesienie kosztów przyłączenia projektów do sieci, a także poniesienie 

kosztów doprowadzenia projektów do fazy gotowości do budowy oraz startu w aukcjach OZE, (ii) akwizycje projektów na różnych 

etapach rozwoju do dalszego developmentu oraz (iii) wkład własny w budowę projektów. Część środków z Oferty zostanie również 

wykorzystana na spłatę finansowania pomostowego. Cele emisyjne są pochodną strategii biznesowej Spółki i odzwierciedlają plany 

rozwojowe Spółki na najbliższe lata. 

Informacje o umowach dotyczących gwarantowania emisji akcji Spółki 

Oferta nie podlega umowie o gwarantowaniu emisji z gwarancją przejęcia emisji. 

Informacje o istniejących konfliktach interesów 

Pomiędzy żadnymi podmiotami biorącymi udział w przygotowaniu Oferty oraz sporządzaniu Prospektu nie występuje konflikt interesów. 
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CZYNNIKI RYZYKA 

Przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji w Akcje Oferowane i Prawa do Akcji, inwestorzy powinni 

starannie przeanalizować i samodzielnie rozważyć wszystkie opisane poniżej czynniki ryzyka, a także 

pozostałe informacje udostępnione w Prospekcie. Nawet częściowe ziszczenie się opisanych poniżej 

czynników ryzyka może mieć istotny niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację finansową lub 

perspektywy Grupy. Ziszczenie się jednego lub większej liczby opisanych czynników ryzyka może 

spowodować obniżenie ceny rynkowej Akcji Dopuszczanych lub Praw do Akcji, narażając inwestorów na 

ryzyko utraty części lub całości zainwestowanych środków. Nie można wykluczyć, że z upływem czasu 

czynniki ryzyka opisane poniżej nie będą kompletne lub wyczerpujące. W konsekwencji opisane poniżej 

czynniki ryzyka mogą nie być jedynymi ryzykami, które dotyczyć będą Grupy i które inwestorzy powinni 

uwzględniać, podejmując decyzje inwestycyjne, samodzielnie lub w konsultacji z doradcą prawnym, 

podatkowym, finansowym, inwestycyjnym lub innym. 

W każdej z kategorii ryzyk wymienionych poniżej, poszczególne ryzyka zostały wymienione w kolejności 

uzależnionej od stopnia istotności danego ryzyka pod względem możliwych negatywnych skutków jego 

wystąpienia, poczynając od ryzyk najistotniejszych do mniej istotnych. W opisie każdego ryzyka została 

zawarta ocena Emitenta dotycząca istotności danego ryzyka oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia na 

Datę Prospektu. Każde z ryzyk zostało ocenione w zakresie jego istotności oraz prawdopodobieństwa jego 

wystąpienia według trzystopniowej skali ocen: „wysokie”, „średnie” oraz „niskie”. W przypadku niemożności 

oceny prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka, odpowiednia informacja została zamieszczona 

w opisie danego czynnika ryzyka. 

Czynniki ryzyka związane z brakiem możliwości uzyskania warunków przyłączenia farmy 

fotowoltaicznej lub parku wiatrowego do sieci energetycznej 

Ryzyko związane ze stanem infrastruktury technicznej 

Sieć energetyczna w Polsce, niezależnie od operatora oraz regionu, z reguły jest w stanie niepozwalającym na 

przyłączenie do niej większej liczby instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych z powodów technicznych 

i ograniczeń maksymalnej mocy, którą dany fragment sieci jest w stanie przesyłać. Za zły stan sieci 

energetycznej najczęściej odpowiedzialne są przestarzałe technologie wykorzystywane przy ich instalacji, jako 

że znaczna część elementów infrastruktury technicznej sieci energetycznej w Polsce powstała 40-50 lat temu. 

Wspomniany problem dotyczy w szczególności instalacji wielkoskalowych, tj. parków wiatrowych 

i największych farm fotowoltaicznych. 

Z powyższych względów istnieje możliwość, że planowana przez Grupę farma fotowoltaiczna lub park 

wiatrowy nie będą mogły zostać podłączone do sieci energetycznej w miejscu, w którym pierwotnie zakładano 

ich lokalizację. W takim przypadku niezbędna jest decyzja o anulowaniu projektu. Możliwa jest również 

sytuacja, w której dany projekt co prawda uzyska warunki przyłączenia do sieci, jednakże z uwagi na zawarty 

w ich treści zakres wymogów operatora sieci realizacja projektu nie będzie możliwa. Zdarza się bowiem, że 

w ramach wydawanych warunków przyłączenia do sieci operator przewiduje zrealizowanie przez Grupę 

zakresu prac, których wartość powoduje tak znaczny wzrost kosztów realizacji projektu, że jego dalszy rozwój 

jest nieopłacalny z ekonomicznego punktu widzenia. Najczęstszą przyczyną bezpośrednią jest konieczność 

realizacji trasy kablowej, nierzadko liczącej kilkanaście lub kilkadziesiąt kilometrów lub innej infrastruktury 

stałej, związanej z możliwościami przyłączeniowymi. W obu przypadkach prace przygotowawcze 

przeprowadzone przez Grupę do momentu uzyskania negatywnej decyzji operatora w zakresie warunków 

przyłączenia stają się bezwartościowe. Do tej pory w przypadku parków wiatrowych ok. 15% wniosków 

o wydanie warunków przyłączenia złożonych przez spółki z Grupy nie otrzymało takich warunków od 

operatora, a w przypadku farm fotowoltaicznych było to około 26% realizowanych projektów. 

Rozpoczynając planowanie każdego nowego projektu, Grupa dokonuje wewnętrznej analizy mocy 

przyłączeniowej tak, aby uniknąć braku możliwości przyłączenia instalacji do sieci energetycznej z powodów 

technicznych. Jednakże pomimo kwalifikacji pracowników Grupy oraz posiadanego przez Grupę know-how 
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istnieją przypadki, gdy mimo rozpoczęcia planowania projektu nie udaje się uzyskać warunków przyłączenia 

dla konkretnej instalacji. Należy bowiem mieć na uwadze fakt, że rozwój projektu farmy wiatrowej trwa 

przeciętnie od 4 do 6 lat, przy czym możliwość złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia Grupa 

uzyskuje dopiero na zaawansowanym jego etapie, po przeprowadzeniu skomplikowanej i długotrwałej 

procedury planistycznej związanej z uchwaleniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, a następnie – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Uzyskanie warunków przyłączeniowych nie jest możliwe na wcześniejszych etapach projektowania, 

ponieważ złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączeniowych jest możliwe jedynie w przypadku 

prawidłowego skompletowania wniosku, tj. uzyskania m.in.: (i) tytułu prawnego do korzystania 

z nieruchomości; (ii) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli 

obowiązuje na danym terenie lub w przypadku braku takiego planu, decyzji o warunkach zabudowy. 

Natomiast uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku wcześniejszego 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

W trakcie analizy oraz wyboru terenów pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznej lub wiatrowej, oprócz 

weryfikowanej predyspozycji topograficznej działki, aspektów związanych z prawem miejscowym gminy ze 

szczególnym naciskiem na wydane decyzje pozwolenia na budowę, decyzje określające warunki zabudowy, 

decyzje środowiskowe oraz zapisy dokumentacji planistycznej, wprowadzono dodatkowe wytyczne odnośnie 

do typowania oraz oceny potencjalnych gruntów pod rozwój projektów właśnie w związku z otrzymywaniem 

odmów wydania warunków przyłączeniowych.  

Powyższe dodatkowe wytyczne dotyczą szczegółowej analizy możliwości przyłączenia dla każdego 

z projektów, sytuacji na sieci, oceny występującej infrastruktury elektroenergetycznej w pobliżu, konsultacji 

z elektroenergetykiem, analizą otoczenia, w tym występujących zakładów przemysłowych pod kątem oceny 

zwiększonej liczby odbiorców końcowych. Przeprowadzane jest również rozeznanie rynku, analiza sytuacji 

w gminach poprzez weryfikację liczby projektów na wcześniejszych etapach rozwoju, przeprowadzane są 

rozmowy z operatorami oraz analizowany jest bieżący status dostępnych wolnych mocy przyłączeniowych, 

wydanych warunków przyłączenia oraz złożonych wniosków. Dodatkowo sam proces wyboru działek został 

ograniczony tylko do terenów w pobliżu potencjalnych punktów przyłączenia, w tym występujących stacji 

transformatorowo-rozdzielczych. 

Należy mieć również na względzie, iż możliwe jest uzyskanie warunków przyłączenia z ograniczoną mocą 

przyłączeniową lub z punktem przyłączenia oddalonym od projektowanej instalacji na tyle, iż uniemożliwia 

realizację projektu. 

W ocenie Emitenta istotność czynnika ryzyka jest bardzo wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia Emitent określa jako średnie. Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności może mieć istotnie 

negatywny wpływ na perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz pośrednio poprzez zmniejszenie 

poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów, również na sytuację finansową Grupy. 

Ryzyka związane z brakiem możliwości uzyskania warunków przyłączenia farmy fotowoltaicznej lub parku 

wiatrowego do sieci energetycznej z przyczyn innych niż techniczne 

Grupa w swojej działalności, a także obserwując rynek alternatywnych źródeł energii w Polsce, zauważyła 

również wpływ czynników pozatechnicznych na niemożność uzyskania przyłączenia konkretnych instalacji 

do sieci energetycznej oraz ryzyka potencjalnego powstania takich czynników w przyszłości.  

Wśród pozatechnicznych czynników ryzyka, które mogą w przyszłości utrudniać prywatnym podmiotom 

działającym na rynku, na którym działa obecnie Spółka, tj. podmiotom prowadzącym prace projektowe 

i deweloperskie związane z projektami farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych, Grupa zauważa 

następujące czynniki: 

• decyzje polityczne i dotyczące krajowej strategii energetycznej; 

• decyzje dotyczące strategii i modeli biznesowych operatorów sieci energetycznej; 
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• brak zagwarantowania przez Państwo środków inwestycyjnych niezbędnych do modernizacji sieci 

energetycznej. 

W ocenie Grupy istotnym elementem mogącym mieć wpływ na możliwości uzyskiwania warunków 

przyłączenia jest skala niezbędnych inwestycji mających na celu poprawę jej efektywności oraz stopniową 

rozbudowę. Architektura sieci elektroenergetycznej w Polsce w ocenie Grupy jest przestarzała 

i niedostosowana zarówno do specyfiki funkcjonowania źródeł OZE, jak i ich dynamicznego rozwoju. Według 

różnych szacunków, skalę nakładów inwestycyjnych związanych z transformacją energetyczną określa się 

w przedziale 1.000.000.000.000,00-1.600.000.000.000,00 PLN, z czego istotną część stanowią nakłady 

związane z sektorem energetycznym (ok. 860.000.000.000,00-900.000.000.000,00 PLN). W tym kontekście 

modernizacja sieci przesyłowej i dystrybucyjnej jawi się jako szczególnie istotne zagadnienie. Z uwagi na fakt, 

że inwestycje te będą realizowane przez podmioty publiczne, w ocenie Grupy istnieje ryzyko wystąpienia 

opóźnień w ich realizacji z uwagi na efektywność wykorzystywania środków publicznych, szeroki zakres 

niezbędnych inwestycji i ograniczone moce wykonawcze.  

W ostatnim czasie w ocenie Grupy można również zaobserwować istotny wzrost zainteresowania instalowaniem 

własnych farm fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych wśród operatorów sieci energetycznych. W związku 

z powyższym oczywistym wydaje się, że operatorzy sieci energetycznych z ograniczoną mocą przyłączeniową 

będą chętniej przyłączać do sieci instalacje posiadane lub zainstalowane przez nich względem projektów 

instalowanych przez Grupę lub inne przedsiębiorstwa z jej sektora, które będą stanowić swoistą konkurencję 

dla operatorów sieci energetycznych. Jednakże do Daty Prospektu spółkom z Grupy nie zdarzyło się dostać 

odmowy uzyskania warunków przyłączenia z uwagi na fakt, że do danego fragmentu sieci energetycznej miały 

zostać przyłączone instalacje OZE wybudowane przez spółki Skarbu Państwa z sektorów energetycznego, 

paliwowego oraz finansowego. 

Innym istotnym elementem mogącym potencjalnie negatywnie oddziaływać na możliwość uzyskiwania 

warunków przyłączenia są plany inwestycyjne w zakresie rozbudowy energetyki wiatrowej w segmencie 

off-shore. W ocenie Grupy znaczący wolumen planowanych instalacji może w przyszłości mieć wpływ na 

możliwość przyłączenia nowych źródeł OZE również w zakresie fotowoltaiki i parków wiatrowych on-shore. 

Co więcej, większość operatorów sieci energetycznych w Polsce stanowią spółki Skarbu Państwa, 

a w działalność deweloperską lub inwestycyjną w zakresie farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych 

angażują się obecnie również inne spółki Skarbu Państwa z sektorów energetycznego, paliwowego oraz 

finansowego. W związku z powyższym istnieje możliwość, że działania władz państwowych w kolejnych 

latach będą powodowały utrudnienia w realizacji projektów OZE przez podmioty niepowiązane kapitałowo ze 

Skarbem Państwa, takich jak Emitent.  

W ocenie Emitenta istotność czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

Emitent określa jako średnie. Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności może mieć istotnie negatywny 

wpływ na perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu 

przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów również na sytuację finansową Grupy. 

Podsumowanie ryzyk związanych z brakiem możliwości uzyskania warunków przyłączenia farmy fotowoltaicznej 

lub parku wiatrowego do sieci energetycznej 

W ujęciu strategicznym, nie lokalnym czy związanym z konkretnym projektem, powyższe ryzyka mogą być 

łącznie traktowane jako ryzyko dla funkcjonowania całej Grupy, jednakże Emitent klasyfikuje powyższe 

ryzyka jako związane z konkretnymi projektami. Nieuzyskanie zgody na przyłączenie do sieci energetycznej 

lub uzyskanie warunków przyłączeniowych obciążonych zbyt wysokim kosztem realizacji projektu jest de 

facto jedynym czynnikiem, który w ocenie Emitenta będzie skutkować brakiem możliwości jego dalszej 

realizacji, a nie tak jak w przypadku pozostałych ryzyk, opóźnieniami lub zmniejszeniem rentowności 

projektu. 

Grupa w przeszłości była zmuszona zrezygnować z realizacji projektów, dla których rozpoczęto fazę 

planowania, z uwagi na techniczną lub pozatechniczną niemożliwość przyłączenia instalacji do sieci. 
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Pozostałe czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy, w tym czynniki ryzyka właściwe dla Grupy 

jako podmiotu z branży OZE 

Ryzyko płynności finansowej, ograniczonego dostępu do finansowania zewnętrznego oraz nadmiernego zadłużenia 

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności Emitent ponosi znaczne wydatki związane z prowadzeniem 

prac inwestycyjnych. Emitent zwraca uwagę na ryzyko związane z finansowaniem działalności spółek Grupy. 

Z finansowaniem środkami własnymi wiąże się ryzyko ich zmniejszenia w sytuacji ponoszenia przez Grupę 

strat. Z kolei z finansowaniem zewnętrznym – na przykład w formie kredytów bankowych – związane są 

ryzyka podjęcia przez podmiot finansujący decyzji niekorzystnych dla klienta, np. o wypowiedzeniu umowy 

i wcześniejszej spłacie zadłużenia, nieuruchomieniu kolejnych transz kredytu, niezawarcia kolejnych umów 

dotyczących finansowania.  

Możliwość pozyskania środków od podmiotów zewnętrznych może być dodatkowo utrudniona z uwagi na 

inne czynniki. Skłonność podmiotów zewnętrznych do zapewniania finansowania zależy między innymi od 

zaufania, jakim cieszy się podmiot finansowany, które jest pochodną oceny jego dotychczasowej działalności, 

wywiązywania się ze zobowiązań, jakości zarządzania, pozycji konkurencyjnej etc. Pogorszenie reputacji 

wynikające na przykład z niewłaściwych decyzji zarządczych, wzrostu konkurencji czy zdarzeń losowych 

może przekładać się na zmniejszenie zdolności kredytowej takiego podmiotu. Utrata zaufania do 

pożyczkobiorców może wynikać z przyczyn od nich niezależnych i obejmujących wszystkich uczestników 

rynku finansowego – co można było obserwować w okresach recesji. Nie można wykluczyć zaistnienia 

skutków tego ryzyka w odniesieniu do poszczególnych spółek Grupy w przyszłości. Brak możliwości 

ubiegania się o otrzymanie dalszego dofinansowania może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, 

sytuację finansową, wyniki lub perspektywy Grupy Emitenta.  

Dalszy rozwój Grupy i finansowanie zewnętrzne realizowanych inwestycji może spowodować konieczność 

zaciągnięcia nowych kredytów lub pożyczek, co wpłynie na wzrost zadłużenia oraz wzrost ponoszonych przez 

Grupę kosztów finansowych. Emitent nie może zagwarantować, że będzie w stanie zapewnić finansowanie 

swojej działalności na korzystnych dla niego warunkach oraz że będzie w stanie spłacać odsetki oraz kapitał 

lub wypełniać inne zobowiązania wynikające z umów kredytowych i umów pożyczek. Jeżeli Grupa Emitenta 

nie będzie w stanie utrzymać bądź pozyskać dodatkowego finansowania zgodnie ze swoimi oczekiwaniami, 

może być zmuszona do zmiany swojej strategii lub ograniczenia swojego rozwoju, lub refinansowania 

istniejącego zadłużenia. Jeżeli Grupa Emitenta nie będzie w stanie zrefinansować istniejącego zadłużenia, 

zadłużenie Grupy może zostać postawione w stan wymagalności, w całości lub w części. W przypadku 

postawienia w stan wymagalności znacznej części kredytów lub pożyczek Emitent może zostać zmuszony do 

sprzedaży części lub wszystkich swoich aktywów w celu spłaty tego zadłużenia.  

Opisane wyżej zjawiska stanowią lub mogą w konsekwencji doprowadzić do braku płynności finansowej 

poszczególnych spółek z Grupy bądź całej Grupy i braku możliwości terminowego spłacania zobowiązań. 

W przeszłości w Grupie Emitenta zdarzały się przejściowe problemy z terminowym regulowaniem 

zobowiązań handlowych. Wynikało to z niedopasowania planowanych wpływów z wydatkami. Wedle 

Skonsolidowanych Historycznych Informacji Finansowych UoR Grupa Emitenta odnotowała ujemne kapitały 

własne, nadwyżkę zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi oraz wygenerowała stratę na 

działalności operacyjnej za lata 2018-2020. Było to związane ze sfinansowaniem przez Grupę rozwoju oraz 

budową portfela farm wiatrowych/fotowoltaicznych w związku z uzyskiwaniem niesatysfakcjonujących ofert 

ich sprzedaży. Portfel ten został częściowo sprzedany w latach 2020-2021, co miało pozytywny wpływ na 

redukcję zadłużenia, wyniki finansowe Grupy za 2020 rok (wynik na sprzedaży jednostek podporządkowanych 

wykazał zysk w wysokości 16,5  mln złotych, który został zaprezentowany w skonsolidowanym rachunku 

zysków i strat poniżej poziomu wyniku operacyjnego, natomiast zysk netto za 2020 rok wyniósł 

6,2 mln złotych) i redukcję ujemnych kapitałów własnych Grupy w 2021 r. Obecnie Grupa zarządza ryzykiem 

płynności przez utrzymywanie odpowiedniego poziomu środków pieniężnych, bieżące monitorowanie 

prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych oraz dopasowywanie terminów zapadalności 

aktywów do terminów wymagalności zobowiązań. Przeglądy planów płynności finansowej dokonywane są 
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w ujęciu cotygodniowym. Grupa nie posiada specyficznych aktywów finansowych, które służą zabezpieczeniu 

na okoliczność spadku płynności poza listem wsparcia VH Invest AG,  w którym podmiot ten zadeklarował 

udzielenie wsparcia finansowego, w razie potrzeby, w ciągu 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2020 r., tj. do 

końca 2021 r., w celu umożliwienia Grupie Emitenta regulowania zobowiązań oraz realizacji projektów 

inwestycyjnych. VH Invest na Datę Prospektu potwierdziło możliwość udzielenia wsparcia, a na podstawie 

przedstawionych Spółce wyników VH Invest Spółka przyjmuje, że kondycja finansowa VH Invest pozwala 

na udzielenie takiego wsparcia. Do Daty Prospektu Grupa nie skorzystała z konieczności wsparcia 

finansowego VH Invest. Dodatkowo Grupa zawarła umowę kredytu pomostowego z Santander Bank Polska 

S.A., z której przyznane środki mają być wykorzystywane na cele sfinansowania rozwoju projektów. Aktualne 

saldo do wykorzystania z tej umowy wynosi 0,00 PLN. 

Wedle Sprawozdania Połączonego Pro Forma MSR 2020 sporządzonych zgodnie z MSR Grupa Emitenta 

odnotowała dodatnie kapitały własne. W 2020 r. Grupa Emitenta formalnie nie tworzyła grupy kapitałowej 

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, dlatego też, aby przedstawić dane finansowe prezentujące sytuację 

finansową Grupy w 2020 r., przygotowano Sprawozdanie Połączone Pro Forma MSR 2020 według planowanej 

struktury Grupy, tak jakby planowane zmiany struktury Grupy i podwyższenia jej kapitałów miały miejsce 

w dniu 1 stycznia 2020 r. W efekcie końcowym, przy uwzględnieniu odpowiednich korekt i eliminacji 

konsolidacyjnych, wpływ wspomnianych zmian w strukturze organizacyjnej Grupy na Sprawozdanie Połączone 

Pro Forma MSR 2020 skutkował zwiększeniem kapitałów własnych o kwotę 11.420.141,37 PLN (w tym wzrost 

kapitału podstawowego o kwotę 7.400.000,00 PLN) oraz do obniżenia zobowiązań długoterminowych o kwotę 

11.420.141,37 PLN (w drodze konwersji pożyczek zaciągniętych od VH Invest). Na skutek wyżej 

wspomnianych zmian aktualna sytuacja finansowa Grupy uległa znacznej poprawie. Grupa zredukowała swoje 

zadłużenie długoterminowe i wykazuje dodatnie kapitały własne. Grupa nie przewiduje powstania luki 

płynnościowej w ciągu najbliższych 24 miesięcy przy założeniu realizacji celów strategicznych, a swoje 

zobowiązania krótkoterminowe w ww. okresie planuje regulować z planowanych wpływów z aktualnie 

realizowanej budowy projektu wiatrowego – farmy wiatrowej Piotrków Kujawski o mocy 24,5 MW (wpływy 

z tego kontraktu będą realizowane do drugiej połowy 2022 roku) oraz sprzedaży praw projektowych i realizacji 

parków wiatrowych Pałczyn I i Pałczyn II o łącznej mocy 9,6 MW (koszt developmentu tych projektów wyniósł 

ok. 4,7 mln zł, a wpływy zostały już częściowo zrealizowane w pierwszym kwartale 2022 r. i w pozostałej części 

będą realizowane przez okres kolejnych 24 miesięcy) oraz sprzedaży praw projektowych i realizacji kontraktów 

budowlanych parków fotowoltaicznych o mocy do 35 MW (planowane wpływy spodziewane są już 

w pierwszym/drugim kwartale 2022 r. i będą realizowane przez okres kolejnych 24 miesięcy) oraz parków 

wiatrowych o mocy około 50 MW (wpływy planowane są w drugiej połowie 2022 roku i będą realizowane przez 

okres kolejnych 24 miesięcy). Udzielony VPL kredyt pomostowy przez Santander Bank Polska S.A. Grupa 

planuje spłacić w całości z wpływów z Oferty. 

Emitent wskazuje, że Walne Zgromadzenie nie podjęło w historii Emitenta uchwały, o której mowa w art. 397 

KSH, z uwagi na fakt, że straty Spółki w żadnym roku finansowym nie przewyższyły sumy kapitałów 

zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego. 

Zdaniem Emitenta istotność czynnika ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia są oceniane jako 

wysokie. Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności może mieć negatywny wpływ na perspektywy, 

działalność, przychody, wyniki oraz pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie 

poziomu kosztów również na sytuację finansową Grupy. 

Ryzyko związane z rynkiem energii odnawialnej i warunkami branżowymi 

Rynek energii słonecznej i wiatrowej jest nadal na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju i zapotrzebowanie 

na energię słoneczną i wiatrową jest niepewne. Dane rynkowe dotyczące energetyki słonecznej i wiatrowej nie 

są tak łatwo dostępne jak dla innych ustabilizowanych branż, w których trendy są lepiej zrozumiałe ze względu 

na więcej danych historycznych. Wiele czynników może wpływać na żywotność technologii energii słonecznej 

i wiatrowej i popyt na produkty do tych technologii, w tym: (i) opłacalność, wydajność i niezawodność 

produktów i usług związanych z energią słoneczną i wiatrową, w tym projektów Grupy w zakresie energii 
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słonecznej, w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami energii i innymi odnawialnymi źródłami energii oraz 

produktami i usługami, (ii) dostępność dotacji rządowych i zachęty wspierające rozwój energetyki słonecznej, 

(iii) dostępność i koszt kapitału, w tym dług długoterminowy (iv) sukces innych alternatywnych technologii 

OZE, takich jak energia hydroelektryczna, geotermalna i biomasy, (v) wahania gospodarcze i rynkowe, które 

wpływają na żywotność i opłacalność konwencjonalnych i innych odnawialnych źródeł energii, takie jak wzrost 

lub spadek ceny ropy naftowej, gazu i innych paliw kopalnych, (vi) nakłady inwestycyjne użytkowników 

końcowych produktów i usług energii pozyskiwanej z OZE, które mają tendencję do zmniejszania się, gdy 

gospodarka zwalnia, oraz (vii) dostępność korzystnych regulacji dla energii ze źródeł odnawialnych. 

Jeśli technologia energii słonecznej i wiatrowej nie zostanie powszechnie przyjęta lub jeśli nie będzie 

wystarczającego popytu na energię słoneczną i wiatrową i sektor ten nie będzie się rozwijać w takim tempie, 

jak przewiduje Grupa, jej przychody mogą się zmniejszyć, a Grupa może nie być w stanie utrzymać swojej 

rentowności. Ponadto wytwarzanie energii ze słońca i wiatru już częściowo konkuruje z innymi odnawialnymi 

sposobami wytwarzania energii elektrycznej, a w przyszłości może się to jeszcze wzmocnić w stosunku do 

energii wytwarzanej z wodoru, biomasy lub z geotermalnych źródeł energii. Te inne metody wytwarzania 

energii mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nad fotowoltaiką oraz energią wiatrową, na przykład jeżeli 

okażą się one bardziej opłacalne ze względów technicznych lub otrzymają silniejsze wsparcie regulacyjne ze 

względów politycznych. Może to wpłynąć na dalsze wzrosty rozwoju energii wiatrowej i słonecznej lub może 

również doprowadzić do spadku zapotrzebowania na ten rodzaj energii. Konkurencja z konwencjonalnymi 

źródłami energii, które (nawet biorąc pod uwagę ewentualne wsparcie OZE ze strony państwa) mogą 

generować energię elektryczną na konkurencyjnym kosztowo poziomie do OZE może wpłynąć także na popyt 

i ceny energii pozyskiwanej z OZE. Zmniejszenie ceny energii pozyskiwanej z konwencjonalnych źródeł 

może również sprawić, że produkcja energii z OZE będzie wydawać się mniej atrakcyjna ekonomicznie, 

i doprowadzić do spadku zapotrzebowania na energię elektryczną wytwarzaną z tych źródeł energii. Może to 

doprowadzić do znaczącej presji cenowej i zmniejszenia wolumenu sprzedaży energii pozyskiwanej z OZE.  

Historycznie zdarzały się znaczące spadki koniunktury na rynku OZE. W latach 2016-2020, to jest w okresie 

po wejściu w życie Ustawy 10H oraz kilku lat po jej wejściu w życie liczba inwestorów zainteresowanych 

instalacją parków wiatrowych zmalała niemal do zera. Obserwowany przez Grupę popyt zmalał zarówno 

wśród inwestorów planujących nowe projekty, jak i wśród inwestorów poszukających do nabycia projektów 

w trakcie realizacji albo już zrealizowanych.  

W ocenie Emitenta nie sposób dokładnie oszacować popyt na instalacje OZE w kolejnych latach, tym bardziej 

że zależy on od wystąpienia lub nasilenia innych czynników ryzyka wymienionych w niniejszym Prospekcie.  

Istotność wszystkich wyżej wymienionych czynników ryzyka jest średnia i mogą one mieć negatywny wpływ 

na działalność, wyniki i perspektywy Grupy, jak i cenę Akcji. Grupa ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia 

ryzyka jako średnie.  

Ryzyko związane z projektami w przygotowaniu 

Proces przygotowywania projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych rozpoczyna się od 

znalezienia działki spełniającej szereg kryteriów, podpisania umowy rezerwacyjnej bądź umowy dzierżawy. 

Następnie wymagane jest uzyskanie szeregu decyzji i pozwoleń wydawanych przez urzędy administracji 

państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwa energetyczne.  

Podczas gdy Grupa planuje w dalszym ciągu monetyzować swój obecny portfel projektów fotowoltaicznych 

i wiatrowych będących w eksploatacji, Grupa zamierza również rozwijać się w tym obszarze poprzez dalszy 

rozwój i sprzedaż lub obsługę większej liczby projektów fotowoltaicznych i wiatrowych, w tym tych, które 

Grupa rozwija samodzielnie, jak i tych, które Grupa nabywa w procesach akwizycyjnych od osób trzecich. 

Rozwój i/lub nabywanie projektu jest zawsze oparte na kalkulacji ekonomicznej, która uwzględnia określone 

założenia, takie jak rozwój zainteresowania rynkowego, taryfy gwarantowane, cena energii elektrycznej lub 

cena tzw. zielonych certyfikatów. Jeżeli te założenia okażą się być nieprawidłowe lub jeśli poszczególne 

czynniki rozwiną się odmiennie, niż to planowano, miałoby to istotny wpływ na rentowność projektów. 



CZYNNIKI RYZYKA 

 

22 Prospekt Vortex Energy S.A. 

Ryzyka i niepewności związane ze zdolnością Grupy do rozszerzenia jej portfolio projektów obejmują: 

(i) konieczność pozyskania znacznych dodatkowych środków na budowę lub zakup nowych projektów, 

(ii) opóźnienia i przekroczenia kosztów wynikające z szeregu czynników, z których wiele jest poza kontrolą 

Grupy, w tym opóźnienia w otrzymywaniu zezwoleń, opóźnienia w budowie, problemy z przyłączeniami do 

sieci; (iii) opóźnienia lub odmowa wydania zgód, pozwoleń i licencji od organów państwowych oraz 

(iv) nieefektywność lub nieumiejętność odpowiedniego planowania portfolio projektów. 

Rozwój i/lub nabycie każdego projektu zawsze opiera się na rachunku ekonomicznym, który opiera się na 

pewnych założeniach, takich jak kształtowanie się popytu rynkowego, określony poziom kosztów związanych 

z realizacją budowy oraz kosztów obsługi technicznej i operacyjnej wybudowanego aktywa, szacowana cena 

energii elektrycznej w perspektywie długoterminowej (zazwyczaj mieszczącej się w przedziale 15-30 lat) czy 

dostępność oraz zasady funkcjonowania systemów wsparcia. Jeśli założenia Spółki dotyczące powyższych 

czynników okażą się mylne, będzie to miało negatywny wpływ na rentowność projektów przygotowywanych 

przez Grupę. 

Ponadto w trakcie budowy i/lub zakupu projektów dokonywane jest techniczne, finansowe oraz prawne 

badanie due diligence, które w większości przypadków jest przeprowadzane przez zewnętrznych doradców, 

partnerów biznesowych Grupy, w tym w szczególności nabywców projektów. Grupa nie może wykluczyć, że 

w trakcie dokonywania takiej analizy przez zewnętrznych doradców ich element zostanie nieprawidłowo 

zidentyfikowany lub błędnie oceniony. W pewnych okolicznościach mogą wystąpić błędy w procesie due 

diligence, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na realizację projektu, co może doprowadzić do 

wydłużenia projektu oraz konieczności dodatkowych nakładów na jego realizację. Często nie ma możliwości 

dochodzenia tych kosztów od zewnętrznego doradcy, który nie dochował należytej staranności i popełnił błąd 

w swoim badaniu.  

Ponadto Grupa identyfikuje ryzyka związane z etapem pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości 

umożliwiających lokalizację projektów OZE na tych nieruchomościach. Z obserwacji Grupy wynika, że 

z przyczyn niezależnych od Spółki czasami nie jest możliwe nabycie tytułów prawnych do nieruchomości 

w planowanych lokalizacjach. Wspomniane trudności wynikają najczęściej ze skomplikowanej sytuacji 

prawnej gruntów lub sprzeciwu mieszkańców wobec realizacji projektu w ich okolicy (dotyczy to najczęściej 

parków wiatrowych). Skomplikowany stan prawny gruntów może między innymi polegać na niezgodności 

stanu ujawnionego w księdze wieczystej gruntu względem stanu faktycznego. Jednocześnie Grupa 

niejednokrotnie napotyka trudności w nabyciu tytułów prawnych do nieruchomości w związku z konkurencją 

na rynku nieruchomości i dużym zainteresowaniem nabywców gruntami, na których ma zostać zrealizowany 

projekt OZE. Wśród konkurentów na rynku nieruchomości znajdują się podmioty z różnych branż, w tym 

osoby fizyczne, lecz również bezpośredni konkurenci Grupy. Innym zidentyfikowanym przez Grupę 

czynnikiem ryzyka może być ograniczenie dostępności nieruchomości umożliwiających realizację nowych 

inwestycji. Nadmienić należy, że nie każdy grunt nadaje się do wykorzystania na cele rozwoju projektów farm 

wiatrowych lub fotowoltaicznych. Istotnymi czynnikami są między innymi wielkość i kształt nieruchomości, 

lokalnie występujące warunki wietrzności lub nasłonecznienia, brak występowania w obrębie nieruchomości 

gruntów rolnych klas I-III (w związku z bardzo wysokimi kosztami i niezwykle trudną procedurą ich 

odrolnienia), odpowiednia odległość od najbliższej zabudowy oraz inne. Spółka przewidując dynamiczny 

rozwój rynku OZE, dostrzega ryzyko wyczerpania się potencjału lądowego dla nieograniczonego rozwoju 

portfela nowych projektów.  

Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację 

finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju, a także na cenę Akcji. Grupa ocenia istotność oraz 

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie. 

Ryzyko wynikające z opóźnienia lub anulowania realizacji projektów Grupy 

Działalność komercyjna Grupy obejmuje działalność projektową i deweloperską w zakresie elektrowni 

słonecznych i wiatrowych. Realizacja nowych projektów elektrowni słonecznych i wiatrowych może być 
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opóźniona, a elektrownie słoneczne i wiatrowe mogą zostać podłączone do sieci później, niż planowano. Na 

przykład mogą wystąpić opóźnienia u dostawców, opóźnienia ze względów pogodowych podczas montażu 

lub opóźnienia ze względu na inne przypadki wystąpienia siły wyższej. W takich przypadkach istnieje ryzyko, 

że elektrownie słoneczne i wiatrowe mogą być podłączone do sieci energetycznej z opóźnieniem, co 

doprowadzi do utraty przychodów. Ponadto istnieje ryzyko, że niektóre terminy, które są istotne pod względem 

otrzymywania dotacji państwowych, nie zostaną dotrzymane, a w konsekwencji takie dotacje zostaną 

zmniejszone lub cofnięte. W przypadku rezygnacji z projektu niektóre zapłacone zaliczki mogą zostać 

utracone w pewnych okolicznościach. Grupa może być również zobowiązana do wypłaty inwestorowi części 

już uiszczonego wynagrodzenia.  

Powyższe ryzyka w przypadku ich materializacji mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, 

jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju, a także na cenę Akcji. Grupa ocenia 

istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie. 

Ryzyko związane z budową elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych 

Prace budowlane prowadzone przez Grupę podlegają zwykle uzgodnionemu w umowie okresowi gwarancji 

wynoszącemu od 2 do 5 lat zgodnie z typowymi gwarancjami branżowymi udzielanymi przez głównych 

dostawców technologii (moduły, konstrukcje montażowe). Grupa zaopatruje się w komponenty, które są 

niezbędne do prac budowlanych, w szczególności moduły fotowoltaiczne i DC/AC od producentów. Okresy 

gwarancji dotyczące właściwości fizycznych tych komponentów wynoszą zwykle od 5 do 10 lat (gwarancje 

produktu) i do 25 lat liniowej gwarancji na energię dla modułów. Istnieje ryzyko, że wady elektrowni lub 

komponentów użytych podczas instalacji wyjdą na jaw dopiero po upływie okresu gwarancji lub że nie będą 

objęte gwarancją. Ponadto nie można wykluczyć, że gwarant nie będzie skłonny lub nie będzie w stanie 

zastosować się do roszczenia gwarancyjnego, co może prowadzić do kosztownych i czasochłonnych sporów 

sądowych. W przypadku niewypłacalności gwaranta wszelkie ewentualne roszczenia gwarancyjne będą 

niepokryte w zależności od zakresu niewypłacalności.  

Instalacja elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych wiąże się również z ryzykiem, że pomimo starannego 

planowania i płatności, podłączenie instalacji do sieci energii elektrycznej nie powiedzie się lub zostanie 

opóźnione. Błąd może wystąpić podczas planowania projektu lub w trakcie jego realizacji. W takim przypadku 

istnieje ryzyko, że wszelkie odszkodowania od podmiotu, który popełni błąd przy planowaniu lub realizacji 

projektu, nie będą możliwe do dochodzenia lub nie będą egzekwowane. 

Wystąpienie powyższych zdarzeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację 

finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju, a także na cenę Akcji. Grupa ocenia istotność oraz 

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie.  

Ryzyko związane z działalnością podmiotów konkurencyjnych 

Dynamiczny rozwój całego segmentu rynku związanego z odnawialnymi źródłami energii oraz zdecydowanego 

zwiększenia jej atrakcyjności w ostatnim czasie, w tym również energetyki solarnej i wiatrowej, oraz 

przynależność Polski do struktur europejskich sprawia, iż coraz liczniej pojawiają się nowi konkurenci 

o podobnym profilu działalności. Konkurencję Emitenta stanowią przedsiębiorcy o zróżnicowanej wielkości 

i sile finansowej. Obecnie na rynku funkcjonują zarówno podmioty polskie, jak i międzynarodowe. Emitent 

ciągle monitoruje działania konkurencji oraz innych podmiotów funkcjonujących w otoczeniu rynkowym. 

Ponadto konkurenci mogą mieć dostęp do tańszego finansowania poza Polską, przez co koszt pozyskania przez 

nich kapitału może być zdecydowanie niższy niż u Spółki. Zaostrzenie konkurencji może też spowodować 

spadek marży uzyskiwanej przez Grupę. Nasilenie się presji konkurencyjnej może prowadzić do pogorszenia 

jego pozycji konkurencyjnej i częściowej (krańcowo całkowitej) utraty danego rynku. 

Wraz ze wzrostem liczby uczestników rynku istnieje ryzyko, że Grupa nie będzie w stanie znajdować nowych, 

atrakcyjnych projektów do wybudowania albo do przejęcia, co oznacza, że nie można wykluczyć, iż pomimo 

posiadania odpowiednich środków Grupa nie będzie w stanie nabyć atrakcyjnych ekonomicznie projektów ze 
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względu na brak takowych na rynku. Istotnym ryzykiem związanym z rozwojem konkurencji na rynku, na 

którym działa Grupa, jest rosnące zaangażowanie w działalność projektową i deweloperską instalacji OZE 

operatorów sieci energetycznych. Ten czynnik ryzyka został szerzej opisany w części Prospektu poświęconej 

ryzyku braku możliwości uzyskania warunków przyłączenia do sieci energetycznej. 

Powyższe ryzyka w przypadku ich materializacji mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, 

jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju, a także na cenę Akcji. Grupa ocenia 

istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie. 

Ryzyko zerwania kluczowych umów oraz poniesienia kar umownych, szczególnie w przypadku umów 

z podwykonawcami projektów oraz ryzyko nienależytego wykonania umów przez Grupę lub jej partnerów 

biznesowych 

Grupa przy realizacji projektów korzysta zarówno z własnych, przeszkolonych pracowników, jak i usług firm 

zewnętrznych, co wiąże się z koniecznością współpracy zarówno z dostawcami, podwykonawcami oraz 

z innymi podmiotami współpracującymi przy realizacjach inwestycji. Realizacje projektów wiążą się 

z szeregiem postanowień umownych na okoliczność niewywiązania się lub niewłaściwego wykonania 

warunków umowy. W trakcie realizacji inwestycji istnieje ryzyko nienależytego wykonania umowy, 

spowodowane różnymi przyczynami, co w rezultacie może wpłynąć na termin realizacji projektu. 

Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy mogą być gwarancje bankowe i gwarancje ubezpieczeniowe. 

Ponadto w umowach są i mogą być zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, które stanowią 

standardowe postanowienia stosowane w realizowanych kontraktach. Należy zauważyć, że Spółka może być 

zobowiązana do poniesienia negatywnych konsekwencji finansowych niewywiązywania się przez nią lub 

przez drugą stronę z zawartych ze spółkami z Grupy umów. Przykładem może być sytuacja, która powstała 

pomiędzy spółką z Grupy a jej dostawcą w połowie 2020 r. Dostawca spóźnił się z dostawą elementu 

kluczowego dla budowy instalacji OZE, tj. transformatora. Przez to opóźnienie pięć z budowanych projektów 

mogło nie powstać w terminie, a w konsekwencji stracić wsparcie w systemie aukcyjnym. Spółka z Grupy 

była zmuszona naliczyć kary umowne w wysokości ponad 120.000,00 PLN. Dzięki wysiłkom VPL udało się 

dostarczyć niezbędne komponenty, dokończyć budowę i wyprodukować pierwszą kilowatogodzinę w terminie 

ustawowym. Ostatecznie z uwagi na wieloletnie relacje gospodarcze oraz trudną sytuację finansową dostawcy 

spór został rozstrzygnięty polubownie i obie strony zawarły ugodę. W konsekwencji Spółka nie poniosła 

negatywnych skutków finansowych ani gospodarczych z tego tytułu. W historii Grupy był przypadek 

niedotrzymania terminów wykonania zobowiązań zawartych w umowie przyłączeniowej, co skutkowało 

naliczeniem bardzo nieznacznych kar umownych. Dodatkowym ryzykiem związanym z realizacją projektów 

jest możliwość wejścia w spór sądowy z drugą stroną umowy dotyczącej realizacji projektu, co 

w konsekwencji może się wiązać z dodatkowymi, pozaumownymi, konsekwencjami finansowymi 

nienależytego wykonania umowy, w postaci kosztów sądowych. Nieterminowe wykonywanie świadczeń 

przez drugą stronę może także negatywnie wpływać na płynność finansową spółek z Grupy. 

Ponadto Grupa zauważa, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów przez spółki z Grupy lub 

partnerów biznesowych Grupy może skutkować powstaniem opóźnień lub brakiem możliwości realizacji 

projektów OZE przez Grupę. Wpływ opóźnień oraz niemożności realizacji projektów OZE prze Grupę na jej 

działalność został szczegółowo opisany w części poświęconej Ryzyku wynikającemu z opóźnienia lub 

anulowania realizacji projektów Grupy powyżej.  

Zdaniem Emitenta istotność czynnika ryzyka oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia są oceniane jako 

średnie. Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności może mieć negatywny wpływ na perspektywy, 

działalność, przychody, wyniki oraz, pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub zwiększenie 

poziomu kosztów, również na sytuację finansową Grupy.  

Ryzyko związane z obecną strukturą akcjonariatu i kontrolą nad Emitentem  

Na Datę Prospektu VH Invest jest jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym wszystkie głosy na 

Walnym Zgromadzeniu. Bezpośrednio po zakończeniu Oferty, przy założeniu, że wszystkie Akcje Oferowane 
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zostaną nabyte w trakcie Oferty, VH Invest będzie posiadać 65% ogólnej liczby głosów na Walnym 

Zgromadzeniu. Ponadto VH Invest jest kontrolowany przez Pana Tilla Jeske, Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej Emitenta, który posiada 50,1% głosów i akcji w VH Invest. W konsekwencji VH Invest obecnie 

posiada i po zakończeniu Oferty będzie nadal posiadać wystarczającą liczbę głosów do podjęcia większości 

uchwał na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, a co za tym idzie, będzie móc wywierać po zakończeniu Oferty 

istotny wpływ na kluczowe cele biznesowe i prowadzoną przez Emitenta politykę rozwoju. VH Invest będzie 

mieć również decydujący wpływ na podejmowanie istotnych uchwał, które wymagają zwykłej większości 

głosów, np. uchwał w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy. Nie można również wykluczyć, że 

VH Invest będzie posiadać na danym Walnym Zgromadzeniu większość głosów pozwalającą jej podejmować 

lub blokować podjęcie uchwał w istotnych sprawach korporacyjnych, które wymagają kwalifikowanej 

większości głosów, w tym w sprawie zmiany Statutu, emisji nowych akcji, obniżenia kapitału zakładowego 

Emitenta, emisji obligacji zamiennych, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 

do akcji nowej emisji. Zgodnie z przepisami polskiego prawa akcjonariusz nie jest zobowiązany do kierowania 

się w swoich zamiarach interesami Emitenta, przez co nie można wykluczyć, że decyzje Walnego 

Zgromadzenia będą inne niż kierunki działania, wyznaczane bądź oczekiwane przez Zarząd Emitenta. Spółka 

nie może zapewnić, że interesy VH Invest, jako głównego akcjonariusza Emitenta, będą zawsze zgodne 

z interesami Emitenta lub jego pozostałych akcjonariuszy. Sytuacja taka, w szczególności potencjalne spory 

pomiędzy akcjonariuszami oraz ich skutki w zakresie decyzji korporacyjnych podejmowanych przez Walne 

Zgromadzenie, mogą mieć istotnie niekorzystny wpływ na działalność, wyniki, sytuację lub perspektywy 

Grupy. 

Jednocześnie Grupa dostrzega, że w przeszłości Grupa była uzależniona w znacznym stopniu od finansowania 

zapewnianego spółkom z Grupy przez VH Invest. Pożyczki te pozwalały na dokonywanie inwestycji w kolejne 

projekty OZE i były na bieżąco udzielane oraz spłacane w ramach współpracy między spółkami z grupy 

kapitałowej Vortex Energy. Uzależnienie od finansowania zapewnianego przez VH Invest zostało na Datę 

Prospektu znacznie ograniczone z uwagi na konwersję pożyczek udzielonych uprzednio VPP przez VH Invest 

na kapitał zakładowy VPP (kwestia szczegółowo opisana w rozdziale Przegląd sytuacji operacyjnej 

i finansowej, podrozdziale Najbardziej istotne zdarzenia po dacie bilansowej), przez pozyskanie przez VPL 

finansowania pomostowego oraz poprzez decyzję o pozyskaniu przez Grupę środków z Oferty, które zapewnią 

finansowanie Grupy w okresie następującym bezpośrednio po przeprowadzaniu Oferty. Jednakże nie można 

wykluczyć, że interesy VH Invest jako pożyczkodawcy oraz którejkolwiek spółki z Grupy jako 

pożyczkobiorcy będą sprzeczne. Ponadto możliwe jest również, że w przyszłości, w związku ze zwiększonym 

zapotrzebowaniem kapitałowym Grupy, ponownie zwiększy się uzależnienie Grupy od finansowania 

zapewnianego przez VH Invest. 

Spółka ocenia istotność ryzyka jako średnią, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako niskie. 

Ryzyko sporów z mieszkańcami terenów, na których realizowane są projekty Spółki 

W procesie planowania nowej farmy fotowoltaicznej lub parku wiatrowego Grupa jest obowiązana do uczestnictwa 

w postępowaniu przed organami administracji publicznej, które mogą mieć istotny wpływ na termin wykonania lub 

rentowność projektu. W skrajnych przypadkach, gdy mieszkańcy okolicy, w której ma zostać zlokalizowany 

projekt, podchodzą negatywnie do jego realizacji, mogą podejmować próby przekonania organów do 

wydania decyzji negatywnych dla Grupy (dotyczy decyzji niezwiązanych) lub działać w sposób 

ukierunkowany na opóźnienie wydania decyzji. Historycznie, zarówno w przypadku projektów OZE 

realizowanych przez Grupę, jak i jej konkurentów dochodziło do prób opóźniania postępowań 

administracyjnych lub wpływania na władze samorządowe. Zjawisko to było opisywane w doniesieniach 

medialnych (m.in. w: https://www.forbes[.]pl/wiadomosci/gminy-blokuja-elektrownie-wiatrowe-przez-

mieszkancow/t1m4bpk). Z doświadczeń Grupy wynika, że ryzyko wystąpienia istotnych protestów społecznych 

dotyczy przede wszystkim projektów wiatrowych. W historii Grupy przy developmencie 3 projektów miały 

miejsce protesty, które wpłynęły na czas rozwoju projektów (Rościszewo, Sokolniki, Zadzim-Szadek). 

Sytuacja taka wystąpiła tylko raz w historii Grupy w przypadku projektów fotowoltaicznych. Dodatkowo 
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niektórzy z niezadowolonych mieszkańców mogą próbować dochodzić podnoszonych przez nich roszczeń na 

drodze postępowania sądowego (w szczególności w postępowaniu cywilnym) lub powodować wszczynanie 

postępowań karnych wobec osób zaangażowanych w realizację projektu OZE. Jednakże w historii Grupy nie 

było przypadków wszczynania postępowań karnych lub cywilnych w związku z protestami mieszkańców 

okolicy lokalizacji projektu OZE. Niniejsze ryzyko co do zasady może wpływać na opóźnienie w realizacji 

konkretnych projektów lub spadek ich rentowności, jednakże z wyjątkiem sytuacji skrajnych nie wpływa ono 

na to, czy dany projekt zostanie zrealizowany. 

Zdaniem Emitenta istotność czynnika ryzyka jest niska, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

Emitent określa jako niskie. Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności może mieć negatywny wpływ na 

perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub 

zwiększenie poziomu kosztów również na sytuację finansową Grupy. 

Ryzyko niższej produkcji energii elektrycznej na farmach należących do Grupy 

Grupa posiada w swoim portfolio już zrealizowane projekty OZE, które generują zyski dzięki prawidłowej 

eksploatacji i produkcji energii elektrycznej. Strategia Grupy opisana w dalszej części prospektu zakłada 

między innymi budowę projektów i pozostawienia ich w aktywach Grupy, co będzie stanowiło kolejne źródło 

przychodu. Ryzyko związane z posiadaniem własnych projektów stanowi niższa niż zakładana w prognozach 

i biznesplanie produkcja energii elektrycznej związana np. z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 

W konsekwencji może to zmniejszyć płynność spółki. Grupa ocenia istotność tego ryzyka jako niską, 

a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jako średnie. 

Ryzyka regulacyjno-prawne 

Ryzyko związane z otoczeniem regulacyjnym i systemów wsparcia 

Wzrost rynku OZE w Polsce jest wspierany przez różnego rodzaju programy ogólnokrajowe i lokalne. Wynika 

to m.in. z konieczności spełnienia przez Polskę wytycznych UE. Polska przyjęła ścieżkę dojścia do osiągnięcia 

odpowiedniego udziału energii wytwarzanej z OZE w całości wytwarzanej energii, określoną w Krajowym 

Planie na rzecz Energii i Klimatu. Jednakże nawet w przypadku istnienia programów wspierających OZE 

ryzyko dla działalności Emitenta mogą stanowić nieścisłości w regulacjach takich programów oraz ich częste 

zmiany.  

W ocenie Grupy istotnym elementem mającym wpływ na perspektywy branży OZE i samej Spółki jest 

istnienie precyzyjnie określonych, transparentnych i stabilnych reguł wsparcia rynku OZE, w szczególności 

w zakresie uwarunkowań prawnych. Otoczenie prawne pełni bowiem zasadniczą rolę w stymulowaniu 

wzrostu potencjału rynku źródeł energii odnawialnej. Doświadczenia Grupy w tym zakresie są zróżnicowane. 

Nie ulega wątpliwości, że istnienie implementowanego w 2005 roku systemu wsparcia opartego na 

tzw. zielonych certyfikatach skutkowało dynamicznym rozwojem energetyki wiatrowej. System ten oparty był 

na założeniu, iż na każdą jednostkę energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych wydawane było przez URE 

świadectwo pochodzenia. Świadectwo takie, po jego uprzednim zarejestrowaniu, było przekonwertowane na 

zielony certyfikat. Powstałe w ten sposób prawa majątkowe podlegały obrotowi na Towarowej Giełdzie 

Energii (TGE SA). Nabywcami zielonych certyfikatów były podmioty, które zobowiązane są do posiadania 

określonej ich ilości (m.in. odbiorcy przemysłowi i przedsiębiorstwa energetyczne), co zapewniało 

wytwórcom energii odnawialnej dodatkowe źródło przychodu. Z drugiej strony znaczący wzrost podaży 

„zielonych certyfikatów” i skorelowane z nim zjawisko odgórnej presji na ich ceny, skutkowały w latach 

2014-2015 załamaniem cen i zahamowaniem dalszych inwestycji. Nie bez znaczenia pozostawał również fakt, 

że inwestycje te realizowane były przy udziale instytucji finansujących (głównie banków), a zabezpieczeniem 

udzielanych kredytów były właśnie zielone certyfikaty. W efekcie gwałtowne załamanie się cen certyfikatów 

będących elementem systemu wsparcia przy braku realnej reakcji organów państwa doprowadziło przejściowo 

do kryzysu na rynku OZE. Poszczególne rozwiązania w programach mogą wpływać negatywnie na 

zainteresowanie inwestorów lub promować konkretną strategię w zakresie developmentu projektów OZE 

(np. promować mniejsze instalacje lub mniejszych deweloperów).  
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Istnieje ryzyko, że w przypadku zmiany polityki dotyczącej rynku OZE atrakcyjność oferowanych przez 

Spółkę rozwiązań ulegnie obniżeniu. Ponadto przepisy i polityki często odnoszą się lub wpływają pośrednio 

lub bezpośrednio do cen energii elektrycznej i technicznych połączeń międzysystemowych wytwarzania 

energii elektrycznej należących do klientów i mogą powstrzymywać dalsze inwestycje w badania oraz rozwój 

alternatywnych źródeł energii, a także wpływać na chęć zakupu takiej energii przez odbiorców.  

Historycznie w Polsce wprowadzono regulacje, np. Ustawę 10H, które powodowały zmniejszenie popytu na 

instalacje OZE oraz skutkowały zahamowaniem rozwoju tego sektora w Polsce. Wprowadzenie Ustawy 10H, 

która, między innymi, wprowadzała obowiązek lokalizacji parków wiatrowych w odległości od budynków 

mieszkalnych nie mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości elektrowni wiatrowej mierzonej od poziomu 

gruntu do najwyższego punktu budowli, spowodowało załamanie koniunktury na rynku parków wiatrowych 

w Polsce. W ocenie Grupy Ustawa 10H jest doskonałym przykładem tego, jak nowe regulacje w dziedzinie 

OZE mogą negatywnie wpływać na działalność spółek z tej branży. Wejście w życie Ustawy 10H 

spowodowało drastyczne zmniejszenie liczby nowych projektów wiatrowych oraz wycofanie się z rynku wielu 

konkurentów Grupy. Niektórzy z konkurentów zdecydowali ówcześnie o zamianie branży projektowania lub 

developmentu parków wiatrowych na branżę instalacji farm fotowoltaicznych. Emitent nie może wykluczyć, 

że niektóre przyszłe regulacje będą miały podobny wpływ na działalność Emitenta lub na rynek OZE w Polsce 

jak Ustawa 10H. W ocenie Emitenta niekorzystne zmiany legislacyjne dla rozwoju OZE mogą być także 

spowodowane priorytetyzowaniem przez polskie władze energii atomowej względem energii OZE. 

W szczególności w regionie, w którym powstanie elektrownia atomowa, Spółka zakłada, że wsparcie 

projektów OZE może być zmniejszane lub zawieszane legislacyjnie lub faktycznie, m.in. z uwagi na brak 

technicznych możliwości przyłączenia kolejnych projektów OZE do sieci energetycznej. Ponadto, w ostatnim 

czasie zauważa się wzrost zainteresowania energią atomową ze strony inwestorów publicznych i prywatnych 

(m.in. plany budowy takiej elektrowni w Pątnowie, na bazie aktywów ZE PAK S.A., podpisanie przez PKN 

Orlen S.A. oraz Synthos S.A. umowy ramowej dot. wdrażania technologii małych i mikro reaktorów 

jądrowych). 

W ramach tzw. ryzyk regulacyjnych należy również wymienić ryzyko związane z brakiem pewności co do 

zakresu i terminu aukcji w ramach obecnie obowiązującego systemu wsparcia OZE w postaci aukcji 

organizowanych przez URE. Z obserwacji Grupy wynika, że aukcje mogą być przeprowadzane na warunkach 

odbiegających od uprzednio zapowiadanych i do których podmioty z sektora OZE dostosowały swoją 

strategię. Aukcje w 2021 r., pomimo wcześniejszych zapowiedzi, że odbędą się one pod koniec roku 

kalendarzowego, zostały zaplanowane na przełomie maja i czerwca oraz ogłoszone z kilkunastotygodniowym 

wyprzedzeniem, a organizacja drugiej rundy aukcji w grudniu 2021 r. również została zapowiedziana na 

zaledwie kilka tygodni przed terminem przeprowadzenia aukcji. To ryzyko, choć wpływa głównie na 

harmonogramy projektów, może również ingerować w bieżącą organizację pracy Grupy oraz w liczbę 

projektów, które Grupa jest w stanie zgłosić do aukcji w danym roku. Należy dostrzec znaczący wpływ aukcji 

na zasadność ekonomiczną projektów OZE, jako że najczęściej projekty OZE, które nie zostały zaaprobowane 

w ramach aukcji, są postrzegane jako nierentowne i uniemożliwiają pozyskanie dla nich finansowania 

zewnętrznego. 

W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia Emitent określa jako średnie. Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności może mieć istotnie 

negatywny wpływ na perspektywy, działalność,  przychody, wyniki oraz pośrednio poprzez zmniejszenie 

poziomu przychodów lub zwiększenie poziomu kosztów również na sytuację finansową Grupy. 

Ryzyko związane ze zmianami przepisów podatkowych  

Regulacje prawne w zakresie podatków ulegają częstym nowelizacjom. Niektóre z wprowadzanych zmian 

mogą znacząco negatywnie wpływać na działalność Emitenta oraz na rentowność realizowanych przez Grupę 

projektów. Tego rodzaju zmiana miała miejsce w roku 2016, kiedy to ustawodawca zmienił definicję budowli 

w prawie budowlanym, na której bazuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wprowadzona zmiana 

oznaczała, że właściciele farm wiatrowych od roku 2017 byli zobowiązani do zapłaty wyższego podatku od 
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nieruchomości, ponieważ jego kwota była wyliczana od całej elektrowni, włączając gondolę, łopaty i układ 

sterujący, a nie jak wcześniej – wyłącznie od części budowlanych takich jak fundament i maszt. 

Z doświadczeń Grupy wynika, że zmiana zasad opodatkowania mogłaby skutkować w przypadku dwóch farm 

wiatrowych zarządzanych ówcześnie przez Grupę wzrostem kwoty podatku odpowiednio o 500% i 100%. 

W pierwszym przypadku z uwagi na długoletnią współpracę Gmina przychyliła się do wniosku Spółki i Spółka 

zapłaciła jedynie dwukrotność należnego podatku. Ryzyko takie może wystąpić również w przypadku 

konstrukcji PV.  

Spółka dostrzega również ryzyko, że w przypadku zmian regulacyjnych lub niekorzystnych dla Grupy 

interpretacji organów podatkowych Spółki z Grupy, w tym Emitent, mogłyby zostać uznane za spółki 

nieruchomościowe, o których mowa w art. 4a pkt. 35 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym 

od osób prawnych. W przypadku takiej kwalifikacji Emitent stałby się płatnikiem podatku dochodowego, do 

którego uiszczenia byłaby zobowiązana VH Invest lub inny przyszły akcjonariusz Spółki będący podmiotem 

zagranicznym, a to w konsekwencji tworzyłoby ryzyko niezwrócenia kwoty podatku zapłaconego przez 

Spółkę jako płatnika podatku dochodowego przez podatnika będącego jej akcjonariuszem.  

Ponadto biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną kraju oraz chęć odbudowy gospodarki po pandemii 

może wystąpić ryzyko obłożenia przedsiębiorców dodatkowymi podatkami. Grupa ocenia istotność 

omawianego ryzyka jako wysoką, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia Grupa ocenia jako 

średnie. 

Ryzyko wydania niekorzystnych decyzji administracyjnych 

Spółka w początkowym etapie procesu planowania projektów OZE stara się, aby ich lokalizacje jak najmniej 

ingerowały w środowisko naturalne oraz jak najmniej niekorzystnie wpływały na okolicznych mieszkańców, 

co ma na celu mitygację ryzyka nieuzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na niezakłóconą 

realizację projektu. Niemniej, z obserwacji Spółki wynika, że w przypadku każdego z projektów OZE istnieje 

ryzyko: 

• braku możliwości uzyskania przez Grupę niezbędnej decyzji administracyjnej; 

• uzyskania przez Grupę decyzji administracyjnej, która, mimo że teoretycznie zatwierdza lokalizację 

instalacji, to w praktyce znacząco utrudnia lub uniemożliwia dalszą realizację projektu. 

Wśród decyzji administracyjnych, o których mowa powyżej, należy w szczególności wymienić decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach wydawane przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Opisywane 

ryzyko dotyczy najczęściej instalacji wielkoskalowych, w tym w szczególności parków wiatrowych. Decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach mogą w skrajnych przypadkach nie dopuszczać realizacji projektu 

w zamierzonej lokalizacji lub nakładać bardzo surowe warunki ich realizacji, które powodują opóźnienia 

w realizacji projektów lub wzrost kosztów. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach najczęściej skupiają 

się na możliwościach przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. W przypadku parków wiatrowych 

historycznie zdarzały się sytuacje, gdy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wymuszały na grupie 

wyciszenie parków wiatrowych, co wiązało się z tak znaczącym wzrostem kosztów, że projekt musiał zostać 

w całości lub w części anulowany z uwagi na ograniczoną rentowność. Przykładem takiego projektu jest 

realizowany przez Grupę w latach 2015-2021 projekt farmy wiatrowej zlokalizowanej w województwie 

wielkopolskim, który z uwagi na ograniczenia dotyczące akustyki, został ograniczony z planowanych 

16 turbin wiatrowych do 9 turbin wiatrowych.  

Obecnie Grupa zauważa zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie decyzji, decyzji administracyjnych znacząco 

utrudniających realizację projektów OZE. W ocenie Emitenta może to być spowodowane coraz większą liczbą 

wniosków rozpatrywanych przez organy administracyjne odpowiedzialne za ochronę środowiska i znacznym 

doświadczeniem nabytym przez urzędników. Jednakże z uwagi na fakt, że interpretacja przepisów 

dokonywana przez organy administracyjne, w szczególności organy administracji rządowej, często jest 

skorelowana z strategią energetyczną Państwa oraz polityką w zakresie wspierania rozwoju OZE, opisywane 

w tej części Prospektu ryzyko może nabrać na znaczeniu w przypadku realizacji ryzyk o charakterze 
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politycznym i regulacyjnym opisanych w pozostałych częściach niniejszego Prospektu.  

W ocenie Emitenta istotność czynnika ryzyka jest średnia, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

Emitent określa jako niskie. Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności może mieć negatywny wpływ na 

perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub 

zwiększenie poziomu kosztów również na sytuację finansową Grupy. 

Ryzyko związane z postępowaniami przed organami antymonopolowymi 

Należy zauważyć, że w szczególności, w przypadku szybkiej ekspansji Grupy, możliwe jest, że przyszłe 

procesy akwizycyjne Grupy będą wymagały zgód organów antymonopolowych. Nieuzyskanie takiej zgody 

może skutkować zaburzeniem strategii akwizycyjnej Grupy, a w konsekwencji również do pogorszenia się 

wyników finansowych Grupy. Ponadto naruszenie zakazów dotyczących koncentracji może skutkować 

nałożeniem znacznych kar pieniężnych na spółki (do 10% przychodów ze sprzedaży osiągniętych za rok 

poprzedni). 

Spółka ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako niskie. 

Czynniki ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną 

Ryzyko związane ze zmianami ceny energii elektrycznej oraz surowców i komponentów (koszt realizacji 

projektów) 

Wysoce zaawansowane technologicznie urządzenia wymagane do budowy farm wiatrowych 

i fotowoltaicznych, produkowane są z surowców najwyższej jakości, z których najważniejszymi są m.in.: stal, 

miedź, aluminium, szkło, kleje itp. Rynek hutniczy i surowcowy znajduje się w trendzie szybkiego wzrostu 

cen (zgodnie z przewidywaniami Banku Światowego w 2021 r. szacuje się wzrost o 9,8% w stosunku do roku 

2020), co negatywnie wpływa na koszty Grupy. Z drugiej strony stały wzrost kosztów wytwarzania i/lub 

dostawy energii cieplnej do gospodarstw domowych sprzyja wzrostowi popytu na panele fotowoltaiczne do 

mikroinstalacji, pompy ciepła itp. Dodatkowo powoduje to, że koszty urządzeń nabywanych przez Grupę do 

budowy projektów rosną w szybkim tempie.  

W dłuższej perspektywie Emitent nie jest w stanie przeciwdziałać silniejszym tendencjom ruchów cen 

surowców oraz komponentów niezbędnych do budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych, w tym gotowych 

urządzeń takich jak turbiny wiatrowe oraz panele fotowoltaiczne i inwertery. Występujące trwałe i/lub silne 

tendencje wzrostowe cen surowców, komponentów oraz gotowych urządzeń mogą przekładać się na spadek 

marży Emitenta. 

Z uwagi na powyższe zjawiska może dojść do sytuacji, w której koszty operacyjne i koszty realizacji 

projektów Grupy Emitenta mogą wzrosnąć przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów. 

Poza wyżej wymienionymi do czynników, które mogą spowodować wzrost kosztów operacyjnych i innych 

kosztów, należą między innymi: inflacja, wzrost podatków i innych zobowiązań publicznoprawnych, zmiany 

w polityce rządowej, przepisach prawa lub innych regulacjach oraz wzrost kosztów pracy. Wzrost kosztów 

może mieć istotny wpływ na wysokość realizowanych marż, w sytuacji ograniczonej możliwości 

odzwierciedlenia wzrostu kosztów w cenie realizowanych kontraktów. 

Powyższe ryzyka w przypadku ich materializacji mogą mieć istotnie negatywny wpływ na działalność Spółki, 

jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju, a także na cenę Akcji. Grupa ocenia 

istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie. 

Ryzyko walutowe 

Ceny komponentów do budowy i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych oraz wiatrowych z reguły nabywane 

są przez Grupę w walutach obcych najczęściej w EUR lub USD. Ponadto prowadzone przez Grupę procesy 

akwizycyjne dotyczące projektów OZE często również zakładają określenie ceny instalacji w walucie obcej 

(najczęściej EUR). Ponadto w 2021 r. 90% przychodów Grupy generowanych jest w walutach obcych, 

a koszty Grupy w ponad 99% ponoszone są w złotym. W związku z powyższym Grupa narażona jest na 
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ryzyko walutowe. Ponadto Grupa nie posiada specjalnych strategii zarządzania niniejszym ryzykiem, 

a produkty hedgingowe zabezpieczające przed zmianami kursu walutowego są nabywane prze Grupę na 

zasadzie ad hoc. 

Powyższe ryzyka w przypadku ich materializacji mogą mieć istotnie negatywny wpływ na działalność Spółki, 

jej sytuację finansową, wyniki działalności lub perspektywy rozwoju, a także na cenę Akcji. Grupa ocenia 

istotność i prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako średnie. 

Ryzyko niekorzystnych zmian związanych z pandemią SARS-CoV-2 

Od stycznia 2020 r. globalny rynek jest narażony na poważne zakłócenia spowodowane pandemią wywołaną 

przez wirusa SARS-CoV-2. W wyniku pandemii poszczególne państwa, w tym Polska, podjęły szeroko 

zakrojone działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, które począwszy od połowy 

kwietnia 2020 r. były stopniowo łagodzone, a od jesieni 2020 r. były ponownie przywracane w szeregu państw 

w związku z kolejnymi falami pandemii, a następnie ponownie stopniowo ograniczane wiosną 2021 r. 

W pierwszym okresie pandemii rządy poszczególnych państw oraz m.in. Unia Europejska zainicjowały 

różnorodne programy mające na celu powstrzymanie niekorzystnego wpływu pandemii na rozwój gospodarczy. 

Jednak pomimo takich działań skutkiem pandemii SARS-CoV-2 było przejściowe załamanie gospodarcze na 

rynkach krajowych (w tym w Polsce) i międzynarodowych, które skutkowało m.in. spadkiem siły nabywczej 

ludności, spadkiem popytu na dobra konsumpcyjne, zmianą upodobań konsumenckich (obejmującą także 

szeroko rozumiany rynek rozrywki) oraz ogólne pogorszenie się nastrojów obywateli związane z pogorszeniem 

się ich sytuacji ekonomicznej i niepewnością co do dalszego rozwoju wydarzeń. 

Na Datę Prospektu nie można jednak jednoznacznie przewidzieć dalszego rozwoju pandemii SARS-CoV-2 oraz 

jej wpływu na branżę OZE. Na rynku można zaobserwować problemy logistyczne związane z łańcuchem 

dostaw. Są widoczne opóźnienia w dostawie turbin wiatrowych i niektórych paneli fotowoltaicznych. 

Zauważalny jest również brak niektórych komponentów, np. półprzewodników do produkcji inwerterów. 

Istnieje w związku z tym ryzyko, że wspomniane okoliczności będące efektami pandemii będą miały 

negatywny wpływ na branżę OZE. 

W ocenie Grupy istotność opisanego czynnika ryzyka jest średnia, natomiast prawdopodobieństwo jego 

wystąpienia jest wysokie. Nie można jednak mieć pewności, że ryzyka opisane powyżej nawet jeśli nie 

zmaterializowały się w pierwszych fazach pandemii, nie zmaterializują się w kolejnych lub w okresie 

późniejszym. Wystąpienie opisanych powyżej okoliczności może mieć istotnie negatywny wpływ na 

perspektywy, działalność, przychody, wyniki oraz pośrednio poprzez zmniejszenie poziomu przychodów lub 

zwiększenie poziomu kosztów również na sytuację finansową Grupy (przede wszystkim zmniejszenie poziomu 

środków pieniężnych Grupy). 

Ryzyko klęsk żywiołowych, awarii sieci energetycznej i innych podobnych zdarzeń  

Działalność Grupy może być istotnie i niekorzystnie dotknięta w wyniku klęsk żywiołowych lub innych 

katastrof, takich jak pożar, powodzie, grad, wichury, trudne warunki pogodowe, wypadki środowiskowe, utrata 

zasilania, awarie komunikacyjne, wybuchy i podobne zdarzenia.  

Wyładowania atmosferyczne stanowią jedno z największych zagrożeń dla działalności turbin wiatrowych. 

Najbardziej narażonymi elementami są łopaty. Wyładowania atmosferyczne mogą prowadzić do 

bezpośredniego uszkodzenia struktury łopaty w miejscu wyładowania (np. lokalna delaminacja, wypalanie), 

a także do uszkodzeń poszczególnych komponentów czy części instalacji spowodowanych przepływem 

powstałych na skutek takiego wyładowania prądów i napięć. Poważnym skutkiem uderzenia pioruna jest także 

pożar. W dotychczasowej działalności Grupy miały miejsca uderzenia piorunów w turbiny wiatrowe będące 

własnością Grupy lub będące w zarządzaniu technicznym Grupy. Uderzenia takie nie powodowały 

zatrzymania parku wiatrowego i nie wpływały znacząco na całkowitą produkcję energii elektrycznej, 

ponieważ dotyczyły w większości przypadków pojedynczych turbin, a skutki uderzeń były w stosunkowo 

szybkim okresie naprawiane przez zespół zarządzania technicznego Grupy lub zewnętrzny serwis. Jednakże 

nie można wykluczyć poważniejszych konsekwencji uderzeń piorunów w turbiny wiatrowe w przyszłości.  
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Trąby powietrzne i silne wiatry, np. towarzyszące przejściu orkanu, mogą prowadzić do wyrwania 

i przemieszczania w sposób niekontrolowany poszczególnych elementów farmy fotowoltaicznej (np. panele, 

falowniki, czujniki pomiarowe), które na skutek takiego działania ulegają zniszczeniu oraz mogą prowadzić 

do uszkodzenia elementów znajdujących się w sąsiedztwie. Uszkodzeniu mogą ulec także budynki stacji 

transformatorowych czy rozdzielnic napowietrznych. Same turbiny wiatrowe są zaprojektowane na 

przetrwanie bardzo silnych podmuchów wiatru, jednak ich poszczególne elementy, jak np. oświetlenie 

ostrzegawcze czy anemometry, które są zainstalowane na dachu gondoli, mogą ulec wyrwaniu. 

Gradobicie w przypadku turbin wiatrowych może prowadzić do miejscowych uszkodzeń w strukturze łopat. 

W przypadku farm fotowoltaicznych może dojść do powstania mikrouszkodzeń, które powodują obniżenie 

wytrzymałości mechanicznej i szybszą degradację modułów. Skutkiem silnego gradobicia może być także 

stłuczenie paneli, na skutek którego do wnętrza modułu może dostać się wilgoć, a co za tym idzie, może dojść 

do lokalnych zwarć, przepaleń.  

Powódź może prowadzić do wymywania cząstek gruntu, co w przypadku farm fotowoltaicznych może 

skutkować nierównomiernym osiadaniem czy przemieszczaniem się konstrukcji wsporczych pod panele 

fotowoltaiczne, co w rezultacie może spowodować pękanie poszczególnych modułów. Może dojść także do 

zalania i uszkodzenia infrastruktury elektroenergetycznej np. inwerterów czy transformatorów.  

Erozja jest zjawiskiem naturalnym szczególnie oddziaływującym na łopaty turbin wiatrowych. Powoduje 

uszkodzenia krawędzi natarcia, poczynając od drobnych wżerów w warstwach wierzchnich, aż po odsłonięcie 

laminatu i uszkodzenia struktury łopaty. 

W rezultacie farmy fotowoltaiczne i wiatrowe Grupy mogą ulec uszkodzeniu, co spowoduje niemożność 

korzystania z nich. Ponadto władze mogą nakładać ograniczenia na transport i inne środki zapobiegawcze 

w regionach dotkniętych klęską żywiołową, co może czasowo spowodować zamknięcie elektrowni Grupy 

i spadek jej przychodów, a także opóźnienia w realizacji projektów. Ponadto w przypadku wystąpienia klęski 

żywiołowej skutkującej uszkodzeniem elektrowni, zdolność Grupy do wywiązania się ze swoich zobowiązań 

może być znacznie obniżona, zwłaszcza jeżeli dana szkoda nie zostanie objęta ubezpieczeniem. W historii 

Grupy nie wystąpiły uszkodzenia instalacji OZE poza opisanymi uszkodzeniami spowodowanymi 

uderzeniami pioruna, których przyczyną byłyby zjawiska atmosferyczne, jednakże Grupa nie wyklucza 

wystąpienia takich zdarzeń w przyszłości, w związku z obserwowaniem ich występowania wśród innych 

posiadaczy instalacji OZE.  

Wspomniane wyżej zjawiska tworzą ryzyko awarii nie tylko samej farmy fotowoltaicznej lub parku wiatrowego, 

ale również sieci energetycznej na odcinkach zlokalizowanych w pobliżu farm OZE posiadanych przez Grupę. 

Należy zauważyć, że w przypadku awarii sieci energetycznej przekazanie energii wyprodukowanej przez farmy 

posiadane przez Grupę do sieci może stać się niemożliwe. W związku z powyższym z uwagi na brak technicznych 

możliwości zmagazynowania energii wyprodukowanej w trakcie awarii sieci, należy przyjąć, że awaria sieci 

energetycznej może powodować straty w Grupie w wysokości łącznej ceny energii nieprzesłanej do sieci.  

Spółka ocenia istotność oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako niskie. 

Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym, Akcjami Dopuszczanymi i Prawami do Akcji  

Ryzyko niedojścia Oferty do skutku oraz możliwego poniesienia straty przez Inwestorów w sytuacji niedojścia 

do skutku emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW 

Oferta nie dojdzie do skutku, gdy: (i) co najmniej jedna Akcja Nowej Emisji nie zostanie objęta i należycie opłacona 

lub (ii) Zarząd nie złoży w sądzie rejestrowym wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

w drodze emisji Akcji Nowej Emisji w terminie przewidzianym przez prawo, lub (iii) uprawomocni się 

postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 

Nowej Emisji. Ponadto Oferta nie dojdzie do skutku w przypadku odstąpienia Spółki od przeprowadzenia Oferty 

w sytuacjach wskazanych w czynniku ryzyka dotyczącym zawieszenia lub wycofania  Oferty. 



CZYNNIKI RYZYKA 

 

32 Prospekt Vortex Energy S.A. 

Zgodnie z treścią art. 432 § 4 KSH uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w przypadku akcji nowej 

emisji będących przedmiotem oferty publicznej objętej Prospektem może zawierać upoważnienie zarządu lub 

rady nadzorczej do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym 

tak określona suma nie może być niższa niż określona przez walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa 

niż określona przez walne zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia. 

Zgodnie z Uchwałą o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego Zarząd został upoważniony do określenia 

ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy zgodnie z powołanym przepisem. Zarząd 

zamierza skorzystać z udzielonego upoważnienia i określić ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony 

kapitał zakładowy, jednak na Datę Prospektu nie została ona ustalona. Nie można wykluczyć ryzyka, iż 

w przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oferowanych w Ofercie oraz 

subskrybowania przez Inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Akcji Nowej Emisji niż ustalana przez Zarząd 

sąd rejestrowy może uznać, iż emisja Akcji Nowej Emisji nie doszła do skutku i w konsekwencji odmówić 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. Również zgodnie z wymaganiami określonymi w Stanowisku 

UKNF w sprawie stosowania art. 432 § 4 KSH w przypadku ofert publicznych prowadzonych na podstawie 

prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych w ocenie KNF subskrybowanie mniejszej liczby akcji 

niż wynikająca z określonej przez Zarząd ostatecznej sumy podwyższenia może budzić wątpliwości, czy 

emisja doszła do skutku, a w konsekwencji może skutkować odmową rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego. 

Emisja Akcji Nowej Emisji wymaga zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału 

zakładowego Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie nastąpi, a w efekcie emisja Akcji Nowej 

Emisji nie dojdzie do skutku, jeżeli Zarząd nie złoży w odpowiednim terminie do sądu rejestrowego wniosku 

o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z wymaganymi dokumentami, 

w szczególności oświadczeniem określającym ostateczną sumę, o jaką został podwyższony kapitał zakładowy, 

wysokość objętego kapitału oraz doprecyzowującego treść Statutu w zakresie kapitału zakładowego Spółki, 

na podstawie liczby Akcji Nowej Emisji objętych ważnymi zapisami. Podwyższenie kapitału zakładowego 

Spółki nie nastąpi również, jeżeli właściwy sąd rejestrowy prawomocnie odmówi rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW, 

zwrot wpłat dokonanych na Akcje Nowej Emisji zostanie dokonany na rzecz tych właścicieli Praw do Akcji, 

na rachunkach których na koniec ostatniego dnia notowań Praw do Akcji na GPW zapisane będą Prawa do 

Akcji. Kwota zwracana na rzecz tych właścicieli Praw do Akcji stanowić będzie iloczyn liczby Praw do Akcji 

znajdujących się na rachunkach papierów wartościowych właścicieli  Praw do Akcji oraz Ostatecznej Ceny 

Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Instytucjonalnych. Właściciele Praw do Akcji nie będą uprawnieni do 

jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym w szczególności kosztów poniesionych w związku 

z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku gdyby powyższa sytuacja była konsekwencją działania 

lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw do Akcji będą mieli prawo do ubiegania się 

o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych. 

Ponadto niedojście do skutku emisji Akcji Nowej Emisji na skutek niedokonania rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW 

może oznaczać poniesienie straty przez właścicieli Praw do Akcji w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacili na rynku 

wtórnym za Prawa do Akcji, będzie wyższa od przysługującej im kwoty zwrotu. Również w takim przypadku 

osoby mające Prawa do Akcji nie będą uprawnione do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, 

w tym kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku gdyby 

powyższa sytuacja była konsekwencją działania lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw 

do Akcji będą mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych. 

W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

z powodu niezłożenia przez Zarząd wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego jest 
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niskie, podobnie jak z powodu odmowy rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy. 

Ryzyko związane z brakiem realizacji celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz możliwością pozyskania 

środków z emisji Akcji Nowej Emisji w wysokości mniejszej niż zakładana 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji wyniosą około 150.000.000,00 PLN. 

Ostateczna kwota wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Oferowanych przydzielonych 

inwestorom oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych (w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji). Spółka 

zamierza przeznaczyć kwotę pozyskaną z emisji Akcji Nowej Emisji następujące cele określone w części 

Prospektu poświęconej wpływom z Oferty. 

Brak uzyskania środków z emisji Akcji Nowej Emisji lub uzyskanie ich w niewystarczającej wysokości może 

spowodować opóźnienia w realizacji projektów prowadzonych przez Emitenta lub może nie pozwolić na 

przyspieszenie harmonogramu prac zgodnie z intencjami Emitenta. Opóźnienia w realizacji projektów lub 

brak przyspieszenia harmonogramu prac może mieć z kolei negatywny wpływ na działalność, sytuację 

finansową, perspektywy rozwoju oraz wyniki Spółki. Poprzez przyspieszenie harmonogramu prac zgodnie 

z intencjami Emitenta należy rozumieć realizację celów Oferty określonych w rozdziale Wykorzystanie 

wpływów z Oferty oraz realizację strategii Grupy w horyzontach czasowych określonych przez Grupę 

w Prospekcie. Grupa przyjmuje, że jej strategia jest zbliżona niezależnie od tego, czy Spółka pozyska środki 

z emisji Akcji Serii C, czy też ich nie pozyska, jednakże w przypadku niepozyskania środków z Oferty lub ich 

pozyskania w wysokości niższej niż zakładana Grupa może być zmuszona do odstąpienia od realizacji 

niektórych założeń swojej strategii, w tym do odstąpienia od realizacji poszczególnych projektów. 

W opisywanym przypadku Grupa zakłada, że z pewnością nie byłaby w stanie zrealizować wszystkich celów 

strategicznych w zamierzonym i opisanym w Prospekcie harmonogramie. 

Istotność powyższego ryzyka Emitent ocenia jako wysoką. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka braku 

realizacji celów emisji lub znaczącej ich zmiany Emitent określa jako niskie. Zdaniem Emitenta 

prawdopodobieństwo pozyskania środków z emisji Akcji Nowej Emisji mniejszej niż zakładana jest średnie, 

a jego wystąpienie zależne będzie od aktualnej sytuacji na GPW w momencie przeprowadzania Oferty oraz 

wielkości popytu na akcje Emitenta wygenerowanego przez inwestorów w Ofercie.  

Ryzyko zawieszenia lub wycofania Oferty 

Możliwe jest samodzielne wycofanie Oferty przez Spółkę, przy uwzględnieniu rekomendacji Firmy 

Inwestycyjnej. W takim przypadku Oferujący również nie będzie przeprowadzać Oferty. Możliwe jest również 

wycofanie Oferty przez Oferującego w zakresie Akcji Sprzedawanych, przy uwzględnieniu rekomendacji 

Firmy Inwestycyjnej, co jednak nie ma wpływu na Ofertę Akcji Nowej Emisji, która może być kontynuowana 

przez Spółkę. 

W przypadku wycofania Oferty przez Spółkę, Spółka nie będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji Spółki do 

obrotu na rynku regulowanym na podstawie niniejszego Prospektu, a wszystkie złożone zapisy zostaną 

unieważnione. Dokonane na ich poczet wpłaty od Inwestorów zostaną im zwrócone, bez odsetek i innych 

rekompensat, w terminie siedmiu dni od dnia przekazania do publicznej wiadomości suplementu do Prospektu 

dotyczącego wycofania Oferty.  

Do dnia rozpoczęcia okresu przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane 

Zarząd, w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, może zawiesić przeprowadzenie Oferty bez ustalania nowego 

harmonogramu Oferty w chwili zawieszania Oferty i bez podawania przyczyn, a od tego dnia Zarząd, 

w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, może zawiesić przeprowadzenie  Oferty tylko z ważnych powodów, 

których przykładowa lista została przedstawiona w rozdziale wskazanym powyżej, ustalając, w porozumieniu 

z Firmą Inwestycyjną, nowy harmonogram Oferty w chwili zawieszania Oferty lub w późniejszym terminie. 

Zawieszenie Oferty może nastąpić zarówno przed, jak i w trakcie trwania subskrypcji. W razie zawieszenia 

Oferty w tracie subskrypcji złożone zapisy, jak również dokonane wpłaty będą uważane za ważne, jednakże 

Inwestorzy będą uprawnieni do wycofania złożonych zapisów poprzez złożenie stosownego oświadczenia na 
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piśmie w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości suplementu do 

Prospektu dotyczącego zawieszenia Oferty. 

W związku z tym należy zauważyć, że wycofanie Oferty, jak również zawieszenie Oferty w trakcie 

subskrypcji (w przypadku Inwestorów, którzy nie złożą oświadczeń o wycofaniu zapisów lub spóźnią się 

ze złożeniem takiego oświadczenia) może spowodować czasowe, tj. na czas od opłacenia zapisów do zwrotu 

środków, zamrożenie środków Inwestorów, mimo braku możliwości spełnienia założeń inwestycyjnych 

inwestora w postaci nabycia Akcji Sprzedawanych lub objęcia Akcji Nowej Emisji, lub spełnienia ich 

w późniejszym od planowanego czasie. Ponadto zawieszenie Oferty może skutkować znacząco dłuższym niż 

planowane zamrożeniem środków Inwestora, co może wpływać na jego płynność finansową. Straty związane 

z zamrożeniem środków lub koniecznością zmiany strategii inwestycyjnej Inwestora poniesione w związku 

z wycofaniem lub zawieszeniem Oferty nie zostaną w żaden sposób zrekompensowane, jako że zarówno 

wycofanie, jak i zawieszenie Oferty stanowią w opisanym w Prospekcie zakresie prawa Spółki i Oferującego.  

Na Datę Prospektu nie można wykluczyć zawieszenia bądź odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. W ocenie 

Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest wysoka, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

Emitent określa jako niskie. 

Ryzyko związane z możliwością wprowadzenia do obrotu giełdowego w pierwszej kolejności Praw do Akcji 

Zgodnie ze Stanowiskiem Zarządu Giełdy z dnia 12 września 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków 

dopuszczania i wprowadzania do obrotu giełdowego niektórych instrumentów finansowych, decyzje 

w sprawie wniosków emitentów o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego jednocześnie praw do 

akcji nowej emisji oraz akcji już istniejących podejmowane są po analizie obejmującej w szczególności 

wysokość i strukturę Oferty, strukturę własności, ewentualne umowne zakazy sprzedaży oraz inne 

okoliczności związane z wnioskiem. Spółki planujące jednoczesne notowanie praw do akcji nowej emisji 

z akcjami już istniejącymi powinny więc liczyć się z możliwością dopuszczenia takich akcji istniejących nie 

wcześniej niż po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego związanego z emisją akcji nowej emisji i po 

ich asymilacji z nimi, jeżeli będą za tym przemawiać szczególne okoliczności określone powyżej. Z uwagi na 

powyższe stanowisko Zarządu Giełdy oraz wbrew intencji Emitenta w pierwszej kolejności do obrotu na GPW 

mogą zostać wprowadzone Prawa do Akcji, a wprowadzenie do obrotu Akcji Istniejących, w tym Akcji 

Sprzedawanych, może nastąpić po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze 

emisji Akcji Nowej Emisji. 

Spółka dołoży wszelkich starań, aby Akcje Istniejące, w tym Akcje Sprzedawane, oraz Prawa do Akcji, 

w możliwie jak najkrótszym terminie od Dnia Przydziału dopuścić i wprowadzić do obrotu na rynku 

regulowanym GPW. Intencją Spółki jest w pierwszej kolejności dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Akcji 

Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, równolegle z Prawami do Akcji, a po rejestracji podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji wprowadzenie do obrotu tych akcji. W przypadku 

gdy Akcje Istniejące, w tym Akcje Sprzedawane, nie zostaną wprowadzone do obrotu jednocześnie z Prawami 

do Akcji, Akcje Istniejące, w tym Akcje Sprzedawane, zostaną wprowadzone do obrotu dopiero po rejestracji 

przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. 

W przypadku gdy Akcje Sprzedawane nie zostaną nabyte w Ofercie albo Oferujący odstąpi od sprzedaży Akcji 

Sprzedawanych w Ofercie, wówczas w pierwszej kolejności mogą zostać wprowadzone do obrotu giełdowego 

wyłącznie Prawa do Akcji, a pozostałe Akcje Istniejące zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego po 

rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. 

W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest średnia. Emitent ocenia prawdopodobieństwo 

wystąpienia opisanego czynnika ryzyka jako niskie. 

Ryzyko dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie Akcji Istniejących, w tym 

Akcji Sprzedawanych 

Konsekwencją przyjętego przez Spółkę zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na 
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GPW w pierwszej kolejności Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Praw do Akcji, a Akcji 

Nowej Emisji niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 

Akcji Nowej Emisji (zob. Warunki Oferty—Notowanie Akcji), może być w sytuacji (i) niedokonania rejestracji 

przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji albo 

(ii) niedopuszczenia Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym w terminie ważności Prospektu 

pozostanie w obrocie na rynku regulowanym wyłącznie Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych. 

Mając na uwadze ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Istniejącymi niebędącymi przedmiotem Oferty 

(zob. rozdział Warunki Oferty, podrozdział Umowy lock-up), płynność tych Akcji będzie istotnie ograniczona. 

W efekcie inwestorzy, którzy nabędą Akcje Sprzedawane mogą mieć ograniczoną możliwość dokonywania 

obrotu akcjami Spółki na GPW, co w efekcie może mieć istotnie negatywny wpływ na cenę rynkową Akcji 

Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, których cena rynkowa może być niższa niż Ostateczna Cena Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. Zbyt niski poziom płynności Akcji Sprzedawanych może 

ograniczyć możliwość inwestorów do sprzedaży planowanej liczby Akcji Sprzedawanych po oczekiwanej 

przez nich cenie. 

W ocenie Emitenta istotność opisanego czynnika ryzyka jest średnia, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

niskie. 

Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia Akcji Dopuszczanych lub Praw do Akcji do obrotu na GPW 

Zamiarem Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW w pierwszej kolejności 

Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, oraz Praw do Akcji, a niezwłocznie po zarejestrowaniu 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji wprowadzenie ich do obrotu 

na GPW. 

Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym (w tym 

podstawowym) GPW wymaga zgody zarządu GPW i przyjęcia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do 

depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW. Zgoda taka może być udzielona, jeśli Spółka 

spełni wszystkie wymogi prawne określone w stosownych regulacjach GPW i KDPW, w tym w szczególności 

wymogi w zakresie minimalnej liczby akcji w wolnym obrocie, odpowiedniej płynności akcji oraz 

odpowiedniego poziomu kapitalizacji. Warunki te zostały szczegółowo opisane w rozdziale Warunki Oferty — 

Notowanie Akcji. 

Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym 

(podstawowym oraz równoległym) są uznaniowe i należą do oceny GPW, Spółka nie może zapewnić, że takie 

zgody i zezwolenia zostaną uzyskane, a tym samym, że Akcje Dopuszczane i Prawa do Akcji, zostaną 

dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW lub że dopuszczenie i wprowadzenie 

nastąpi w kolejności i terminach zakładanych przez Spółkę (zob. Warunki Oferty — Przewidywany 

harmonogram Oferty). 

Na Datę Prospektu Spółka nie spełnia kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, ale zakłada, 

że spełni je po zakończeniu Oferty. Jeżeli po zakończeniu Oferty Spółka nie będzie spełniała wymogów 

dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW, 

Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku 

równoległym prowadzonym przez GPW. Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji 

Dopuszczanych lub PDA do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect). W przypadku objęcia i opłacenia 

Akcji Oferowanych w liczbie uniemożliwiającej spełnienie kryterium dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym (podstawowym lub równoległym) informacja na ten temat zostanie przekazana do publicznej 

wiadomości przed przydziałem Akcji Oferowanych w trybie art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, 

tj. w formie suplementu do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt, a termin przydziału 

Akcji Oferowanych zostanie przesunięty, o ile będzie to mieć uzasadnienie, w celu umożliwienia Inwestorom 

wycofania złożonych zapisów na Akcje Oferowane. Również w przypadku zmiany zamiarów Spółki 

w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku 
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regulowanym informacja taka zostanie przekazana do publicznej wiadomości przed przydziałem Akcji 

Oferowanych w trybie wskazanym powyżej, a termin przydziału Akcji Oferowanych również zostanie 

przesunięty w celu umożliwienia Inwestorom złożenia oświadczenia o wycofaniu złożonego zapisu na Akcje 

Oferowane. Suplement zostanie opublikowany także w przypadku niespełniania warunków dopuszczenia 

Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW i niepodjęcia przez Spółkę 

decyzji o zmianie zamiarów w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji 

do obrotu regulowanego. 

W przypadku gdy po przeprowadzeniu Oferty rozproszenie akcjonariatu w odniesieniu do Akcji 

Sprzedawanych i pozostałych Akcji Istniejących nie będzie wystarczające do ich dopuszczenia do obrotu na 

rynku podstawowym lub równoległym GPW, równocześnie z Prawami do Akcji, Akcje Sprzedawane 

i pozostałe Akcje Istniejące zostaną wprowadzone do obrotu dopiero po rejestracji przez sąd rejestrowy 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej 

Emisji przez KDPW. W konsekwencji z powodu wydłużonej luki czasowej pomiędzy składaniem zapisów 

przez Inwestorów na Akcje Sprzedawane a pierwszym dniem notowania Akcji Sprzedawanych Inwestorzy 

będą narażeni na brak płynności Akcji Sprzedawanych przez ten czas. 

W razie odmowy dopuszczenia Akcji Istniejących, w tym Akcji Sprzedawanych, do obrotu na GPW Spółka 

nie będzie mogła złożyć kolejnego wniosku w sprawie dopuszczenia tych samych akcji do obrotu przez okres 

sześciu miesięcy od dnia doręczenia uchwały Zarządu GPW, a w przypadku odwołania się od wyżej 

wymienionej uchwały – od dnia doręczenia uchwały Rady Nadzorczej GPW. W efekcie również w tym 

przypadku Inwestorzy będą narażeni na brak płynności Akcji Sprzedawanych przez ten czas. 

Dodatkowo, na podstawie art. 5a ust. 3 Ustawy o Ofercie w przypadku niedopuszczenia Akcji Nowej Emisji 

do obrotu na rynku regulowanym w terminie ważności Prospektu Spółka będzie zobowiązana do zwrotu 

inwestorom wpłat na Akcje Nowej Emisji, a przydzielone w Ofercie Akcje Nowej Emisji ulegną umorzeniu 

na zasadach wskazanych w KSH. Zwrot wpłat dokonanych na Akcje Nowej Emisji zostanie dokonany na rzecz 

tych właścicieli Praw do Akcji, na rachunkach, których na koniec ostatniego dnia notowań Praw do Akcji na 

GPW zapisane będą Prawa do Akcji. Kwota zwracana na rzecz tych właścicieli Praw do Akcji stanowić będzie 

iloczyn liczby Praw do Akcji znajdujących się na rachunkach papierów wartościowych właścicieli Praw do 

Akcji oraz Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji dla Inwestorów Instytucjonalnych. Właściciele Praw do 

Akcji nie będą uprawnieni do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym w szczególności 

kosztów poniesionych w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku gdyby powyższa 

sytuacja była konsekwencją działania lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw do Akcji 

będą mieli prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych. 

Ponadto niedopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym w terminie ważności 

Prospektu, ale po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu na GPW może oznaczać poniesienie straty przez 

właścicieli Praw do Akcji w sytuacji, gdy cena, jaką zapłacili na rynku wtórnym za Prawa do Akcji, będzie 

wyższa od przysługującej im kwoty zwrotu. Również w takim przypadku osoby mające Prawa do Akcji nie 

będą uprawnione do jakiegokolwiek odszkodowania lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych 

w związku z subskrybowaniem Akcji Nowej Emisji. W przypadku gdyby powyższa sytuacja była 

konsekwencją działania lub zaniechania działania ze strony Spółki, właściciele Praw do Akcji będą mieli 

prawo do ubiegania się o odszkodowanie od Spółki na zasadach ogólnych. 

Dodatkowo, zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd GPW może uchylić uchwałę dotyczącą dopuszczenia Akcji 

Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od przyjęcia takiej uchwały nie 

zostanie złożony wniosek o wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i Praw do Akcji do obrotu na giełdzie. 

W ocenie Emitenta zarówno istotność opisanego czynnika ryzyka, jak i prawdopodobieństwo jego wystąpienia 

są niskie. 
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ISTOTNE INFORMACJE 

Oświadczenie dotyczące zatwierdzenia Prospektu przez właściwy organ nadzoru 

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego będącą właściwym organem 

zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła niniejszy Prospekt 

wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 

Prospektowym, a takie zatwierdzenie nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta, który jest 

przedmiotem tego Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w te 

papiery wartościowe. 

Odniesienia do terminów zdefiniowanych 

Terminy pisane w Prospekcie wielkimi literami, o ile nie zostały zdefiniowane inaczej w treści Prospektu, 

mają znaczenie nadane im w rozdziale Skróty i definicje. Niektóre terminy branżowe oraz inne wyrażenia 

używane w Prospekcie zostały wyjaśnione w rozdziale Skróty i definicje branżowe. 

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, używane w Prospekcie terminy „Spółka”, „Emitent” i podobne 

określenia odnoszą się wyłącznie do Vortex Energy S.A. jako emitenta Akcji Oferowanych. O ile nie 

wskazano inaczej, oświadczenia wyrażające przekonania, oczekiwania, szacunki i opinie Spółki lub 

kierownictwa odnoszą się do przekonań, oczekiwań, szacunków i opinii Zarządu. 

Zastrzeżenia 

Zwraca się uwagę potencjalnym inwestorom, że inwestycja w Akcje Dopuszczane (w tym Akcje Oferowane) 

oraz PDA pociąga za sobą ryzyko finansowe i przed podjęciem decyzji dotyczącej nabycia lub objęcia Akcji 

Oferowanych, inwestorzy powinni wnikliwie zapoznać się z treścią Prospektu, w szczególności z rozdziałem 

Czynniki ryzyka i samodzielnie oszacować ich znaczenie dla planowanej przez nich inwestycji. 

Potencjalni inwestorzy powinni polegać wyłącznie na informacjach zawartych w Prospekcie, wraz 

z ewentualnymi zmianami wynikającymi z suplementów do Prospektu zatwierdzonych przez KNF, jak 

również na innych informacjach przekazywanych zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym (zob. punkt 

Zmiany do Prospektu poniżej). Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa żadna osoba nie została 

upoważniona do udzielania informacji ani do składania oświadczeń w związku z Ofertą innych niż znajdujące 

się w Prospekcie. Osoby udzielające takich informacji lub składające takie oświadczenia działają bez 

upoważnienia Spółki, Oferującego i Firmy Inwestycyjnej. 

Firma Inwestycyjna działa w związku z Ofertą wyłącznie na rzecz Spółki i Oferującego i nie będzie traktować 

żadnego innego podmiotu ani nie będzie odpowiedzialna wobec innego podmiotu w zakresie zapewnienia 

ochrony, jaka jest zapewniana jego klientom, ani z tytułu doradztwa w związku z Ofertą.  

Potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się ze wszystkimi informacjami przedstawionymi w Prospekcie 

i samodzielnie ocenić ich znaczenie dla planowanej przez nich inwestycji. Przy podejmowaniu decyzji 

o inwestycji w Akcje Dopuszczane (w tym Akcje Oferowane) oraz PDA potencjalni inwestorzy powinni 

opierać się na samodzielnej analizie działalności Grupy, jak również treści Prospektu, w tym czynników 

ryzyka.  

Informacji zawartych w Prospekcie nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, prawnej, finansowej, 

podatkowej ani porady jakiegokolwiek innego rodzaju. Zaleca się, by każdy z potencjalnych inwestorów przy 

podejmowaniu decyzji o inwestycji w Akcje Dopuszczane (w tym Akcje Oferowane) oraz PDA zasięgnął 

opinii własnych doradców inwestycyjnych, prawnych, finansowych, podatkowych lub innych doradców. 

Należy przy tym mieć świadomość, że zarówno cena papierów wartościowych, jak i ich dochodowość, mogą 

podlegać wahaniom.  

Ani Spółka, ani Oferujący, ani Firma Inwestycyjna nie składają inwestorom żadnych zapewnień co do 

zgodności z prawem inwestycji w Akcje Dopuszczane (w tym Akcje Oferowane) oraz PDA ani inne papiery 
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wartościowe Spółki dokonywanej przez danego inwestora. 

Od dnia opublikowania Prospektu, w okresie jego ważności, Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami do 

Prospektu będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki oraz stronie internetowej 

Firmy Inwestycyjnej. 

Ostrzeżenie w zakresie opodatkowania 

Emitent ostrzega, że przepisy prawa podatkowego właściwe dla Inwestora i polskie przepisy prawa 

podatkowego, tj. przepisy podatkowe właściwe dla siedziby Emitenta, mogą mieć wpływ na dochody 

uzyskiwane z tytułu papierów wartościowych objętych Prospektem, w tym z tytułu udziału w zyskach 

Emitenta. Zaleca się, by każdy z potencjalnych inwestorów przy podejmowaniu decyzji o inwestycji w Akcje 

Dopuszczane (w tym Akcje Oferowane) oraz PDA zasięgnął opinii własnych doradców podatkowych lub 

w stosownych przypadkach wystąpił o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przez polskie organy 

skarbowe lub organy skarbowe właściwe dla rezydencji Inwestora. 

Zmiany do Prospektu 

Opublikowanie Prospektu po Dacie Prospektu nie oznacza, że w okresie od Daty Prospektu do dnia jego 

udostępnienia do publicznej wiadomości lub do dnia utraty przez Prospekt ważności sytuacja Grupy lub Spółki 

nie uległa zmianie. Ponadto niektóre informacje znajdujące się w Prospekcie zostały przedstawione według 

stanu na daty określone w Prospekcie, które są inne niż Data Prospektu. W związku z tym informacje zawarte 

w Prospekcie mogą nie być aktualne w jakiejkolwiek dacie następującej po (i) Dacie Prospektu lub (ii) innej 

dacie wskazanej w Prospekcie jako dzień, na który dane informacje zostały sporządzone, i będą podlegały 

aktualizacji, uzupełnieniu lub zmianie w przypadkach wymaganych przepisami prawa. Informacje na temat 

obowiązku zmiany lub uzupełnienia informacji zamieszczonych w Prospekcie w sytuacjach wymaganych 

przez przepisy prawa w formie suplementów do Prospektu, komunikatów aktualizujących lub w innej formie 

zamieszczono poniżej. 

Suplementy do Prospektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym Prospekt po jego zatwierdzeniu przez KNF może podlegać 

zmianom i uzupełnieniom w sytuacjach wymaganych przez prawo w drodze suplementów do Prospektu. 

Zgodnie z regulacjami przywołanego aktu Spółka w okresie od Daty Prospektu do zakończenia okresu 

oferowania lub rozpoczęcia obrotu na rynku regulowanym w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi 

później, będzie zobowiązana do przekazania KNF, a następnie do publicznej wiadomości, w formie 

suplementu do Prospektu, informacji zaistniałych po Dacie Prospektu lub informacji, o których powzięła 

wiadomość po Dacie Prospektu, dotyczących: (i) nowych znaczących czynników lub (ii) istotnych błędów lub 

(iii) istotnych niedokładności, odnoszących się do informacji zawartych w Prospekcie, które mogą wpłynąć na 

ocenę Akcji Oferowanych. Zatwierdzenie przez KNF suplementu do Prospektu powinno nastąpić nie później 

niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych. KNF może odmówić zatwierdzenia suplementu do Prospektu, jeżeli 

nie odpowiada on pod względem formy lub treści wymogom określonym w przepisach prawa. Konsekwencją 

niezatwierdzenia suplementu do Prospektu może być wstrzymanie lub zakazanie rozpoczęcia Oferty, 

przerwanie jej przebiegu lub wstrzymanie lub zakazanie procesu dopuszczenia do obrotu na rynku 

regulowanym. 

Jeżeli suplement do Prospektu zostanie udostępniony przez Spółkę po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na 

Akcje Oferowane, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem suplementu do publicznej wiadomości, 

może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie dwóch dni roboczych od dnia 

udostępnienia suplementu, na zasadach określonych w art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego oraz art. 

51a ust. 2 Ustawy o Ofercie. 

W przypadku gdy po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu, konieczne będzie sporządzenie 

suplementów do Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane, jako odrębne dokumenty wszystkie 

suplementy do Prospektu zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca się uwagę inwestorom, że w takim 
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przypadku niektóre informacje zawarte w Prospekcie mogą być nieaktualne na dzień jego publikacji, 

a inwestorzy powinni przeczytać uważnie zarówno cały Prospekt, jak i wszystkie suplementy do Prospektu 

opublikowane w dniu i po dniu publikacji Prospektu. 

Komunikaty aktualizujące 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie, informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości 

Prospektu lub suplementów do Prospektu w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży 

papierów wartościowych lub ich Dopuszczenia, niewymagającą sporządzenia suplementu do Prospektu, 

Spółka może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki 

został udostępniony Prospekt. Komunikat ten powinien być równocześnie przekazany do KNF. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, Ostatecznej Cenie Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

Na Datę Prospektu Prospekt nie zawiera informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Indywidualnych ani Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych ani o ostatecznej 

liczbie Akcji Oferowanych, które będą oferowane w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie Akcji 

Oferowanych, oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym. Informacje na 

temat Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które będą 

oferowane w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych, które będą 

oferowane poszczególnym kategoriom Inwestorów zostanie przekazana przez Spółkę do publicznej 

wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został 

opublikowany Prospekt. Zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty powinno to nastąpić w dniu 

25 lutego 2022 r. 

Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Oferty powinni podjąć decyzję 

inwestycyjną o złożeniu zapisu na Akcje Oferowane i o ich nabyciu po uważnym zapoznaniu się ze wszystkimi 

informacjami znajdującymi się w Prospekcie, we wszystkich ewentualnych opublikowanych suplementach do 

Prospektu, w komunikatach aktualizujących oraz po zapoznaniu się z informacjami o ostatecznej liczbie Akcji 

Oferowanych, które będą oferowane w Ofercie oraz o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Indywidualnych oraz Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych 

opublikowanych przez Spółkę i po dokonaniu ich wnikliwej analizy. 

Informacje finansowe i dane operacyjne 

Niniejszy Prospekt obejmuje sporządzone na potrzeby Oferty Skonsolidowane Historyczne Informacje 

Finansowe UoR (zbadane przez biegłego rewidenta) oraz Sprawozdanie Spółki MSR 2020 (zbadane przez 

biegłego rewidenta), a także Sprawozdanie Połączone Pro Forma MSR 2020 (zbadane przez biegłego 

rewidenta) oraz Śródroczne Informacje Finansowe 3Q, dla których został sporządzony raport z przeglądu 

przez biegłego rewidenta. 

Przygotowanie informacji finansowych zgodnie z MSR wymaga dokonania pewnych oszacowań i przyjęcia 

założeń, które mogą wpływać na wartości prezentowane w Historycznych Informacjach Finansowych 

i w notach objaśniających, stanowiących ich część. Rzeczywiste wartości mogą odbiegać od wartości 

wynikających z dokonanych oszacowań i przyjętych założeń. 

Decydując o dokonaniu inwestycji w Akcje Dopuszczane, w tym Akcje Oferowane lub Prawa do Akcji, 

inwestorzy powinni opierać się na własnych analizach Grupy, Historycznych Informacjach Finansowych 

i innych informacjach zawartych Prospekcie oraz skonsultować się z własnymi doradcami w celu, przykładowo, 

zrozumienia wpływu ewentualnych przyszłych uzupełnień lub różnic między Ustawą o Rachunkowości a MSR 

na wyniki operacyjne lub sytuację finansową Grupy oraz porównywalność z poprzednimi okresami. Historyczne 

Informacje Finansowe zostały sporządzone w PLN, oficjalnej walucie Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Niektóre informacje dotyczące kursów wymiany polskich złotych na euro i dolary amerykańskie 

przedstawione są w punkcie „Kursy wymiany walut”. O ile jednoznacznie nie wskazano inaczej i nic innego 

nie wynika z kontekstu, odniesienia do „EUR” dotyczą prawnego środka płatniczego państw członkowskich 

uczestniczących w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej na podstawie Traktatu Ustanawiającego 

Wspólnotę Europejską (ze zm.), odniesienia do „złotego”, „zł” lub „PLN” dotyczą prawnego środka 

płatniczego Rzeczpospolitej Polskiej, a odniesienia do „USD” dotyczą prawnego środka płatniczego Stanów 

Zjednoczonych Ameryki.  

Niektóre wartości procentowe w tabelach Prospektu zostały zaokrąglone i poszczególne pozycje wykazane 

w tabelach mogą nie sumować się dokładnie do 100%. Zmiany wartości procentowych pomiędzy 

porównywanymi okresami zostały obliczone na podstawie rzeczywistych kwot, bez zaokrągleń. 

Stosowane zasady rachunkowości 

Wyczerpujący opis zasad rachunkowości stosowanych przez Grupę dotyczący okresów objętych 

Historycznymi Informacjami Finansowymi przedstawiono w części „Zasady rachunkowości, założenia, osądy 

i szacunki” stanowiącej fragment rozdziału Przegląd informacji operacyjnych i finansowych. 

Kluczowe mierniki wyników – informacje finansowe i operacyjne nieoparte na Ustawie 

o rachunkowości lub MSSF/MSR 

W Prospekcie Spółka prezentuje pewne kluczowe mierniki wyników działalności. Kluczowe mierniki 

wyników działalności Spółki obejmują wybrane informacje finansowe, które nie są wymagane lub obliczane 

według MSSF/MSR i które uważane są za „alternatywne pomiary wyników” w rozumieniu „Wytycznych 

ESMA w sprawie Alternatywnych Pomiarów Wyników” wydanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd 

i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority) w dniu 5 października 2015 r. 

(„Alternatywne Pomiary Wyników”). Należą do nich marża brutto oraz EBITDA, prezentowane w rozdziale 

Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej w części poświęconej kluczowym miernikom wyników. 

Alternatywnych Pomiarów Wyników prezentowanych w Prospekcie nie należy analizować w oderwaniu od 

Prospektu i Historycznych Informacji Finansowych ani traktować jako wskaźniki wyników finansowych lub 

płynności zgodne z MSR; nie należy także traktować ich jako alternatywy dla wielkości przychodów, 

zysku/(straty) netto ani innych wskaźników wyników ani jako alternatywy dla mierników przepływów 

pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej lub finansowej, ani innych mierników płynnościowych. 

Alternatywne pomiary wyników nie wskazują, czy przepływy pieniężne są adekwatne lub wystarczające dla 

zaspokojenia zapotrzebowania na gotówkę. Mogą też nie być reprezentatywne dla faktycznych wyników 

finansowych. Ponadto alternatywne pomiary wyników mogą nie być porównywalne z podobnie nazwanymi 

miernikami stosowanymi przez inne spółki. Ze względu na uznaniowy sposób definiowania i metody 

obliczania alternatywnych pomiarów wyników wykorzystywanych przez Grupę należy zachować ostrożność 

przy porównywaniu tych mierników z podobnymi miernikami wykazywanymi przez inne spółki. 

Informacje dodatkowe o podmiotach innych niż Spółka oraz informacja finansowa pro forma 

Niniejszy Prospekt nie zawiera żadnych informacji dodatkowych odnośnie do jakiegokolwiek podmiotu 

innego niż Spółka lub pozostałe spółki z Grupy (w zakresie, w jakim w poszczególnych częściach Prospektu 

wskazano na odniesienie do danych dotyczących tych Spółek). Z uwagi na wydarzenia, które nastąpiły po dniu 

bilansowym w 2020 r., tj. w szczególności z uwagi na nabycie udziałów VPL przez Emitenta, do niniejszego 

Prospektu dołączono informacje finansowe pro forma w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego, które 

stanowi Sprawozdanie Połączone Pro Forma MSR 2020.  

Informacje rynkowe, gospodarcze, statystyczne i branżowe 

Dane finansowe podane przez źródła zewnętrzne mogą być publikowane w oparciu o dane według konwencji 

innej niż MSR lub Ustawa o Rachunkowości. 
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Informacje zamieszczone w Prospekcie pochodzą od Spółki lub zostały zaczerpnięte z innych źródeł 

wskazanych w Prospekcie. Informacje rynkowe, gospodarcze i branżowe zawarte w Prospekcie zostały 

zaczerpnięte z wielu źródeł branżowych oraz innych źródeł niezależnych od Spółki. Nie można 

zagwarantować poprawności i kompletności tych informacji. 

Dane przedstawione w rozdziale Otoczenie rynkowe zostały zaczerpnięte głównie z publicznie dostępnych 

raportów i opracowań, w tym komunikatów prasowych, informacji publikowanych na mocy obowiązujących 

przepisów prawa, badań branżowych, jak również innych dokumentów dostępnych publicznie, takich jak 

np. publikacje prasowe, sprawozdania roczne, raporty roczne czy strony internetowe. 

Informacje zamieszczone w Prospekcie, których źródło nie zostało wyraźnie wskazane, pochodzą od Spółki. 

Co do zasady w przypadku wykorzystania w Prospekcie informacji pochodzących od osób trzecich informacja 

o źródle pochodzenia takich informacji została zamieszczona w treści Prospektu. 

Dane makroekonomiczne i statystyczne zawarte w Prospekcie są danymi wybranymi i obejmują dane 

szacunkowe pochodzące z publicznie dostępnych źródeł informacji, które Spółka uznaje za wiarygodne. 

Powyższe dane oraz dane źródłowe, na których one bazują, mogły zostać zebrane i opracowane według 

różnego rodzaju metodologii i statystyk. Nie można również zapewnić, że według rodzaju statystyki 

stosowanej w innym kraju lub w przypadku zastosowania odmiennych metod zbierania danych, ich analizy 

i przetwarzania, uzyskano by takie same wyniki. 

Spółka potwierdza, że powyższe informacje zostały dokładnie powtórzone i w stopniu, w jakim jest tego 

świadoma oraz w jakim może to ocenić na podstawie informacji opublikowanych przez osobę trzecią, nie 

zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone informacje byłyby niedokładne lub 

wprowadzałyby w błąd. 

Jednakże, opracowując, wyszukując i przetwarzając dane makroekonomiczne, rynkowe, branżowe lub inne 

dane zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych, takich jak publikacje rządowe, publikacje osób trzecich, branżowe 

lub ogólne, Spółka, Firma Inwestycyjna oraz ich jednostki powiązane nie dokonywały ich weryfikacji. Nie 

przeprowadzono również analiz adekwatności metodologii wykorzystanej przez te osoby trzecie na potrzeby 

opracowania takich danych lub dokonania szacunków i prognoz. 

Wskazane powyżej źródła informacji rynkowych, gospodarczych i branżowych stanowią m.in. podstawę 

założeń wszelkich zamieszczonych w Prospekcie oświadczeń Spółki, dotyczących jej pozycji konkurencyjnej. 

Spółka nie jest w stanie zapewnić, że informacje rynkowe, branżowe lub inne dane zaczerpnięte ze źródeł 

zewnętrznych są dokładne albo w przypadku danych prognozowanych, że dane te zostały sporządzone na 

podstawie poprawnych danych i założeń ani że prognozy okażą się trafne. Spółka, o ile stosowne obowiązki 

nie wynikają z przepisów prawa, nie zamierza uaktualniać danych dotyczących branży lub rynku 

przedstawionych w Prospekcie. 

Stwierdzenia dotyczące przyszłości 

Prospekt zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które odzwierciedlają obecne przekonania Spółki, Grupy 

lub Prezesa Zarządu, stosownie do kontekstu, w odniesieniu do strategii, planów lub celów Spółki lub Grupy 

w zakresie prowadzenia działalności w przyszłości (w tym planów rozwoju dotyczących produktów i usług 

oraz strategii Grupy), jak również sektora lub branży, w których Grupa działa. Stwierdzenia te opierają się na 

wielu założeniach dotyczących obecnych i przyszłych planów działalności Spółki lub Grupy oraz ich otoczenia 

rynkowego, odnoszą się do kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością oraz innych istotnych czynników 

będących poza kontrolą Spółki lub Grupy, w związku z tym faktyczne wyniki Spółki lub Grupy, ich 

perspektywy oraz rozwój mogą się w istotny sposób różnić od przewidywanych wyników zawartych w tych 

stwierdzeniach. 

Powyższe czynniki obejmują między innymi: 

• Czynniki związane z działalnością Grupy, w tym: Ryzyka związane z brakiem możliwości uzyskania 
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warunków przyłączenia farmy fotowoltaicznej lub parku wiatrowego do sieci energetycznej; Ryzyko 

związane z rynkiem energii odnawialnej i warunkami branżowymi; Ryzyko związane z projektami 

w przygotowaniu; Ryzyko wynikające z opóźnienia lub anulowania realizacji projektów Grupy; 

Ryzyko związane z budową elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych; Ryzyko związane 

z działalnością podmiotów konkurencyjnych; Ryzyko płynności finansowej, ograniczonego dostępu 

do finansowania zewnętrznego oraz nadmiernego zadłużenia; Ryzyko wynikające z jednoosobowego 

składu Zarządu; Ryzyko zerwania kluczowych umów oraz poniesienia kar umownych, szczególnie 

w przypadku umów z podwykonawcami projektów; Ryzyko utraty kluczowych pracowników; 

Ryzyko koncentracji w portfelu projektowym; Ryzyko sporów z mieszkańcami terenów, na których 

realizowane są projekty Spółki; Ryzyko wycieku danych; Ryzyko niższej produkcji energii 

elektrycznej; Ryzyko wzajemnych poręczeń spółek z Grupy; Ryzyko niewystarczającej ochrony 

ubezpieczeniowej realizowanych projektów, Ryzyko związane z otoczeniem regulacyjnym 

i subsydiowaniem instalacji OZE; Ryzyko związane z brakiem stabilnego otoczenia prawnego rynku 

OZE i systemów wsparcia; Ryzyko związane ze zmianami przepisów podatkowych; Ryzyko wydania 

niekorzystnych decyzji administracyjnych; Ryzyko związane z postępowaniami przed organami 

antymonopolowymi; Ryzyko związane ze zmianami ceny energii elektrycznej oraz surowców 

i komponentów (koszt realizacji projektów); Ryzyko walutowe; Ryzyko niekorzystnych zmian 

związanych z pandemią SARS-CoV-2; Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną; 

Ryzyko wzrostu stóp procentowych oraz Ryzyko klęsk żywiołowych, awarii sieci energetycznej 

i innych podobnych zdarzeń; 

• Czynniki ryzyka związane z Ofertą, rynkiem kapitałowym, Akcjami Dopuszczanymi i Prawami do 

Akcji: Ryzyko niedojścia Oferty do skutku oraz możliwego poniesienia straty przez Inwestorów 

w sytuacji niedojścia do skutku emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu Praw do Akcji do obrotu 

na GPW; Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od przeprowadzenia Oferty; Ryzyko związane 

z możliwością wprowadzenia do obrotu giełdowego w pierwszej kolejności Praw do Akcji; Ryzyko 

dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym wyłącznie Akcji Istniejących, w tym 

Akcji Sprzedawanych; Ryzyko niedopuszczenia lub niewprowadzenia Akcji Dopuszczanych lub Praw 

do Akcji do obrotu na GPW. 

Lista powyżej wskazanych czynników nie jest wyczerpująca. Potencjalni inwestorzy, opierając się na 

stwierdzeniach dotyczących przyszłości powinni uwzględnić wyżej wymienione czynniki oraz inne zdarzenia 

przyszłe oraz niepewne, w szczególności w odniesieniu do otoczenia ekonomicznego, konkurencyjnego 

i regulacyjnego Grupy. 

Wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w Prospekcie odzwierciedlają obecne przekonania 

Spółki odnośnie do przyszłych wydarzeń i podlegają określonym powyżej oraz innym czynnikom ryzyka, 

elementom niepewności i założeniom dotyczącym działalności Grupy, jej wyników, strategii i płynności. 

Ani Spółka, ani Oferujący, ani Firma Inwestycyjna nie dają żadnych gwarancji oraz nie zapewniają, że 

czynniki opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości faktycznie wystąpią, a jedynie wskazują, że są 

one jedną z możliwych opcji, która nie powinna być uważana za opcję najbardziej typową lub prawdopodobną. 

Żadne z informacji dotyczących przyszłości zamieszczonych wprost w treści Prospektu oraz tych, które mogą 

pośrednio wynikać z zamieszczonych w nim informacji, nie stanowią prognoz wyników ani szacunkowych 

wyników w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Spółka nie publikowała ani nie zamierza publikować 

prognoz zysku w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. 

Inwestorzy, opierając się na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, powinni z należytą starannością wziąć 

pod uwagę czynniki wskazane m.in. w rozdziałach Analiza operacyjna i finansowa i Czynniki ryzyka, oraz 

inne zdarzenia przyszłe i niepewne, zwłaszcza w kontekście otoczenia ekonomicznego, społecznego 

i regulacyjnego, w którym działa Grupa. 
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Dokumenty zamieszczone w Prospekcie przez odniesienie 

W Prospekcie nie zamieszczono żadnych informacji przez odniesienie do informacji zawartych w innych 

publicznie dostępnych dokumentach lub źródłach, niezależnie od ich formy udostępnienia i utrwalenia. 

Dostępne informacje na temat Spółki jako spółki notowanej na GPW 

Po dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Spółka będzie podlegać 

obowiązkom informacyjnym określonym w Ustawie o Ofercie, Ustawie o Obrocie, Rozporządzeniu MAR 

oraz w innych przepisach prawa polskiego i UE, i właściwych regulacjach, w ramach których Spółka 

zobowiązana będzie przekazywać pewne informacje KNF, GPW oraz do publicznej wiadomości. Do 

informacji udostępnianych przez Spółkę będą należały w szczególności: (i) informacje finansowe 

przekazywane w formie raportów rocznych, raportów półrocznych i raportów śródrocznych; (ii) informacje 

bieżące; (iii) informacje poufne; (iv) zawiadomienia otrzymywane od znacznych akcjonariuszy Spółki 

w przedmiocie posiadanych przez nich pakietów Akcji; oraz (v) zawiadomienia otrzymywane w szczególności 

od członków Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące transakcji mających za przedmiot Akcje, inne papiery 

wartościowe Spółki lub inne powiązane z nimi instrumenty finansowe. 

Powyższe informacje będą dostępne również na stronie internetowej Spółki (https://vortex-energy[.]pl/). 

Wyłączenie informacji przedstawionych na stronie internetowej 

Poza Prospektem oraz suplementami do Prospektu, komunikatami aktualizującymi do Prospektu i informacją 

o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla 

Inwestorów Indywidualnych oraz Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych 

opublikowanych zgodnie z wymogami przewidzianymi w Rozporządzeniu Prospektowym, informacje 

znajdujące się na stronie internetowej Spółki i Firmy Inwestycyjnej lub informacje znajdujące się na stronach 

internetowych, do których zamieszczono odniesienia na wskazanych stronach internetowych, nie stanowią 

części Prospektu i nie zostały zweryfikowane ani zatwierdzone przez KNF. 

Wymogi w zakresie zarządzania produktami i oferowania instrumentów finansowych MiFID II 

Do celów spełnienia wymogów w zakresie zarządzania produktami inwestycyjnymi określonych w: (i) MiFID 

II oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie MiFID II oraz (iii) polskich przepisach prawa 

dotyczących oferowania instrumentów finansowych, w tym w szczególności właściwych przepisach 

wynikających z implementacji do polskiego porządku prawnego postanowień MiFID II, w szczególności 

Ustawie o Obrocie oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu 

i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie 

instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1922, ze zm.), Firma 

Inwestycyjna oraz inne firmy inwestycyjne w rozumieniu MiFID II biorące udział w oferowaniu Akcji 

Oferowanych będą przestrzegać i stosować się do postanowień przepisów prawa. W szczególności: 

• firmy inwestycyjne biorące udział w oferowaniu Akcji Oferowanych dokonują oceny odpowiedniości 

i adekwatności instrumentów oferowanych swoim klientom;  

• firmy inwestycyjne biorące udział w oferowaniu Akcji Oferowanych dokonują przypisania klientowi 

właściwej dla niego grupy docelowej; 

• dokonując oceny wskazanej powyżej, firmy inwestycyjne biorące udział w oferowaniu Akcji 

Oferowanych biorą pod uwagę indywidualną sytuację klientów, ich wiedzę i doświadczenie na rynku 

finansowym;  

• jeżeli w stosunku do danego klienta w rozumieniu MiFID II, akcje znajdą się poza grupą docelową, 

do której został przypisany, pracownicy firm inwestycyjnych biorących udział w oferowaniu Akcji 

Oferowanych nie będą oferować mu nabycia Akcji Oferowanych; oraz  

• w przypadku gdy akcje znajdą się w negatywnej grupie docelowej konkretnego klienta, oferowanie 

akcji temu klientowi, w tym Akcji Oferowanych, będzie niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji, w której 

nabycie lub objęcie nastąpi wyłącznie z inicjatywy takiego klienta. 
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Kursy wymiany walut 

W poniższych tabelach przedstawiono ogłoszone przez NBP, we wskazanych okresach, kursy średnie, najwyższe 

oraz najniższe, a także kursy na koniec okresu dla transakcji walutowych, pomiędzy wskazanymi walutami 

a PLN. Kursy wymiany walut stosowane przy sporządzaniu Historycznych Informacji Finansowych za lata 

2018-2020, jak również przy opracowywaniu innych danych zamieszczonych w Prospekcie, mogły różnić się od 

kursów przedstawionych w poniższych tabelach. Spółka nie może zapewnić, że w wyniku zawartych transakcji 

waluta obca była przeliczana na PLN po wskazanych poniżej kursach albo że mogła być wymieniana w wyniku 

przeprowadzenia transakcji wymiany walut. 

Kurs wymiany EUR/PLN 

 Kurs EUR/PLN 

 Kurs średni Kurs najwyższy Kurs najniższy Na koniec okresu 

2018 r.  ..............................  4,2623 4,3978 4,1423 4,3000 

2019 r.  ..............................  4,2980 4,3891 4,2406 4,2585 

2020 r.  ..............................  4,4448 4,6330 4,2279 4,6148 

2021 r.  ..............................  4,5670 4,7210 4,4541 4,5994 

Źródło: NBP 

Kurs wymiany USD/PLN 

 Kurs USD/PLN 

 Kurs średni Kurs najwyższy Kurs najniższy Na koniec okresu 

2018 r.  ..............................  3,6134 3,8268 3,3173 3,7597 

2019 r.  ..............................  3,8395 4,0154 3,7243 3,7977 

2020 r.  ..............................  3,8993 4,2654 3,6254 3,7584 

2021 r.  ..............................  3,8629 4,1893 3,6545 4,0600 

Źródło: NBP 
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WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z OFERTY 

Wysokość szacowanych wpływów z Oferty 

Zarząd zamierza pozyskać wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty na poziomie około 

150.000.000,00 PLN. Ostateczna wysokość wpływów netto z emisji Akcji Nowej Emisji będzie uzależniona 

od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych w ramach Oferty, Ostatecznej Ceny Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Instytucjonalnych (jeśli Inwestorom Instytucjonalnym zostaną przydzielone Akcje Nowej Emisji) oraz łącznej 

wysokości kosztów Oferty poniesionych przez Spółkę (zob. Informacje dodatkowe — Koszty Oferty). Spółka 

nie otrzyma wpływów ze sprzedaży Akcji Sprzedawanych przez Oferującego. Wpływy w tym zakresie będą 

przysługiwały Oferującemu. 

Zgodnie z Uchwałą Emisyjną Oferta będzie mogła dojść do skutku nawet w przypadku, gdy ostateczna liczba 

Akcji Nowej Emisji przydzielonych w ramach Oferty wyniesie 1 (jedną) Akcję Nowej Emisji. W takiej 

sytuacji wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji nie osiągną zakładanej przez Spółkę wysokości wskazanej 

powyżej. Jeżeli do Dnia Przydziału Akcji Oferowanych Spółka w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną 

potwierdzą, że poziom zainteresowania Akcjami Oferowanymi nie pozwoli na pozyskanie wpływów netto 

z emisji Akcji Nowej Emisji na poziomie zakładanym przez Spółkę, wówczas Spółka odstąpi od 

przeprowadzenia Oferty, co będzie także skutkować odstąpieniem od Oferty przez Oferującego (zob. Warunki 

Oferty — Zawieszenie Oferty lub odstąpienie od przeprowadzenia Oferty — Odstąpienie (wycofanie 

z Oferty)”). 

Informacja na temat rzeczywistych wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji w ramach Oferty oraz ostatecznej 

wysokości kosztów Oferty zostanie opublikowana przez Spółkę w formie raportu bieżącego zgodnie z art. 56 

ust. 1 Ustawy ofercie. 

Informacje dotyczące wykorzystania wpływów z Oferty 

Celem przeprowadzenia Oferty w odniesieniu do emisji Akcji Nowej Emisji jest pozyskanie środków 

finansowych niezbędnych do realizacji celów strategicznych Spółki w okresie od zakończenia Oferty do dnia 

przypadającego 18-24 miesięcy po jej zakończeniu. Spółka wyznaczyła cztery główne cele bezpośrednio 

związane rozwojem portfela projektów OZE, których realizacja ma być dokonana poprzez wykorzystanie 

wpływów z Oferty. Zgodnie z celami Spółki środki pozyskane w wyniku Oferty mają zostać wykorzystane na 

(i) spłatę finansowania pomostowego, które zostaje wykorzystywane na cele zbieżne z celem nr (ii) poniżej, 

(ii) sfinansowanie projektów na wczesnych etapach rozwoju, poniesienie kosztów przyłączenia projektów do 

sieci, a także poniesienie kosztów doprowadzenia projektów do fazy gotowości do budowy oraz startu 

w aukcjach OZE, (iii) akwizycje projektów na różnych etapach rozwoju do dalszego developmentu oraz 

(iv) wkład własny w budowę projektów. Cele emisyjne są pochodną strategii biznesowej Spółki 

i odzwierciedlają plany rozwojowe Spółki na najbliższe lata. 

Podział wpływów w przypadku uzyskania wpływów w kwocie szacowanej ok. 150.000.000,00 PLN 

Środki pozyskane w ramach przeprowadzonej Oferty w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji (w przypadku 

pozyskania około 150.000.000,00 PLN w wyniku Oferty) zostaną przeznaczone na realizację następujących 

strategicznych celów emisyjnych Emitenta, w przedstawionych niżej proporcjach: 

Określenie celu emisyjnego Szacowany udział danego celu 

w środkach stanowiących wpływy 

z Oferty 

1.  Spłacenie finansowania pomostowego Spółki ok. 15% 

2.  Sfinansowanie prac polegających na uzyskaniu warunków przyłączenia dla możliwie 

jak największej liczby projektów oraz pozostałych prac dotyczących projektów 

znajdujących się przed fazą budowy 

ok. 30% 
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Określenie celu emisyjnego Szacowany udział danego celu 

w środkach stanowiących wpływy 

z Oferty 

3.  Akwizycja projektów na różnych etapach rozwoju do dalszego developmentu ok. 40% 

4.  Sfinansowanie wkładu własnego w projektach znajdujących się w fazie developmentu ok. 15% 

 SUMA 100% 

Powyższe kwoty odzwierciedlają planowany udział poszczególnych celów w wykorzystaniu środków 

uzyskanych w wyniku Oferty przy założeniu pozyskania z emisji Akcji Nowej Emisji kwoty około 

150.000.000,00 PLN. Jeżeli pozyskane środki będą się różnić od zakładanej kwoty, Spółka przeskaluje swój 

plan inwestycyjny, dostosowując jego rozmiar i tempo rozwoju do otrzymanych środków. Wówczas, jeśli 

wpływy z emisji przekroczą 150.000.000,00 PLN, Spółka przeznaczy je na zwiększenie wkładu własnego 

w budowę projektów (cel nr 4). Należy zauważyć, że intencją Emitenta jest, aby niezależnie od wysokości 

wpływów wynikających z Oferty cel emisyjny w postaci spłaty finansowania pomostowego został przez 

Spółkę zrealizowany w 100%, a kwota przeznaczona na jego realizację nie będzie podlegała redukcji. 

W związku z powyższym udział wspomnianego celu będzie zwiększał się w przypadku uzyskania wpływów 

z Oferty niższych niż 150.000.000,00 PLN oraz zmniejszał w przypadku uzyskania wpływów z Oferty 

wyższych niż 150.000.000,00 PLN.  

 Cel emisyjny nr 1 – spłata finansowania pomostowego 

W dniu 14 lipca 2021 r. VPL zawarła z Santander Bank Polska S.A. umowę kredytu na kwotę 

22.000.000,00 PLN. Szczegóły dotyczące umowy kredytu zostały opisane w części Prospektu dotyczącej 

działalności Emitenta. Termin spłaty kredytu został ustalony na 14 stycznia 2023 r. Jednakże z uwagi na fakt, 

że VPL zawarł wspomnianą umowę kredytu w ramach tzw. finansowania pomostowego Grupy, 

pozwalającego zapewnić finansowanie zewnętrzne w oczekiwaniu na dokapitalizowanie Grupy poprzez 

przeprowadzenie Oferty, Emitent przyjmuje, że ww. kredyt bankowy zostanie spłacony środkami 

pozyskanymi w Ofercie, po ich przekazaniu do VPL (przy czym na obecnym etapie Emitent analizuje, czy 

przekazanie środków nastąpi poprzez udzielenie pożyczki VPL, czy poprzez podwyższenie kapitału 

zakładowego w VPL). VPL jest zobowiązana na podstawie zobowiązań wynikających z umowy kredytu do 

spłaty kredytu pomostowego w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania przez Emitenta środków 

pozyskanych w ramach Oferty.  

Celem zastosowania finansowania pomostowego było zapewnienie Grupie środków, które częściowo już 

zostały, a częściowo zostaną przeznaczone na prowadzenie procesów uzyskania warunków przyłączenia dla 

nowych projektów Grupy, a także na przygotowanie dokumentacji i opłacenie kaucji związanych 

z uczestnictwem w aukcjach organizowanych przez URE w ramach systemu wsparcia rynku OZE. W związku 

z powyższym w ocenie Emitenta można stwierdzić, że zaciągnięcie kredytu pomostowego przez VPL miało 

na celu wykorzystanie finansowania zewnętrznego w czasie pozostałym do pozyskania środków z Oferty dla 

realizacji zadań Grupy zbieżnych z założeniami celu emisyjnego nr 2 opisanego poniżej. Emitent wskazuje, 

że środki uzyskane w związku z zaciągnięciem kredytu pomostowego nie zostały i nie zostaną wykorzystane 

na spłatę innych zobowiązań Emitenta i jego spółek zależnych w Santander Bank Polska S.A. lub innych 

instytucjach finansowych albo na spłatę zadłużenia u kontrahentów Grupy. 

Z powyższych względów, Emitent przyjmuje, że niniejszy cel emisyjny w istocie nie odbiega znacząco od 

pozostałych celów emisji. Należy zauważyć, że intencją Emitenta jest, aby niezależnie od wysokości wpływów 

wynikających z Oferty cel emisyjny w postaci spłaty finansowania pomostowego został przez Spółkę 

zrealizowany w 100%, a kwota przeznaczona na jego realizację nie będzie podlegała redukcji. 

 Cel emisyjny nr 2 – sfinansowanie projektów na wczesnych etapach rozwoju, poniesienie 

kosztów przyłączenia projektów do sieci, a także poniesienie kosztów doprowadzenia projektów 

do fazy gotowości do budowy oraz startu w aukcjach OZE 
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Niniejszy cel dotyczy bezpośredniego wykorzystania środków pozyskanych w ramach Oferty do opłacania 

kosztów procesu pozyskiwania warunków przyłączenia oraz wszelkich innych kosztów związanych 

z prowadzeniem projektów na wczesnych etapach rozwoju aż do etapu budowy. W ramach tego procesu Grupa 

pokrywa liczne koszty, przede wszystkim przy opracowaniu dokumentacji, przy czym przy sporządzaniu takiej 

dokumentacji Grupa korzysta zarówno z własnych zasobów ludzkich, jak i z usług podmiotów 

wyspecjalizowanych, współpracujących z Grupą. Poza kosztami sporządzania dokumentacji Grupa 

przygotowując wnioski o uzyskanie warunków przyłączenia, pokrywa również inne koszty, w tym koszty 

zadatku na koszty przyłączenia.  

Poprzez proces pozyskiwania warunków przyłączenia rozumie się przede wszystkim konieczność spełnienia 

zobowiązania do wniesienia zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej do sieci w wysokości 30,00 PLN za 

każdy kilowat projektowanej mocy przyłączeniowej określonej we wniosku (tj. projektu o mocy do 0,99 MW, 

w wysokości 29.970,00 PLN) oraz konieczność skompletowania wniosku poprzez dołączenie przede 

wszystkim: 

• dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości w postaci umowy najmu 

lub dzierżawy; 

• jeżeli istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wypisu i wyrysu potwierdzającego 

dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii; 

• jeśli nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku; 

• dokumentów opisujących parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną 

przyłączanych urządzeń, kart katalogowych; 

• schematu elektrycznego i topograficznego. 

Zakres wniosku o wydanie warunków o przyłączenie szczegółowo określa Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne. 

Najdłuższym, najbardziej skomplikowanym i pracochłonnym etapem jest oczekiwanie na opracowanie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. 

W zależności od skali i złożoności inwestycji proces ten może trwać od 8 miesięcy do nawet 2 lat, od momentu 

rozpoczęcia prac nad projektem. 

Po złożeniu kompletnego wniosku OSD ma 150 dni na analizę wniosku oraz przygotowanie ekspertyzy 

wpływu na sieć projektowanej instalacji, w zależności od wyników ekspertyzy wnioskodawca uzyskuje 

możliwość przyłączenia lub informacje o braku możliwości przyłączenia projektowanej instalacji. 

W związku z powyższym z uwagi na wysokie koszty opisanych procesów Spółka postanowiła o ich 

finansowaniu ze środków pozyskanych w ramach Oferty. Niniejszy cel emisyjny jest zgodny ze strategią 

Spółki polegającą na możliwie szybkiej ekspansji i wielokrotnym zwiększaniu liczby projektów w fazie 

rozwoju w najbliższych latach. W ramach tego celu Grupa będzie również wykorzystywać środki na 

sporządzanie wniosków o pozwolenie na budowę oraz prowadzenie postępowań administracyjnych. 

Dodatkowo Grupa planuje wykorzystać środki pozyskane w ramach niniejszego celu emisyjnego na 

przygotowanie dokumentacji dla poszczególnych projektów OZE, związanej z udziałem w aukcjach OZE 

organizowanych przez URE. 

Spółka szacuje, że w przypadku uzyskania w wyniku Oferty wpływów w wysokości 150.000.000,00 PLN 

możliwe będzie złożenie wniosków o przyłączenie dla farm fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych 

o łącznej planowanej mocy ok. 1.500 MW. 

Dla wykonania celu emisyjnego nr 2 prawdopodobnie niezbędne będzie przekazanie środków spółkom 

zależnym Emitenta albo poprzez udzielenie pożyczek, albo poprzez ich dokapitalizowanie. 
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 Cel emisyjny nr 3 – akwizycje projektów na różnych etapach rozwoju do dalszego developmentu 

W ramach niniejszego celu Spółka planuje przeznaczyć cześć kwoty uzyskanej w ramach Oferty na 

poszukiwanie projektów OZE na różnych etapach rozwoju (preferowane będą projekty w jak 

najwcześniejszym stadium) o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz ich ewentualną akwizycję. Spółka 

planuje poszukiwać zarówno projektów parków wiatrowych, jak i farm fotowoltaicznych, które następnie będą 

obsługiwane przez dział deweloperski Grupy oraz realizowane przez spółki z Grupy, pełniące rolę generalnego 

wykonawcy.  

W Dacie Prospektu i w okresie bezpośrednio go poprzedzającym Spółka średnio była w trakcie jednoczesnego 

przygotowania procesu akwizycji kilku projektów parków wiatrowych, których łączna moc wynosiła ok. 166 

MW, i kilkudziesięciu projektów farm fotowoltaicznych, których łączna moc wynosiła ok. 320 MW, z czego 

Spółka przewiduje, że do końca 2025 możliwe będzie ukończenie budowy parków wiatrowych o łącznej 

mocy ok. 55 MW i farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 150 MW. W Dacie Prospektu Spółka nie jest 

w stanie dokładnie oszacować, ile projektów OZE i za jaką kwotę byłaby w stanie potencjalnie nabyć z uwagi 

na fakt, że takie estymacje mogą być dokonane dopiero po ustaleniu kwoty, jaką Spółka pozyska w wyniku 

Oferty. 

 Cel emisyjny nr 4 – zapewnienie finansowania wkładu własnego w projektach znajdujących się 

w fazie developmentu  

Niniejszy cel emisyjny pozwoli na zapewnienie częściowego wkładu własnego w budowę farm 

fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych w projektach, które docelowo mają pozostać w portfolio Grupy.  

Zakładając uzyskanie wpływów z Oferty w wysokości 150.000.000,00 PLN, Spółka szacuje, że ok. 15% z tej 

kwoty pozwala na  wniesienie wkładu własnego w średniej wysokości 22.500.000,00 PLN na realizację projektów 

wiatrowych lub fotowoltaicznych o mocy ok. 15-25 MW. Grupa zakłada, że docelowo do 2025 r. w aktywach 

Grupy zostaną 2  projekty wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW, ponadto Grupa rozważa pozostawienie w tym 

samym okresie w portfolio Grupy pakiet projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20-25 MW. 

Zastrzeżenia ogólne 

W przypadku wystąpienia okoliczności, zarówno wewnętrznych, tj. leżących po stronie Spółki, jak 

i zewnętrznych, tj. niezależnych od Spółki, które uniemożliwią albo w istotny sposób utrudnią realizację wyżej 

wymienionych celów w założonym czasie lub wyniki analizy opłacalności poszczególnych projektów wskażą 

na wyższe korzyści ekonomiczno-finansowe, Spółka rozważy możliwość: (i) przesunięcia kwot pomiędzy 

wyżej wymienionymi celami, (ii) przesunięcia w czasie realizacji wyżej wymienionych celów lub (iii) ich 

zmiany, częściowej lub całkowitej. O planowanych istotnych zmianach w tym zakresie Spółka będzie 

informowała uczestników rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka podkreśla jednak, że 

modyfikowanie celów emisji opisanych powyżej nie jest jej intencją. Powyższe cele emisji będą realizowane 

bezpośrednio przez Grupę. 

W ocenie Spółki pozyskanie wpływów z Oferty w wysokości 150.000.000,00 PLN powinno być 

wystarczające dla osiągnięcia celów Oferty. Jednakże z uwagi na możliwość redukcji kwot przeznaczanych 

na realizację celów emisyjnych nr 2-4, również w przypadku pozyskania w wyniku Oferty kwoty niższej niż 

150.000.000,00 PLN spełnienie wszystkich celów emisyjnych powinno być możliwe, jako że spełnianie tych 

celów jest w ocenie Emitenta stopniowalne. Emitent na Datę Prospektu nie planuje pozyskiwać 

jakiegokolwiek finansowania z innych źródeł wyłącznie z tego powodu, że wpływy z Oferty nie przekroczyły 

150.000.000,00 PLN. Jednocześnie Emitent nie wyklucza w kolejnych latach korzystania z innych źródeł 

finansowania, w tym z pożyczek, kredytów bankowych oraz emisji obligacji przez Emitenta. Na Datę 

Prospektu nie jest planowane, aby wpływy z takich innych źródeł w ciągu kolejnych trzech lat przekroczyły 

kwotę 50.000.000,00 PLN.  

W przypadku uzyskania przez Spółkę wpływów niższych niż planowane Spółka nie przewiduje odstąpienia 

od realizacji któregokolwiek z celów emisyjnych. W takim przypadku Spółka może finansować realizację 
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wyżej wymienionych celów z wykorzystaniem innych źródeł kapitału (pozyskanych np. w drodze 

finansowania dłużnego), jednakże, jak wskazano powyżej, z uwagi na skalowalność celów emisyjnych Spółka 

nie zakłada konieczności pozyskiwania takich innych źródeł kapitału. Spółka dopuszcza możliwość 

przeskalowania i opóźnienia bieżącego planu inwestycyjnego. W przypadku przeskalowania planu 

inwestycyjnego należy założyć, że Emitent ze środków pozyskanych z Oferty sfinansuje prace związane 

z uzyskaniem warunków przyłączenia dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy odpowiednio 

niższej niż wskazane powyżej 1.000 MW. Podobnie w przypadku celu emisyjnego nr 4 Emitent dopuszcza 

sytuację, w której w wyniku uzyskania z Oferty kwoty niższej niż prognozowana Grupa przeznaczy na wkład 

własny kwotę pozwalającą na realizację projektów o łącznej mocy odpowiednio niższej niż wskazano 

powyżej. Należy zauważyć, że z uwagi na zmienne warunki rynkowe oraz możliwości przyłączeniowe sieci 

energetycznej w Polsce, Emitent będzie w stanie podać dokładne dane dotyczące łącznej mocy projektów, 

które zostały zaprojektowane lub zrealizowane z wykorzystaniem środków pozyskanych z Oferty, dopiero po 

ich całkowitym wykorzystaniu. Spółka może zdecydować o dokonaniu redukcji wydatków w ramach 

poszczególnych celów emisyjnych, opóźniając jednocześnie ich rozpoczęcie lub postępy prac nad projektami. 

Redukcja taka odbywałaby się wprost proporcjonalnie w przypadku celów nr 2-4, jednakże Spółka zaznacza, 

że niezależnie od wysokości kwoty pozyskanej w wyniku przeprowadzenia Oferty cel nr 1 polegający na 

spłacie finansowania pomostowego zostanie zrealizowany w 100% ze środków pozyskanych w wyniku 

Oferty. 

Środki pozyskane w ramach Oferty do momentu ich wykorzystania będą zgromadzone na lokacie bankowej 

lub w innych bezpiecznych instrumentach finansowych jak np. obligacje Skarbu Państwa. W przypadku gdy 

Grupa rozpocznie realizację wyżej wymienionych celów przed otrzymaniem wpływów z emisji Nowych 

Akcji, wykorzystując do tego środki obce lub środki z własnego kapitału obrotowego, wówczas wpływy 

z emisji Nowych Akcji będą mogły zostać wykorzystane także na spłacenie środków pozyskanych z wyżej 

wymienionych źródeł. 

Nie jest możliwe przedstawienie przez Emitenta w Dacie Prospektu bardziej szczegółowych informacji na 

temat wykorzystania środków pozyskanych z emisji Akcji Nowej Emisji. 

Spółka zwraca uwagę na ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji i znaczącej ich 

zmiany oraz możliwością pozyskania środków z emisji akcji w wysokości mniejszej niż zakładana 

(zob. Czynniki Ryzyka – Ryzyko związane z brakiem realizacji celów emisji lub znaczącej ich zmiany oraz 

możliwością pozyskania środków z emisji w wysokości mniejszej niż zakładana).  
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KAPITALIZACJA I ZADŁUŻENIE 

Kapitalizacja i zadłużenie Grupy na dzień 31 grudnia 2021 r.: 

Dane w PLN Stan na dzień 31.12.2021 r. wg MSR 

Zadłużenie krótkoterminowe1 16.812.071,89 

Gwarantowane - 

Zabezpieczone 16.559.510,06 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 252.561,83 

Zadłużenie długoterminowe2 11.881.660,92 

Gwarantowane - 

Zabezpieczone 5.037.648,58 

Niegwarantowane/niezabezpieczone 6.844.012,34 

Kapitał własny 47.557.521,58  

Kapitał podstawowy 7.500.000,00 

Kapitał zapasowy 18.066.075,40  

Pozostałe kapitały rezerwowe - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych -16.661.927,77 

Wynik bieżący 38.653.373,95  

Całkowite zadłużenie i kapitał własny razem  76.251.254,38 

A. Środki pieniężne 28.102.599,70 

B. Ekwiwalenty środków pieniężnych  - 

C. Płynność (A+B)  28.102.599,70 

D. Krótkoterminowe pożyczki i kredyty - 

E. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 16.812.071,89 

F. Pozostałe zadłużenie krótkoterminowe -  

G. Zadłużenie krótkoterminowe (D+E+F)  16.812.071,89 

H. Zadłużenie krótkoterminowe netto (G-C)  -11.290.527,81  

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe  10.725.867,16  

J. Niewykupione obligacje - 

K. Pozostałe zadłużenie długoterminowe 1.155.793,76 

L. Zadłużenie długoterminowe (I+J+K)  11.881.660,92 

M. Zadłużenie netto (H+L)  591.133,10 

Źródło: Spółka – informacje niezbadane przez biegłego rewidenta 
[1] Zadłużenie krótkoterminowe obejmuje: kredyty, pożyczki i zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 
[2] Zadłużenie długoterminowe obejmuje: kredyty, pożyczki i zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 

Zobowiązania warunkowe i pośrednie  

Zobowiązania warunkowe Grupy na dzień 30 września 2021 r. opisane zostały w Śródrocznych Informacjach 

Finansowych 3Q w części poświęconej notom pozabilansowym. Ponadto Grupa posiada zobowiązania do 

wypłaty wynagrodzenia byłemu właścicielowi spółki KWE Sp. z o.o. (kwestia opisana w rozdziale Przegląd 

sytuacji operacyjnej i finansowej, podrozdziale Kluczowe mierniki wyników – wybrane informacje finansowe 

i wskaźniki operacyjne, w części poświęconej zobowiązaniom długoterminowym w śródrocznych 

informacjach finansowych), które w Śródrocznych Informacjach Finansowych 3Q zostały ujęte w pozycji 
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rezerw, natomiast w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR, w części IV Noty 

pozabilansowe, zostały wskazane jako zobowiązania pozabilansowe. Wśród najbardziej istotnych zobowiązań 

warunkowych Spółka wyróżnia zobowiązania związane z umową, którą Emitent zawarł 14 lipca 2021 r. z VPL 

oraz Santander Bank Polska S.A., zgodnie z treścią której Emitent udzielił Santander Bank Polska S.A. 

nieodwołalnego poręczenia (o konstrukcji zgodnej z treścią art. 876 Kodeksu Cywilnego) za wszelkie 

zobowiązania VPL wynikające z umowy kredytowej zawartej 14 lipca 2021 r. pomiędzy VPL jako 

kredytobiorcą a Santander Bank Polska S.A. jako kredytodawcą. Maksymalna wartość poręczenia została 

ograniczona przez strony umowy do kwoty 33.000.000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące ww. 

umowy poręczenia zostały zawarte w rozdziale Transakcje z podmiotami powiązanymi, w części poświęconej 

pozostałym transakcjom Emitenta. Na datę Prospektu Grupa nie posiada zobowiązań warunkowych 

niewymienionych Śródrocznych Informacjach Finansowych 3Q, rozdziale Opis działalności Emitenta, 

podrozdziale Istotne Umowy lub rozdziale Transakcje z podmiotami powiązanymi. 

Na Datę Prospektu Grupa nie ma zobowiązań, które byłyby przez Zarząd klasyfikowane jako zobowiązania 

pośrednie, z wyłączeniem zobowiązań opisanych w Śródrocznych Informacjach Finansowych 3Q lub 

rozdziale Transakcje z podmiotami powiązanymi. 

Ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych 

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada ograniczeń w wykorzystaniu zasobów kapitałowych. Jednakże 

w Grupie występują pewne ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, przede wszystkim 

dotyczące poszczególnych spółek projektowych. Ograniczenia te dotyczą celowości przyznania środków 

w ramach udzielonych dotacji oraz pożyczek preferencyjnych (wskazanych w rozdziale Opis działalności 

Emitenta, podrozdziale Istotne umowy). Środki pozyskane na podstawie umów dotacji oraz pożyczek 

preferencyjnych mogą być wydatkowane wyłącznie na cele realizacji projektów OZE, do realizacji których 

zostały powołane poszczególne spółki projektowe, a ich wykorzystanie musi być ewidencjonowane na 

zasadach określonych w tych umowach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu 

środków pozyskanych z dotacji lub pożyczek preferencyjnych organy, które ich udzieliły, mogą domagać się 

zwrotu środków lub wcześniejszej spłaty. Na Datę Prospektu, wszystkie środki pozyskane z dotacji oraz 

pożyczek preferencyjnych zostały już wydane, a organy udzielające finansowania nie zgłosiły zastrzeżeń do 

wydatkowania tych środków. Ponadto zaciągane historycznie oraz obecnie (umowa finansowania 

pomostowego) przez spółki z Grupy kredyty i pożyczki bankowe posiadają standardowe zapisy w zakresie 

wykorzystania środków pozyskanych w wyniku ich wykonania na bieżącą działalność oraz inwestycje Grupy. 

W przypadku umowy finansowania jako cel kredytu wskazano wykorzystanie środków na realizację projektów 

OZE przez spółki z Grupy, w tym na wszelkie prace przygotowawcze i projektowe oraz na akwizycję instalacji 

OZE przez spółki z Grupy.  

Oświadczenie dotyczące kapitału obrotowego  

Zarząd oświadcza, że w jego ocenie poziom kapitału obrotowego posiadanego przez Grupę oraz jej zdolność 

do generowania dodatnich przepływów z działalności operacyjnej są wystarczające na pokrycie przez nią 

obecnych potrzeb w okresie co najmniej 12 miesięcy od Daty Prospektu. Przy czym Zarząd rozumie 

posiadanie odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego jako zdolność w krótkim okresie do uzyskania 

dostępu do środków pieniężnych, w tym finansowania dłużnego oraz innych płynnych zasobów w celu 

terminowego regulowania zobowiązań. 

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że Grupa posiada zabezpieczenie środków na realizację poszczególnych 

projektów w horyzoncie kolejnych dwunastu miesięcy od Daty Prospektu na zróżnicowanym poziomie, przy 

czym Grupa czyni starania, aby finansowanie projektów realizowanych w pierwszej kolejności było 

zabezpieczone z odpowiednim wyprzedzeniem. Brakujące do realizacji wybranych projektów (w tym 

projektów, których realizacja ma nastąpić później niż 12 miesięcy po Dacie Prospektu) środki Grupa planuje 

pozyskać z: (i) wpływów z przeprowadzenia Oferty w zakresie, w jakim dotyczą one oferowania Akcji Nowej 

Emisji, a także, jeżeli decyzja o pozyskaniu danego rodzaju finansowania zapadnie w toku bieżącej 
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działalności Grupy z (ii) dofinansowań i subwencji na realizacje instalacji OZE pozyskiwanych w ramach 

wsparcia (iii) bieżącego finansowania dłużnego pozyskiwanego z banków oraz instytucji rządowych 

i samorządowych prowadzących programy wsparcia rynku OZE, w zakresie potrzeb kapitałowych 

poszczególnych projektów OZE (iv) ewentualnych emisji obligacji Spółki. W przypadku braku pozyskania 

środków niezbędnych do realizacji wszystkich projektów zgodnie z zakładanym przez Spółkę 

harmonogramem Grupa będzie na bieżąco zarządzała kolejnością i harmonogramem realizacji projektów, 

odpowiednio dostosowując strategię w zakresie realizacji poszczególnych projektów. 
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WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE 

Dane przedstawione w niniejszym rozdziale stanowią jedynie skrótowe przedstawienie podstawowych danych 

finansowych Grupy i powinno się je analizować łącznie z informacjami zamieszczonymi w rozdziale Przegląd 

sytuacji operacyjnej i finansowej oraz w Historycznych Informacjach Finansowych wraz z załączonymi 

informacjami dodatkowymi, a także z innymi danymi finansowymi przedstawionymi w pozostałych 

rozdziałach Prospektu.  

Z uwagi na specyficzną strukturę Grupy opisaną szczegółowo w rozdziałach Opis działalności oraz Ogólne 

informacje o Spółce niemożliwe jest załączenie do Prospektu danych finansowych Spółki starszych niż za 

2020 rok. W związku z powyższym Historyczne Informacje Finansowe obejmują sprawozdania finansowe 

Spółki wyłącznie za 2020 rok. Z uwagi na wymogi Rozporządzenia Delegowanego sprawozdanie finansowe 

Spółki za 2020 rok zostało przekształcone zgodnie z MSR na potrzeby Prospektu. Wspomniana struktura 

wpłynęła również na podjęcie przez Spółkę decyzji o załączeniu do Prospektu sprawozdań finansowych nie 

tylko Emitenta, ale także Spółek z Grupy. W związku z powyższym Spółka zdecydowała o sporządzeniu 

Skonsolidowanych Historycznych Informacji Finansowych UoR, w których połączono sprawozdania spółek 

z Grupy za lata 2018, 2019 i 2020 w taki sposób, jakby wszystkie spółki z Grupy były skonsolidowane pod 

Emitentem (dotyczy roku 2020) lub pod VPL (dotyczy roku 2018 i 2019, z uwagi na powstanie Spółki dopiero 

w 2020 r.). Sprawozdania te stanowią Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR. Lista spółek 

z Grupy, które zostały uwzględnione w ramach konsolidacji w poszczególnych latach w Skonsolidowanych 

Historycznych Informacjach Finansowych UoR, została zamieszczona w rozdziale 1 Informacje ogólne 

Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania rozumianego jako Skonsolidowane Historyczne 

Informacje Finansowe UoR. Ponadto z uwagi na fakt, że Data Prospektu przypada na więcej niż 9 miesięcy 

od końca ostatniego roku obrotowego, za który Spółka sporządzała sprawozdanie finansowe do Prospektu, 

załączono również Śródroczne Informacje Finansowe 3Q. 

Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR zostały sporządzone, przyjmując zasady 

sprawozdawczości zgodne z Ustawą o rachunkowości. Dodatkowo Grupa zdecydowała o dołączeniu do 

Prospektu Sprawozdania Połączonego Pro Forma MSR 2020, którego celem było sporządzenie sprawozdania 

finansowego obrazującego wyniki finansowe Grupy przy założeniu, że procesy przekształceniowe w Grupie 

(opisane w punkcie 1.1 Sprawozdania Połączonego Pro Forma MSR 2020) zostały zakończone 1 stycznia 

2020 r., tj. w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego objętego ostatnim sprawozdaniem finansowym 

Spółki. Sprawozdanie Połączone Pro Forma MSR 2020 stanowi informacje finansowe pro forma w rozumieniu 

punktu 18.4 załącznika I do Rozporządzenia Delegowanego. Jednakże w celu zapewnienia lepszej 

porównywalności z informacjami finansowymi zawartymi w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach 

Finansowych UoR, Sprawozdanie Połączone Pro Forma MSR 2020 zawiera również przedstawienie 

połączonych danych finansowych spółek z Grupy w sposób analogiczny do danych wykazanych 

w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR za 2020 rok, tj. tak jakby Grupa istniała 

w 2020 r., ale bez uwzględniania ww. procesów przekształceniowych. 

Wyżej wspomniane procesy przekształceniowe polegały na konwersji wierzytelności VH Invest w spółce VPP 

na kapitał zakładowy w tej spółce oraz późniejszym wniesieniu przez VH Invest aportem 100% udziałów 

w VPP do VPL. Ostatnim etapem procesów przekształceniowych było wniesienie aportem przez VH Invest 

100% udziałów w VPL do Spółki. Na Datę Prospektu własność udziałów w VPL została przeniesiona na 

Emitenta na podstawie umowy z dnia 23 lipca 2021 r. Konwersja wiązała się z podjęciem przez zgromadzenia 

wspólników VPP uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz objęciem nowo powstałych udziałów 

tej spółki przez VH Invest za wkład w postaci ww. wierzytelności. W związku z faktem zakończenia wyżej 

opisywanych procesów przekształceniowych w trzecim kwartale 2021 r., Spółka zdecydowała, że najbardziej 

trafne będzie załączenie do Prospektu Śródrocznych Informacji Finansowych 3Q, które obejmują okres 

sprawozdawczy pierwszych trzech kwartałów 2021 r., jako śródroczne informacje finansowe, o których mowa 

w punkcie 18.2 załącznika I do Rozporządzenia Delegowanego. 
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Śródroczne informacje finansowe 

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów Grupy sporządzone 

w ramach Śródrocznych Informacji Finansowych 3Q, zgodnie ze standardami MSR: 

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych 

całkowitych dochodów (w PLN) 

za okres od 1 stycznia 

do 30 września 2021 r. 

za okres od 1 stycznia 

do 30 września 2020 r. 

Przychody ze sprzedaży  41.124.882,85 4.244.465,91 

Koszty działalności operacyjnej  28.857.034,45 8.310.994,66 

Amortyzacja  959.249,23 1.543.922,27 

Zużycie materiałów i energii   317.723,44 241.220,49 

Usługi obce   21.978.512,75 1.911.166,86 

Podatki i opłaty   395.002,14 400.342,20 

Wynagrodzenia   4.115.947,76 3.314.637,07 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   745.617,01 655.476,28 

Pozostałe koszty rodzajowe   283.981,82 244.229,49 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów   61.000,30 - 

Zysk (strata) ze sprzedaży  12.267.848,40 -4.066.528,75 

Pozostałe przychody operacyjne   605.314,55 2.639.041,66 

Pozostałe koszty operacyjne   187.679,39 5.639,69 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej   12.685.483,56 -1.433.126,78 

Przychody finansowe   777.220,56 896.712,10 

Koszty finansowe   1.242.712,90 5.803.548,52 

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 

jednostek podporządkowanych  
21.367.371,25 3.502.223,13 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)   33.587.362,46 -2.837.740,07 

Odpis wartości firmy   - 13.220,34 

Odpis ujemnej wartości firmy   - - 

Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności  
- -1.625.865,87 

Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)   33.587.362,46 -4.476.826,29 

Podatek dochodowy   5.931.425,06 -396.981,94 

Zyski (straty) mniejszości    - - 

Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)   27.655.937,40 -4.079.844,35 

Zysk (strata) netto na jedną akcję  3,69 -0,54* 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2018, 2019 i 2020 r. 

Rachunek zysków i strat Grupy sporządzony w ramach Skonsolidowanych Historycznych Informacji 

Finansowych UoR, zgodnie ze standardami Ustawy o Rachunkowości: 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant 

porównawczy) w PLN 

sporządzony 

za okres 

01.01.2018 r. – 

31.12.2018 r. 

sporządzony 

za okres 

01.01.2019 r. – 

31.12.2019 r. 

sporządzony 

za okres 

01.01.2020 r. – 

31.12.2020 r. 

I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 

w tym:   

3.503.837,51 8.748.436,13 10.887.691,46 

– od jednostek powiązanych   1.283.681,04 503.131,55 496.368,64 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant 

porównawczy) w PLN 

sporządzony 

za okres 

01.01.2018 r. – 

31.12.2018 r. 

sporządzony 

za okres 

01.01.2019 r. – 

31.12.2019 r. 

sporządzony 

za okres 

01.01.2020 r. – 

31.12.2020 r. 

    

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów  3.407.667,75 7.909.018,58 10.866.938,16 

2. Zmiana stanu produktów  - - - 

3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

jednostki  

- - - 

4. Przychody netto ze sprzedaży towarów 

i materiałów  

96.169,76 839.417,55 20.753,30 

II. Koszty działalności operacyjnej:   11.691.151,55 13.433.545,83 13.492.115,38 

1. Amortyzacja  745.528,90 1.223.908,82 1.533.635,40 

2. Zużycie materiałów i energii  303.739,08 1.532.562,37 318.532,41 

3. Usługi obce  5.284.124,38 5.247.937,95 5.206.271,54 

4. Podatki i opłaty, w tym:   300.255,68 397.141,24 483.505,40 

– podatek akcyzowy  - - - 

1. Wynagrodzenia  3.763.847,86 3.962.060,11 4.650.388,10 

2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 

w tym:   

804.195,11 763.879,71 873.208,14 

– emerytalne  301.639,20 301.639,20 - 

1. Pozostałe koszty rodzajowe  397.277,43 306.055,63 426.574,39 

2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 92.183,11 - - 

III. Zysk (strata) ze sprzedaży (I–II)   -8.187.314,04 -4.685.109,70 -2.604.423,92 

IV. Pozostałe przychody operacyjne  107.416,78 1.397.470,25 2.771.511,64 

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych  

13.495,93 - 43.457,34 

2. Dotacje  43.433,92 163.230,48 250.591,44 

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - 

4. Inne przychody operacyjne  50.486,93 1.234.239,77 2.477.462,86 

V. Pozostałe koszty operacyjne  107.917,08 301.796,25 820.718,58 

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych  

- - - 

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20.416,93 12.665,91 530.572,02 

3. Inne koszty operacyjne  87.500,15 289.130,34 290.146,56 

VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV–

V)   

-8.187.814,34 -3.589.435,70 -653.630,86 

VII. Przychody finansowe  1.135.685,29 1.418.038,03 1.171.061,85 

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   - 14.186,93 3.355,35 

a) od jednostek powiązanych, w tym:   - 14.186,93 3.355,35 

– w których Emitent posiada zaangażowanie w kapitale - 14.186,93 3.355,35 

b) od pozostałych jednostek, w tym:   - - - 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant 

porównawczy) w PLN 

sporządzony 

za okres 

01.01.2018 r. – 

31.12.2018 r. 

sporządzony 

za okres 

01.01.2019 r. – 

31.12.2019 r. 

sporządzony 

za okres 

01.01.2020 r. – 

31.12.2020 r. 

– w których Emitent posiada zaangażowanie w kapitale - - - 

2. Odsetki, w tym:   1.135.671,87 1.148.860,03 1.048.660,81 

– od jednostek powiązanych  630.751,45 663.430,83 559.733,85 

3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, 

w tym:   

- - - 

– w jednostkach powiązanych  - - - 

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych - 14.833,71 79.898,76 

5. Inne  13,42 240.157,36 39.146,93 

VIII. Koszty finansowe  3.084.183,79 2.347.736,44 8.084.923,66 

1. Odsetki, w tym:   1.435.428,93 2.137.497,05 3.264.999,24 

– dla jednostek powiązanych  785.460,80 1.457.662,39 2.307.240,83 

2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, 

w tym:   

- - 2.516,91 

– w jednostkach powiązanych  - - 2.516,91 

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 834.338,53 210.239,39 - 

4. Inne  814.416,33 - 4.817.407,51 

IX. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 

udziałów jednostek podporządkowanych  

- - 16.528.098,89 

X. Odpis wartości firmy jednostek 

podporządkowanych  

26.440,69 26.440,69 13.220,34 

XI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 

podporządkowanych  

- - - 

XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek 

podporządkowanych wycenianych metodą praw 

własności  

-220.891,53 2.883.557,28 -905.878,00 

XIII. Zysk (strata) brutto (VI+VII–VIII+/–IX–

X+XI+/–XII)   

-10.383.645,06 -1.662.017,52 8.041.507,88 

XIV. Podatek dochodowy  -1.130.199,41 -551.330,05 1.843.512,07 

a) część bieżąca  3.347,00 36.339,00 1.321.928,00 

b) część odroczona  -1.133.546,41 -587.669,05 521.584,07 

XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty)   

- - - 

XVI. (Zyski) straty mniejszości - - - 

XVII. Zysk (strata) netto (XIII–XIV–XV+/–XVI)  -9.253.445,65 -1.110.687,47 6.197.995,81 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Jednostkowe informacje finansowe 

Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów Spółki za 2020 r. sporządzony 

zgodnie z MSR: 

Działalność kontynuowana w PLN 
Za okres 28.09.2020 r. -

31.12.2020 r. 

Za okres 01.01.2019 r. - 

31.12.2019 r. 

Przychody operacyjne   - - 

Koszty operacyjne  6.425,00 - 
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Działalność kontynuowana w PLN 
Za okres 28.09.2020 r. -

31.12.2020 r. 

Za okres 01.01.2019 r. - 

31.12.2019 r. 

Usługi obce  6.425,00 - 

Wynik finansowy z działalności operacyjnej   -6.425,00 - 

Pozostałe przychody operacyjne  1,50 - 

Pozostałe koszty operacyjne  - - 

Przychody finansowe  - - 

Koszty finansowe  - - 

Wynik brutto  -6.423,50 - 

Podatek dochodowy  -554,00 - 

Wynik finansowy netto  -5.869,50 - 

Źródło: Sprawozdanie Spółki MSR 2020 
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OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

Wprowadzenie 

Spółka została zawiązana w 2020 r. W 2021 r. Spółka została zakupiona przez VH Invest. Funkcja, jaką 

Emitent pełni w Grupie, to pozyskiwanie jako spółka holdingowa kapitału oraz uzyskanie finansowania dla 

spółki operacyjnej. Działalność operacyjna Grupy w Polsce jest prowadzona przez VPL oraz w bardzo 

ograniczonym zakresie, przez spółkę VPP. Celem istnienia VPP jest pełnienie funkcji spółki holdingowej dla 

spółek specjalnego przeznaczenia (SPV), które są tworzone na potrzeby zarządzania poszczególnymi 

projektami Grupy (tj. w celu projektowania lub budowy parków wiatrowych albo farm fotowoltaicznych lub 

do zarządzania takimi parkami lub farmami). 

Oferta Grupy obejmuje kompleksową obsługę projektów wiatrowych i fotowoltaicznych – na co składa się 

m.in. zaplanowanie parku, pozyskanie tytułów prawnych do gruntów i ich zabezpieczenie, prowadzenie 

postępowań administracyjnych zmierzających do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, a także 

realizacja inwestycji, czyli przeprowadzenie procesu budowy oraz uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, 

niezbędnych do eksploatacji parku wiatrowego lub farmy fotowoltaicznej. VPL świadczy również usługi 

zarządzania technicznego i handlowego dla instalacji OZE. Poza projektami, w pełni zrealizowanymi przez 

Grupę, VPL w ramach prowadzonej działalności nabywa również projekty z rynku OZE zlokalizowane na 

terenie całej Polski, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania. Przedmiot działalności Grupy we 

wszystkich latach objętych Historycznymi Informacjami Finansowymi był taki sam i obejmował świadczenie 

usług opisanych powyżej oraz nabywanie i zbywanie projektów OZE. Szczegółowy opis działalności Grupy 

znalazł się w podrozdziale Przedmiot działalności Emitenta i Oferta Grupy. Grupa prowadzi działalność 

wyłącznie na terenie Polski. 

Ze względu na specyfikę działalności Grupy w Grupie nie występują obecnie znaczące nowo wprowadzone 

produkty lub usługi. Grupa opiera się na zbliżonym modelu biznesowym i zakresie świadczonych usług od 

kilkunastu lat. 

Przewagi konkurencyjne 

Grupa posiada stabilną pozycję rynkową, która umożliwia jej nawiązywanie uczciwej rywalizacji na rynku 

i dalsze umacnianie swojej pozycji. Emitent określa swoją pozycję rynkową oraz przewagi względem 

konkurentów na rynku OZE w Polsce na podstawie obserwacji dokonywanych przez Zarząd Emitenta oraz 

pozostałych pracowników Grupy. Z zastrzeżeniem ryzyk związanych z konkurencją, które opisano w innych 

częściach Prospektu, Grupa ocenia, że posiada przewagi konkurencyjne wymienione w liście poniżej. Dla 

każdej przewagi konkurencyjnej Emitent wskazał konkretne podstawy, które zdecydowały o uznaniu przez 

Spółkę danej cechy za przewagę konkurencyjną. 

Doświadczenie Grupy 

Grupa jest jednym z najbardziej doświadczonych podmiotów na rynku OZE w Polsce. Niemal od początku 

istnienia spółki z Grupy zdobywały doświadczenia zarówno w zakresie instalacji wiatrowych, jak 

i fotowoltaicznych. Długoletnie doświadczenie Grupy, wypracowane sposoby działania oraz trwałe relacje 

z podwykonawcami oraz dostawcami odróżniają Grupę od wielu podmiotów, które powstały w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat wskutek zwiększonego zainteresowania OZE w Polsce. Należy też podkreślić, że działalność 

spółek z Grupy w Polsce od samego początku była skupiona wyłącznie na projektach OZE i nie jest to dla 

Grupy działalność dodatkowa, podporządkowana głównej linii biznesowej. Powyższe, w ocenie Emitenta, jest 

odbierane przez inwestorów za przewagę względem konkurentów Grupy, z których znaczna część jest mniej 

doświadczona w planowaniu i realizacji projektów OZE z powodu krótszego istnienia lub wykonywania 

działalności w sektorze OZE jako działalności dodatkowej. 

Szerokie spektrum działalności (rozbudowana oferta) i wykorzystywanie synergii 

Grupa prowadzi kompleksową obsługę projektów farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych. W ostatnich 
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latach, między innymi z uwagi na częste zmiany regulacji prawnych i systemów wsparcia OZE, Spółka 

dostrzega znaczące zmniejszenie liczby aktywnie działających w Polsce podmiotów bezpośrednio 

konkurencyjnych dla Grupy. W ocenie Emitenta obecnie nie ma w Polsce spółek lub grup kapitałowych, które 

zakresem działalności obejmowałyby development, generalne wykonawstwo oraz działalność polegającą na 

zarządzaniu i utrzymywaniu w jak najlepszym stanie technicznym gotowych instalacji w odniesieniu do 

zarówno farm fotowoltaicznych, jak i parków wiatrowych. Jednakże, Spółka dostrzega, że szeroki zakres 

działalności pozwala jej na znalezienie niszy, którą stanowi działalność w zakresie obsługi projektów OZE od 

momentu podjęcia decyzji o ich realizacji do dowolnego momentu w trakcie ich eksploatacji lub do momentu 

sprzedaży. Obserwacje Grupy pokazują, że oferta Grupy ze względu na jej kompleksowość jest pożądana przez 

inwestorów na rynku OZE. Rozwiązania proponowane przez Spółkę są szczególnie atrakcyjne dla inwestorów 

pozabranżowych, w tym dla funduszy inwestycyjnych, którzy dzięki działaniom Grupy są zwolnieni z części 

czynności nadzorczych nad projektem. Jednocześnie Grupa dostrzega istotną konkurencję w zakresie 

poszczególnych segmentów jej działalności.  

W ramach działalności deweloperskiej projektów parków wiatrowych on-shore Emitent dostrzega działalność 

polskich filii zagranicznych grup kapitałowych, takich jak: EDF, EDPR, ERG, RWE, OX2, WKN, WPD, 

VSB, ENGIE, Ibereolica, IGNITIS, Innogy czy Wento Sp. z o.o. będąca częścią grupy Equinor. Na rynku 

aktywnie działają również krajowe podmioty wyspecjalizowane wyłącznie w działalności deweloperskiej 

projektów on-shore, tj. m.in. Polenergia S.A., Centralna Grupa Energetyczna S.A. oraz GEO Renewables 

Sp. z o.o. W ostatnim czasie Grupa zauważa również aktywność w zakresie działalności deweloperskiej 

spółek paliwowych i energetycznych z grup kapitałowych Skarbu Państwa, takich jak: PKN Orlen, Energa, 

Enea, Tauron oraz PGE. 

W zakresie działalności deweloperskiej wielkoskalowych farm fotowoltaicznych Grupa dostrzega 

konkurencję polskich spółek, m.in.: R-Power Sp. z o.o., Pro Vento Energia Sp. z o.o., Sun Investment Group 

Sp. z o.o., Centralna Grupa Energetyczna S.A., Eko Energia Śląsk Sp. z o.o. oraz Eko Energia Wielkopolska 

Sp. z o.o. 

Spółka dostrzega również konkurencję podmiotów prowadzących działalność skierowaną na pełnienie roli 

generalnego wykonawcy parków wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Do takich podmiotów Emitent zalicza 

między innymi: Electrum Sp. z o.o., ONDE S.A. oraz MEGA S.A.  

Wśród konkurentów prowadzących działalność w zakresie zarządzania i konserwacji instalacji OZE Spółka 

dostrzega aktywność wielu wyspecjalizowanych podmiotów, na przykład Martifer Renewables SA. 

Należy podkreślić, że żaden z wyżej wymienionych podmiotów nie prowadzi działalności w tak szerokim 

zakresie jak Grupa, przez co nie jest w stanie zapewnić kompleksowej obsługi projektu OZE, która jest 

wymagana przez niektórych z inwestorów, co, w ocenie Emitenta, skutkuje powstaniem przewagi 

konkurencyjnej po stronie Grupy. Jednocześnie należy zauważyć, że istnieją podmioty, które mogą prowadzić 

zarówno działalność deweloperską, jak i generalnego wykonawcy, jednakże podmioty te, w przeciwieństwie 

do Grupy, realizują projekty wyłącznie na potrzeby własne, w celu wieloletniego przechowywania projektów 

we własnym portfolio, a zatem ich usługi nie są dostępne dla inwestorów aktywnych na rynku OZE. 

Racjonalne gospodarowanie portfelem parków wiatrowych w związku z wprowadzeniem Ustawy 10H 

Grupa, mimo wejścia w życie Ustawy 10H, kontynuowała prace nad projektami parków wiatrowych, 

rozpoczęte jeszcze przed wejściem w życie Ustawy 10H, w zakresie, w jakim dozwolone byłoby 

zrealizowanie tych projektów w zamierzonych lokalizacjach zgodnie ze zmienionymi przepisami. 

W odróżnieniu od większości podmiotów na rynku OZE, Grupa nie zdecydowała o sprzedaży rozwijanych 

projektów, ani o wyjściu z rynku parków wiatrowych on-shore. Przedstawione podejście pozwoliło Grupie na 

posiadanie dostatecznej liczby projektów on-shore w latach obowiązywania Ustawy 10H i utrzymanie zespołu 

specjalistów i know-how do czasu złagodzenia restrykcji w zakresie lokowania parków wiatrowych 

wprowadzonych w nowelizacji Ustawy 10H w 2021 r. Utrzymanie zespołu oraz know-how w zakresie 

developmentu parków wiatrowych w Grupie stanowi w ocenie Emitenta przewagę konkurencyjną względem 
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podmiotów, które zlikwidowały posiadane zespoły specjalistów zajmujących się energetyką wiatrową 

w obliczu łagodzenia restrykcji wynikających z Ustawy 10H. 

Rozbudowane portfolio partnerów  biznesowych 

Oferta Grupy, przede wszystkim z uwagi na swój kompleksowy charakter, pozwala zainteresować 

inwestycjami na rynku OZE bardzo szerokie spektrum potencjalnych inwestorów, w tym również inwestorów 

niezwiązanych uprzednio z rynkiem OZE. W ostatnim czasie spółki z Grupy dokonywały transakcji 

z renomowanymi partnerami zarówno finansowymi, jak i branżowymi, których lista została zamieszczona 

poniżej. 

Grupy kapitałowe, z którymi Grupa posiada relacje biznesowe w zakresie realizacji projektów OZE 

Partnerzy finansowi Partnerzy branżowi 

Macquarie, Eques Investment TFI Onde, PGE, ERG, Enea, Ramboll, Energa, Max Bögl, Vestas, 

Columbus Energy, Anemos Energy, Nordex, RWE, Tauron, ABB, 

Grupa ZE PAK/ GRUPA POLSAT PLUS 

Źródło: Spółka 

Dokładne planowanie projektów oraz dopasowanie ich właściwości do oczekiwań klienta pozwoliły Grupie 

na adresowanie swojej oferty z sukcesem nie tylko do inwestorów profesjonalnych czy dysponujących 

wysokim kapitałem, lecz także do inwestorów przygotowanych na inwestycje w mniejszej skali (dotyczy 

przede wszystkim inwestorów na rynku farm fotowoltaicznych). Trwałe relacje biznesowe z inwestorami 

profesjonalnymi połączone z elastycznością w dostosowaniu się do wymagań inwestorów indywidulnych 

wyróżniają w ocenie Emitenta Grupę na tle jej konkurentów, tworząc przewagę konkurencyjną Grupy. 

Budowanie wieloletnich relacji biznesowych 

Model biznesowy Grupy zakłada budowanie długoletnich relacji biznesowych z inwestorami. W celu 

zapewnienia właściwego zarządzania i konserwacji budowanych przez Grupę instalacji Grupa oferuje 

klientom liczne usługi O&M, które wskazano w dalszej części Prospektu. Takie podejście oraz fakt, że umowy 

O&M są przeważnie zawierane na rynku na okres nie krótszy niż 3-5 lat, zapewnia Grupie stałe przychody 

związane z danym projektem nawet po oddaniu do użytku farmy fotowoltaicznej lub parku wiatrowego. 

Należy podkreślić, że większość podmiotów realizujących projekty OZE na etapie budowy nie świadczy usług 

O&M, a ich model biznesowy opiera się na jak najszybszym przekazaniu instalacji inwestorowi lub jej 

sprzedaży w przypadku, gdy generalny wykonawca realizował projekt w ramach własnego portfolio. 

Powyższe w ocenie Emitenta pozwala zwiększyć konkurencyjność Grupy jako podmiotu, który 

w przeciwieństwie do większości deweloperów na rynku OZE jest w stanie zapewnić obsługę projektu OZE 

już po jego realizacji. 

Usługi dodatkowe 

W celu zwiększenia atrakcyjności swojej oferty Grupa poza oferowaniem kompleksowej obsługi projektów, 

zgodnie z opisem powyżej, oferuje inwestorom również szereg usług dodatkowych, które są świadczone 

w związku z obsługą administracyjną projektów po stronie klienta. Do takich usług Spółka zalicza przede 

wszystkim zapewnienie wsparcia księgowego i rachunkowego, podatkowego oraz prawnego. W ocenie 

Emitenta oferowanie powyższych usług dodatkowych stanowi przewagę konkurencyjną, jako że większość 

podmiotów działających na rynku OZE nie świadczy takich usług, mimo że są one pożądane przez niektórych 

inwestorów. 

Profesjonalny zespół  

W Grupie zatrudnione jest grono ponad 50 specjalistów z branży OZE, którzy są doświadczeni w prowadzeniu 

projektów na wszystkich etapach realizacji, od planowania po uruchomienie. Większość pracowników pracuje 

w spółce od kilku lub kilkunastu lat, a Grupa preferuje długoletnią współpracę i stara się ograniczyć rotację do 
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minimum, co pozwala na usprawnienie realizacji projektów. Ma to szczególne znaczenie przy rozwoju 

projektów parków wiatrowych, w przypadku których bardzo często od pierwszych planów do uruchomienia 

instalacji mija kilka lat. 

Kadra Grupy składa się z wysoce wykwalifikowanych pracowników z wieloletnim i szerokim doświadczeniem. 

Pracownicy działu rozwoju projektów wiatrowych uzyskali 152 pozwolenia na budowę, 85 decyzji 

środowiskowych i 142 decyzje planistyczne (w tym 17 MPZP, 66 decyzji o warunkach zabudowy i 59 decyzji 

o lokalizacji inwestycji celu publicznego). Zespół projektantów wykonał ponad 250 projektów budowlanych 

i wykonawczych z zakresu energetyki odnawialnej. Pracownicy działu rozwoju projektów fotowoltaicznych 

uzyskali 74 decyzje o pozwoleniu na budowę, 79 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 75 decyzji 

o warunkach zabudowy, 14 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Łącznie zespół Grupy i jej 

poprzedników prawnych zaangażowany był bezpośrednio w ponad 1.000 postępowań administracyjnych, 

uzyskując ponad 750 decyzji administracyjnoprawnych bezpośrednio związanych z realizacją projektów 

z branży OZE. W ocenie Emitenta powyższe dane dotyczące skuteczności zespołu profesjonalistów 

zatrudnionych w Grupie wskazują na występowanie przewagi konkurencyjnej Grupy względem licznych mniej 

doświadczonych podmiotów działających na rynku OZE. Emitent wyciąga powyższe wnioski również na 

podstawie przekazywanych Grupie obserwacji klientów.  

Sprawdzony zespół podwykonawców 

Dzięki swojej ugruntowanej pozycji na rynku Grupa może korzystać z wielu podwykonawców oferujących 

swoje usługi na rynku. Swoboda wyboru pozwala Grupie na dobieranie wyłącznie tych podwykonawców, 

którzy w ocenie zespołu projektowego dają rękojmię rzetelnego i terminowego wykonania prac. Właściwy 

dobór podwykonawców pozwala Grupie uniknąć wielu niedopowiedzeń i ewentualnych niezgodności 

z projektem na etapie budowy, co skutkuje terminową realizacją projektów. W ocenie Emitenta inwestorzy 

wybierając generalnego wykonawcę projektu OZE, często zwracają uwagę na jakość prac wykonywanych 

przez współpracujących z takim generalnym wykonawcą oraz ich rzetelność. W związku z powyższym 

Emitent przyjmuje, że posiadanie przez Grupę bazy sprawdzonych podwykonawców poprawia pozycję 

rynkową Grupy. 

Zabezpieczenie gruntów pod budowę nowych projektów z uwagi na malejącą liczbę działek spełniających 

kryteria 

Grupa stara się w ramach swojej wieloletniej strategii mitygować ryzyko braku dostępności gruntów 

odpowiednich pod budowę farm fotowoltaicznych i wiatrowych (opisane w części Prospektu poświęconej 

ryzykom) poprzez dysponowanie znacznym portfolio już zabezpieczonych nieruchomości umożliwiających 

realizację aktualnego portfela projektów oraz nieustanną akwizycję kolejnych terenów, na których 

lokalizowane będą przyszłe inwestycje Grupy. W ocenie Emitenta posiadanie dużego portfolio 

zabezpieczonych gruntów pod projekty jest czynnikiem, który jest postrzegany przez potencjalnych 

inwestorów na rynku OZE jako zwiększający atrakcyjność oferty dewelopera. Posiadanie już zabezpieczonych 

gruntów znacząco skraca czas od podjęcia decyzji inwestycyjnej do zakończenia realizacji projektu OZE, przy 

czym należy zauważyć, że wiele podmiotów aktywnych na rynku OZE nie posiada bazy zabezpieczonych 

nieruchomości, co sprawia, że strategia Grupy, w ocenie Emitenta, stanowi przewagę konkurencyjną.  

Historia i rozwój działalności Emitenta 

Poniżej przedstawiono najważniejsze zdarzenia w rozwoju Grupy oraz całej grupy kapitałowej Vortex Energy, 

której spółką holdingową jest VH Invest. 

2004 r. Powstanie Vortex Energy GmbH & Co KG w Kassel – założenie pierwszej spółki z grupy kapitałowej Vortex 

Energy 

2005 r. Budowa pierwszych parków wiatrowych w Niemczech (Zodel II, Siersleben) 
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2006 r. Otwarcie polskiego oddziału grupy kapitałowej Vortex Energy w Szczecinie 

2010 r. Budowa pierwszego portfolio projektów wiatrowych o mocy 98 MW (Dobrzyń 34 MW, Inowrocław 32 MW, 

Śniatowo 32 MW) 

2011 r. Budowa kolejnych parków wiatrowych o mocy 82 MW (Gołdap 48 MW, Mogilno I-VI 34 MW) 

2012 r. Zarządzanie techniczne wybudowanym portfolio i dalszy rozwój projektów wiatrowych 

Rozpoczęcie budowy kolejnego portfolio o mocy 52 MW (Orneta 20 MW, MOG 22 MW,  

Sieradz 10 MW) 

Powstanie spółki pod firmą Vortex Energy Holding AG i rozpoczęcie procesów przekształceniowych w polskiej 

i niemieckiej części grupy kapitałowej Vortex Energy 

Zawiązanie VPL i VPP (obie spółki zostały zawiązane 28 listopada 2012 r.) 

2014 r. Rozpoczęcie działalności w nowym obszarze – rozwój projektów fotowoltaicznych 

Budowa pierwszego pilotażowego projektu farmy fotowoltaicznej 

2015 r. Otrzymanie koncesji na obrót energią elektryczną 

Budowa trzech parków wiatrowych o mocy 75,05 MW (Jóźwin 25,3 MW, Nieświastów 7,75 MW, Radziejów 42 

MW) 

VPL wygrywa przetarg dla PGE w zakresie planowania i konstrukcji powierzchniowych instalacji fotowoltaicznych 

do 1 MW w 12 określonych lokalizacjach 

2016 r. Pierwsze wygrane aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z projektami PV  

2017 r. Powstanie Vortex Energy Obrót Sp. z o.o. 

Wygrana aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z kolejnymi projektami PV 

Rozpoczęcie budowy pierwszych projektów PV 

2018 r. Sprzedaż Vortex Energy Deutschland GmbH 

Wygrana aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z kolejnymi projektami PV 

2019 r. Zmiana firmy Vortex Energy Holding na VH Invest AG  

Funkcję Prezesa Zarządu w VPL obejmuje Maciej Pepliński 

Budowa 6 elektrowni fotowoltaicznych 

Wygrana aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z 5 projektami PV i 2 projektami wiatrowymi 

2020 r. Wygrana aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z 27 projektami PV i 1 projektem wiatrowym 

Rozpoczęcie budowy farmy wiatrowej Piotrków Kujawski o mocy 24,5 MW 

Realizacja kolejnych 5 elektrowni fotowoltaicznych 

2021 r. Sprzedaż spółki Vortex Energy Obrót Sp. z o.o. 

Wygrana aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z 9 projektami PV i 2 projektami wiatrowymi 

Sprzedaż trzech projektów wiatrowych o łącznej mocy ok. 44 MW 

W poniższych tabelach zamieszczono zestawienie projektów zrealizowanych przez grupę kapitałową Vortex 

Energy w Polsce oraz w Niemczech od początku jej istnienia, których w sumie było około 50. Przy czym projekty 

zrealizowane w Niemczech były realizowane wyłącznie przez zarejestrowane w Niemczech spółki będące 

częścią grupy kapitałowej Vortex Energy, jednak znajdujące się poza Grupą, zaś projekty zrealizowane w Polsce 

były realizowane zarówno przez spółki z Grupy (od 2013 r.), jak i przez spółki z grupy kapitałowej Vortex 
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Energy, które realizowały projekty OZE w Polsce przed 2013 r., a których pracownicy i know-how został 

przejęty przez VPL po jej utworzeniu.  

Państwo Łączna moc zrealizowanych projektów farm 

fotowoltaicznych w MW 

Łączna moc zrealizowanych projektów parków 

wiatrowych w MW 

Polska 15,0 307,5 

Niemcy 3,3 100,0 

Źródło: Spółka 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Łączna moc zrealizowanych projektów 

w Polsce i w Niemczech liczona 

narastająco od początku istnienia grupy 

kapitałowej Vortex Energy w MW 

339 369 387 392 420 426 426 

Źródło: Spółka 

Przedmiot działalności Emitenta i Oferta Grupy 

Jak wyżej wspomniano działalność Grupy oparta jest obecnie na trzech rodzajach działalności w ramach 

dwóch głównych segmentów rynku OZE, przy czym działalność operacyjna prowadzona jest wyłącznie przez 

VPL, jako jedyną Spółkę zatrudniającą pracowników. Emitent oraz VPP pełnią funkcję spółek holdingowych, 

przy czym Emitent jest spółką holdingową dla całej Grupy, zaś VPP dla spółek projektowych. Spółki 

projektowe stanowią spółki specjalnego przeznaczenia, których funkcją jest pełnienie roli wehikułów 

przechowujących prawa majątkowe oraz zobowiązania związane z developmentem lub realizacją konkretnego 

projektu OZE. Aktywność Grupy na rynku OZE została przedstawiona w poniższej tabeli. 

Parki wiatrowe 

• W ramach etapu planowania i rozwoju (działalność deweloperska) parków wiatrowych Grupa oferuje 

klientom następujące usługi: 

− Dokonanie oceny potencjału energetycznego i planów rozwojowych danego terenu; 

− Dokonanie oceny dostępności sieci elektroenergetycznej; 

− Wykonanie niezbędnych analiz przyrodniczych; 

− Sporządzenie koncepcji planistycznych parków wiatrowych; 

− Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej; 

− Uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji (decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę i in.); 

− Uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej; 
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− Uzgodnienie warunków współpracy z właścicielami gruntów pod inwestycję i podpisanie umów 

dzierżawy; 

− Profesjonalne wsparcie w zakresie rozwiązań prawnych; 

− Pozyskanie kapitału dedykowanego inwestycjom OZE. 

• W ramach etapu budowy parków wiatrowych Grupa oferuje klientom następujące usługi: 

− Opracowanie projektu energetycznego i budowlanego elektrowni wiatrowej; 

− Organizacja etapu budowy od strony formalnoprawnej aż do momentu uruchomienia farmy 

wiatrowej; 

− Kompleksowa budowa instalacji jako generalny wykonawca, przeprowadzana z pełnym nadzorem 

budowlanym; 

− Całościowy nadzór nad etapem realizacji elektrowni wiatrowej w przypadku, gdy VPL nie jest 

generalnym wykonawcą robót; 

− Realizacja odbiorów i uruchomienie elektrowni w ścisłej współpracy z zespołem zarządzania 

technicznego. 

• W ramach zarządzania parkami wiatrowymi (O&M oraz AM) Grupa oferuje klientom następujące 

usługi: 

− Organizacja procesu optymalizacji pracy i utrzymania parku wiatrowego w najlepszym możliwym 

stanie technicznym; 

− Konsultacje dotyczące zapewnienia funkcjonowania parku wiatrowego zgodnie z obowiązującymi 

wymogami i przepisami prawa; 

− Tworzenie strategii podwyższenia produktywności instalacji OZE; 

− Skuteczne rozwiązywanie problemów, minimalizacja czasu przestoju; 

− Zapewnianie dedykowanego Managera Technicznego; 

− Kontakt z urzędami i właścicielami gruntów; 

− Całodobowy monitoring pracy parków wiatrowych za pomocą dedykowanego oprogramowania; 

− Monitorowanie wydajności instalacji i kalkulacja ich dostępności; 

− Gromadzenie i analiza danych; 

− Utrzymanie i przeglądy stacji elektroenergetycznych (nN/SN, SN/WN); 

− Utrzymanie, przeglądy i naprawy infrastruktury elektrycznej i budowlanej; 

− Przeprowadzanie inspekcji odbiorowych i gwarancyjnych; 

− Dokonywanie okresowych inspekcji turbin wiatrowych; 

− Dokonywanie pomiarów termowizyjnych; 

− Wykonywanie wewnętrznych audytów BHP; 

− Sporządzanie raportów operacyjnych; 

− Sporządzanie raportów z przeglądów i prac naprawczych; 

− Raportowanie do URE; 

− Wykonywanie analiz technicznych; 

− Kontrola i sprawozdawczość finansowa. 

Farmy fotowoltaiczne 

• W ramach etapu planowania i rozwoju (działalność deweloperska) farm fotowoltaicznych Grupa 

oferuje klientom następujące usługi: 

− Konsultacje dotyczące wyboru odpowiedniego terenu pod inwestycję; 

− Dokonanie oceny potencjału energetycznego i planów rozwojowych danego terenu; 

− Dokonanie oceny dostępności sieci elektroenergetycznej; 

− Uzgodnienie warunków współpracy z właścicielami gruntu pod inwestycję i negocjowanie 

stosownych umów; 

− Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej; 
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− Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i warunków technicznych przyłączenia do 

sieci elektroenergetycznej wymaganych do realizacji inwestycji; 

− Wypracowanie optymalnych struktur finansowych i stabilnych koncepcji funduszy; 

− Bezpośrednia współpraca z instytucjami finansującymi. 

• W ramach etapu budowy farm fotowoltaicznych Grupa oferuje klientom następujące usługi: 

− Opracowanie lub nadzór nad opracowaniem projektu energetycznego i budowlanego elektrowni 

fotowoltaicznej; 

− Organizacja etapu budowy od strony formalnoprawnej aż do momentu uruchomienia inwestycji; 

− Kompleksowa budowa instalacji jako generalny wykonawca, przeprowadzana z pełnym nadzorem 

budowlanym – od przygotowania terenu, montażu konstrukcji, paneli i inwerterów aż po montaż 

i podłączenie stacji trafo; 

− Całościowy nadzór nad etapem realizacji elektrowni wiatrowej, w przypadku gdy VPL nie jest 

generalnym wykonawcą robót; 

− Realizacja odbiorów i uruchomienie elektrowni, w ścisłej współpracy z zespołem zarządzania 

technicznego. 

• W ramach zarządzania farmami fotowoltaicznymi (O&M oraz AM) Grupa oferuje klientom 

następujące usługi: 

− Organizacja procesu optymalizacji pracy i utrzymania farmy fotowoltaicznej w najlepszym 

możliwym stanie technicznym; 

− Konsultacje dotyczące zapewnienia funkcjonowania farmy fotowoltaicznej zgodnie 

z obowiązującymi wymogami i przepisami prawa; 

− Tworzenie strategii podwyższenia produktywności instalacji OZE; 

− Skuteczne rozwiązywanie problemów, minimalizacja czasu przestoju; 

− Zapewnianie dedykowanego Managera Technicznego; 

− Kontakt z urzędami i właścicielami gruntów; 

− Całodobowy monitoring pracy farm fotowoltaicznych za pomocą dedykowanego oprogramowania; 

− Monitorowanie wydajności instalacji i kalkulacja ich dostępności; 

− Gromadzenie i analiza danych; 

− Utrzymanie i przeglądy stacji elektroenergetycznych (nN/SN, SN/WN); 

− Utrzymanie, przeglądy i naprawy infrastruktury elektrycznej i budowlanej; 

− Przeprowadzanie inspekcji odbiorowych i gwarancyjnych; 

− Dokonywanie okresowych inspekcji infrastruktury; 

− Dokonywanie pomiarów termowizyjnych; 

− Wykonywanie wewnętrznych audytów BHP; 

− Sporządzanie raportów operacyjnych; 

− Sporządzanie raportów z przeglądów i prac naprawczych; 

− Raportowanie do URE; 

− Wykonywanie analiz technicznych; 

− Kontrola i sprawozdawczość finansowa. 

Wszystkie wymienione powyżej czynności wykonywane są również w odniesieniu do posiadanych przez Grupę 

farm fotowoltaicznych i parków wiatrowych. Jednocześnie Grupa prowadzi działalność polegającą na 

dokonywaniu transakcji na instalacjach OZE. Poza projektami w pełni zrealizowanymi przez Grupę Grupa 

nabywa również projekty z rynku OZE, które znajdują się na różnych etapach zaawansowania. W ramach takich 

transakcji VPL dokonuje analiz oraz konkretyzuje potrzeby, aby ukończyć zakończone projekty z powodzeniem. 

Siła VPL tkwi w kompleksowym, technicznym, ekonomiczno-finansowym i prawnym due diligence. Grupa 

w ramach prowadzonej działalności korzysta z usług dostawców finansowania, takich jak podmioty z grup 

kapitałowych: Santander, BOŚ, Pekao, ING, czy HCE, oraz zewnętrznych doradców prawnych, technicznych 

i finansowych (między innymi: podmioty z grup kapitałowych Deloitte, EY, Clifford Chance, SGS). 
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Skrócony opis kompleksowej realizacji projektu parku wiatrowego (od wstępnej decyzji biznesowej do 

momentu rozpoczęcia zarządzania uruchomioną instalacją): 

Etapy rozwoju projektu farmy wiatrowej:  

1. Weryfikacja terenów pod planowaną inwestycję. 

2. Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością – zawarcie umowy dzierżawy. 

3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

• pobranie niezbędnych materiałów, 

• przygotowanie i złożenie wniosku, 

• procedura uzyskania decyzji (wszczęcie postępowania, uzyskanie opinii organów, procedura oceny 

odziaływania na środowisko, przeprowadzenie rocznych monitoringów ptaków i nietoperzy, wydanie 

decyzji). 

4. Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy: 

• pobranie niezbędnych materiałów, 

• przygotowanie i złożenie wniosku, 

• procedura uzyskania decyzji (wszczęcie postępowania, uzyskanie uzgodnień organów, wydanie 

decyzji). 

5. Uzgodnienia z operatorem sieci elektroenergetycznej: 

• przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia, 

• uzyskanie warunków przyłączenia, 

• zawarcie umowy przyłączeniowej. 

6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę: 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień/zezwoleń, 

• przygotowanie i złożenie wniosku, 

• uzyskanie decyzji. 

7. Zabezpieczenie trasy kablowej – zawarcie służebności przesyłu. 

8. Uzyskanie decyzji celu publicznego dla infrastruktury sieciowej: 

• pobranie niezbędnych materiałów, 

• przygotowanie i złożenie wniosku, 

• procedura uzyskania decyzji (wszczęcie postępowania, uzyskanie uzgodnień organów, wydanie 

decyzji). 

9. Uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza: 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień/zezwoleń, 

• przygotowanie i złożenie wniosku, 

• uzyskanie decyzji. 

10. Procedura aukcji: 

• przygotowanie wniosku o wydanie prekwalifikacji, 

• uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, 

• przebieg aukcji, 

• wygranie aukcji. 

11. Przystąpienie do budowy. 

W przypadku gdy dla terenu, na którym planowana jest inwestycja, jest sporządzony Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, to po zawarciu umowy dzierżawy można rozpocząć procedurę uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jednocześnie wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków 

przyłączenia. Nie ma konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 
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Przykładowy harmonogram projektu parku wiatrowego: 
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Skrócony opis kompleksowej realizacji projektu farmy fotowoltaicznej (od wstępnej decyzji biznesowej do 

momentu rozpoczęcia zarządzania uruchomioną instalacją): 

Etapy rozwoju projektu PV: 

1. Weryfikacja terenów pod planowaną inwestycję. 

2. Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością – zawarcie umowy dzierżawy.  

Grupa w zakresie akwizycji terenów, na których rozwijane są projekty farm wiatrowych i fotowoltaicznych, 
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posługuje się przede wszystkim umowami dzierżawy. Są to standardowo kontrakty wieloletnie, zawierane na 

okres 29-30 lat. W odniesieniu do infrastruktury kablowej Grupa korzysta również z instytucji służebności 

przesyłu. W przypadkach podyktowanych specyfiką projektu lub charakterem nieruchomości wykorzystywane 

są również inne narzędzia prawne, takie jak umowy najmu, użyczenia, umowy nienazwane przyznające prawo 

do gruntu lub decyzje administracyjne.  

3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 

• pobranie niezbędnych materiałów, 

• przygotowanie i złożenie wniosku, 

• procedura uzyskania decyzji (wszczęcie postępowania, uzyskanie opinii organów, wydanie decyzji). 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest newralgicznym etapem rozwoju każdego 

projektu, z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz środowiskowych.  

4. Uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy: 

• pobranie niezbędnych materiałów, 

• przygotowanie i złożenie wniosku, 

• procedura uzyskania decyzji (wszczęcie postępowania, uzyskanie uzgodnień organów, wydanie 

decyzji). 

5. Uzgodnienia z operatorem sieci elektroenergetycznej: 

• przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia, 

• uzyskanie warunków przyłączenia, 

• zawarcie umowy przyłączeniowej. 

6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę: 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień/zezwoleń, 

• przygotowanie i złożenie wniosku, 

• uzyskanie decyzji. 

7. Zabezpieczenie trasy kablowej – zawarcie służebności przesyłu/innych tytułów prawnych do gruntu.  

8. Uzyskanie decyzji celu publicznego dla infrastruktury sieciowej: 

• pobranie niezbędnych materiałów, 

• przygotowanie i złożenie wniosku, 

• procedura uzyskania decyzji (wszczęcie postępowania, uzyskanie uzgodnień organów, wydanie 

decyzji). 

9. Uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza: 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień/zezwoleń, 

• przygotowanie i złożenie wniosku, 

• uzyskanie decyzji. 

10. Procedura aukcji: 

• przygotowanie wniosku o wydanie prekwalifikacji, 

• uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji, 

• przebieg aukcji – wygranie aukcji. 

11. Przystąpienie do budowy. 

W przypadku gdy dla terenu, na którym planowana jest inwestycja, jest sporządzony Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego, to po zawarciu umowy dzierżawy można rozpocząć procedurę uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jednocześnie wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków 

przyłączenia. Nie ma konieczności uzyskiwania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 



OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 69 

Przykładowy harmonogram projektu PV: 
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Strategia biznesowa i cele działalności finansowe i niefinansowe, wyzwania i perspektywy 

Strategia Spółki opiera się na rozwoju działalności jej spółki zależnej – VPL. W planach Grupy jest dalsze 

rozszerzanie portfolio projektów, które realizuje VPL, a także instalacji OZE, którymi VPL zarządza. 

Planowana ekspansja nie będzie stanowić ekspansji terytorialnej, jako że Emitent obecnie nie planuje, aby 

działalność Grupy została rozszerzona poza terytorium Polski. Poniższa tabela przedstawia aktualny status 

portfolio Grupy oraz możliwości developmentu w perspektywie kolejnych pięciu lat. Grupa posiada obecnie 

w portfolio projekty na etapie RtB lub w trakcie budowy o łącznej mocy 172 MW – w tym 103 MW projektów 

wiatrowych (w tym 95 MW wygrało aukcje i uzyskało wsparcie w systemie aukcyjnym, a 24,5 MW jest 

w trakcie budowy) oraz 69 MW projektów solarnych (w tym 51 MW wygrało aukcje i uzyskało wsparcie 

w systemie aukcyjnym). Zaprezentowane portfolio Spółki w zakresie parków wiatrowych, przy założeniu 

braku złagodzenia ograniczeń wynikających z Ustawy 10H, obejmuje projekty o łącznej mocy 441 MW, 
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z czego około 70% ma zabezpieczone prawa do gruntów. Emitent przewiduje że budowa ok. 52 MW 

(spełniająca wymogi Ustawy 10H) rozpocznie się w roku 2022. 

Projekty farm 

fotowoltaicznych 

Projekty 

na wczesnym 

etapie 

rozwoju(1) 

Projekty 

z zabezpieczonymi 

tytułami prawnymi 

do gruntów 

Projekty 
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środowiskowej(2) 

Projekty 
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uzyskiwania 

warunków 

zabudowy(3) 

Projekty 

na etapie 

pozyskania 

warunków 

przyłączenia 
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Projekty, 

dla których 
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pozwolenie 

na budowę 

(RtB) 

Projekty (RtB), 

w związku 

z działalnością 

których zawarto 

kontrakt CfD 

Instalacje 

małe 

(do 1 MW) 

Łączna 

moc 

(w MW) 

2.496 175 175 112 88 37 35 

Łączna 

liczba 
2.498 177 177 114 90 38 36 

Instalacje 

wielkoskalo-

we (powyżej 

1 MW) 

Łączna 

moc 

(w MW) 

8.813 887 887 397 257 32 16 

Łączna 

liczba 
393 21 21 8 6 4 2 

Razem Łączna 

moc 

(w MW) 

11.309 1.062 1.062 509 345 69 51 

Łączna 

liczba 
2.891 198 198 122 96 42 38 

  

Projekty parków 

wiatrowych 

 

Projekty na 

wczesnym 

etapie 

rozwoju* 

Projekty 

z zabezpieczony

mi tytułami 

prawnymi do 

gruntów 

Projekty 

po pozyskaniu 

decyzji 

środowiskowej 

Projekty, 

dla których 

uzyskano 

warunki 

zabudowy 

Projekty 

na etapie 

pozyskania 

warunków 

przyłącze-

nia 

do sieci(5) 

Projekty, 

dla 

których 

uzyskano 

pozwole-

nie na 

budowę 

(RtB) 

Projekty 

(RtB), 

w związku 

z działalno-

ścią których 

zawarto 

kontrakt CfD 

Łączna moc (w MW) 1.395 660 236 535 533 103 95 

Łączna liczba 54 19 8 16 15 6 5 

(1) projekty z potencjałem, które nie posiadają wszystkich tytułów prawnych  
(2) w tym projekty, dla których pozyskano decyzje środowiskowe: łącznie 369 MW (120 projektów) oraz w trakcie pozyskiwania: łącznie 693 MW 

(78 projektów) 
(3) w tym projekty, dla których uzyskano warunki zabudowy: łącznie 358 MW (109 projektów) oraz w trakcie pozyskiwania: łącznie 151 MW 

(13  projektów) 
(4) w tym projekty, dla których pozyskano warunki przyłączenia: łącznie 78 MW (52 projekty) oraz w trakcie pozyskiwania: łącznie 267 MW (44 projekty)  
(5)w tym projekty, dla których pozyskano warunki przyłączenia: łącznie 103 MW (6 projektów) oraz w trakcie pozyskiwania: łącznie 430 MW 

(9 projektów) 

Źródło: Spółka 

Poniższe grafiki przedstawiają założenia dotyczące liczby i lokalizacji projektów zrealizowanych oraz 

planowanych do realizacji w latach 2021-2025.  Projekty zrealizowane to projekty zaprojektowane 

i wybudowane przez Grupę, projekty pre-RTB to projekty na różnych etapach rozwoju, tj. projekty planowane 

niebędące projektami RtB, natomiast jako projekty gotowe do budowy określono projekty z kompletem umów, 

pozwoleń, zezwoleń, tytułów prawnych i decyzji administracyjnych, gotowe do budowy oraz posiadające 

zabezpieczone wsparcie w systemie aukcyjnym (z wygraną aukcją). 
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Grafiki z materiałów własnych Spółki 

W ramach strategii na najbliższe lata Grupa zamierza zwiększać przychody oraz zysk VPL, co jest związane 

z realizacją licznych projektów farm fotowoltaicznych, w tym wielkoskalowych, oraz kilku parków 

wiatrowych. Przy realizacji celów rozwojowych VPL zwiększyła zatrudnienie w 2021 roku o około 20%, 

a w 2022 roku Spółka planuje dalsze zwiększenie zatrudnienia o ok. 10%, zaś w latach 2023-2025 o około 

20% rocznie. Największym wyzwaniem związanym z wykonaniem powyższej strategii jest konieczność 

wzięcia udziału w aukcjach organizowanych przez URE oraz wygranie aukcji dla planowanych projektów. 

Okoliczność ta aktualnie posiada istotne znaczenie z uwagi na preferencje sektora bankowego, w którego 

perspektywie wsparcie aukcyjne jest priorytetowym zabezpieczeniem finansowania udzielanego na cele 

realizacji projektu. Jednakże Grupa ma wieloletnie doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów, które 

wygrywały aukcje organizowane przez URE, i posiada wszelkie cechy i kwalifikacje umożliwiające jej 

skuteczne startowanie w aukcjach. Historycznie 100% zgłoszonych do aukcji projektów wygrywało ją 
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i otrzymywało wsparcie. Ponadto ceny aukcyjne, które udało się Grupie uzyskać, były ok. 8% powyżej 

średniej arytmetycznej ceny aukcyjnej zgłoszonych projektów i średnio 35% powyżej ceny minimalnej. Grupa 

zakłada również, że część projektów zostanie zrealizowanych w formule PPA, które to rozwiązanie spotyka 

się z rosnącym zainteresowaniem inwestorów i instytucji finansujących. 

Aukcje na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE są organizowane przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki na postawie przepisów Ustawy o OZE. Aukcje odbywają się zasadniczo raz lub 

dwa razy w roku, jednak mogą odbywać się częściej. URE ogłasza organizację aukcji nie mniej niż 30 dni 

przed dniem jej rozpoczęcia. Aukcje mają charakter ogólnopolski i może w nich startować każdy podmiot 

wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii lub biogaz rolniczy w instalacjach OZE. 

Udział w organizowanych przez Prezesa URE aukcjach na sprzedaż energii elektrycznej z OZE wymaga 

spełnienia szeregu wymogów, szczegółowo opisanych w Ustawie o OZE. Każdy projekt, który będzie brał 

udział w aukcji, musi wcześniej przejść tzw. proces prekwalifikacji. Proces ten polega na potwierdzeniu przez 

Prezesa URE spełniania wymogów ustawowych, w tym dostarczeniu przez dewelopera projektu wszystkich 

niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających jego realizację. Po weryfikacji prawidłowości oraz 

kompletności dokumentów URE wydaje zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji.  

Uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji uruchamia wewnętrzny proces szacowania ceny energii 

elektrycznej, która zostanie zaoferowana w aukcji. W tym celu przeprowadza się wstępny proces ofertowania 

zakupu paneli, inwerterów, turbin oraz zbiera się wyceny prac podwykonawczych, aby realnie obliczyć koszty 

budowy projektów wiatrowych/fotowoltaicznych. Na bazie analizy tych kosztów, jak również tzw. kosztów 

operacyjnych (tj. ponoszonych w trakcje eksploatacji) wyliczana jest optymalna cena sprzedaży energii, jaka 

zostanie zaoferowana w aukcji. Zaproponowana cena sprzedaży energii musi być atrakcyjna dla potencjalnych 

inwestorów tj. zapewniać rentowność przedsięwzięcia na oczekiwanym przez nich poziomie, a jednocześnie 

nie może być zbyt wysoka, ponieważ aukcję wygrywają projekty z najniższymi zaoferowanymi cenami. 

Proces ustalania oferowanej w aukcji ceny sprzedaży energii elektrycznej przez Grupę angażuje kilka działów 

VPL – Dział Rozwoju Projektów, Dział Realizacji Inwestycji, Dział Controllingu, Dział Księgowy – i wymaga 

posiadania dużej wiedzy na temat aktualnych uwarunkowań rynkowych. Dużą rolę w procesie odgrywa 

zdolność przewidzenia zachowań innych uczestników rynku oraz oszacowania liczby projektów, które 

potencjalnie mogą wziąć udział w aukcji. Część podmiotów działających na rynku OZE nie podejmuje tego 

wysiłku i sprzedaje projekty przed przystąpieniem do aukcji. Projekty z otrzymanym wsparciem aukcyjnym 

są atrakcyjniejsze dla inwestorów oraz dla banków finansujących inwestycje, ponieważ gwarantują stabilność 

przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej przez okres 15 lat po zaoferowanej w aukcji cenie sprzedaży 

energii, która podlega przez ten okres waloryzacji m.in. o stopę inflacji. Jak wskazano powyżej, Grupa 

rozważa również opcję alternatywną do brania udziału w aukcjach, tj. zawieranie kontraktów typu PPA, dzięki 

którym będzie miała zagwarantowany przychód z tytułu sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej. 

Jak wskazano w części poświęconej przeznaczeniu wpływów z Oferty, głównym założeniem strategii Grupy 

na najbliższe lata jest pozyskanie jak największego portfolio projektów w rozwoju. Grupa zamierza 

zintensyfikować działalność deweloperską w sposób umożliwiający jej osiągnięcie celów niniejszej Oferty. 

Szczegółowe założenia dotyczące szacowanej liczby projektów, dla których Grupa będzie w stanie uzyskać 

warunki przyłączenia, oraz ich łączna planowana moc zostały wskazane w części Prospektu dotyczącej 

przeznaczenia wpływów z Oferty. W ramach strategii rozwojowej Spółka zamierza również przyspieszyć 

realizację projektów będących w fazie budowy oraz projektów, które znajdą się w fazie budowy w ciągu 

najbliższych 24 miesięcy. W związku z powyższym, jak wskazano w części Prospektu dotyczącej 

przeznaczenia wpływów z Oferty, Spółka planuje zwiększyć wkład własny w finansowaniu projektów, w tym 

projektów, które docelowo mają pozostać w portfolio Grupy. W obszarze zainteresowań Grupy pozostają 

w tym zakresie przede wszystkim projekty farm wiatrowych na lądzie oraz projekty wielkoskalowych farm 

fotowoltaicznych.  

Portfolio projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych Grupa zamierza komercjalizować przy 

wykorzystaniu opracowanego i stosowanego przez Grupę modelu biznesowego. Grupa zakłada sprzedaż 
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projektów farm fotowoltaicznych i wiatrowych po zabezpieczeniu wsparcia dla danego projektu, stanowiącego 

gwarancję pozyskania finansowania na jego realizację, które aktualnie ma postać wsparcia w systemie 

aukcyjnym. Sprzedaż projektu następuje zatem po uzyskaniu przez dany projekt statusu gotowości do budowy 

(ang. Ready to build – RtB), czyli po zabezpieczeniu kompletu umów, tytułów prawnych i decyzji 

administracyjnych, umożliwiających jego budowę oraz dodatkowo – po zabezpieczeniu możliwości 

pozyskania finansowania na realizację inwestycji (np. wygrana aukcja lub długoterminowa umowa na 

sprzedaż energii elektrycznej w formule PPA). Aktualnie Grupa zakłada komercjalizację całości posiadanego 

i rozwijanego portfela projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych, z wyłączeniem projektów, które będą 

realizowane z zamiarem ich docelowego pozostawienia w aktywach Grupy. Sprzedaż projektów realizowana 

jest w ustrukturyzowanym procesie, którego pierwszym etapem jest dokonanie selekcji projektów 

przeznaczonych do sprzedaży w danym okresie. Z uwagi na specyfikę projektów standardowym rozwiązaniem 

jest łączenie projektów fotowoltaicznych o mocy do 1 MW w większe pakiety. Zazwyczaj w skład danego 

pakietu wchodzą projekty, które uzyskały wsparcie w systemie aukcyjnym w tym samym roku lub które 

przeznaczone są do budowy w tym samym okresie. Z kolei proces sprzedaży farm wiatrowych, z uwagi na 

bardzo znaczące różnice pomiędzy poszczególnymi projektami w zakresie lokalizacji, produktywności 

i atrakcyjności dla końcowego inwestora, zazwyczaj dotyczy jednego projektu. W ramach sprzedaży projektu, 

Grupa jednocześnie zabezpiecza możliwość jego realizacji (wybudowania) przez spółki operacyjne wchodzące 

w skład Grupy. Jednocześnie zawierane są kontrakty na obsługę techniczną i handlową farm wiatrowych 

i fotowoltaicznych, których postanowienia wchodzą w życie z momentem uruchomienia farmy. Spółka 

uzyskuje marżę w kilku etapach – większość w momencie sprzedaży projektu, a pozostałą część w okresie 

trzech do ośmiu kwartałów od momentu sprzedaży. W ocenie Zarządu, w przypadku projektów 

fotowoltaicznych, Spółka może rozpoznać około 65% całkowitej marży w momencie sprzedaży, 

a 35% w trzech następnych kwartałach. W przypadku projektów wiatrowych, w momencie sprzedaży 

rozpoznane może być 60% całkowitej marży, w kwartale następującym po sprzedaży kolejne 10%, a pozostałe 

30% w kolejnych czterech kwartałach. W ocenie Emitenta z punktu widzenia partnerów biznesowych Grupy, 

takie rozwiązanie pozwala na optymalizację kosztów oraz uniknięcie szeregu problemów natury prawnej, 

technicznej i organizacyjnej, związanej z realizacją danej farmy przez podmiot niezaangażowany uprzednio 

w rozwój projektu.  

Wszystkie projekty rozwijane przez Grupę kwalifikowane są przez nią jako projekty wysokiej jakości. 

W związku z tym, że Grupa uczestniczy w każdym etapie życia projektu (rozwój, budowa, zarządzanie 

powstałą instalacją), dokłada ona wszelkich starań, aby projekty na każdym etapie zaawansowania były 

prowadzone na jak najwyższym poziomie, niezależnie od tego, czy dany projekt pozostanie w portfolio Grupy. 

W związku z powyższym w ramach wyboru projektów z zamiarem ich pozostawienia w aktywach Grupy 

kryteriami, którymi kierować się będzie Zarząd przy doborze projektów, są prognozowana produktywność 

(wynikająca z lokalnych warunków wietrzności lub nasłonecznienia), łączny koszt realizacji inwestycji, 

długość trasy kablowej, odległość od miejsca przyłączenia, nastawienie lokalnej społeczności, organów 

samorządu terytorialnego i lokalizacja, dostępność i cechy techniczne urządzeń możliwych do zastosowania 

w danym projekcie, koszty związane z obsługą techniczną danego projektu. Z obecnego portfela projektów 

Grupa zakłada, że docelowo do 2025 r. w aktywach Grupy zostaną 2 projekty wiatrowe o łącznej 

mocy ok. 100 MW, ponadto Grupa rozważa pozostawienie w tym samym okresie w portfolio Grupy pakiet, 

projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 20-25 MW. Pozostała część portfolio będzie zgodnie z planami 

Grupy na Datę Prospektu komercjalizowana, tj. 17 projektów wiatrowych o łącznej mocy ok. 560 MW oraz 

pakiet ponad 170 projektów PV o mocy ok. 1.037 MW. 

Grupa zakłada w każdym roku obrotowym realizację określonego wolumenu projektów wchodzących w skład 

portfolio. Szczegółowe informacje w tym zakresie, obejmujące również cele Grupy w poszczególnych latach 

obrotowych, zostały zamieszczone w rozdziale poświęconym przeglądowi sytuacji operacyjnej i finansowej 

Grupy oraz w tabeli zamieszczonej poniżej, w której przedstawiono zestawienie planowanych budów 

projektów wiatrowych oraz solarnych Grupy w latach 2021-2025, które zgodnie z modelem biznesowym 

Grupy winny rozpocząć się niedługo po sprzedaży projektu. Na Datę Prospektu w ocenie Grupy budowa farmy 
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fotowoltaicznej może trwać około trzech kwartałów, natomiast parku wiatrowego około 1,5 roku. 

  Projekty wiatrowe  Projekty solarne 

Rok planowanego 

rozpoczęcia budowy 

Skala 

(moc w MW) 
Liczba projektów 

Skala 

(moc w MW) 
Liczba projektów 

2021 24,5* 1 0 0 

2022 61,5 3 67 40 

2023 184 3 227 4 

2024 320 11 521 54 

2025 70 1 247 100 

Suma 660 19 1.062 198 

* projekt Piotrków Kujawski w trakcie budowy 

Źródło: Spółka 

Spółka obecnie poszukuje partnerów biznesowych zainteresowanych długofalową współpracą w zakresie 

zlecania Grupie kompleksowej lub częściowej realizacji projektów OZE. W roku 2021 Spółka dokonała 

sprzedaży kilku swoich spółek celowych będących w posiadaniu praw projektowych, realizowała zawarty 

wcześniej i opisywany w treści Prospektu kontrakt na budowę farmy wiatrowej Piotrków  Kujawski oraz 

podpisała kontrakt budowlany na realizację kolejnych dwóch parków wiatrowych. Grupa zakłada, że w 2022 

roku Spółka zawrze z innymi podmiotami z branży energetycznej lub finansowej umowy dotyczące 

kompleksowej lub częściowej realizacji projektów OZE. W 2022 r. Grupa zamierza dokonać sprzedaży 

2 projektów wiatrowych o łącznej mocy ok. 52 MW (spełniających wymogi Ustawy 10H) oraz kilkadziesiąt 

projektów solarnych o łącznej mocy 67 MW. Strategia Grupy zakłada między innymi ścisłą długofalową 

współpracę z funduszami inwestycyjnymi, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie środków w spółki 

projektowe OZE. W ocenie Grupy zawarcie umów zakładających realizację określonej liczby projektów OZE 

w danym roku kalendarzowym dla jednego inwestora instytucjonalnego umożliwi Spółce uzyskanie stabilnego 

źródła przychodu i lepsze planowanie wykorzystania zasobów. Spółka planuje w przyszłości również 

zawieranie umów PPA, które umożliwią Grupie sprzedaż energii wytworzonej zarówno przez instalacje 

posiadane przez Grupę, jak i przez instalacje, którymi Grupa zarządza. Przychody tych źródeł mogą 

w przyszłości zwiększyć się do poziomu stanowiącego istotny udział w przychodach Grupy. Spółka nie 

zakłada zawierania z jakimkolwiek podmiotem umowy, która zapewniałaby takiemu podmiotowi wyłączność 

w zakresie nabywania od Grupy instalacji OZE. Jednakże dopuszcza zawarcie takiej umowy dla projektów 

farm fotowoltaicznych małych i średniej wielkości (do 1 MW), jako że rozwiązanie takie może być 

w przyszłości pożądane logistycznie. Obecnie Grupa posiada trzy umowy na realizację projektu – jedna 

dotyczy realizowanego w Dacie Prospektu parku wiatrowego EW Piotrków Kujawski o mocy 24,5 MW, 

a dwie pozostałe dotyczą realizacji począwszy od drugiego kwartału 2022 roku parków wiatrowych Pałczyn 

1 i Pałczyn 2 o łącznej mocy 9,6 MW. Umowy te zostały zawarte pomiędzy VPL a spółkami projektowymi 

zawiązanymi przez Grupę w celu prowadzenia tych projektów OZE. Udziały w tych spółkach projektowych 

zostały sprzedane poszczególnym inwestorom, gdy projekty były na etapie RtB. Zarówno umowy realizacyjne, 

jak i umowy sprzedaży udziałów zostały opisane w podrozdziale Istotne umowy. Na ten moment Grupa nie 

posiada innych umów realizacyjnych, jednakże jest w trakcie negocjowania tego typu umów z potencjalnymi 

inwestorami. 

Grupa zakłada (w związku z ograniczoną mocą przyłączeniową sieci oraz brakiem przeprowadzania 

znacznych prac modernizacyjnych mających na celu zwiększenie mocy przyłączeniowych sieci energetycznej 

w Polsce), że w związku z ograniczeniami wolumenu nowych instalacji OZE, które mogą zostać przyłączone 

do krajowej sieci energetycznej, Spółka będzie dostosowywać swoją działalność do zapotrzebowania 

rynkowego. Wśród rozważanych segmentów działalności, w których Spółka może być aktywna 

w perspektywie ok. 10 lat od Daty Prospektu, należy wyróżnić: realizowanie procesu repoweringu farm 

fotowoltaicznych i parków wiatrowych budowanych w oparciu o technologie, które już obecnie uważane są 

za przestarzałe, oraz budowa instalacji służących magazynowaniu energii. 

W zakresie akwizycji nowych projektów Grupa planuje stopniowy wzrost wolumenu nabywanych projektów 
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OZE. W Dacie Prospektu i w okresie bezpośrednio go poprzedzającym Spółka średnio była w trakcie 

jednoczesnego przygotowania procesu akwizycji kilku projektów parków wiatrowych, których łączna moc 

wynosiła ok. 166 MW i kilkudziesięciu projektów farm fotowoltaicznych, których łączna moc 

wynosiła ok. 320 MW, z czego Spółka przewiduje, że do końca 2025 roku możliwe będzie zakończenie 

budowy parków wiatrowych o łącznej mocy ok. 55 MW i farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 150 MW. 

Ponadto w IV kwartale 2021 r. Grupa podpisała warunkową umowę nabycia projektu wiatrowego o mocy 

66 MW na wczesnym etapie realizacji (całkowita kwota w wysokości ok. 95 tys. EUR za MW zostanie 

wypłacona tylko wtedy, gdy projekt uzyska warunki przyłączenia do sieci oraz inne stosowne pozwolenia 

i umowy niezbędne do rozpoczęcia budowy, które jednocześnie spełnią warunki i wymagania określone przez 

Spółkę) oraz dwóch projektów fotowoltaicznych o mocy 16 MW każdy (Spółka zobowiązała się do zapłaty 

do 9,5 mln zł pod warunkiem, że projekty te  uzyskają umowy o przyłączenie do sieci, które jednocześnie 

spełnią warunki i wymagania określone przez Grupę). Dodatkowo w I kwartale 2022 r. Spółka podpisała 

warunkową umowę nabycia projektu fotowoltaicznego o mocy 140 MW na wczesnym etapie realizacji 

ponosząc koszt w wysokości ok. 755 tys. zł  (całkowita kwota w wysokości 65 tys. EUR za MW zostanie 

wypłacona tylko wtedy, gdy projekt uzyska warunki przyłączenia do sieci niezbędne do budowy farmy, które 

jednocześnie spełnią warunki i wymagania określone przez Grupę). Celem Grupy, który zgodnie z założeniem 

Emitenta ma być kontynuowany przy realizacji strategii rozwoju, jest pozyskiwanie projektów OZE na jak 

najwcześniejszym etapie rozwoju, co umożliwia Grupie weryfikację i zwiększenie jakości rozwiązań 

projektowych oraz implementację własnego know-how i doświadczenia Grupy. Priorytetowym celem Grupy 

jest akwizycja projektów na wczesnym etapie rozwoju, jednakże Grupa nie wyklucza również nabywania 

projektów posiadających komplet zezwoleń, umów i decyzji administracyjnych. Decyzja w tym zakresie 

uzależniona jest od pozytywnej weryfikacji założeń projektowych i zastosowanych w danym projekcie 

rozwiązań. Weryfikacja ta następuje w toku procesu audytowego, którego przeprowadzenie poprzedza nabycie 

każdego z projektów. Obecnie Grupa nabywała projekty OZE głównie od inwestorów, którzy sami inicjowali 

kontakt z Grupą. Model ten będzie kontynuowany, jednakże Grupa liczy, iż wskutek dopuszczenia akcji Spółki 

do obrotu na rynku regulowanym wzrośnie zainteresowanie sprzedażą projektów OZE Grupie. Jednocześnie 

Grupa planuje rozpocząć aktywne działania zmierzające do poszukiwania atrakcyjnych inwestycyjnie 

projektów OZE, które mogłyby podlegać akwizycji przez Grupę.  

W strategii rozwoju swojej działalności w zakresie realizacji projektów farm fotowoltaicznych Grupa zakłada 

koncentrację na projektach wielkoskalowych farm PV, tj. o mocy wyższej niż 1 MW. Budowa pierwszych 

tego typu projektów mogłaby się rozpocząć w roku 2023.  

Zakładając możliwości zwiększenia wolumenu realizowanych projektów, Spółka bazuje ponadto na 

zaobserwowanym przez Grupę w ostatnich latach wzroście zainteresowania nabywaniem i finansowaniem 

instalacji OZE przez inwestorów strategicznych i inwestorów finansowych. Znaczący wpływ na 

zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych ma między innymi fakt dynamicznego rozwoju rynku PPA 

i CPPA (umowy PPA łączące bezpośrednio wytwórcę energii i odbiorcę). 

Szczegółowe informacje w zakresie zakładanego wpływu powyższej strategii rozwoju na wyniki Grupy oraz 

Emitenta zostały zamieszczone w rozdziale poświęconym przeglądowi sytuacji operacyjnej i finansowej. 

W celu wykazania znaczenia poszczególnych segmentów działalności dla sytuacji finansowej i możliwości 

rozwojowych Grupy niektóre dane przedstawiono z podziałem na segmenty działalności Grupy, których 

dotyczą.  

W swojej strategii Grupa stara się również uwzględniać cele społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). 

Mając to na uwadze, Grupa sponsoruje wydarzenia sportowe i kulturalne. 

Ani Emitent, ani spółki z Grupy prowadzące działalność operacyjną nie przyjęły jakichkolwiek wewnętrznych 

dokumentów określających jej cele i strategię na najbliższe lata obrotowe. 

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na Grupę 

Pandemia SARS-CoV-2 nie wpłynęła znacząco na działalność Grupy. Co do zasady rynek OZE nie został 
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objęty obostrzeniami czy ograniczeniami działalności. Dotyczy to zarówno dostawców Grupy, 

podwykonawców, w tym przede wszystkim przedsiębiorstw budowlanych, jak i spółek odpowiedzialnych za 

nadzór nad realizacją projektów takich jak VPL. Co więcej rok 2020 był dla Grupy okresem wytężonej pracy, 

w którym Grupie udało się zrealizować więcej projektów niż w poprzednich latach. W roku 2020 VPL 

osiągnęła zysk ponad trzy razy wyższy niż rok wcześniej. Grupa nie zaobserwowała również zmniejszonego 

popytu na świadczone przez nią usługi, a także na energię elektryczną pozyskiwaną z odnawialnych źródeł 

energii.  

Jednakże pomimo że Emitent, jak wskazano powyżej, nie dostrzegł do Daty Prospektu znaczącego 

bezpośredniego wpływu pandemii SARS-CoV-2 na działalność Grupy, działania związane z zapobieganiem 

skutkom pandemii SARS-CoV-2 wpłynęły w nieznacznym stopniu na niektóre aspekty działania Grupy. 

Jednym z zauważalnych wpływów takich działań związanych z zapobieganiem skutkom pandemii 

SARS-CoV-2 na Grupę jest konieczność wykonywania pracy zdalnie przez część zespołu zatrudnionego 

w biurze VPL w Szczecinie. Grupa nie zaobserwowała jednak w związku z tym wyraźnego spadku 

efektywności pracowników lub niewywiązywania się przez nich z powierzonych im obowiązków.  

Historycznie, tj. szczególnie wiosną i jesienią 2020 r., Grupa dostrzegała większy niż nieznaczny wpływ 

pandemii SARS-CoV-2 na czas oczekiwania na wydanie decyzji administracyjnych przez organy administracji 

rządowej i samorządowej. Przykładem takiego opóźnienia może być obserwowane przez Grupę wydłużenie 

średniego okresu rozpatrywania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej z 4-6 

miesięcy do 10 miesięcy. W przypadku ponownego przejścia urzędów starostw w tryb pracy zdalnej, 

w związku z którym postępowania administracyjne toczą się wolniej, między innymi z powodu utrudnionego 

dostępu urzędników do akt sprawy, w ocenie Spółki może dojść do sytuacji, gdy wpływ pandemii 

SARS CoV-2 na działalność Grupy będzie przez Spółkę określany jako znaczący. 

Niezależnie od trudności opisanych powyżej Grupa była w stanie kontynuować realizację projektów w okresie 

pandemii SARS-CoV-2. W 2020 r. Grupa zakończyła budowę i oddała do użytku kilka instalacji OZE. 

Jednocześnie mimo opóźnień w prowadzeniu postępowań przez urzędy publiczne, Grupie udało się 

zrealizować jeden z projektów budowy farmy fotowoltaicznej w ciągu kilku miesięcy.  

Powyższe informacje nie powinny być jednak uznawane przez inwestorów za oznaczające, że pandemia 

SARS-CoV-2 nie wywrze żadnego znacznego wpływu na działalność Emitenta w przyszłości. W Dacie 

Prospektu dalszy rozwój sytuacji epidemicznej nie jest możliwy do oszacowania przez Spółkę. Istnieje 

możliwość, że dalsze restrykcje wprowadzane przez władze państwowe uniemożliwią lub utrudnią Spółce 

działanie, między innymi poprzez wyżej opisane opóźnienia w prowadzeniu postępowań administracyjnych 

lub w związku ze załamaniem łańcucha dostaw elementów instalacji OZE. Poza tym nie są znane długofalowe 

skutki pandemii SARS-CoV-2 na gospodarkę. Należy zauważyć, że przerwanie łańcuchów dostaw oraz 

wynikające z niego możliwe braki elementów niezbędnych do budowy instalacji OZE mogą znacząco wpłynąć 

na działalność Emitenta. Kwestie zostały szerzej omówione w części Prospektu dotyczącej czynników ryzyka. 

Istotne umowy 

Poniżej przedstawiono streszczenie każdej z istotnych umów, których stroną jest Emitent lub jego spółki 

zależne, za okres dwóch lat bezpośrednio poprzedzających Datę Prospektu, a także za okres wcześniejszy 

w zakresie, w jakim umowy te określały istotne prawa lub obowiązki Grupy istniejące na Datę Prospektu, 

innych niż umowy zawierane w normalnym toku działalności. Poniższy opis nie uwzględnia opisu istotnych 

umów z podmiotami powiązanymi Emitenta, których opis został zamieszczony w rozdziale Transakcje 

z podmiotami powiązanymi. 

Z uwagi na fakt, że Rozporządzenie Prospektowe oraz akty delegowane do Rozporządzenia Prospektowego nie 

określają kryteriów ilościowych lub jakościowych w zakresie oceny istotności zawieranych umów, ustalenie takich 

kryteriów zostało dokonane przez Spółkę. Emitent w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu transparentności 

informacji zawartych w Prospekcie oraz w celu właściwego oddania wpływu umów zawieranych przez Emitenta 

na działalność Spółki i Grupy przyjął następujące kryteria istotności, uznając za istotne: 
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a) umowy, których jedną ze stron jest Spółka lub jej spółka zależna, które są istotne (zgodnie z kryterium 

jakościowym ocenianym przez Zarząd) ze względu na prowadzoną działalność – Zarząd uznał za istotne 

w rozumieniu jakościowym te umowy, które są niezbędne do prowadzenia działalności Grupy lub ich 

rozwiązanie może utrudnić prowadzenie takiej działalności, a także umowy nietypowe lub rzadko 

zawierane, lub 

b) umowy, w przypadku których wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 250.000,00 PLN, 

z zastrzeżeniem, że w przypadku umów związanych z nabyciem i zbyciem projektów OZE Spółka 

wskazała 10 umów opiewających na największe sumy, nie badając, ile z takich umów spełnia kryterium 

ilościowe wskazane powyżej. 

W ocenie Emitenta na Datę Prospektu do umów istotnych z punktu widzenia Grupy, innych niż umowy 

zawierane w normalnym toku działalności, należą następujące umowy. 

Umowy finansowe 

Umowa finansowania pomostowego 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 

Druga strona umowy Santander Bank Polska S.A. 

Data zawarcia umowy 14 lipca 2021 r.  

Wartość przedmiotu umowy wraz z krótkim opisem Umowa finansowania pomostowego przewiduje udzielenie VPL 

przez Santander Bank Polska S.A. kredytu do wysokości 

22.000.000,00 PLN. Na Datę Prospektu VPL uruchomiła kredyt 

zaciągnięty w ramach finansowania pomostowego w całości, 

tj. w kwocie 12.000.000,00 PLN, co nastąpiło 1 września 2021 r., 

w kwocie 6.000.000,00 PLN, co nastąpiło 25 listopada 2021 r. oraz 

4.000.000,00 PLN co nastąpiło 13 stycznia 2022 r. Celem kredytu jest 

zapewnienie Grupie finansowania realizowanych przez nią projektów 

OZE w okresie do zakończenia Oferty, tj. zapewnienie środków 

niezbędnych do sporządzania dokumentacji oraz wykonywania 

innych prac przygotowawczych wymaganych dla uzyskania decyzji 

o warunkach przyłączenia dla projektów OZE oraz do planowania 

i realizacji nowych projektów w okresie poprzedzającym Ofertę, 

tj. w drugiej połowie 2021 r. Zaciągnięcie kredytu pomostowego 

przez VPL miało na celu wykorzystanie finansowania zewnętrznego 

w czasie pozostałym do pozyskania środków z Oferty do realizacji 

zadań Grupy zbieżnych z założeniami celu emisyjnego nr 2 

opisanego w rozdziale Wykorzystanie wpływów z Oferty oraz w celu 

pokrywania kaucji, których wpłata jest warunkiem uczestnictwa 

w aukcjach organizowanych przez Prezesa URE. Umowa 

finansowania pomostowego przewiduje spłatę kredytu w 9 równych 

ratach płaconych co miesiąc od 14 maja 2022 r. do 14 stycznia 

2023 r., a w przypadku przeprowadzenia w tym okresie Oferty 

w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania środków 

stanowiących wpływy z Oferty przez Emitenta Umowa przewiduje 

możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Oprocentowanie kredytu 

zostało ustanowione na poziomie WIBOR 1M powiększonym 

o marżę w wysokości 5,5 punktu procentowego. Zabezpieczenie 

umowy finansowania pomostowego stanowią zastaw rejestrowy 

i finansowy na rachunkach bankowych VPL oraz pełnomocnictwo do 

ww. rachunków, zastaw finansowy na akcjach Spółki udzielony przez 

VH Invest, poręczenia Spółki i VPP oraz oświadczenia o poddaniu 

się egzekucji VPL, Spółki, VPP oraz VH Invest złożone na podstawie 

art. 777 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Na Datę Prospektu niniejszy 

kredyt nie jest wymagalny. 

Powody spełniania kryterium istotności Kryterium jakościowe oraz kryterium wartości przedmiotu 

umowy 



OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 

 

78 Prospekt Vortex Energy S.A. 

Umowy pożyczek z podmiotami powiązanymi 

Między spółkami z Grupy w latach 2018-2021 zawierano liczne pożyczki pomiędzy spółkami z Grupy oraz 

pomiędzy spółkami z Grupy a ich podmiotami powiązanymi w rozumieniu określonym w standardach 

przyjętych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 

2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Celem tych pożyczek było 

zapewnienie finansowania konkretnych projektów OZE. Informacje dotyczące przedmiotowych umów zostały 

zawarte w rozdziale Prospektu zatytułowanym Transakcje z podmiotami powiązanymi. 

Umowy poręczeń i gwarancji 

W zwykłym toku działalności Grupa zawiera umowy poręczeń i gwarancji, których zawieranie jest standardem 

rynkowym na rynku OZE, w szczególności w przypadku zawierania warunkowych umów sprzedaży udziałów 

spółek projektowych posiadających instalacje OZE.  

Lista obowiązujących umów poręczeń i gwarancji została zawarta w Skonsolidowanych Historycznych 

Informacjach Finansowych UoR w nocie n1 części IV dotyczącej not pozabilansowych.  

W celu zapewnienia transparentności informacji w Prospekcie i z uwagi na wartość przedmiotu umowy na 

Datę Prospektu Emitent zdecydował również o przedstawieniu wybranych umów zawieranych w normalnym 

toku działalności. Są to następujące umowy: 

Dotacje 

W ramach zwykłego toku działalności Grupa pozyskuje finansowanie w postaci dotacji dla poszczególnych 

projektów OZE. Finansowanie jest pozyskiwane na poziomie poszczególnych spółek projektowych, które 

realizują konkretne instalacje. Na Datę Prospektu Grupa posiada następujące umowy dofinansowania:  

Beneficjent pomocy 
Wartość nominalna pomocy 

(PLN) 

Podmiot udzielający 

pomocy 
Dzień udzielenia pomocy 

ES Jarszewo 

Sp. z o.o. 
1.019.403,72 

Marszałek 

Zachodniopomorski 
25.10.2018 

ES Dębica 

Sp. z o.o. 
1.188.052,32 

Marszałek 

Zachodniopomorski 
25.10.2018 

ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. 185.463,60 
Prezes Zarządu WFOŚiGW 

w Szczecinie 
29.12.2016 

ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. 1.766.451,04 
Prezes Zarządu WFOŚiGW 

w Szczecinie 
29.12.2016 

ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. 909.099,29 
Marszałek 

Zachodniopomorski 
25.10.2018 

ES Sunfield 4 Sp. z o.o. 775.756,37 Marszałek Łódzki 01.12.2017 

Pożyczki preferencyjne 

W ramach zwykłego toku działalności Grupa pozyskuje również finansowanie w postaci pożyczek 

preferencyjnych stanowiących pomoc publiczną dla poszczególnych spółek projektowych, które realizują 

konkretne instalacje. Na Datę Prospektu Grupa posiada następujące umowy pożyczek preferencyjnych: 
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Beneficjent 

pomocy 

Wartość 

nominalna 

pomocy (PLN) 

Podmiot 

udzielający 

pomocy 

Dzień 

udzielenia 

pomocy 

Termin spłaty 

Oprocentowanie 

ES Jarszewo 

Sp. z o.o. 
1.343.480,90 

Prezes Zarządu 

WFOŚiGW 

w Szczecinie 

08.05.2019 31.12.2033 

0,5 stopy redyskonta weksli, 

lecz nie mniej niż 2,7% w skali 

roku 

ES Dębica 

Sp. z o.o. 
1.540.004,03 

Prezes Zarządu 

WFOŚiGW 

w Szczecinie 

08.05.2019 28.02.2034 

0,5 stopy redyskonta weksli, 

lecz nie mniej niż 2,8% w skali 

roku 

ES Jutrzenka 5 

Sp. z o.o. 
1.178.123,07 

Prezes Zarządu 

WFOŚiGW 

w Szczecinie 

08.05.2019 28.02.2034 

0,5 stopy redyskonta weksli, 

lecz nie mniej niż 2,7% w skali 

roku 

Umowy na prace budowlane lub inne prace związane z etapem rozwoju projektów OZE 

Umowa o świadczenie usług projektowych i wykonanie robót elektrycznych i budowlanych 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 

Druga strona umowy EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. 

Data zawarcia umowy 23 października 2020 r. 

Wartość przedmiotu umowy wraz 

z krótkim opisem 

11.300.000,00 EUR + VAT 

Zaprojektowanie, zamówienie i wykonanie wszystkich robót elektrycznych i budowlanych 

w ramach projektu farmy wiatrowej zlokalizowanego w Piotrkowie Kujawskim o planowanej 

mocy zainstalowanej 24,5 MW i mocy przyłączeniowej do sieci 22 W, w skład którego 

wejdzie m.in. 7 turbin wiatrowych oraz infrastruktura towarzysząca („Umowa o Generalne 

Wykonawstwo”). 

Powody spełniania kryterium 

istotności 

Umowa, której jedną ze stron jest Spółka Zależna, która jest istotna ze względu na 

prowadzoną działalność. 

Umowa, której wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki Zależnej. 

Umowa o dzieło – opracowanie projektu parku elektrowni wiatrowych 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 

Druga strona umowy EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. 

Data zawarcia umowy 31 października 2018 r. (aneksowana 26 października 2020 r.) 

Wartość przedmiotu umowy wraz 

z krótkim opisem 

6.000.000,00 EUR + VAT 

Zlecenie VPL jako zleceniobiorcy wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu 

projektu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy 

Piotrków Kujawski o łącznej mocy przyłączeniowej do 24,5 MW (7 elektrowni wiatrowych 

o łącznej mocy zainstalowanej maksymalnie do 3,5 MW).Wynagrodzenie VPL było zależne 

od mocy parku wiatrowego oraz innych czynników, takich jak cena energii zabezpieczona 

dla parku wiatrowego w ramach aukcji URE. Wartość przedmiotu umowy została określona 

w oparciu o rozliczenie umowy dokonane w związku z przystąpieniem do budowy parku 

wiatrowego.  

Powody spełniania kryterium 

istotności 

Umowa, której jedną ze stron jest Spółka Zależna, która jest istotna ze względu na 

prowadzoną działalność. 

Umowa, której wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki Zależnej. 

Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 
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Druga strona umowy Handel i usługi budowlane Krzysztof Wróbel 

Data zawarcia umowy 17 listopada 2020 r. 

Wartość przedmiotu umowy wraz 

z krótkim opisem 

5.066.065,60 PLN + VAT  

Wykonanie części robót z Umowy o Generalne Wykonawstwo polegające na budowie 

7 fundamentów wraz ze wzmocnieniem gruntów pod turbiny wiatrowe Nordex N117 

wchodzące w skład farmy wiatrowej Piotrków Kujawski. 

Powody spełniania kryterium 

istotności 

Umowa, której jedną ze stron jest Spółka Zależna, która jest istotna ze względu na 

prowadzoną działalność. 

Umowa, której wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki Zależnej. 

Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 

Druga strona umowy Global-Energy Sp. z o.o. 

Data zawarcia umowy 17 listopada 2020 r. 

Wartość przedmiotu umowy wraz 

z krótkim opisem 

5.538.770,28 PLN + VAT  

Wykonanie części robót z Umowy o Generalne Wykonawstwo polegające na budowie 

pełnej infrastruktury drogowej niezbędnej na potrzeby budowy i eksploatacji farmy 

wiatrowej Piotrków Kujawski w tym – drogi wewnętrzne z placami manewrowymi oraz 

zjazdy z dróg publicznych, drogi dojazdowe, przebudowy dróg publicznych, nawierzchnie 

tymczasowe, przebudowy lub remonty dróg publicznych. 

Powody spełniania kryterium 

istotności 

Umowa, której jedną ze stron jest Spółka Zależna, która jest istotna ze względu na 

prowadzoną działalność. 

Umowa, której wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki Zależnej. 

Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 

Druga strona umowy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Tel – Poż – System „ISKRA” 

Sp. z o.o. 

Data zawarcia umowy 17 listopada 2020 r. 

Wartość przedmiotu umowy wraz 

z krótkim opisem 

6.570.000,00 PLN + VAT  

Wykonanie części robót z Umowy o Generalne Wykonawstwo polegające na budowie 

Stacji elektroenergetycznej GPO Piotrków Kujawski 110/30kV z zasilaniem rezerwowym 

i dokumentacją powykonawczą. 

Powody spełniania kryterium 

istotności 

Umowa, której jedną ze stron jest Spółka Zależna, która jest istotna ze względu na 

prowadzoną działalność. 

Umowa, której wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki Zależnej. 

Umowa o roboty budowlane z podwykonawcą 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 

Druga strona umowy EL-MARK Sp. z o.o. sp.k. 

Data zawarcia umowy 17 listopada 2020 r. 

Wartość przedmiotu umowy wraz 

z krótkim opisem 

4.171.206,56 PLN + VAT  

Wykonanie części robót z Umowy o Generalne Wykonawstwo polegające na budowie 

linii kablowych sN 30 kV wraz z liniami światłowodowymi pomiędzy turbinami 

wiatrowymi wchodzącymi w skład farmy wiatrowej Piotrków Kujawski wraz z niezbędną 
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infrastrukturą oraz linii kablowych SN 30 kV wraz z liniami światłowodowymi pomiędzy 

farmą wiatrową Piotrków Kujawski a GPO Piotrków Kujawski wraz z niezbędną 

infrastrukturą, w tym między innymi złączami kablowymi SN. 

Powody spełniania kryterium 

istotności 

Umowa, której jedną ze stron jest Spółka Zależna, która jest istotna ze względu na 

prowadzoną działalność. 

Umowa, której wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki Zależnej. 

Umowa o dzieło – opracowanie projektu parku elektrowni wiatrowych 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 

Druga strona umowy Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o. 

Data zawarcia umowy 23 grudnia 2021 r. 

Wartość przedmiotu umowy wraz 

z krótkim opisem 

2.366.863,00 EUR + VAT 

Zlecenie VPL jako zleceniobiorcy wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu 

projektu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie 

gminy Pałczyn o łącznej mocy przyłączeniowej 4,8 MW ( 2 elektrownie wiatrowe o łącznej 

mocy zainstalowanej maksymalnie do 2,4 MW każda).  

Powody spełniania kryterium 

istotności 

Umowa, której jedną ze stron jest Spółka Zależna, która jest istotna ze względu na 

prowadzoną działalność. 

Umowa, której wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki Zależnej. 

Umowa o dzieło – opracowanie projektu parku elektrowni wiatrowych 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 

Druga strona umowy Park Wiatrowy Pałczyn 2 Sp. z o.o. 

Data zawarcia umowy 23 grudnia 2021 r. 

Wartość przedmiotu umowy wraz 

z krótkim opisem 

2.366.863,00 EUR + VAT 

Zlecenie VPL jako zleceniobiorcy wykonania dzieła polegającego na przygotowaniu 

projektu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie 

gminy Pałczyn o łącznej mocy przyłączeniowej 4,8 MW ( 2 elektrownie wiatrowe o łącznej 

mocy zainstalowanej maksymalnie do 2,4 MW każda).  

Powody spełniania kryterium 

istotności 

Umowa, której jedną ze stron jest Spółka Zależna, która jest istotna ze względu na 

prowadzoną działalność. 

Umowa, której wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki Zależnej. 

Umowa o świadczenie usług projektowych i wykonanie robót elektrycznych i budowlanych 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 

Druga strona umowy Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o. 

Data zawarcia umowy 23 grudnia 2021 r. 

Wartość przedmiotu umowy wraz 

z krótkim opisem 

2.000.000,00 EUR + VAT 

Zaprojektowanie, zamówienie i wykonanie wszystkich robót elektrycznych i budowlanych 

w ramach projektu farmy wiatrowej zlokalizowanej w Pałczynie o planowanej mocy 

zainstalowanej 4,8 MW, w skład której wejdzie m.in. 2 turbiny wiatrowe oraz infrastruktura 

towarzysząca. 

Powody spełniania kryterium 

istotności 

Umowa, której jedną ze stron jest Spółka Zależna, która jest istotna ze względu na 

prowadzoną działalność. 

Umowa, której wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki Zależnej. 
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Umowa o świadczenie usług projektowych i wykonanie robót elektrycznych i budowlanych 

Strona umowy należąca do Grupy VPL 

Druga strona umowy Park Wiatrowy Pałczyn 2 Sp. z o.o. 

Data zawarcia umowy 23 grudnia 2021 r. 

Wartość przedmiotu umowy wraz 

z krótkim opisem 

2.000.000,00 EUR + VAT 

Zaprojektowanie, zamówienie i wykonanie wszystkich robót elektrycznych i budowlanych 

w ramach projektu farmy wiatrowej zlokalizowanej w Pałczynie o planowanej mocy 

zainstalowanej 4,8 MW, w skład której wejdzie m.in. 2 turbiny wiatrowe oraz infrastruktura 

towarzysząca. 

Powody spełniania kryterium 

istotności 

Umowa, której jedną ze stron jest Spółka Zależna, która jest istotna ze względu na 

prowadzoną działalność. 

Umowa, której wartość przedmiotu umowy wynosi co najmniej 10% kapitałów własnych 

Spółki Zależnej. 

Umowy związane z nabyciem i zbyciem projektów OZE 

Na Datę Prospektu do umów istotnych z punktu widzenia Grupy Emitent zalicza również umowy związane 

z nabyciem i zbyciem projektów OZE o wysokiej wartości. Do umów tych należą: 

Lp. Umowa Data umowy Strona umowy 

należąca do Grupy 

Druga strona umowy 

1. Umowa sprzedaży udziałów 

dotycząca wszystkich 

udziałów w EW Piotrków 

Kujawski Sp. z o.o. 

25 września 2020 r. VPP ERG Poland Holding Sp. z o.o. 

w organizacji 

2. Przyrzeczona umowa nabycia 

udziałów w spółce „Future 

Energy” Sp. z o.o. 

27 listopada 2020 r. VPP Collfield Investments Sp. z o.o. 

3. Umowa sprzedaży udziałów 

w spółkach  

ES Radziejów Sp. z o.o., 

ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o., 

ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o., 

i ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. 

7 września 2020 r. VPP EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty 

4. Umowa sprzedaży udziałów 

w spółkach 

ES Dębica Sp. z o.o., 

ES Jaroszewo Sp. z o.o., 

ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o., 

ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. 

7 lipca 2020 r. VPP EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty 

5.  Umowa sprzedaży udziałów 

w spółkach 

ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o., 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o., 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o., 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o., 

ES Śniatowo Sp. z o.o. 

13 kwietnia 2021 r. VPP EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz 

Inwestycyjny Zamknięty 

6. Umowa o rozwój projektu 

parku elektrowni wiatrowych 

18 lipca 2017 r. Park Wiatrowy 1 

Sp. z o.o. w organizacji 

FWM North Sp. z o.o. 

MAX-ENERGO Sp. z o.o. 

EW Miłosław Sp. z o.o. 

7. Umowa o rozwój projektu 

parku elektrowni wiatrowych 

18 lipca 2017 r. Park Wiatrowy 2 

Sp. z o.o. w organizacji 

FWM West Sp. z o.o. 

MAX-ENERGO Sp. z o.o. 
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Lp. Umowa Data umowy Strona umowy 

należąca do Grupy 

Druga strona umowy 

EW Miłosław Sp. z o.o. 

8. Umowa sprzedaży udziałów 

w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością założonej 

w celu prowadzenia 

działalności w zakresie 

realizacji inwestycji 

polegających na wznoszeniu 

i działalności farm 

fotowoltaicznych 

17 lipca 2019 r. VPL  Osoby fizyczne 

9. Umowa o dzieło – 

opracowanie projektu parku 

elektrowni wiatrowych 

22 grudnia 2015 r. 

(aneksowana 

trzykrotnie, ostatni 

raz 26 października 

2020 r.) 

VPL FeilInvest GmbH 

10. Umowa sprzedaży 100% 

udziałów w spółce 

projektowej posiadającej 

projekt wiatrowy o mocy 

34 MW, dla którego wydano 

pozwolenie na budowę 

II kwartał 2021 VPP Podmiot z branży OZE 

11. Umowa rozwoju projektu 

farmy wiatrowej 

IV kwartał 2021 Alwind sp. z o.o. Podmiot z branży OZE 

12. Umowa sprzedaży (w której 

VPP występowała jako 

nabywca) 100% udziałów 

w spółce projektowej 

posiadającej projekt wiatrowy 

w trakcie developmentu. 

IV kwartał 2021 VPP Osoby fizyczne będące inwestorami 

z branży OZE 

13. Umowa sprzedaży 100% 

udziałów w spółkach 

projektowej posiadającej 

projekt wiatrowy o mocy 

4,8 MW 

IV kwartał 2021 VPP PAK-POLSKA CZYSTA ENERGIA 

Sp. z o.o.  

14. Umowa sprzedaży 100% 

udziałów w spółkach 

projektowej posiadającej 

projekt wiatrowy o mocy 

4,8 MW 

IV kwartał 2021 VPP PAK-POLSKA CZYSTA ENERGIA 

Sp. z o.o. 

15. Umowa przeniesienia praw i 

decyzji do projektu 

fotowoltaicznego o mocy 140 

MW 

I kwartał 2022 ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. Podmiot z branży OZE 

Ze względu na fakt, że Grupa postrzega cenę projektów OZE, za którą sprzedawane są spółki celowe jako dane 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie mogłoby się wiązać ze znacznymi negatywnymi 

konsekwencjami dla pozycji konkurencyjnej Spółki, powyższe zestawienie nie zawiera kwot dokonywanych 

transakcji. 

Istotne rzeczowe aktywa trwałe 

Do rzeczowych aktywów trwałych należących do Emitenta i jego spółek zależnych należą przede wszystkim 

urządzenia techniczne i maszyny, które stanowią elementy infrastruktury parków wiatrowych oraz farm 

fotowoltaicznych. Ponadto wśród istotnych aktywów wykazano również środki trwałe w budowie oraz pozostałe 
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istotne aktywa. Z uwagi na fakt, że Rozporządzenie Prospektowe oraz akty delegowane do Rozporządzenia 

Prospektowego nie określają kryteriów ilościowych lub jakościowych w zakresie oceny istotności aktywów 

trwałych, Spółka przyjęła następujące kryteria istotności, uznając za istotne te aktywa, które: 

a) są posiadane przez Spółkę lub jej spółkę zależną i są istotne (zgodnie z kryterium jakościowym 

ocenianym przez Zarząd) ze względu na prowadzoną działalność, lub 

b) których wartość księgowa na dzień 30 września 2021 r. wyniosła co najmniej 10% kapitałów własnych 

odpowiednio Spółki lub jej spółki zależnej (jednakże nie mniej niż 100.000,00 PLN). 

Lp. Nazwa/opis aktywa Wartość księgowa netto aktywa na 

dzień 30.09.2021 r. [w PLN] 

1. Grunty (w tym wynajmowane grunty wykorzystywane na potrzeby realizacji 

projektów elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych oraz biura, w których mieści 

się siedziba Grupy użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego)  

1.016.212,91 

2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4.677.052,93 

3. Urządzenia techniczne i maszyny 8.538.370,20 

4. Środki transportowe 591.431,31 

5. Inne środki trwałe 9.135,79 

6. Środki trwałe w budowie 8.041.229,70 

Rzeczowe aktywa trwałe razem 22.873.432,84 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Nieruchomości 

W strukturze organizacyjnej Grupy proces zabezpieczania nieruchomości pod rozwój projektów farm 

wiatrowych oraz fotowoltaicznych rozpoczyna się od wytypowania potencjalnych gruntów. Po wytypowaniu 

nieruchomości spełniającej wymagania lokalizacyjne, rozpoczyna się proces jej weryfikacji w aspekcie 

prawnym. Przeprowadzenie powyższej analizy pozwala na określenie ryzyk związanych z zabezpieczeniem 

nieruchomości pod realizację określonej instalacji. 

Grupa zawarła ponad 290 umów dzierżawy nieruchomości w celu prowadzenia parków wiatrowych oraz 

ponad 70 umów dzierżawy nieruchomości w celu prowadzenia farm fotowoltaicznych. Zarówno umowy 

dzierżawy nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia farm fotowoltaicznych, jak i umowy dzierżawy 

zawarte do celów realizacji i eksploatacji parków wiatrowych zawierane są na standaryzowanych wzorach 

sporządzonych przez Grupę.  

Umowy dzierżawy są standardowo podpisywane na czas oznaczony 29 lat od dnia zawarcia umowy, przy 

czym rozwiązanie umowy przed upływem terminu, na jaki została zawarta, może nastąpić wyłącznie 

w przypadkach określonych w umowie. Z tytułu umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty 

rocznego czynszu dzierżawnego oraz rozliczenia wszelkich należności publicznoprawnych. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. jedna ze spółek Grupy, inna niż Emitent, posiadała nieruchomość gruntową 

o powierzchni 6.049 m² na terenie gminy Szadek, działka o nr 12/1, obręb 16, miejscowość Prusinowice 

o wartości 56.192,00 PLN, co zostało uwzględnione w Historycznych Informacjach Finansowych.  

Na Datę Prospektu żadna ze spółek z Grupy, w tym Emitent, nie jest właścicielem ani użytkownikiem 

wieczystym jakichkolwiek nieruchomości gruntowych, w tym w szczególności nieruchomości rolnych 

w rozumieniu Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. 

W Sprawozdaniu Połączonym Pro Forma MSR 2020 sporządzonym zgodnie z MSR Grupa zaprezentowała 

w pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe” między innymi wartość dzierżawionych gruntów wykorzystywanych na 

potrzeby realizacji projektów inwestycyjnych (elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych), które spełniają 

definicję leasingu finansowego zgodnie z MSSF 16. 
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Umowy najmu 

Umowa najmu z dnia 28 listopada 2017 r. 

Na podstawie umowy najmu z dnia 28 listopada 2017 r., zmienionej aneksami nr 1-6 (aneks nr 6 z dnia 

9 listopada 2021 r.), VPL wynajmuje od PAZIM Sp. z o.o. pomieszczenia biurowe o powierzchni: 

(i) w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 30 kwietnia 2021 r. – 533,10 m2, i (ii) w okresie od 1 maja 2021 r. 

do dnia 30 czerwca 2022 r. – 577,04 m2, zlokalizowane w budynku przy placu Rodła 8 w Szczecinie wraz 

z 9 stanowiskami garażowymi (najmowanymi na podstawie odrębnej umowy najmu z 18 grudnia 2017 r.). 

Umowa ta została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Wynajmujący jest uprawniony do wypowiedzenia umowy co do zasady jedynie w przypadkach naruszenia jej 

postanowień przez Spółkę. Umowa nie przewiduje uprawnienia Spółki do wcześniejszego zakończenia okresu 

najmu. W czasie trwania umowy najmu VPL musi stale posiadać polisę ubezpieczeniową na lokal, 

pokrywającą odpowiedzialność cywilną oraz szkody w lokalu oraz budynku spowodowane przez VPL. 

Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 7 czerwca 2018 r., VPL przysługuje prawo pierwszeństwa najmu pozostałych 

lokali, rozumianych jako całość lub część pozostałej powierzchni biurowej nieobjętej wynajmowanym 

lokalem i zlokalizowanej na tym samym piętrze budynku, w którym znajduje się lokal. VPL, poza obciążeniem 

z tytułu czynszu, został również obciążony opłatami eksploatacyjnymi związanymi z używaniem przedmiotu 

najmu. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy najmu VPL zobowiązał się do złożenia kaucji 

gwarancyjnej w wysokości równej dwumiesięcznemu czynszowi i opłacie eksploatacyjnej brutto. 

Umowa najmu z dnia 24 września 2018 r. 

W dniu 24 września 2018 r. została zawarta umowa najmu, na podstawie której VPL wynajmuje od WindClub 

Sp. z o.o. sp.k. powierzchnię biurową w nieruchomości położonej w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 68, 

o powierzchni wynoszącej 1.112,87 m2 wraz z 14 miejscami parkingowymi. Umowa ta została zawarta na czas 

określony 15 lat od daty przekazania przedmiotu najmu. Przedmiot najmu na Datę Prospektu nie został jeszcze 

oddany do użytku. Zarówno wynajmujący, jak i najemca są uprawnieni do wypowiedzenia umowy co do 

zasady jedynie w przypadkach naruszenia jej postanowień przez Spółkę. VPL, poza obciążeniem z tytułu 

czynszu, została również obciążona opłatami eksploatacyjnymi związanymi z używaniem przedmiotu najmu. 

W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy najmu VPL zobowiązała się do złożenia gwarancji 

bankowej albo kaucji gwarancyjnej, w wysokości równej trzymiesięcznemu czynszowi i opłacie 

eksploatacyjnej brutto. 

Umowa podnajmu z dnia 26 lutego 2021 r. 

W dniu 26 lutego 2021 r. doszło do zawarcia umowy podnajmu pomiędzy VPL oraz Gold Display S.A. 

(obecnie: Spółka), na podstawie której VPL oddał część lokalu (1 m2) wraz z urządzeniami przy plac Rodła 8 

w Szczecinie w podnajem na rzecz Spółki. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, lecz nie dłuższy niż 

do końca obowiązywania umowy najmu z dnia 28 listopada 2017 r. zawartej pomiędzy Pazim Sp. z o.o. 

a VPL. Każdej ze stron umowy podnajmu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Spółka została 

obciążona czynszem najmu, przyjmując jako okres rozliczeniowy rok kalendarzowy. 

Inne rzeczowe aktywa trwałe 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa Emitenta posiadała w rzeczowych aktywach trwałych jedenaście instalacji 

fotowoltaicznych o mocy 9,11092 MW, z czego 4,931 MW klasyfikowała jako aktywa przeznaczone do 

sprzedaży (łącznie pięć instalacji fotowoltaicznych). Każda instalacja składa się z następujących komponentów: 

− paneli fotowoltaicznych, inwerterów, systemów alarmowych, rozdzielnicy oraz pozostałej 

infrastruktury elektroenergetycznej klasyfikowanych do maszyn i urządzeń technicznych; 

− budynku stacji transformatorowej, trasy kablowej, konstrukcji stalowej oraz ogrodzenia zaliczanych 

do pozycji budynków i budowli. 
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Środki trwałe w budowie stanowiły nakłady inwestycyjne na rozwój i budowę zarówno farm wiatrowych, jak 

i farm fotowoltaicznych. 

Ochrona środowiska 

Zgodnie z wiedzą Zarządu obecnie nie występują wymogi związane z ochroną środowiska, które mogą mieć 

istotny wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych. Oddziaływanie podmiotu, 

zarówno to stałe, jak i potencjalne, na środowisko jest niewielkie. Procesy prowadzone przez Grupę generują 

zanieczyszczenie głównie w postaci odpadów stałych, z których przeważająca część nie stanowi zagrożenia 

dla środowiska i nadaje się do recyklingu.  

Większość zanieczyszczeń powstałych w związku z realizacją projektów instalacji OZE nie jest związana 

bezpośrednio z działalnością spółek z Grupy, lecz ich podwykonawców. Emisja zanieczyszczeń gazowych 

powstaje na drodze spalania paliw w celach grzewczych, jak i wykorzystania samochodów służbowych. 

Zanieczyszczenia płynne wiążą się z obecnością pracowników i mają charakter komunalny. 

Gdy wymagają tego przepisy prawa, przed rozpoczęciem projektów OZE Emitent uzyskuje stosowne decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Dodatkowo, odpowiednie organy z uwagi na niewielkie i przemijające 

oddziaływanie projektów na środowisko nie stwierdzają konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko przedsięwzięć realizowanych przez Emitenta. 

Ponadto VPL realizuje swoje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jako 

podmiot zarejestrowany w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami pod 

numerem 000043476. 

Koncesje i zezwolenia 

Emitent nie posiada w Dacie Prospektu żadnych koncesji lub licencji. Jednakże spółki z Grupy posiadają 

w Polsce następujące promesy koncesji: 

• Posiadana przez spółkę ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, 

KRS: 0000473490, NIP: 8513171107, promesa koncesji Nr WEE/16803/48472/P/OSZ/2018/BK na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE, posiadającej wyodrębnione wyprowadzenie mocy – 

elektrowni fotowoltaicznej (PVA) o łącznej mocy zainstalowanej 0,99004 MW, zlokalizowanej 

w miejscowości Morzewo, gmina Kaczory, powiat pilski, województwo wielkopolskie, na okres od dnia 

8 maja 2018 r. do dnia 8 maja 2023 r. 

• Posiadana przez spółkę ES Sunfield 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, 

KRS: 0000456545, NIP: 3020001553, promesa koncesji Nr WEE/16802/47468/P/OSZ/2018/BK na 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE, posiadającej wyodrębnione wyprowadzenie mocy – 

elektrowni fotowoltaicznej (PVA) o łącznej mocy zainstalowanej 0,59996 MW, zlokalizowanej na działce 

nr 104 obręb Słupia pod Bralinem, gmina Perzów, powiat kępiński, województwo wielkopolskie, na okres 

od dnia 8 maja 2018 r. do dnia 8 maja 2023 r. 

• Posiadana przez spółkę ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, plac Rodła 8, 70-419 

Szczecin, KRS: 0000473450, NIP: 8513171113, promesa Nr WEE/16912/28363/P/OSZ/2018/BK 

zmiany koncesji Nr WEE/16912/28363/P/OSZ/2018/BK udzielonej decyzją z dnia 27 kwietnia 

2018 r. Nr OSZ.4111.8.12.2018.28363.BK na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji OZE, 

elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,71656 MW w miejscowości Rzechowo Gać działka 25/1 obręb 

0019 Rzechowo Gać, gmina Sypniewo, powiat makowski, województwo mazowieckie, na okres od 

dnia 4 października 2018 r. do dnia 4 października 2023 r. 

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych 

źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji 

OZE, posiadającej wyodrębnione wyprowadzenie mocy, posiadane przed wejściem w życie ww. ustawy 

przez Spółki Zależne wygasły, a Spółki Zależne je posiadające zostały wpisane do rejestru wytwórców 

energii w małej instalacji, co zostało potwierdzone w zawiadomieniach wysłanych do poszczególnych 
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Spółek Zależnych przez Prezesa URE. Na Datę Prospektu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji 

wpisane zostały następujące Spółki Zależne: 

• ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, KRS: 0000473450, 

NIP: 8513171113 – wpis nr MIOZE/URE1272/28363/2021 dotyczący elektrowni fotowoltaicznej 

(PVA) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 0,99 MW, zlokalizowanej w miejscowości Kraśnik 

Koszaliński na działce o nr. ewidencyjnym 153 obręb 36 Kraśnik Koszaliński, gmina Biesiekierz, 

powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie; 

• ES Sunfield 4 Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, KRS: 0000456753, 

NIP: 3020001636 – wpis nr MIOZE/URE1273/30443/2021 dotyczący elektrowni fotowoltaicznej 

(PVA) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 0,63 MW, zlokalizowanej w miejscowości 

Konarzew na działce o nr. ewidencyjnym 279, gmina Piątek, powiat łęczycki, województwo łódzkie; 

• ES Dębica Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, KRS: 0000456543, NIP: 

3020001530 – wpis nr MIOZE/URE1237/39669/2021 dotyczący elektrowni fotowoltaicznej (PVA) 

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 0,9618 MW, zlokalizowanej w miejscowości Dębica na 

działce geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 128/2 obręb Dębica, gmina Rymań, powiat kołobrzeski, 

województwo zachodniopomorskie; 

• ES Jarszewo Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, KRS: 0000456748, 

NIP: 3020001547 – wpis nr MIOZE/URE1208/40695/2021 dotyczący elektrowni fotowoltaicznej 

Zacisze I o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 0,84476 MW, zlokalizowanej w miejscowości 

Mirosławiec na działkach nr 244 i 245, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, województwo 

zachodniopomorskie; 

• ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, KRS: 0000472981, 

NIP: 8513170906 – wpis nr MIOZE/URE1238/39661/2021 dotyczący elektrowni fotowoltaicznej 

Zacisze II o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 0,728 MW, zlokalizowanej w miejscowości 

Mirosławiec na działkach nr 244 i 245, gmina Mirosławiec, powiat wałecki, województwo 

zachodniopomorskie. 

Własność intelektualna  

Spółka z uwagi na charakter, w jakim została nabyta przez Grupę, nie posiada żadnych aktywów stanowiących 

własność intelektualną. Jednakże VPL posiada tego typu aktywa. Zdecydowaną większość aktywów 

niematerialnych posiadanych przez VPL stanowią projekty budowlane, przyłączeniowe i inne plany dotyczące 

warunków technicznych parków wiatrowych i farm fotowoltaicznych. VPL korzysta również 

z oprogramowania służącego do monitorowania stanu i wydajności instalacji OZE.  

Prawa autorskie 

W ramach swojej działalności Grupa tworzy lub nabywa utwory będące przedmiotem praw własności 

intelektualnej, w szczególności projekty budowlane, przyłączeniowe i inne plany dotyczące warunków 

technicznych parków wiatrowych i farm fotowoltaicznych. Grupa nabywa majątkowe prawa autorskie od 

swoich pracowników wytworzone w ramach stosunku pracy lub w ramach współpracy z podmiotami trzecimi, 

które jako podwykonawcy VPL tworzą określone prawa własności intelektualnej.  

Nabycie majątkowych praw autorskich przez Grupę od pracowników następuje w granicach wynikających 

z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron, zgodnie z odpowiednim postanowieniem zawartym 

w umowie o pracę z danym pracownikiem. 

Grupa nabywa również majątkowe prawa autorskie od osób trzecich na podstawie umów przenoszących 

majątkowe prawa autorskie. Zdecydowana większość wyżej wskazanych umów jest zawierana na wzorze 

umowy o prace projektowe, który zawiera postanowienia w zakresie przeniesienia majątkowych praw 

autorskich na polach eksploatacji wskazanych w umowie, zezwolenia na opracowanie utworu oraz 

wykonywanie praw zależnych, wraz z przeniesieniem prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego.  
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Znaki towarowe 

Na Datę Prospektu Grupa korzysta ze znaków towarowych zarejestrowanych i zgłoszonych w Urzędzie 

Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz w urzędach patentowych krajów Beneluksu oraz Ukrainy. 

Zarejestrowane znaki towarowe to znaki słowne i słowno-graficzne dotyczące nazwy Emitenta – Vortex 

Energy.  

W dniu 23 listopada 2021 r. Spółka zawarła umowę z VH Invest AG, na podstawie której nabyła prawa 

ochronne do znaków towarowych słownych oraz słowno-graficznych „Vortex Energy”, a także do z prawa 

ochronnego wynikającego ze zgłoszenia znaku towarowego (o numerze zgłoszenia Z.527876 dokonanego 

22 kwietnia 2021 r.), w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, który na Datę Prospektu nie został 

zarejestrowany. 

Na podstawie ww. umowy Spółka nabyła również autorskie prawa majątkowe do logo stanowiących słowno-

graficzne znaki towarowe, w tym prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Spółka 

złożyła w odpowiednich urzędach patentowych wnioski o dokonanie zmiany podmiotu uprawnionego do praw 

ochronnych na ww. znaki towarowe. Na datę Prospektu Emitent widnieje w Rejestrze Urzędu Patentowego 

RP jako uprawniony z prawa ochronnego znaku słowno-graficznego (nr prawa wyłącznego: R.321141) oraz 

prawa ochronnego znaku towarowego słownego (nr prawa wyłącznego: R. 323489). 

Na Datę Prospektu Grupa nie uzyskała w żadnej jurysdykcji prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również 

na wzór przemysłowy, oraz nie uzyskała patentu na wynalazek. 

Systemy informatyczne 

Na Datę Prospektu VPL korzysta ze standardowych systemów informatycznych i oprogramowania, w tym 

oprogramowania służącego do monitorowania stanu i wydajności instalacji OZE. Na Datę Prospektu VPL nie 

jest uzależniona od jakichkolwiek licencji na systemy informatyczne i oprogramowanie, które można uznać 

za istotne dla jej działalności lub rentowności. Oprogramowanie wykorzystywane w działalności VPL może 

zostać zastąpione dostępnym na warunkach rynkowych oprogramowaniem alternatywnym o zbliżonej 

funkcjonalności. 

Domeny internetowe  

Na Datę Prospektu VPL posiada 11 (jedenaście) zarejestrowanych domen internetowych: 

vortex-energy.pl, vortexenergy.pl, vortex-energy.eu, vortexenergy.eu, vortex-energy.com.pl, vortexenergy.com.pl, 

vortexenergysa.pl, vortexenergysa.com.pl, vortexenergysa.eu, vortexenergysa.com. 

Ubezpieczenia  

Grupa utrzymuje ochronę ubezpieczeniową swoich spółek i ich działalności od zasadniczo wszelkich ryzyk 

istotnych z punktu widzenia branży, w której działa Grupa, i z limitami odpowiedzialności dostępnymi na 

rynku dla spółek z tej branży. 

Na Datę Prospektu spółki z Grupy posiadają następujące polisy ubezpieczeniowe, których okres ochrony jest 

aktywny. 

Polisa ubezpieczeniowa ryzyk budowlanych z 2 listopada 2020 r. 

Drugiego listopada 2020 r. VPL zawarła umowę ubezpieczenia z TUiR Allianz Polska S.A. na okres od 

2 listopada 2020 r. do 30 czerwca 2022 r. Polisa obejmuje inwestora, tj. EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o., 

generalnego wykonawcę, tj. VPL, oraz wszystkich podwykonawców oraz inne strony biorące formalny udział 

w realizacji ubezpieczonego kontraktu. Niniejsza polisa ubezpiecza prace budowlano-montażowe związane 

z budową infrastruktury dla firmy wiatrowej Piotrków Kujawski. Zgodnie z umową limit odpowiedzialności 

zależny jest od rodzaju zaistniałego zdarzenia i wynosić może 1.000.000,00 PLN, 2.000.000,00 PLN, 

3.000.000,00 PLN lub 5.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia danego rodzaju.  
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Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z 16 kwietnia 2021 r.  

VPL zawarła z TUiR Alianz Polska S.A. umowę ubezpieczającą budowę farm wiatrowych i fotowoltaicznych, 

zarządzanie farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi oraz wynajem nieruchomości własnych 

i dzierżawionych na cele biurowe na okres od 12 kwietnia 2021 r. do 11 kwietnia 2022 r. Niniejsza polisa 

zastąpiła poprzednio obowiązującą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, która utraciła ważność 

dnia 11 kwietnia 2021 r. Ubezpieczeni na mocy niniejszej umowy pozostają VPL oraz VPP. Przedmiotem 

ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego (reżim deliktowy i kontraktowy) za 

szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą 

oraz posiadaniem mienia w zakresie szkód rzeczywistych (damnum emergens), jak i utraconych korzyści 

(lucrum cessans). Suma gwarancyjna w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną 

działalnością i posiadanym mieniem wynosi 22.681.000,00 PLN na jeden i 45.362.000,00 PLN na wszystkie 

wypadki ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 

Polisy ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw z 2 czerwca 2021 r. 

Dnia 2 czerwca 2021 r. zawarte zostały trzy analogiczne umowy polisy ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw 

jako kontynuacja polisy. Na mocy niniejszych polis ubezpieczone zostały składniki majątku przedsiębiorstw 

na wypadek takich ryzyk jak m.in. pożar, huragan, powódź. Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o utratę 

zysku spowodowaną szkodą rzeczową w wyniku zmaterializowania się ryzyk objętych ubezpieczeniem. 

Przedmiotowe umowy zostały zawarte z TUiR Alianz Polska S.A., a ubezpieczonymi są odpowiednio 

ES Dębica Sp. z o.o., ES Jarszewo Sp. z o.o. oraz ES Jutrzenka 5 Sp. z.o.o. Wszystkie polisy obejmują okres 

od 11 czerwca 2021 r. do 10 czerwca 2022 r. Limit odpowiedzialności zależny jest od zaistniałych 

okoliczności, a najwyższy ustanowiony został dla przepięcia na skutek pośredniego uderzenia piorunem oraz 

kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu po włamaniu i wynosi 300.000,00 PLN.  

Polisa ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw oraz ubezpieczenia przedsiębiorstw od utraty zysku z 2 sierpnia 

2021 r. 

Podobnie do trzech ww. umów została zawarta z tym samym ubezpieczycielem przez ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. 

Niniejsza umowa, zawarta na okres od 4 sierpnia 2021 r. do 3 sierpnia 2022 r., podobnie jak powyższe 

obejmuje w granicach uzgodnionych sum ubezpieczenia takie ryzyka jak pożar, huragan, powódź. Limit 

ustalony został analogicznie do ww. umów.  

Polisa ubezpieczeniowa Lloyd’s Insurance Company S.A. z 8 kwietnia 2021 r. 

VPL zawarła umowę z ubezpieczycielem Lloyd’s Insurance Company S.A. z siedzibą w Brukseli na okres od 

18 kwietnia 2021 r. do 17 kwietnia 2022 r. Ubezpieczona działalność obejmuje usługowe prowadzenie ksiąg 

rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w Ustawie o rachunkowości z dnia 

29 września 1994 r. Limit sumy ubezpieczenia wynosi 10.000,00 EUR na każde zdarzenie.  

Polisa ubezpieczeniowa Ekstrabiznes z dnia 27.10.2021 r. 

Dnia 27.10.2021 r. VPL zawarła umowę ubezpieczenia elektroniki stacjonarnej obejmującej maszyny 

serwerowe. Jako ubezpieczony został wskazany leasingodawca „Grenkeleasing” Sp. z o.o., który sfinansował 

zakup serwera. Polisa została zawarta na okres od 27.10.2021 r. do 26.10.2022 r. Suma ubezpieczenia wynosi 

65.000,00 PLN.  

Emitent nie posiada na Datę Prospektu żadnych polis ubezpieczeniowych.  

Zdaniem Zarządu zakres ubezpieczenia wynikający z umów ubezpieczenia zawartych na Datę Prospektu jest 

wystarczający i zgodny z praktykami spółek z sektora OZE na polskim rynku. Zarząd nie wyklucza zawarcia 

nowych umów ubezpieczenia z wyższym limitem odpowiedzialności ubezpieczeniowej, niż to wynika z polis 

obowiązujących na Datę Prospektu, o ile zawarcie takich umów ubezpieczenia będzie uznane przez Zarząd za 

zasadne, w szczególności w związku ze zwiększeniem skali działalności Emitenta lub jego spółek zależnych. 
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Postępowania sądowe i administracyjne 

Z wyjątkiem postępowania opisanego poniżej na Datę Prospektu ani przez okres dwunastu miesięcy 

poprzedzających Datę Prospektu, żadna ze spółek z Grupy nie była stroną ani uczestnikiem żadnego 

postępowania administracyjnego (poza postępowaniami prowadzonymi w toku zwykłej działalności), 

sądowego ani arbitrażowego, które ma lub mogło wywrzeć istotny wpływ na sytuację finansową lub 

działalność Emitenta lub Grupy. Emitent nie posiada informacji o jakichkolwiek postępowaniach 

administracyjnych (poza postępowaniami prowadzonymi w toku zwykłej działalności), sądowych lub 

arbitrażowych mogących wystąpić w przyszłości, a które miałyby istotny wpływ na sytuację finansową lub 

działalność Spółki lub Grupy. 

Na Datę Prospektu prowadzone jest jedno postępowanie o istotnej wartości przedmiotu sporu wynoszącej 

361.790,00 PLN. Postępowanie zostało wszczęte na podstawie art. 299 KSH przed Sądem Okręgowym 

w Szczecinie z powództwa EW Polanów Sp. z o.o., KRS: 0000457153, przeciwko byłemu prezesowi zarządu 

spółki ECO ASSET Management Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, od której EW Polanów Sp. z o.o. 

planowała nabyć park wiatrowy. Roszczenie, które jest obecnie dochodzone na podstawie art. 299 KSH, jest 

związane z bezskuteczną egzekucją wierzytelności od ww. spółki, która nie zwróciła EW Polanów Sp. z o.o. 

zaliczki wpłaconej w związku z zawarciem umowy sprzedaży parku wiatrowego, pomimo odstąpienia 

EW Polanów Sp. z o.o. od tej umowy. Ze względu na fakt, że Grupa jest zaangażowana w spór po stronie 

powodowej, a powodem w niniejszej sprawie jest jedna ze spółek celowych Grupy (EW Polanów), nie 

przewiduje się żadnych ewentualnych konsekwencji reputacyjnych, niezależnie od rozstrzygnięcia. 

W postępowaniu przeciwko ww. prezesowi zarządu nie został wydany prawomocny wyrok. 

Dodatkowo 20 stycznia 2022 r. Grupa złożyła dwie skargi do WSA w Warszawie na decyzje UP RP, 

utrzymujące w mocy odmowę decyzji oddalającej sprzeciwy wobec zgłoszenia znaku towarowego 

słowno-graficznego VORTEX Z.507769 Vortex (z pierwszeństwem od 7 grudnia 2019 r. publikacja 

w Biuletynie Urzędu Patentowego nr ZT7/2020, P006 z dnia 17 lutego 2020 r.) 

Pracownicy 

Liczba pracowników i współpracowników Grupy 

W Dacie Prospektu Grupa zatrudniała 51 osób (wszyscy pracownicy, jak i osoby zatrudnione na podstawie 

umów cywilnoprawnych, byli zatrudnieni w VPL). W ocenie Spółki nie jest to znaczna liczba pracowników. 

Spółka i pozostałe spółki zależne emitenta nie zatrudniały żadnych pracowników.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie liczby pracowników i współpracowników na umowach 

cywilnoprawnych na koniec roku 2020, 2019 oraz 2018 w Grupie (tj. w VPL oraz w Spółce, jako że są to 

jedyne spółki w Grupie zatrudniające pracowników, przy czym w Spółce, dla celów administracyjnych, 

zatrudniona jest wyłącznie jedna osoba w wymiarze 1/8 etatu, będąca równocześnie pracownikiem VPL): 

Wg stanu na 

Forma zatrudnienia  

Umowa o pracę  Umowa cywilnoprawna 

zatrudnienie 

ogółem 

w przeliczeniu 

na etat  

w tym 

w pełnym 

wymiarze 

czasu 

pracy 

w tym 

na czas 

określony  

w tym 

z wykształceniem 

wyższym 

zatrudnienie 

ogółem 

w tym umowa 

z własnym 

pracownikiem  

w tym 

umowa 

na czas 

nieokreślony 

koniec 2018 r. 37,35 37 5 37,35 3 1 3 

koniec 2019 r. 38 38 0 38 6 1 4 

koniec 2020 r. 38,75 38 4 38,75 7 1 4 

2021 r. 47 47 7 47 4 1 3 

Datę Prospektu 48,125 48 8 48 4 1 3 
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W poniższej tabeli przedstawiono liczbę pracowników VPL na Datę Prospektu w ramach poszczególnych 

działów i linii biznesowych w Grupie: 

Nazwa działu 
Dział 

Prawny 

Dział 

Księgowości 

Dział 

Marketingu 

i Usług 

Dział 

Realizacji 

Inwestycji 

Dział 

Terenowy 

Dział 

Rozwoju 

Projektów 

Wiatrowych  

Dział 

Rozwoju 

Projektów 

Solarnych 

Dział 

Zarządzania 

Technicznego 

OZE 

Liczba osób 

zatrudnionych 
4 6 4 8 8 7 10 4 

System wynagrodzeń 

Wynagrodzenie pracowników Grupy, jak i osób współpracujących z tą spółką na podstawie umów innych niż 

umowa o pracę, jest określane w indywidulanych umowach.  

Pracownicy są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zasadniczego, określonego w umowie o pracę. 

Niektóre grupy pracowników są uprawnione do premii uzależnionych od wyników pracy.  

Benefity pracownicze 

Grupa oferuje pracownikom oraz osobom współpracującym ze spółkami z Grupy świadczenia pozapłacowe, 

takie jak finansowanie nauki języków obcych (możliwość uczestniczenia w dwóch godzinach tygodniowo 

lekcji języka angielskiego lub niemieckiego), możliwość finansowania studiów podyplomowych, 

dofinansowane do zakupu okularów, dodatkowe dni wolne, finansowanie udziału w wydarzeniach sportowych 

oraz możliwość pracy zdalnej. 

Warunki rozwiązania umów 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

Umowy o pracę zawarte przez Grupę rozwiązywane są zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy. 

Osoby współpracujące z Grupą na innej podstawie prawnej 

Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą (B2B), co do 

zasady, mogą być rozwiązane z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Umowy o dzieło 

określają termin wykonania dzieła i nie przewidują możliwości wypowiedzenia umowy o dzieło. Przewidziana 

jest natomiast możliwość odstąpienia przez spółki z Grupy w przypadku zwłoki w wykonaniu dzieła przez 

wykonawcę, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. 

Postanowienia o zakazie konkurencji 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

Umowy o pracę zawierane przez spółki z Grupy zawierają postanowienia dotyczące zakazu konkurencji 

w trakcie trwania umowy. Spółki z Grupy nie zawierają umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku 

pracy z pracownikami.  

Osoby współpracujące z Grupą na innej podstawie prawnej 

Umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą (B2B) oraz 

umowy o dzieło nie zawierają postanowień o zakazie konkurencji zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu 

stosunku prawnego. 

Zobowiązania z tytułu obowiązkowych świadczeń emerytalnych 

Spółka i spółki zależne nie tworzą rezerw na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia, 

w związku z czym kwota wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta lub inne spółki z Grupy na świadczenia 

emerytalne lub rentowe wynosi 0,00 PLN. 
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Pracownicze Plany Kapitałowe 

Spółki z Grupy zawarły umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi z wybraną instytucją 

finansową i zawarły w imieniu pracowników umowy o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych. 

Udział pracowników Grupy w kapitale zakładowym Spółki 

Na Datę Prospektu w Grupie nie ma żadnych programów motywacyjnych uprawniających pracowników do 

uczestnictwa w kapitale zakładowym Spółki, w tym programów opcyjnych. 

Związki zawodowe i rady pracowników 

Na Datę Prospektu w żadnej ze spółek Grupy nie działają związki zawodowe ani rada pracowników. 



PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 93 

PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

Poniższe omówienie sytuacji operacyjnej i finansowej Grupy oparte jest na Skonsolidowanych Historycznych 

Informacjach Finansowych UoR, które stanowią część Historycznych Informacji Finansowych obrazujących 

informacje finansowe wszystkich spółek z Grupy w latach 2018-2020. Niniejszy rozdział należy analizować 

łącznie z Historycznymi Informacjami Finansowymi oraz innymi informacjami finansowymi zawartymi 

w Prospekcie. Informacje o zasadach rachunkowości stosowanych przy sporządzaniu Historycznych 

Informacji Finansowych, a także założeniach, ocenach i oszacowaniach mających wpływ na stosowanie tych 

zasad rachunkowości zawiera punkt Zasady rachunkowości, założenia, osądy i szacunki poniżej. 

Niektóre informacje przedstawione w niniejszym rozdziale i niektóre informacje przedstawione w innych 

częściach Prospektu nie pochodzą z Historycznych Informacji Finansowych i nie podlegały badaniu ani 

weryfikacji przez biegłego rewidenta. Informacji tych nie należy traktować jako obrazu historycznych lub 

przyszłych wyników działalności, sytuacji finansowej lub perspektyw rozwoju, ani wykorzystywać do 

analizowania działalności Grupy w oderwaniu od Historycznych Informacji Finansowych i pozostałych 

informacji finansowych zawartych w Prospekcie. Spółka uwzględniła je w Prospekcie, ponieważ uważa, że 

mogą być pomocne w ocenie jej działalności. 

Niniejszy rozdział może być uważany za zawierający stwierdzenia dotyczące przyszłości lub mające wpływ 

na przyszłość. Należy zauważyć, że prawdziwość wszelkich stwierdzeń lub wniosków dotyczących 

przyszłości Emitenta lub Grupy będzie uzależniona od wystąpienia okoliczności mogących wywierać 

decydujący wpływ na sytuację finansową, działalność i perspektywy Grupy. Rzeczywiste wydarzenia i wyniki 

działalności Grupy mogą znacząco odbiegać od wyników prezentowanych w stwierdzeniach dotyczących 

zdarzeń przyszłych, będących rezultatem działania czynników opisanych poniżej i w rozdziale Czynniki 

ryzyka. 

Wprowadzenie 

Grupa jest jednym z najbardziej doświadczonych pionierów sektora energetyki odnawialnej w Polsce 

oferującego dostawę kompleksowych usług: usług deweloperskich, usług związanych z organizacją budowy 

instalacji OZE, w tym pełnienie funkcji generalnego wykonawcy oraz usług O&M i AM. Niemal od początku 

istnienia Grupa zdobywała doświadczenia zarówno w zakresie instalacji wiatrowych, jak i fotowoltaicznych. 

Długoletnie doświadczenie Grupy, wypracowane sposoby działania oraz trwałe relacje z podwykonawcami 

oraz dostawcami odróżniają Grupę od wielu podmiotów, które powstały w ciągu ostatnich kilku lat wskutek 

zwiększonego zainteresowania OZE w Polsce. Działalność Grupy w Polsce od początku była skupiona 

wyłącznie na projektach OZE i nie jest to dla Grupy działalność dodatkowa, podporządkowana głównej linii 

biznesowej. 

Emitent został zawiązany w 2020 r., a zakupiony przez Grupę w 2021 r., w Prospekcie przedstawiono historię 

Grupy oraz szerzej grupy kapitałowej należącej do VH Invest, w zakresie, w jakim Grupa przejęła działalność 

na rynku OZE prowadzoną przez spółki spoza Grupy lub istniejące przed powstaniem Grupy, należące do VH 

Invest, a nie historii Spółki. W 2004 roku Heinrich i Till Jeske założyli w Niemczech Vortex Energy 

Deutschland GmbH. W 2006 roku spółka, której następcą prawnym jest VH Invest, podjęła decyzję o wejściu 

na polski rynek energetyki odnawialnej, co poskutkowało powstaniem polskiego oddziału VH Invest 

z siedzibą w Szczecinie. Od tego czasu podmioty zależne w Polsce od VH Invest, a następnie spółki 

wchodzące w skład Grupy zrealizowały łącznie 17 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy prawie 15 MW 

i 11 projektów wiatrowych o łącznej mocy ponad 307 MW. 

W latach zakończonych 31 grudnia 2018, 2019 i 2020 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy wyniosły 

odpowiednio ok. 3.504.000,00 PLN, ok. 8.748.000,00 PLN, i ok. 10.888.000,00 PLN (skumulowany roczny 

wskaźnik wzrostu w latach 2020-2018 wyniósł ok. 211%). Zaś przychody Grupy ze sprzedaży obliczone 

zgodnie z MSR za pierwsze trzy kwartały 2020 oraz 2021 r. wyniosły odpowiednio ok. 4.244.000,00 PLN 

oraz 41.125.000,00 PLN (wzrost o ok. 869%). Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy był związany 
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z prężnym rozwojem rynku farm fotowoltaicznych w Polsce oraz przywróceniem zainteresowania inwestorów 

projektami parków wiatrowych, po długim okresie spadku zainteresowania spowodowanego wejściem w życie 

Ustawy 10H, co pozwoliło Spółce na realizację większej liczby projektów oraz zawieranie umów O&M. 

W tym samym okresie wskaźnik EBITDA Grupy również wzrastał , wynosząc 

odpowiednio: ok. -7.690.000,00 PLN, ok. 492.000,00 PLN, ok. 16.489.000,00 PLN. Wskaźnik EBITDA 

wyliczony na podstawie danych finansowych sporządzonych zgodnie z MSR dla pierwszych trzech kwartałów 

2020 i 2021 r. wyniósł odpowiednio ok. 1.974.000,00 PLN oraz ok. 35.012.000,00 PLN. Zmiana wskaźnika 

EBITDA spowodowana była poprawą wyników Grupy ze sprzedaży oraz osiągnięciem znacznego zysku na 

sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych (w okresie Historycznych Informacji 

Finansowych Grupa sprzedała udziały w 4 spółkach projektowych posiadających farmy fotowoltaiczne 

o łącznej mocy ok. 6 MW oraz w jednej spółce projektowej posiadającej park wiatrowy o mocy ok. 25 MW – 

pierwszy park wiatrowy sprzedany przez Grupę od wejścia w życie Ustawy 10H). W 2021 r. Spółka sprzedała 

kolejne cztery spółki projektowe parków wiatrowych – trzy posiadające projekt parku wiatrowego w rozwoju 

lub w fazie gotowości do budowy i jedną spółkę postawioną w stan likwidacji oraz pięć spółek projektowych 

posiadających farmy fotowoltaiczne. 

Dalsze informacje zawiera rozdział Opis działalności. 

Z uwagi na rozbudowaną strukturę Grupy oraz krótką historię Emitenta, zgodnie z informacjami wskazanymi 

powyżej oraz w rozdziale Wybrane wyniki finansowe, niniejszy rozdział bazuje na analizie Skonsolidowanych 

Historycznych Informacji Finansowych UoR. Dane w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach 

Finansowych UoR obejmują dane wszystkich spółek z Grupy za okres, w którym spółki takie istniały w latach 

2018-2020 i należały do grupy kapitałowej VH Invest. Wyjątkiem od tej zasady jest Emitent, którego dane 

uwzględniono za cały okres istnienia od 2020 r.  

O ile wprost nie zastrzeżono inaczej w treści, wszelkie dane i opisy zamieszczone w niniejszym rozdziale 

Prospektu pochodzą z lub nawiązują do Skonsolidowanych Historycznych Informacji Finansowych UoR, 

które zawierają informacje finansowe Grupy za lata 2018-2020, sporządzone zgodnie z Ustawą 

o rachunkowości albo do Śródrocznych Informacji Finansowych 3Q, które zawierają informacje finansowe 

Grupy za pierwsze trzy kwartały 2020 i 2021 r., sporządzone zgodnie z MSR.  

Kluczowe czynniki i znaczące tendencje wpływające na wyniki działalności Grupy i jej sytuację 

finansową 

Spółka jest zdania, że opisane niżej tendencje oraz czynniki związane ze Spółką i z Grupą w istotny sposób 

wpływały na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy w okresie objętym Historycznymi Informacjami 

Finansowymi oraz w okresie po dniu bilansowym ostatniego sprawozdania finansowego Spółki, tj. po 

31 grudnia 2020 r. Spółka przewiduje, że w przyszłości będą one nadal wywierać znaczący wpływ na wyniki 

działalności i sytuację finansową Grupy. Wśród tendencji charakterystycznych dla Grupy Emitent wyróżnia: 

• Rozwijanie strategii równoczesnego rozwoju Grupy w ramach dwóch segmentów działalności 

(energetyki wiatrowej i solarnej); 

• Inwestycje w wykwalifikowany zespół i skupienie uwagi na trwałości zatrudnienia pracowników 

Grupy; 

• Kontynuowanie projektów farm wiatrowych mimo wejścia w życie Ustawy 10H; 

• Zabezpieczanie wsparcia w ramach systemu aukcji dla przyszłych projektów; 

• Wzrost liczby projektów realizowanych w celu zawarcia umów PPA; 

• Wzrost kosztów materiałów wykorzystywanych przy produkcji podzespołów i budowie projektów 

OZE; 

• Wzrost konkurencyjności w segmencie projektów fotowoltaicznych; 

• Zabezpieczenie finansowania realizacji projektów. 
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Rozwijanie strategii równoczesnego rozwoju Grupy w ramach dwóch segmentów działalności (energetyki 

wiatrowej i solarnej) 

W latach 2018-2021 Grupa kontynuowała swoją działalność, rozwijając obie linie biznesowe, które posiada 

Grupa, tj. w zakresie obsługi projektów farm fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych. Początkowo grupa 

kapitałowa VH Invest była zorientowana na developmencie, budowie i obsłudze parków wiatrowych, jednakże 

od czasu rozwoju jej działalności w Polsce, w szczególności od czasu powstania VPL, grupa kapitałowa VH 

Invest zdecydowała o równoczesnym rozwoju również drugiej linii biznesowej, związanej z realizacją 

projektów fotowoltaicznych. Takie podejście pozwoliło Grupie na dywersyfikację źródeł przychodów, co 

w konsekwencji, w ocenie Grupy korzystnie wpłynęło na wynik finansowy Grupy. Grupa zauważyła, że 

w szczególności w latach 2018-2021 uwzględniających okres, za który sporządzono Historyczne Informacje 

Finansowe, wspomniana dywersyfikacja pozwoliła zapewnić stabilne źródło dochodów z prac związanych 

z projektami fotowoltaicznymi w obliczu znacząco zmniejszonego popytu na parki wiatrowe, w związku 

z wejściem w życie Ustawy 10H. W ocenie Grupy utrzymywanie tej dywersyfikacji wpływa pozytywnie na 

wyniki działalności i sytuację finansową Grupy. W latach 2021-2025 Grupa planuje zrealizować projekty farm 

fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 1.062 MW oraz projekty parków wiatrowych o łącznej mocy ok. 660 MW.  

Inwestycje w wykwalifikowany zespół i skupienie uwagi na trwałości zatrudnienia pracowników Grupy 

Grupa postrzega zespół zatrudniony w VPL za kluczowe aktywo Grupy. Osoby zatrudnione w VPL stanowią 

grono wysoko wykwalifikowanych specjalistów. W związku z powyższym Grupa skupia swoje działania na 

utrzymaniu swoich pracowników jak najdłużej w Grupie. W tym celu Grupa oferuje konkurencyjne 

wynagrodzenia oraz pakiet tzw. benefitów pracowniczych, zgodnie z informacją zawartą w rozdziale Opis 

działalności Emitenta. W 2018 roku Grupa wydała na wynagrodzenia wszystkich pracowników łącznie 

ok. 3.764.000,00 PLN, zaś w 2019 roku było to już 3.962.000,00 PLN, a w 2020 r. ok. 4.650.000,00 PLN, 

przy średniorocznym zatrudnieniu na poziomie odpowiednio ok. 39, 38 i 38 oraz nieznacznym wzroście umów 

cywilnoprawnych zawieranych przez Grupę (dane dostępne w rozdziale Opis działalności).  

Grupa planuje w dalszym ciągu zwiększać wydatki na wynagrodzenia w Grupie, przede wszystkim z uwagi 

na planowane znaczące zwiększenie zatrudnienia w Grupie w latach 2021-2025 związane z ekspansją Grupy 

w zakresie nowych projektów OZE. Grupa postrzega doświadczony zespół jako główny czynnik, który 

umożliwia Grupie realizację założonej w danym roku liczby projektów. Pracownicy Grupy w ostatnich latach 

przygotowali dokumentację, która w latach 2020-2021 umożliwiła pozyskanie wsparcia aukcyjnego dla 36 

parków fotowoltaicznych oraz pięciu projektów parków wiatrowych. Grupa nie jest w stanie ocenić, ile z tych 

projektów uzyskałoby wsparcie w przypadku przygotowywania dokumentacji przez zespół mniej 

doświadczony, jednakże Grupa szacuje, że liczba takich projektów byłaby znacząco niższa. W ocenie Grupy 

utrzymywanie doświadczonego zespołu oraz jego uzupełnianie, a tym samym zwiększanie wydatków na 

wynagrodzenia w Grupie, wpływa pozytywnie na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy. 

Kontynuowanie projektów parków wiatrowych pomimo wejścia w życie Ustawy 10H 

W 2016 roku weszła w życie Ustawa 10H. Zdarzenie to miało silnie negatywny wpływ na rynek deweloperów 

parków wiatrowych. Z powyższych względów wielu deweloperów OZE w tamtym okresie zdecydowało się 

na zawieszenie lub zrezygnowanie z developmentu projektów parków wiatrowych. W Grupie podjęto 

ówcześnie decyzję o dalszym rozwoju planowanych projektów on shore, których development planowano 

w kolejnych latach. W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi przychody Grupy 

związane z O&M oraz realizacją projektów parków wiatrowych w odniesieniu do przychodów związanych 

z O&M oraz realizacją projektów wszystkich instalacji OZE wyniosły ok. 79% (szacunki Spółki 

nieuwzględnione w Historycznych Informacjach Finansowych i niezbadane przez biegłego rewidenta). 

Jednakże podstawowym celem objętej przez Grupę strategii nie było utrzymanie przychodów związanych 

z linią biznesową parków wiatrowych na niezmienionym poziomie, ale utrzymanie w Grupie know-how 

związanego z developmentem i realizacją instalacji wiatrowych, co w ocenie Grupy zostało osiągnięte. 

W latach 2018-2021 żadna ze Spółek z Grupy nie rozwiązała umowy o pracę z żadnym pracownikiem 
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z przyczyn innych niż osiągnięcie wieku emerytalnego oraz względy osobiste, w tym zdrowotne. Grupa 

oczekuje, że utrzymanie pełnego zespołu obsługującego instalacje wiatrowe pozwoli na sprawne zwiększenie 

liczby realizowanych projektów wiatrowych w roku 2021 i następnych latach, w związku z ograniczeniem 

restrykcji ustanowionych w Ustawie 10H, co powinno korzystnie wpłynąć na wyniki działalności i sytuację 

finansową Grupy. Spółka planuje, aby projekty farm wiatrowych realizowane i rozwijane przez Grupę po 

Dacie Prospektu zakładały wykorzystanie turbin wiatrowych o mocy od 4 do 6 MW, zamiast 

wykorzystywanych powszechnie w Polsce dotychczas turbin wiatrowych o mocy ok. 2-3,5 MW. Budowę 

pierwszych w Polsce farm wiatrowych z turbinami o zwiększonych parametrach Grupa planuje rozpocząć 

w drugiej połowie 2022 roku. 

Zabezpieczanie wsparcia w ramach systemu aukcji dla przyszłych projektów 

Strategia Grupy przewiduje udział w aukcjach organizowanych przez URE i zapewnienie wsparcia z tych 

aukcji dla projektów fotowoltaicznych i wiatrowych. W celu umożliwienia realizacji tej strategii Grupa tak 

planuje rozwój projektów, aby w każdym roku jak największa ich liczba mogła wziąć udział w aukcji URE 

w danym roku, bazując na skrupulatnie przygotowanej dokumentacji. W historii Grupy wszystkie projekty 

OZE, dla których występowano o wsparcie w ramach systemu aukcyjnego URE, otrzymały takie wsparcie. 

W ocenie Grupy dążenie do zapewnienia wsparcia aukcyjnego dla wszystkich projektów OZE Grupy, a tym 

samym zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej projektów realizowanych przez Grupę, wpływa pozytywnie 

na wyniki działalności i sytuację finansową Grupy. 

Powyższa strategia Grupy została zrealizowana w 2021 r., w związku z zadowalającymi wynikami aukcji 

organizowanych przez URE w czerwcu tego roku. Grupie udało się pozyskać wsparcie w ramach systemu 

aukcji URE dla 9 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 9 MW oraz dla 2 projektów parków 

wiatrowych o łączne mocy ok. 52 MW, z czego jeden z nich uzyskał najwyższą cenę. Z powyższego wynika 

że znaczna część portfela Grupy jest już na zaawansowanym etapie, tj. zostały rozpoczęte prace budowlane 

lub projekty te znajdują się w fazie bezpośrednio przed rozpoczęciem budowy. Grupa planuje w roku 2022 

rozpocząć budowę projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 67 MW oraz parków wiatrowych 

o łącznej mocy ok. 62 MW.  

Wzrost liczby projektów realizowanych w celu zawarcia umów PPA 

Jak wskazano między innymi w rozdziale Prospektu poświęconym wpływom z Oferty, Grupa planuje 

w przyszłości pozyskiwać oraz realizować projekty OZE, które pozostaną w portfolio Grupy. Zwrot 

z inwestycji z tych projektów nie będzie, jak w przypadku większości dotychczas realizowanych projektów 

Grupy uzależniony od sprzedaży udziałów w spółce projektowej, ale od warunków umów PPA, które Grupa 

będzie zawierać z podmiotami nabywającymi energię. Spółka dostrzega znaczący potencjał w pozyskiwaniu 

przychodów z tytułu posiadania i eksploatacji projektów OZE. Wraz ze zwiększaniem portfolio własnych 

projektów i zawieraniem umów PPA przychody Grupy powinny stać się bardziej stabilne (względem sytuacji, 

w której znacząca cześć przychodów Grupy pochodzi z tytułu sprzedaży udziałów w jednostkach 

podporządkowanych). Jednakże należy pamiętać, że przychody z tytułu umów PPA zawartych przez Grupę 

w kolejnych latach będą silnie związane z cenami energii elektrycznej i świadectw pochodzenia na rynku.  

Grupa zakłada, że część projektów zostanie zrealizowanych w formule PPA. 

Wzrost kosztów materiałów wykorzystywanych przy produkcji podzespołów i budowie projektów OZE 

W okresie bezpośrednio poprzedzającym Datę Prospektu nastąpił wzrost cen komponentów parków 

wiatrowych i farm fotowoltaicznych oraz surowców, z których produkowane są te komponenty, tj. przede 

wszystkim stali, szkła i metali szlachetnych, a także surowców budowlanych, jak beton i cement. W latach 

2020 i 2021 Spółka obserwuje znaczące wzrosty cen surowców (w skali kilkudziesięciu procent rok do roku) 

oraz komponentów (w skali kilkunastu procent rok do roku). Grupa dostrzega możliwość wpływu na wyniki 

działalności i sytuację finansową Grupy w krótkiej perspektywie. Jednakże w średniej i długiej perspektywie 

Grupa zakłada, że warunki umów zawieranych przez Grupę z inwestorami będą uwzględniały te wzrosty 
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i odpowiednio waloryzowały ceny usług i udziałów zbywanych przez Grupę spółek projektowych.  

Wzrost konkurencyjności w segmencie projektów fotowoltaicznych 

W ostatnich latach można zauważyć wzrost liczby firm zajmujących się rozwojem projektów 

fotowoltaicznych. Tendencja ta ma wciąż charakter rosnący i prawdopodobnie będzie się tak kształtować przez 

najbliższe lata. Czynnikiem wyróżniającym Grupę na tle konkurencji jest przede wszystkim jej bogate 

doświadczenie w branży fotowoltaicznej oraz fakt, że rozwój projektów na rynku OZE od początku istnienia 

Grupy był jej główną działalnością. Grupa rozwija projekty in-house, mając zatrudnionych specjalistów 

z zakresu energetyki, elektroenergetyki, konstrukcji budowlanych, planistyki, finansów i prawa. 

Zabezpieczanie finansowania realizacji projektów 

Grupa z wyprzedzeniem planuje, jakie projekty i w jakim czasie będą realizowane oraz stara się na jak 

najwcześniejszym etapie ustalić warunki ich finansowania z uwzględnianiem zapewnienia jak najwyższej 

rentowności konkretnych projektów. W zależności od zainteresowania rynkowego oraz strategii Grupy 

w zakresie danego projektu OZE poszukiwany jest inwestor, bank finansujący inwestycję albo zabezpieczane 

są środki własne Grupy. W ocenie Grupy w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy na rynku podmiotów 

finansujących projekty OZE można zaobserwować następujące tendencje: 

• zwiększająca się otwartość, w szczególności banków, na finansowanie projektów realizowanych 

w formule PPA (Grupa prowadzi obecnie rozmowy i jest w trakcie negocjacji dotyczących warunków 

finansowania bankowego dla takich projektów); 

• zwiększające się zainteresowanie sektora finansowego, w tym przede wszystkim funduszy 

inwestycyjnych branżą OZE; 

• wzmożone zainteresowanie banków finansowaniem projektów OZE, które uzyskały wsparcie 

w ramach systemu aukcyjnego URE. 

Poza opisanymi powyżej tendencjami i czynnikami mającymi, w ocenie Emitenta istotny wpływ na 

działalność Grupy, Spółka zauważa następujące ogólne tendencje rynkowe, które mają i będą mogły mieć 

wpływ na działalność Grupy w perspektywie najbliższych kilku lat:  

• niepewności dotyczące wpływu pandemii SARS-CoV-2 na gospodarkę światową, jak również 

działania podejmowane przez polski rząd;  

• dostępność dotacji rządowych i zachęt wspierających rozwój energetyki OZE oraz możliwe zmiany 

w polityce rządu;  

• koszt kapitału, w tym długoterminowe zadłużenie i finansowanie projektów, dla projektów z zakresu 

energetyki OZE;  

• rozwój innych alternatywnych technologii energetycznych, takich jak energia wodna, energia 

geotermalna i paliwo z biomasy;  

• wahania warunków ekonomicznych i rynkowych, które wpływają na rentowność konwencjonalnych 

i innych odnawialnych źródeł energii, takie jak wzrost lub spadek cen ropy naftowej, gazu i innych 

paliw kopalnych;  

• dostępność korzystnych regulacji dla energetyki słonecznej i wiatrowej w branży elektroenergetycznej 

i szeroko pojętej branży energetycznej, które zachęcają do inwestowania w odnawialne źródła energii;  

• wahania kursów walutowych. 

Opis tych tendencji i czynników został częściowo uwzględniony w rozdziałach Czynniki ryzyka oraz Otoczenie 

rynkowe i regulacyjne. 

Tendencje po dniu 31 grudnia 2020 r. 

W ocenie Grupy po dniu 31 grudnia 2020 r. nie wystąpiły żadne nowe znaczące tendencje w produkcji, 

sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży albo tendencje mające znaczący wpływ na działalność 

i wyniki finansowe Grupy, w stosunku do tendencji obserwowanych w okresie objętym Historycznymi 

Informacjami Finansowymi za lata 2018-2020 (opisanych w niniejszym rozdziale, podrozdziale 
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zatytułowanym Kluczowe czynniki i znaczące tendencje wpływające na wyniki działalności Grupy i jej 

sytuację finansową). Do Daty Prospektu Grupa nie zaobserwowała tendencji, niepewnych elementów, żądań, 

zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na 

perspektywy Emitenta do końca bieżącego roku obrotowego, poza tendencjami i wydarzeniami opisanymi 

w niniejszym rozdziale, w podrozdziałach: Kluczowe czynniki i znaczące tendencje wpływające na wyniki 

działalności Grupy i jej sytuację finansową oraz Najbardziej istotne zdarzenia po dacie bilansowej. 

Najbardziej istotne zdarzenia po dacie bilansowej  

W ocenie Emitenta po dacie dnia bilansowego jego ostatniego sprawozdania finansowego, tj. po dniu 

31 grudnia 2020 r., doszło do kilku wydarzeń o szczególnie istotnym znaczeniu dla Grupy. Do takich zdarzeń 

Emitent zalicza:  

Konwersja pożyczek udzielonych przez VH Invest 

8 czerwca 2021 r. zgromadzenie wspólników VPP podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego 

VPP z 200.000,00 PLN do 1.970.000,00 PLN poprzez utworzenie 3.540 nowych udziałów VPP o wartości 

500,00 PLN każdy. Zgodnie z treścią ww. uchwały wszystkie nowo utworzone udziały VPP zostały objęte 

przez VH Invest, ówcześnie jedynego wspólnika VPP. Objęcie udziałów nastąpiło w zamian za wkłady 

niepieniężne w postaci wierzytelności z tytułu 13 pożyczek zawartych w latach 2015-2021 między VH Invest 

oraz VPP (pożyczkobiorca) oraz z tytułu faktur wystawionych 30 grudnia 2020 r. i 30 kwietnia 2021 r. przez 

VH Invest, na podstawie których VPP było zobowiązane do zapłaty. Wartość wszystkich wymienionych 

w poprzednim zdaniu wierzytelności została określona jako 11.420.141,37 PLN, w związku z czym część 

wartości wkładu niepieniężnego w wysokości 9.650.141,37 PLN została przelana na kapitał zapasowy VPP. 

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało wpisane przez sąd rejestrowy właściwy dla VPP 22 czerwca 

2021 r. 

Split akcji Emitenta 

23 lipca 2021 r. walne zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę o zmianie Statutu polegającej na zmniejszeniu 

wartości nominalnej jednej akcji z 1.000,00 PLN do 1,00 PLN. W związku z powyższym każda Akcja Serii 

A i B posiadana przez VH Invest z dniem zarejestrowania zmiany Statutu, o której mowa w zdaniu 

poprzednim, przez Sąd Rejestrowy została zamieniona na 1.000 akcji o 1000 razy mniejszej wartości 

nominalnej.  

Nabycie udziałów spółek z Grupy przez Emitenta oraz konsolidacja Grupy 

W związku z opisywanymi w rozdziale Wybrane historyczne informacje finansowe procesami 

przekształceniowymi, po dokonaniu konwersji pożyczek na kapitał zakładowy (zgodnie z informacją 

powyżej), zgromadzenie wspólników VPL podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego 

o 500.000,00 (pięćset tysięcy) PLN i zgodzie na objęcie 1.000 (tysiąca) nowych udziałów w tym 

podwyższonym kapitale zakładowym o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 (pięćset tysięcy) PLN przez 

VH Invest w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 3940 (trzech tysięcy dziewięciuset czterdziestu) 

udziałów w VPP o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) PLN każdy, stanowiących 100% wszystkich 

udziałów w VPP. Wartość wszystkich udziałów w VPP została określona jako 3.084.000,00 PLN, w związku 

z czym część wartości wkładu niepieniężnego w wysokości 2.584.000,00 PLN została przelana na kapitał 

zapasowy VPP Niezwłocznie po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego 

w VPL, Walne Zgromadzenie podjęło 23 lipca 2021 r. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze 

100.000,00 (stu tysięcy) PLN do 7.500.000,00 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy) PLN poprzez emisję 

7.400 (siedmiu tysięcy czterystu) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B. Akcje serii B zostały objęte 

w całości za wkład niepieniężny w postaci 2.000 (dwóch tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów w VPL 

o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) PLN, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) PLN, 

stanowiących 100% kapitału zakładowego VPL, których wartość godziwa została ustalona na 219.000.000,00 

(dwieście dziewiętnaście milionów) PLN, która to wartość potwierdzona została w opinii biegłego rewidenta 



PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 99 

sporządzonej na dzień 7 czerwca 2021 r. Wartość stanowiąca różnicę między wartością godziwą udziałów 

w VPL, a wartością nominalną akcji Spółki serii B, tj. 211.600.000,00 (dwieście jedenaście milionów sześćset 

tysięcy) PLN została przelana na kapitał zapasowy Spółki.  

Podjęcie przez walne zgromadzenie Emitenta uchwały o zmianie standardów rachunkowości na MSR 

29 czerwca 2021 r. walne zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę wskazującą, że, w związku z zamiarem 

ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez 

GPW, począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Spółka będzie sporządzać jednostkowe (a w przypadku 

sporządzania przez Spółkę skonsolidowanego sprawozdania finansowego również skonsolidowane) 

sprawozdania finansowe zgodnie z MSR oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie 

rozporządzeń Komisji Europejskiej. Z uwagi na powyższe, wszystkie śródroczne sprawozdania finansowe 

Emitenta oraz śródroczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta sporządzane po dniu powzięcia 

powyższej uchwały będą sporządzane zgodnie z MSR. Zgodnie z MSR zostanie sporządzone również 

jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Emitenta za 2021 r.  

Zawarcie umowy kredytu pomostowego 

W dniu 14 lipca 2021 r. VPL zawarła z Santander Bank Polska S.A. umowę kredytu na kwotę 

22.000.000,00 PLN. Szczegóły dotyczące umowy kredytu zostały opisane w części Prospektu dotyczącej 

działalności Emitenta. Zawarcie umowy spowodowało wzrost zadłużenia VPL z 0,00 PLN do 

22.000.000,00 PLN. 

Zdarzenia nadzwyczajne lub sporadyczne oraz nowe rozwiązania, mające istotny wpływ na dochody 

z działalności operacyjnej Emitenta 

Poza wydarzeniami wymienionymi powyżej w sekcji Najbardziej istotne zdarzenia po dacie bilansowej oraz 

przyszły rozwój Grupy oraz poza Ofertą, której przeprowadzenie planowane jest w IV kwartale 2021 r. i której 

warunki opisano w pozostałych rozdziałach Prospektu, przede wszystkim w rozdziale Warunki oferty, Emitent 

nie odnotował w latach 2018-2021 do Daty Prospektu innych istotnych zdarzeń nadzwyczajnych, które 

miałyby wpływ na działalność Emitenta. Wśród zdarzeń sporadycznych mających wpływ na działalność 

Emitenta należy wymienić aukcje przeprowadzane przez URE, jako że odbywały się one w ostatnich latach 

jeden raz w roku kalendarzowym (również w terminie ogłoszonym z niedługim wyprzedzeniem), a ich rezultat 

wpływa znacząco na atrakcyjność projektów realizowanych przez Grupę. Wynik aukcji pośrednio wpływa na 

liczbę projektów OZE, które Grupa realizuje w danym i kilku kolejnych latach po przeprowadzeniu aukcji. 

Więcej informacji o wpływie systemu aukcyjnego na działalność Emitenta zawarto w rozdziałach Czynniki 

ryzyka, Opis działalności oraz Otoczenie rynkowe i regulacyjne. 

Kluczowe mierniki wyników - wybrane informacje finansowe i wskaźniki operacyjne 

Śródroczne informacje finansowe 

Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje ze skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego 

i innych całkowitych dochodów w Śródrocznych Informacjach Finansowych 3Q sporządzonych zgodnie 

z MSR. 

 
Dane (w PLN) za okres od 1 stycznia do 30 września 

w roku: 

 2020 2021 

Przychody ze sprzedaży  4.224.465,91 41.124.882,85 

Koszty działalności operacyjnej  8.310.994,66 28.857.034,45 

Zysk (strata) ze sprzedaży  -4.066.528,75 12.267.848,40 

Pozostałe przychody operacyjne  2.639.041,66 605.314,55 
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Dane (w PLN) za okres od 1 stycznia do 30 września 

w roku: 

 2020 2021 

Pozostałe koszty operacyjne  5.639,69 187.679,39 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej   -1.433.126,78 12.685.483,56 

Przychody finansowe  896.712,10 777.220,56 

Koszty finansowe  5.803.548,52 1.242.712,90 

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 

podporządkowanych  
3.502.223,13 21.367.371,25 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej  -2.837.740,07 33.587.362,46 

Odpis wartości firmy   13.220,34 - 

Odpis ujemnej wartości firmy   - - 

Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności   

-1.625.865,87 - 

Zysk (strata) brutto   -4.476.826,29 33.587.362,46 

Podatek dochodowy  -396.981,94 5.931.425,06 

Zysk (strata) netto  -4.079.844,35 27.655.937,40 

Zysk (strata) netto na jedną akcję  -0,54 3,69 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży na 

poziomie ok. 4.224.000,00 PLN, natomiast w analogicznym okresie 2021 r. wartość ta 

wyniosła ok. 41.125.000,00 PLN, co wskazuje na wzrost o ok. 874%. Główną przyczyną znacznego wzrostu 

przychodów ze sprzedaży było rozpoczęcie w czwartym kwartale 2020 r. prac budowlanych w ramach 

zawartych w 2020 r. kontraktów budowlanych na budowę instalacji OZE opiewających na wysokie kwoty 

i opisanych w rozdziale Opis działalności Emitenta, podrozdziale Istotne umowy. 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Grupa odnotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 

ok. 4.067.000,00 PLN, natomiast w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. Grupa odnotowała zysk ze 

sprzedaży w wysokości ok. 12.268.000,00 PLN, co stanowiło poprawę wyniku ze sprzedaży 

o ok. 16.335.000,00 PLN. Strata w 2020 r. wynikała w znacznej mierze z faktu budowy instalacji OZE 

w ramach spółek projektowych posiadanych przez Grupę oraz ich późniejszej sprzedaży na różnym etapie 

realizacji. Kwestia ta została szerzej opisana poniżej w części poświęconej wynikom finansowym w latach 

2018-2020. Zaś znacząca poprawa wyniku ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wynikała 

w znacznym stopniu z realizacji prac budowlanych w szerokim zakresie (zwiększenie przychodów). 

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Grupa odnotowała ponadto stratę z działalności gospodarczej 

na poziomie ok 283.800,00 PLN, natomiast w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 r. Grupa odnotowała 

zysk z działalności gospodarczej w wysokości ok. 33.587.000,00 PLN, co stanowiło poprawę wyniku 

z działalności gospodarczej o ok. 36.425.000,00 PLN. Poza wyżej omówionym wynikiem ze sprzedaży 

największy wpływ na wynik z działalności gospodarczej w analizowanych okresach miały przychody i koszty 

finansowe oraz zyski na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek powiązanych. Opis zmian tych 

pozycji, jak również opis pozostałych przychodów oraz kosztów operacyjnych, został zawarty poniżej.  

Strata netto Grupy w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wyniosła ok. 4.080.000,00 PLN, natomiast 

zysk netto Grupy w analogicznym okresie 2021 r. wyniósł ok. 27.656.000,00 PLN. W 2021 r. w związku 

z wystąpieniem zysku brutto stosunkowo istotną pozycją był podatek dochodowy, którego wartość za pierwsze 

trzy kwartały wyniosła ok. 5.931.000,00 PLN (co stanowi ok. 18% zysku brutto Grupy). 
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Wybrane wskaźniki finansowe – Alternatywne Pomiary Wyników 

 Dane za okres od 1 stycznia do 30 września w roku: 

 2020* 2021 

EBITDA (w PLN)   1.973.932,40 35.012.104,03 

EBIT (W PLN)   430.010,13 34.052.854,80 

Marża brutto (w %)  -95,81 29,83 

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA   12,55 -0,09 

Wskaźnik rentowności (w %)  -96,12 67,25 

Wskaźnik bieżącej płynności  1,00 1,87 

Źródło: Spółka – dane niezbadane przez biegłego rewidenta 

*w przypadku przyjmowania do obliczeń danych stanowiących pozycje bilansowe, wartości te odpowiadają danym na 31 grudnia 

2020 r. 

Powyższe wskaźniki zostały obliczone przez Spółkę wyłącznie na podstawie danych zawartych 

w Śródrocznych Informacjach Finansowych 3Q.  

EBITDA 

Wartość EBITDA została obliczona jako suma EBIT Grupy i amortyzacji środków trwałych. EBITDA 

uzupełnia informacje o rentowności Grupy i umożliwia porównanie danych za poszczególne okresy 

z wyłączeniem zmian na rzeczowych aktywach trwałych należących do Grupy. 

EBIT 

Spółka obliczyła EBIT, dodając do zysku netto Grupy, wartość podatków i odsetek, przy czym odsetki 

oznaczają koszty finansowe pomniejszone o przychody finansowe. EBIT obrazuje wyniki Grupy bez 

uwzględnienia obciążeń podatkowych oraz kosztów finansowania, pozwalając odizolować czynniki 

zewnętrzne względem działalności operacyjnej od wyniku Grupy. 

Marża brutto 

Marża brutto została obliczona jako iloraz zysku ze sprzedaży oraz przychodów netto ze sprzedaży Grupy, który 

następnie pomnożono przez 100%. Marża brutto obrazuje udział zysku (straty) brutto ze sprzedaży 

w przychodach ze sprzedaży ogółem. Marża brutto stanowi dodatkową informację o rentowności działalności 

operacyjnej Grupy. 

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA 

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA został obliczony jako iloraz długu netto i EBITDA. Przy czym dług 

netto stanowi suma zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, dłużnych papierów wartościowych i leasingu 

finansowego pomniejszona o wolne środki pieniężne oraz inwestycje krótkoterminowe o zapadalności do 

1 roku. Wskaźnik ten obrazuje skalę zadłużenia Grupy względem jej wyników oraz pozwala wnioskować na 

temat zdolności Grupy do spłaty zadłużenia oraz okresu, w jakim może się to wydarzyć. Wskaźnika tego nie 

należy interpretować w przypadku, gdy przyjmuje on wartość ujemną.  

Wskaźnik rentowności 

Wskaźnik rentowności został obliczony jako iloraz zysku netto Grupy oraz jej przychodów netto ze sprzedaży, 

który następnie został pomnożony przez 100%. Wskaźnik ten pozwala rozpoznać, jaką marżę przynosi dana 

wielkość sprzedaży, a zatem określić rentowność Grupy na sprzedaży netto.  

Wskaźnik bieżącej płynności 

Wskaźnik bieżącej płynności został obliczony jako iloraz aktywów obrotowych Grupy oraz jej zobowiązań 

bieżących. Wskaźnik ten obrazuje ogólną zdolność do regulowania krótkoterminowych zobowiązań Grupy 

poprzez upłynnienie posiadanych aktywów obrotowych (zapasów, należności krótkoterminowych oraz 

inwestycji krótkoterminowych). 
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Przychody ze sprzedaży towarów i usług 

 
Dane (w PLN) za okres od 1 stycznia 

do 30 września w roku: 

Rodzaj działalności  2020 2021 

Usługi budowlane  9.000,00 31.610.678,66 

Usługi zarządzania  1.040.434,79 962.267,77 

Usługi księgowe  26.800,00 32.990,50 

Usługi najmu  89.565,84 47.782,71 

Usługi rozwoju projektów  - - 

Sprzedaż energii elektrycznej, świadectw pochodzenia  2.285.588,44 1.512.592,46 

Sprzedaż towarów  - 61.156,90 

Usługi doradcze  199.138,67 135.553,72 

Usługi pozostałe  593.938,17 1.009,00 

Wycena łączna usług budowlanych i rozwoju projektu  - 6.760.851,13 

Przychody netto ze sprzedaży, razem  4.244.465,91 41.124.882,85 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Powyższa tabela przedstawia przychody Grupy ze sprzedaży z podziałem na poszczególne rodzaje usług 

i towarów, z tytułu sprzedaży których Grupa osiągnęła te przychody. Przychody ze sprzedaży Grupy 

w pierwszych trzech kwartałach w roku 2021 podlegały znacznemu wzrostowi względem analogicznego 

okresu 2020 r., z ok. 4.224.000 PLN do ok. 41.125.000,00 PLN, tj. wzrostowi na poziomie ok. 874%. 

Wszystkie wymienione w poprzednim akapicie usługi można w ocenie Grupy uznać za usługi bezpośrednio 

związane z głównym przedmiotem działalności Grupy, tj. z realizacją projektów OZE. Usługi budowlane oraz 

usługi zarządzania są związane z realizacją projektów na etapie budowy i po jej realizacji, zaś usługi rozwoju 

projektów są najczęściej świadczone na etapie planowania i developmentu projektów. Ponadto usługi 

zarządzania są świadczone w ramach wykonywania zawieranych przez spółki z Grupy z posiadaczami parków 

wiatrowych i farm fotowoltaicznych umów O&M. Udział usług budowlanych w okresie pierwszych trzech 

kwartałów 2020 r. wyniósł ok. 0,2% wszystkich przychodów ze sprzedaży Grupy, natomiast w analogicznym 

okresie 2021 r. wyniósł on aż ok. 76,9% wszystkich przychodów ze sprzedaży Grupy. Tak znaczący wzrost 

wartości usług budowlanych świadczonych przez Grupę w analizowanych okresach spowodowany był między 

innymi kontynuacją realizacji w 2021 r. budowy parku wiatrowego EW Piotrków Kujawski, na realizację 

którego VPL zawarła kontrakt budowlany pod koniec 2020 r., wymieniony w rozdziale Opis działalności 

Emitenta, podrozdziale Istotne umowy. 

Udział usług zarządzania w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wyniósł ok. 24,6% wszystkich przychodów 

ze sprzedaży Grupy, natomiast w analogicznym okresie 2021 r. zmalał on do ok. 2,3% wszystkich 

przychodów ze sprzedaży Grupy. Przy czym wartość nominalna tej pozycji nie zmieniła się znacząco, jako że 

zmalała ona o ok. 8%.  

Przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej/świadectw pochodzenia wynikają z faktu posiadania przez 

Grupę w przedmiotowych okresach instancji OZE, które zostały już przyłączone do sieci energetycznej 

i rozpoczęły produkcję energii, a nie zostały jeszcze zbyte przez Grupę. Udział tego rodzaju przychodów we 

wszystkich przychodach ze sprzedaży Grupy wyniósł w pierwszych trzech kwartałach 2020 i 2021 r. 

odpowiednio: ok. 54% oraz ok. 4%. Jednakże spadek wartości wyłącznie tej pozycji rok do roku 

wyniósł ok. 34%, co w ocenie Spółki mieści się w zakresie fluktuacji w toku normalnej działalności 

i normalnych zmian w liczbie posiadanych projektów OZE. Fluktuacje te są spowodowane liczbą projektów 

OZE, które zostały już przyłączone do sieci energetycznej i które należą do spółek projektowych Grupy. 
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W analizowanych okresach spadek przychodu z tytułu sprzedaży energii elektrycznej/świadectw pochodzenia 

był związany z faktem, że na dzień 30 września 2020 r. spółki z Grupy posiadały 11 farm fotowoltaicznych 

przyłączonych do sieci, z których 5 zostało sprzedanych na początku drugiego kwartału 2021 roku oraz 

1 projekt wiatrowy, który został sprzedany w czwartym kwartale 2020 roku. 

Przyczyną znaczącego wzrostu w 2021 r. w Grupie przychodów z tytułu wyceny łącznej usług budowlanych 

i rozwoju projektu, z 0,00 PLN do ok. 6.761.000,00 PLN, było związanie przez VPL na dzień bilansowy 

kontraktami budowlanym i rozwoju projektu, w toku których zakończenie jest planowane na pierwszą połowę 

2022 r. 

Usługi pozostałe świadczone przez Grupę w pierwszych trzech kwartałach 2020 i 2021 roku to usługi 

świadczone przez Grupę incydentalnie, z czego wynika ich zmienna wartość w rozpatrywanych okresach. 

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 roku, w związku z brakiem możliwości realizacji jednego 

z rozwijanych projektów PV, Grupa sprzedała z zyskiem prawa do umowy dzierżawy gruntu, na którym ta 

inwestycja pierwotnie była planowana, co zostało odnotowane w niniejszej pozycji rachunkowej (w związku 

z czym wartość analizowanej pozycji za pierwsze trzy kwartały 2020 roku względem analogicznego okresu 

2021 roku była ok. 589 razy wyższa).  

Usługi doradcze obejmują w większości usługi współpracy świadczone przez jedną z operacyjnych spółek 

Grupy na rzecz podmiotów powiązanych. Były to usługi o charakterze dodatkowym (doradztwo prawne, 

planistyczne, IT, marketingowe, koordynacja i wsparcie procesów budowlanych). Malejąca wartość tych usług 

w analizowanych okresach śródrocznych 2020 i 2021 roku (spadek o ok. 32%) wynika z faktu, że Grupa 

sukcesywnie redukowała skalę świadczenia takich usług. 

Koszty operacyjne – rodzajowo 

 Dane (w PLN) za okres od 1 stycznia do 30 września w roku: 

 2020 2021 

Koszty działalności operacyjnej w PLN:   8.310.994,66 28.857.034,45 

Amortyzacja  1.543.922,27 959.249,23 

Zużycie materiałów i energii  241.220,49 317.723,44 

Usługi obce  1.911.166,86 21.978.512,75 

Podatki i opłaty  400.342,20 395.002,14 

Wynagrodzenia  3.314.637,07 4.115.947,76 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  655.476,28 745.617,01 

Pozostałe koszty rodzajowe  244.229,49 283.981,82 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  - 61.000,30 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Powyższa tabela przedstawia koszty operacyjne Grupy w układzie rodzajowym. Koszty Grupy z działalności 

operacyjnej pierwszych trzech kwartałach roku 2021 względem roku 2020 podlegały znacznemu wzrostowi, 

z ok. 8.311.000 PLN do ok. 28.857.000,00 PLN, co świadczy o wzroście na poziomie ok. 247%. 

Istotną część kosztów operacyjnych stanowią w Grupie koszty związane z zatrudnieniem zespołu specjalistów 

(koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń). Koszty wynagrodzenia 

w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wyniosły ok. 3.315.000,00 PLN, co stanowi ok. 40% wszystkich 

kosztów działalności operacyjnej Grupy w tym okresie. W analogicznym okresie 2021 r. wyniosły one 

natomiast ok. 4.116.000,00 PLN, co stanowi ok. 14% wszystkich kosztów działalności operacyjnej Grupy 

w tym okresie. 

Koszty usług obcych gwałtownie wzrosły w badanych okresach. W pierwszych trzech kwartałach 2021 r. 
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wyniosły ok. 21.979.000,00 PLN, co stanowi ok. 76% wszystkich kosztów działalności operacyjnej Grupy 

w tym okresie, zaś w analogicznym okresie 2020 r. wyniosły one ok. 1.911.000,00 PLN, co 

stanowi ok. 23% wszystkich kosztów działalności operacyjnej Grupy w tym okresie. Przy czym wzrost 

wartości nominalnej pozycji wzrósł rok do roku o ok. 1050%. Zmiana ta jest powiązana ze związaniem przez 

VPL kontraktem budowlanym na budowę parku wiatrowego EW Piotrków Kujawski, w ramach realizacji 

którego VPL korzysta z licznych podwykonawców (najważniejsze z umów z podwykonawcami zostały 

wymienione w rozdziale Opis działalności Emitenta, podrozdziale Istotne umowy). 

Wyniki poszczególnych segmentów operacyjnych  

Za okres 9 miesięcy zakończony  

30 września 2021 r. 

Sprzedaż projektów 

inwestycyjnych, budowa 

i zarządzanie elektrowniami 

Sprzedaż energii 

elektrycznej 
Pozostałe Razem 

Przychody ogółem segmentu  61.512.979,86* 2.077.257,11 1.047.317,81 64.637.554,78 

Koszty ogółem segmentu  34.699.877,01 1.552.836,11 728.904,26 36.981.617,38 

w tym amortyzacja  - 368.543,56 590.705,68 959.249,23 

Wynik netto segmentu  26.813.102,85 524.421,00 318.413,55 27.655.937,40 

Aktywa segmentu  47.468.817,82 22.672.117,70 20.753.612,41 90.894.547,93 

Zobowiązania segmentu  11.719.954,67 20.886.784,58 21.765.844,33 54.372.583,58 

Za okres 9 miesięcy zakończony  

30 września 2020 r. 

Sprzedaż projektów 

inwestycyjnych, budowa 

i zarządzanie elektrowniami 

Sprzedaż energii 

elektrycznej 
Pozostałe Razem 

Przychody ogółem segmentu  6.265.712,93* 4.356.068,67 2.691.189,60 12.456.667,54 

Koszty ogółem segmentu  8.978.472,84 2.436.053,28 5.121.985,78 16.536.511,89 

w tym amortyzacja  - 999.996,69 543.925,58 1.543.922,27 

Wynik netto segmentu  -2.712.759,90 1.920.015,39 -3.287.099,84 -4.079.844,35 

Aktywa segmentu  18.441.965,18 22.390.010,88 45.518.336,44 86.350.312,51 

Zobowiązania segmentu  4.857.255,83 33.938.275,27 50.363.672,86 89.159.203,96 
Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

*Przychody ogółem segmentu sprzedaż projektów inwestycyjnych i budowa elektrowni wiatrowych uwzględniają zysk (stratę) na 

sprzedaży jednostek podporządkowanych, który jest prezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych 

całkowitych dochodów w pozycji poniżej przychodów ze sprzedaży 

Wynik netto segmentu głównej działalności Grupy, tj. segmentu sprzedaży projektów inwestycyjnych, budowy 

i zarządzania elektrowniami, poprawił się w trzech pierwszych kwartałach 2021 r., względem analogicznego 

okresu 2020 r. o ok. 29.526.000,00 PLN (z ok. 2.713.000,00 straty do ok. 26.813.000,00 PLN zysku). Przy czym 

przychody z tego segmentu działalności w analizowanych okresach wzrosły o ok. 882%, zaś koszty wzrosły 

o ok. 286%. Opisywana zmiana wyniku z niniejszego segmentu wynikała przede wszystkim z faktu sprzedaży 

projektów w 2020 r. głównie w czwartym kwartale tego roku, a także z faktu sprzedaży i budowy parku 

wiatrowego EW Piotrków Kujawski, którego budowa rozpoczęła się w czwartym kwartale 2020 r. 

Wynik netto z segmentu sprzedaży energii elektrycznej zmalał za pierwsze trzy kwartały 2021 r. względem 

analogicznego okresu 2020 r. o ok. 73% z ok. 1.920.000,00 PLN do ok. 524.000,00 PLN). Zmiana wartości 

niniejszej pozycji wynikała z tych samych przyczyn, które wskazano powyżej w części Przychody ze 

sprzedaży towarów i usług w zakresie zmiany wartości przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej 

i świadectw pochodzenia. 

W przypadku pozostałych segmentów działalności Grupa odnotowała poprawę wyniku netto, który wzrósł od 

straty w wysokości ok. 3.287.000,00 PLN do zysku na poziomie ok. 318.000,00 PLN. Wskazany wynik 

uzależniony był w znacznej części od zmiany przychodów i kosztów finansowych Grupy, których dynamikę 

opisano poniżej w osobnej części, a także pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych i przychodów 

z tytułu świadczonych przez Grupę usług najmu i księgowych. 
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Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

 
Dane za okres od 1 stycznia 

do 30 września w roku: 

Pozostałe przychody operacyjne w PLN 2020 2021 

Rozwiązanie rezerw   - 2.500,00 

Sprzedaż środków trwałych   43.591,14 5.278,04 

Zwrot składek ubezpieczeniowych  189.354,94 1.058,00 

Pokrycie ujemnego salda  1.907.400,76 354.125,11 

Rozliczenie dotacji   192.149,07 175.327,11 

Kary, odszkodowania   153.304,93 2.571,96 

Gwarancja ubezpieczeniowa pod kontrakt budowlany  149.152,50 - 

Rozliczenie odpisów na należności  - 22.238,04 

Skorygowany podatek należny z tytułu ulgi na złe długi  - 34.434,19 

Pozostałe przychody operacyjne  4.088,32 7.782,10 

Razem  2.639.041,66 605.314,55 

Pozostałe koszty operacyjne w PLN  2020 2021 

Utworzenie rezerw  - - 

Umorzenie należności, odpisy  - 1.353,00 

Rezerwa na koszty sądowe  - - 

Zaniechane inwestycje   2.907,80 11.481,00 

Wycofanie kar umownych naliczonych kontrahentowi w 2020  r. na podstawie zawartej 

ugody  
- 152.914,00 

Pozostałe koszty operacyjne  2.731,89 21.931,39 

Razem  5.639,69 187.679,39 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Pozostałe przychody operacyjne Grupy w prezentowanych okresach śródrocznych lat 2020 i 2021 cechował 

spadek. W okresie od pierwszych trzech kwartałów 2020  r. Grupa odnotowała pozostałe przychody 

operacyjne w wysokości ok. 2.639.000,00 PLN, natomiast w analogicznym okresie 2021 r. Grupa odnotowała 

pozostałe przychody operacyjne w wysokości jedynie ok. 605.000,00 PLN (spadek w wysokości ok. 77%). 

Wystąpienie znacznego spadku spowodowane było m.in. znacznym zmniejszeniem w zakresie pokrycia 

ujemnego salda. Wartość tej pozycji w pierwszych trzech kwartałach roku 2020 była znacznie większa z uwagi 

na zakończenie budowy i rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w kolejnych realizowanych przez Grupę 

farmach fotowoltaicznych w tym okresie, które następnie zostały sprzedane w drugim kwartale 2021 r. 

Pozostałe koszty operacyjne Grupy uległy natomiast znacznemu względnemu wzrostowi: w pierwszych trzech 

kwartałach 2020  r. wynosiły one ok. 6.000,00 PLN, a w analogicznym okresie 2021 r. ok. 188.000,00 PLN, 

co stanowi wzrost na poziomie ok. 3228%, przy czym wartości nominalne tej pozycji wskazują na jej 

nieznaczny wpływ na wyniki Grupy. Wzrost wartości tej pozycji w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. 

wynikał w głównej mierze z wycofania kar umownych naliczonych kontrahentowi w 2020 r. na bazie zawartej 

z nim pozasądowej ugody w lutym 2021 r. Wycofanie kary umownej nastąpiło wskutek zawarcia 

z kontrahentem ugody pozasądowej. Powyższy spór nie został uwzględniony w rozdziale „Opis działalności”, 

podrozdziale „postępowania sądowe i administracyjne” z uwagi na jego stosunkowo niską wartość 

odzwierciedloną w odpowiedniej pozycji informacji finansowych, o której mowa powyżej, a także ze względu 

na jego prawomocne zakończenie przed Datą Prospektu. 
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Przychody i koszty finansowe 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Przychody finansowe w analizowanych okresach śródrocznych lat 2020 i 2021 cechował nieznaczny spadek: 

w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. przychody finansowe wyniosły ok. 897.000,00 PLN, a 

w analogicznym okresie 2021 r. wyniosły one ok. 777.000,00 PLN, a więc spadek osiągnął poziom ok. 13%. 

Najistotniejszymi pozycjami dla przychodów finansowych w opisywanym śródrocznym okresie dla 2020 r. 

były odsetki od pożyczek w wysokości ok. 839.000,00 PLN (ok. 94% przychodów finansowych w badanym 

okresie śródrocznym), a w roku 2021 różnice kursowe w wysokości ok. 492.000,00 PLN (ok. 63% 

przychodów finansowych w badanym okresie śródrocznym). Znaczący spadek przychodów z tytułu odsetek 

od pożyczek między badanymi okresami śródrocznymi 2020 i 2021 r. wynikał z faktu spłaty znaczącej 

większości pożyczek udzielonych przez jednostki z Grupy innym podmiotom z Grupy. 

Podobnie jak w przypadku przychodów finansowych, koszty finansowe Grupy uzależnione są w szczególności 

od wartości odsetek od pożyczek oraz różnic kursowych. W związku z tym, zależnie od zapotrzebowania 

kapitałowego Grupy i sumy zaciągniętych pożyczek, zmienia się również wartość kosztów finansowych. 

Koszty finansowe Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wyniosły łącznie ok. 5.804.000,00 PLN, 

a w analogicznym okresie 2021 r. ok. 1.243.000,00 PLN. Spadek w tym zakresie wyniósł więc ok. 79%. 

Znaczący spadek kosztów z tytułu odsetek od pożyczek (ok. 66%) wynikał w szczególności z niższej łącznej 

wartości pożyczek zaciągniętych i uruchomionych przez spółki z Grupy w pierwszych trzech kwartałach 

 
Dane za okres od 1 stycznia 

do 30 września w roku: 

Przychody finansowe w PLN 2020 2021 

Odsetki od pożyczek  838.734,29 79.814,52 

Dywidendy i udziały w zyskach  3.355,35 - 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych  - 43.383,71 

Umorzenie odsetek i wierzytelności  39.146,80 162.395,53 

Różnice kursowe, w tym  15.475,66 491.626,80 

– zrealizowane  -3.942,43 -1.831.801,34 

– niezrealizowane  11.533,23 2.323.428,14 

Razem  896.712,10 777.220,56 

Koszty finansowe w PLN  2020 2021 

Odsetki od pożyczek  2.434.657,32 832.919,65 

Korekta odsetek z tytułu wyceny umów leasingu finansowego zgodnie z MSSF 16 22.892,66 12.164,14 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych  - 216,92 

Strata z rozchodu aktywów finansowych   - 

Prowizja od otrzymanej pożyczki od podmiotów niepowiązanych   108.711,93 

Odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych do podmiotów niepowiązanych 11.389,19 - 

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostce, w której Grupa posiada 

zaangażowanie w kapitale  
 - 

Umorzenie wierzytelności pożyczkowej   288.700,26 

Różnice kursowe, w tym  3.334.609,35 - 

– zrealizowane  619.523,73 - 

– niezrealizowane  2.715.085,62 - 

Razem  5.803.548,52 1.242.712,90 
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2021 r. względem analogicznego okresu 2020 r. 

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 r. Grupa dokonała sprzedaży całości posiadanych udziałów 

w siedmiu podmiotach, w związku z czym Grupa odnotowała w tym okresie zysk na sprzedaży całości lub 

części udziałów jednostek podporządkowanych w wysokości ok. 21.367.000,00 PLN (wzrost 

o ok. 510% względem analogicznego okresu w 2020 r.). Tak istotny wzrost w zakresie tej pozycji był 

spowodowany faktem sprzedaży przez Grupę spółek projektowych w 2020 r. głównie w czwartym kwartale 

tego roku, podczas gdy w 2021 r. sprzedawała spółki projektowe również we wcześniejszych miesiącach, co 

pozwoliło na ujęcie tych sprzedaży w analizowanym okresie sprawozdawczym.  

W poniższej tabeli przedstawiono listę spółek projektowych, w których 100% udziałów zostało sprzedanych 

przez Grupę, oraz szczegóły w zakresie zysku na sprzedaży ww. podmiotów na dzień 30 września 2021 r. 

Sprzedaż spółek 
Przychody 

ze sprzedaży 

Wartość księgowa sprzedanych 

udziałów / sprzedanej jednostki 

Wynik 

na sprzedaży 

KWE Sp. z o.o.   22.197.427,80 4.050.892,49 18.146.535,31 

EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji  1.000,00 83.252,81 -82.252,81 

ES Śniatowo Sp. z o.o.   1,00 -656.879,60 656.880,60 

ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o.   1,00 -474.535,00 474.536,00 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o.   1,00 -743.344,14 743.345,14 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o.   1,00 -745.687,32 745.688,32 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o.   1,00 -682.637,69 682.638,69 

Razem  22.198.432,80 831.061,55 21.367.371,25 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Podatek dochodowy 

 
Dane (w PLN) za okres od 1 stycznia 

do 30 września w 2021 r. 

Skonsolidowany wynik finansowy brutto  33.587.362,46 

Podstawa opodatkowania  27.066.231,58 

Podatek dochodowy wg stawki 19%  5.142.584,00 

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku, w tym 

podatek za lata ubiegłe  
- 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat  5.142.584,00 

Odroczony podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat  788.841,06 

– w tym z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych  1.042.386,00 

– w tym z tytułu korekt konsolidacyjnych  -253.544,94 

Podatek dochodowy w rachunku wyników razem  5.931.425,06 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Podstawowa stawka podatkowa w Polsce od dochodu osób prawnych wynosiła w 2021 r. 19% (w przypadku 

niektórych małych podmiotów z Grupy wynosiła ona jednak 9%). Całość obliczonego przez Grupę na dzień 

30 września 2021 r. podatku dochodowego wyniosła ok. 5.931.000,00 PLN. 
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Lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2018, 2019 i 2020 r. 

Poniższa tabela prezentuje wybrane informacje ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat zawartego 

w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR za wskazane okresy. 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

 2018 2019 2020 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:   3.503.837,51 8.748.436,13 10.887.691,46 

Przychody netto ze sprzedaży produktów  3.407.667,75 7.909.018,58 10.866.938,16 

Koszty działalności operacyjnej:   11.691.151,55 13.433.545,83 13.492.115,38 

Zysk (strata) ze sprzedaży  -8.187.314,04 -4.685.109,70 -2.604.423,92 

Pozostałe przychody operacyjne  107.416,78 1.397.470,25 2.771.511,64 

Pozostałe koszty operacyjne  107.917,08 301.796,25 820.718,58 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej   -8.187.814,34 -3.589.435,70 -653.630,86 

Przychody finansowe  1.135.685,29 1.418.038,03  1.171.061,85 

Koszty finansowe  3.084.183,79 2.347.736,44 8.084.923,66 

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 

jednostek podporządkowanych  
- - 16.528.098,89 

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych  26.440,69 26.440,69 13.220,34 

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych - - - 

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności  
-220.891,53 2.883.557,28 -905.878,00 

Zysk (strata) brutto   -10.383.645,06 -1.662.017,52 8.041.507,88 

Podatek dochodowy  -1.130.199,41 -551.330,05 1.843.512,07 

Zysk (strata) netto  -9.253.445,65 -1.110.687,47 6.197.995,81 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

W latach 2018-2020 Grupa odnotowywała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 

odpowiednio ok. 8.188.000,00 PLN, ok. 3.589.000,00 PLN (zmniejszenie straty o ok. 56%) 

oraz ok. 654.000,00 PLN (zmniejszenie straty o ok. 82% rok do roku). 

Strata z działalności operacyjnej Grupy w trzech następujących po sobie latach, tj. w latach 2018-2020, 

wynikała przede wszystkim z faktu sfinansowania przez Grupę rozwoju i budowy licznych projektów OZE 

w związku z uzyskiwaniem przez Grupę niesatysfakcjonujących ofert ich sprzedaży. Portfel ten został 

częściowo sprzedany w 2020, a Grupa odniosła zysk na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 

podporządkowanych w wysokości ok. 16.500.000,00 zł.   

Pozycja „Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych” nie wpływa 

jednak na wynik z działalności operacyjnej Grupy, co w konsekwencji prowadzi do odnotowywania wskutek 

corocznych strat z działalności operacyjnych, mimo możliwości uzyskania przez Grupę znacznego zysku netto 

(taka sytuacja miała miejsce np. w 2020 r.). Jednocześnie Emitent wskazuje, że Grupa prowadząc pozostałą 

działalność, poza sprzedażą projektów OZE, tj. przede wszystkim świadcząc usługi związane z branżą OZE, 

w tym usługi budowlane, usługi O&M, a także sprzedając energię elektryczną, osiąga przychody netto ze 

sprzedaży oraz zrównane z nimi, które konsekwentnie rosły w latach 2018-2020, wynoszą odpowiednio 

3.503.837,51 PLN, 8.748.436,13 PLN (wzrost o ok. 150%) oraz 10.887.691,46 PLN (wzrost o ok. 24%). 

Jednakże całkowity wynik Grupy netto w latach 2018 i 2019 wskazywał stratę ok. 9.253.000,00 PLN 

i 1.111.000,00 PLN, zaś w 2020 r. stanowił zysk w wysokości ok. 6.198.000,00 PLN. Największy wpływ na 
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korzystną zmianę wyniku netto Grupy miał konsekwentnie poprawiający się wynik Grupy z działalności 

operacyjnej oraz zysk o istotnej wartości ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 

podporządkowanych, który Grupa odnotowała w 2020 r. Występowanie straty netto Grupy w latach, 

w których Grupa sprzedała mniej projektów OZE, spowodowało zagregowanie tych strat w pozycji straty z lat 

ubiegłych, co w konsekwencji doprowadziło do odnotowania przez Grupę w latach 2018-2020 ujemnych 

wartości kapitału własnego. Dynamika zmian kapitałów własnych Grupy została opisana poniżej 

w podrozdziale Struktura Finansowania Grupy oraz płynność. 

Wybrane wskaźniki finansowe – Alternatywne Pomiary Wyników 

 Na podstawie danych za pełen rok kalendarzowy 

2018 2019 2020 

EBITDA (w PLN)   -7.689.617,66 491.589,71 16.489.005,09 

EBIT (W PLN)   -8.435.146,56 -732.319,11 14.955.369,69 

Marża brutto (w %)  -233,67 -53,55 -23,92 

Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA   -8,09 171,42 2,15 

Wskaźnik rentowności (w %)  -264,09 -12,70 56,93 

Wskaźnik bieżącej płynności  0,71 1,23 0,96 

Źródło: Spółka – dane niezbadane przez biegłego rewidenta 

Powyższe wskaźniki zostały obliczone przez Spółkę wyłącznie na podstawie danych zawartych 

Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR.  

Definicje oraz metodologia obliczania wskaźników zostały opisane w części niniejszego rozdziału 

poświęconej wybranym wskaźnikom finansowym – alternatywnym pomiarom wyników śródrocznych 

informacji finansowych. 

Przychody ze sprzedaży towarów i usług 

 Dane za rok kalendarzowy 

Rodzaj działalności  2018 2019 2020 

Usługi budowlane  217.800,00 463.800,00 2.868.603,70 

Usługi zarządzania  1.394.596,70 1.684.021,45 1.739.851,91 

Usługi księgowe  34.100,00 24.300,00 36.100,00 

Usługi najmu  226.972,80 156.463,31 128.754,21 

Usługi rozwoju projektów  369.227,38 - 2.263.600,00 

Sprzedaż energii elektrycznej, świadectw pochodzenia  169.755,03 5.885.454,93 2.479.403,70 

Sprzedaż towarów   92.373,75 - - 

Usługi doradcze   774.416,60 519.346,44 312.876,31 

Usługi pozostałe  224.595,25 15.050,00 500.000,00 

Wycena łączna usług budowlanych i rozwoju projektu   - - 558.501,63 

Przychody netto ze sprzedaży, razem  3.503.837,51 8.748.436,13 10.887.691,46 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR; dane w PLN 

Powyższa tabela przedstawia przychody Grupy z działalności operacyjnej z podziałem na poszczególne 

rodzaje usług, z tytułu których Grupa osiągnęła te przychody. Przychody Grupy ze sprzedaży w latach 

2018-2020 stale rosły, a ich wartość wyniosła odpowiednio ok. 3.504.000,00 PLN, ok. 8.748.000,00 PLN 
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(wzrost o ok. 150%) oraz ok. 10.888.000,00 PLN (wzrost o ok. 24%). Do najistotniejszych pozycji 

wpływających na wysokość przychodów ze sprzedaży Grupa zalicza usługi budowlane, usługi zarządzania, 

usługi rozwoju projektów, usługi doradcze oraz sprzedaż energii elektrycznej i świadectw pochodzenia. 

Wszystkie wymienione w poprzednim akapicie usługi można w ocenie Grupy uznać za usługi bezpośrednio 

związane z głównym przedmiotem działalności Grupy, tj. z realizacją projektów OZE. Usługi budowlane oraz 

usługi zarządzania są związane z realizacją projektów na etapie budowy i po jej realizacji, zaś usługi rozwoju 

projektów są najczęściej świadczone na etapie planowania i developmentu projektów. Ponadto usługi 

zarządzania są świadczone w ramach wykonywania zawieranych przez spółki z Grupy z posiadaczami parków 

wiatrowych i farm fotowoltaicznych umów O&M. 

Przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej/świadectw pochodzenia, których udział w przychodach ze 

sprzedaży stanowił w latach 2018-2020 odpowiednio ok. 5%, ok. 67% oraz ok. 23%, wynikają z faktu 

posiadania przez Grupę w przedmiotowych okresach instancji OZE, które zostały już przyłączone do sieci 

energetycznej i rozpoczęły produkcję energii, a nie zostały jeszcze zbyte przez Grupę. Drugim powodem 

powstania w Grupie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej jest zaliczenie do przychodów Grupy 

części przychodów spółki Future Energy Sp. z o.o., której udziały w latach 2018-2020 częściowo należały do 

VPP, a której działalność polega na sprzedaży energii z OZE. Znaczące zmiany tej pozycji w latach 

2018-2020, w tym wzrost o ok. 3367% rok do roku w 2019 r. oraz spadek o ok. 58% rok do roku w 2020 r., 

wynikały ze zwiększonej sprzedaży energii elektrycznej i świadectw pochodzenia przez Future Energy 

Sp. z o.o. w 2019 r. oraz ze sprzedaży tej spółki w trakcie trwania 2020 r. Ponadto znaczący spadek wartości 

tej pozycji w 2020 r. wynikał ze sprzedaży przez Grupę projektów OZE, które były już przyłączone do sieci 

energetycznej.  

Przyczyną powstania w 2020 r. w Grupie przychodów z tytułu wyceny łącznej usług budowlanych i rozwoju 

projektu, w wysokości ok. 559.000,00 PLN, było związanie przez jedną ze spółek Grupy na dzień bilansowy 

kontraktem budowlanym w toku, którego zakończenie jest planowane na pierwszą połowę 2022 r. 

Dodatkowe informacje dotyczące przychodów z poszczególnych segmentów operacyjnych wraz ze 

wskazaniem korespondujących z nimi kosztów oraz wyniku netto segmentu zamieszczono 

w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR w części V Segmenty operacyjne. 

Koszty operacyjne – rodzajowo 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

 2018 2019 2020 

Koszty działalności operacyjnej w PLN:   11.691.151,55 13.433.545,83 13.492.115,38 

Amortyzacja  745.528,90 1.223.908,82 1.533.635,40 

Zużycie materiałów i energii  303.739,08 1.532.562,37 318.532,41 

Usługi obce  5.284.124,38 5.247.937,95 5.206.271,54 

Podatki i opłaty  300.255,68 397.141,24 483.505,40 

Wynagrodzenia  3.763.847,86 3.962.060,11 4.650.388,10 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  804.195,11 763.879,71 873.208,14 

Pozostałe koszty rodzajowe  397.277,43 306.055,63 426.574,39 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów  92.183,11 - - 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Powyższa tabela przedstawia koszty operacyjne Grupy w układzie rodzajowym. Koszty Grupy z działalności 

operacyjnej w latach 2018-2020 stale rosły, a ich wartość wyniosła odpowiednio ok. 11.691.000,00 PLN, 

ok. 13.434.000,00 PLN (wzrost o ok. 15%) oraz ok. 13.492.000,00 PLN (wzrost o ok. 0,4%). 
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Istotną część kosztów operacyjnych stanowią w grupie koszty związane z zatrudnieniem zespołu specjalistów 

(koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń). Nominalnie wartość tych kosztów 

stale rośnie, co jest związane z podwyżkami płac w Grupie, które są spowodowane chęcią oferowania 

konkurencyjnych warunków wynagradzania przez Grupę. Koszty te stanowiły łącznie w latach 2018-2020 

odpowiednio ok. 39%, ok. 35% oraz ok. 41%. 

Koszty usług obcych, które w latach 2018-2020 utrzymywały się na zbliżonym poziomie, oscylując 

w przedziale od 5.200.000,00 PLN do 5.300.000,00 PLN również stanowią istotną część kosztów 

operacyjnych Grupy. Koszty te obejmują przede wszystkim zakup usług profesjonalnych związanych 

z realizacją projektów OZE, tj. przede wszystkim usług projektowych, pomiarowych oraz usług 

podwykonawstwa budowlanego.  

Koszty zużytych materiałów i energii w latach 2018 i 2020 były zbliżone i wynosiły 

odpowiednio ok. 304.000,00 PLN oraz 319.000,00 PLN. Jednakże wartość tego rodzaju kosztów w 2019 r. 

odbiegała od wartości rozpoznanych w pozostałych okresach sprawozdawczych, wynosząc ok. 1.533.000,00 PLN 

(wzrost o ok. 405% względem roku 2018). Ten historyczny wzrost kosztów zużytych materiałów i energii 

w 2019 r. był spowodowany zakupem komponentów do rozbudowy pola transformatorowego nr 4, którego budowa 

była realizowana dla podmiotu spoza Grupy.  

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

Pozostałe przychody operacyjne w PLN 2018 2019 2020 

Rozwiązanie rezerw   - - - 

Sprzedaż środków trwałych   13.495,93 - 43.457,34 

Zwrot składek ubezpieczeniowych  1.430,41 - 189.354,94 

Pokrycie ujemnego salda  46.948,28 913.027,02 1.977.594,44 

Rozliczenie dotacji   43.433,92 163.230,48 250.591,44 

Kary, odszkodowania   - 302.183,54 153.304,93 

Gwarancja ubezpieczeniowa pod kontrakt budowlany  - - 149.152,50 

Pozostałe przychody operacyjne  2.108,24 19.029,21 8.056,05 

Razem 107.416,78 1.397.470,25 2.771.511,64 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

Pozostałe koszty operacyjne w PLN 2018 2019 2020 

Utworzenie rezerw  - - - 

Umorzenie należności, odpisy  20.416,93 12.665,91 532.786,02 

Rezerwa na koszty sądowe  1.017,00 6.100,00 - 

Rezerwa na rozbiórkę instalacji OZE  40.836,80 88.776,44 118.024,44 

Zaniechane inwestycje   35.915,49 35.030,98 54.186,18 

Odszkodowania  - 138.533,54 92.250,00 

Pozostałe koszty operacyjne  9.730,86 20.689,38 23.471,94 

Razem  107.917,08 301.796,25 820.718,58 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Pozostałe przychody operacyjne Grupy w latach 2018-2020 cechowała znaczna dynamika wzrostu. W roku 

2019 wartość tej pozycji wzrosła o ok. 1206% (z ok. 107.000,00 PLN do ok. 1.397.000,00 PLN), zaś 

w 2020 r. o ok. 98% (z ok. 1.397.000,00 PLN do ok. 2.772.000,00 PLN). Wpływ na tak dynamiczny wzrost 

miała przede wszystkim zmiana wartości środków przeznaczanych na pokrycie ujemnego salda. Pozycja ta 

wzrosła w 2019 r. o ok. 1845% (z ok. 47.000,00 PLN do ok. 913.000,00 PLN), a w 2020 r. o ok. 116% 
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(z ok. 913.000,00 PLN do ok 1.978.000,00 PLN). Zmiana ta była spowodowana zakończeniem budowy 

i rozpoczęciem produkcji energii elektrycznej w kolejnych realizowanych przez Grupę farmach 

fotowoltaicznych.  

Wartość pozostałych kosztów operacyjnych Grupy w latach 2018-2020 pozostawała w każdym roku na 

poziomie poniżej 1.000.000,00 PLN. W 2018 r. wyniosła ona ok. 108.000,00 PLN, w 2019 r. 

ok. 302.000,00 PLN (wzrost o ok. 180% rok do roku), a w 2020 r. ok. 821.000,00 PLN (wzrost 

o ok. 172% rok do roku). Wartość pozostałych kosztów operacyjnych Grupy w latach 2018-2020 była 

uzależniona w głównej mierze od występowania zdarzeń jednorazowych, jako że największy wpływ na 

pozostałe koszty operacyjne Grupy miały takie pozycje jak odszkodowania i umorzenia należności.  

Przychody i koszty finansowe 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

Przychody finansowe w PLN 2018 2019 2020 

Otrzymane dywidendy  0,00 14.186,93 3.355,35 

Odsetki od pożyczek udzielonych do podmiotów niepowiązanych  501.314,38 470.795,14 374.810,29 

Odsetki od pożyczek udzielonych do podmiotów powiązanych  630.751,45 663.430,83 559.733,85 

Pozostałe odsetki otrzymane od podmiotów niepowiązanych  3.606,04 14.634,06 114.116,67 

Wycena kredytów i pożyczek metodą SCN  0,00 14.833,71 7.397,91 

Odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek  0,00 0,00 72.500,85 

Umorzenie pożyczek otrzymanych  0,00 0,00 39.146,93 

Różnice kursowe, w tym  13,42 240.157,36 0,00 

– zrealizowane  13,42 387.819,06  0,00 

– niezrealizowane  0,00  -147.661,70  0,00 

Razem  1.135.685,29 1.418.038,03 1.171.061,85 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

Koszty finansowe w PLN 2018 2019 2020 

Odsetki od pożyczek otrzymanych od podmiotów niepowiązanych  649.968,13 679.834,66 957.758,41 

Odsetki od pożyczek otrzymanych do podmiotów powiązanych  785.460,80 1.457.662,39 2.307.240,83 

Strata z rozchodu aktywów finansowych  0,00 0,00 2.516,91 

Prowizja od otrzymanej pożyczki od podmiotów niepowiązanych  0,00 0,00 53.750,00 

Odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych do podmiotów 

niepowiązanych  
0,00 13.477,71 0,00 

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostce, w której Grupa posiada 

zaangażowanie w kapitale  
759.795,29 0,00 0,00 

Wycena kredytów i pożyczek metodą SCN  74.543,24 196.761,68 0,00 

Umorzenie pożyczek do podmiotów niepowiązanych  0,00 0,00 39.146,80 

Różnice kursowe, w tym  814.416,33 0,00 4.724.510,71 

– zrealizowane  213.883,33 0,00 2.017.927,27 

– niezrealizowane  600.533,00 0,00 2.706.583,44 

Razem  3.084.183,79 2.347.736,44 8.084.923,66 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Przychody finansowe w latach 2018-2020 były stabilne i nie obserwowano znaczących zmian tej pozycji. 
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W 2018 r. wartość ta wyniosła ok. 1.136.000,00 PLN, w 2019 r. ok. 1.418.000,00 PLN (wzrost o ok. 25% rok 

do roku), zaś w 2020 r. ok. 1.171.000,00 PLN (spadek o ok. 17% rok do roku). Najistotniejszymi pozycjami 

dla przychodów finansowych były w opisywanym okresie odsetki od pożyczek udzielonych podmiotom 

powiązanym oraz niepowiązanym (spółki z grupy kapitałowej VH Invest niepowiązane bezpośrednio 

z Grupą). W 2019 r. wzrosła też wartość przychodu z tytułu różnic kursowych, co wynikało z faktu, że kurs 

EUR/PLN był w tym okresie dość stabilny, zaś w dniu bilansowym tego roku kurs był niższy niż na początku 

okresu. 

Podobnie jak w przypadku przychodów finansowych, koszty finansowe Grupy uzależnione są w szczególności 

od wartości odsetek od pożyczek. W związku z tym, zależnie od zapotrzebowania kapitałowego Grupy i sumy 

zaciągniętych pożyczek, zmienia się również wartość kosztów finansowych. Koszty finansowe Grupy 

w 2019 r. zmalały o ok. 24% (z ok. 3.084.000,00 PLN do ok. 2.348.000,00 PLN), a w 2020 r. znacząco 

wzrosły, tj. o ok. 244%, z ok. 2.348.000,00 PLN do ok. 8.085.000,00 PLN. Znaczący wzrost wartości kosztów 

finansowych Grupy w 2020 r., poza wzrostem wartości odsetek od otrzymanych pożyczek, która jest wartością 

fluktuującą w normalnym toku działalności Grupy, spowodowany był znaczącymi różnicami kursowymi 

w tym okresie. Kurs EUR/PLN 2 stycznia 2020 r. wynosił 4,2571, zaś 31 grudnia tego samego roku wyniósł 

on 4,61481. Tak istotna zmiana kursu EUR/PLN znalazła odzwierciedlenie w kosztach finansowych Grupy. 

Różnice kursowe stanowiły w 2020 r. ok. 58% wszystkich kosztów finansowych Grupy.  

Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 

W 2020 r. Grupa dokonała sprzedaży wszystkich posiadanych udziałów w sześciu podmiotach, tj.: 

a) EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o., ES Radziejów Sp. z o.o., ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 12 

Sp. z o.o. i ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. – podmioty zależne od VPP konsolidowane metodą pełną, sprzedaż 

100% udziałów w kapitale podstawowym każdej ze spółek, 

b) Future Energy Sp. z o.o. – podmiot współzależny, w którym 50% udziałów posiadała VPP, konsolidowany 

metodą praw własności. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły w zakresie zysku na sprzedaży ww. podmiotów w 2020 r. 

Sprzedaż spółek Przychody ze sprzedaży 

Wartość księgowa 

sprzedanych udziałów / 

sprzedanej jednostki 

Wynik na sprzedaży 

EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o.  5.000,00 -10.457.795,97 10.462.795,97 

ES Radziejów Sp. z o.o.   956.565,00 287.681,56 668.883,44 

ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o.   562.533,00 -1.050.751,72 1.613.284,72 

ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o.   1.687.314,00 -2.289.393,06 3.976.707,06 

ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o.   1.621.451,00 -2.017.823,00 3.639.274,00 

Future Energy Sp. z o.o.   3.290.900,05 7.123.746,33 -3.832.846,28 

Razem  8.123.763,05 -8.404.335,85 16.528.098,90 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR; dane w PLN 

Cena nabycia udziałów wskazana w powyższej tabeli została opłacona jednorazowo po zawarciu umowy 

sprzedaży. Umowy sprzedaży nie przewidują dodatkowych rozliczeń za przedmiot transakcji w szczególności 

płatności warunkowych lub premii za spełnienie warunków w przyszłości. W roku 2018 oraz 2019 Grupa nie 

dokonywała sprzedaży udziałów w podmiotach wchodzących w skład Grupy. W ocenie Grupy pozycja 

dotycząca zysku (straty) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych miała istotny 

                                                      

1 Na podstawie danych udostępnianych przez Narodowy Bank Polski: 

https://rss.nbp[.]pl/kursy/TabRss.aspx?n=2020/a/20a001; https://rss.nbp[.]pl/kursy/TabRss.aspx?n=2020/a/20a255  
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wpływ na wyniki finansowe Grupy w 2020 r. Należy zauważyć, że w 2018 i 2019 r. Grupa nie sprzedawała 

udziałów jednostek podporządkowanych, w związku z czym jej zysk z tego tytułu wynosił w tych latach 

0,00 PLN. Jednocześnie Spółka nie postrzega tego znaczenia jako nadzwyczajnego, ponieważ w normalnym 

toku działalności Grupa sprzedaje udziały spółek projektowych.  

Podatek dochodowy 

 
Dane za rok kalendarzowy w PLN 

2018 2019 2020 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat – 

część bieżąca  
3.347,00 36.339,00 1.321.928,00 

Odroczony podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków 

i strat  
-1.133.546,41 -587.669,05 521.584,07 

Podatek dochodowy w rachunku wyników razem  -1.130.199,41 -551.330,05 1.843.512,07 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Podstawowa stawka podatkowa w Polsce od dochodu osób prawnych wynosiła w latach 2018-2020 19% 

(w przypadku niektórych małych podmiotów z Grupy wynosiła ona 9%). W związku z istnieniem różnic 

przejściowych pomiędzy wartością podatkową a bilansową poszczególnych pozycji aktywów i pasywów 

w latach 2018 i 2019 Grupa skalkulowała odroczony podatek dochodowy, który miał znaczący wpływ na 

łączną wartość podatku dochodowego, który wynosił odpowiednio – 1.130.199,41 PLN oraz -551.390,05. Zaś 

w 2020 r. wartość podatku bieżącego i odroczonego wyniosła 1.843.512,07 PLN. 

Struktura Finansowania Grupy oraz płynność 

Śródroczne informacje finansowe 

PASYWA W PLN 
na dzień 30 września 

2021 r. 2020 r. 

na dzień 30 września 

2021 r. 

Kapitał własny  7.291.079,97 36.521.964,35 

 Kapitał podstawowy  7.500.000,00 7.500.000,00 

 Kapitał zapasowy   18.066.075,40 18.066.075,40 

 Pozostałe kapitały rezerwowe   290.040,00 - 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych   -24.846.096,21 -16.700.048,45 

Zysk (strata) netto  6.281.060,78 27.655.937,40 

Zobowiązania długoterminowe  37.338.564,06 22.886.408,28 

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   301.007,00 1.525.115,00 

 Rezerwy   881.030,51 7.481.960,06 

 Kredyty i pożyczki   35.146.100,71 12.667.929,38 

 Zobowiązania z tytułu leasingu   1.010.425,83 1.211.403,84 

Zobowiązania krótkoterminowe   42.155.248,26 31.486.175,30 

 Zobowiązania z tytułu umów   6.467.069,89 31.030,32 

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   21.362.303,10 15.762.716,36 

 Kredyty i pożyczki   1.624.037,33 6.784.413,71 

 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   75.871,00 2.552.679,00 

 Zobowiązania z tytułu leasingu   461.797,35 323.006,75 
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PASYWA W PLN 
na dzień 30 września 

2021 r. 2020 r. 

na dzień 30 września 

2021 r. 

 Pozostałe zobowiązania   2.494.917,13 362.619,16 

 Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży   3.804.055,03 10.870,01 

 Rozliczenia międzyokresowe   5.865.197,42 5.658.839,99 

SUMA PASYWÓW  86.784.892,28 90.984.547,93 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Kapitały własne 

Kapitał własny Grupy na dzień 30 września 2021 r. wzrósł z ok. 7.291.000,00 PLN na dzień 31 grudnia 2021 r. 

do ok. 36.522.000,00 PLN (wzrost o ok. 401%). Wzrost ten był spowodowany odnotowaniem przez Grupę 

znaczącego zysku zarówno w roku 2020, jak i pierwszych trzech kwartałach 2021 r., co zostało opisane 

w części niniejszego rozdziału poświęconej wynikom z działalności Grupy. Zysk odnotowany przez Grupę 

w 2020 r. pozwolił na zmniejszenie straty z lat ubiegłych z ok. 24.846.000,00 PLN na koniec 2020 r. 

do ok. 16.700.000,00 PLN na dzień 30 września 2021 r. (spadek o ok. 33%).  

Zobowiązania długoterminowe 

Poziom rezerw utrzymywanych przez Grupę znacząco wzrósł na koniec trzeciego kwartału 2021 r. względem 

dnia bilansowego na koniec 2020 r., tj. z ok. 881.000,00 PLN do ok. 7.482.000,00 PLN (wzrost o ok. 749%). 

Wzrost ten jest niemal wyłącznie związany ze sprzedażą spółki KWE Sp. z o.o., w ramach której realizowany 

jest projekt parku wiatrowego, oraz planowanym rozpoczęciem prac budowlanych w ramach tego projektu 

OZE. Na mocy umowy sprzedaży udziałów w KWE Sp. z o.o., na podstawie której VPP nabyła udziały od 

poprzedniego właściciela tej spółki, VPP będzie zobowiązane do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia 

poprzedniemu właścicielowi udziałów w KWE Sp. z o.o. w przypadku rozpoczęcia prac budowlanych 

dotyczących parku wiatrowego, w związku z czym niezbędne było ustanowienie odpowiednich rezerw.  

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Wartość otrzymanych przez Grupę pożyczek i kredytów na 30 września 2021 r. zmalała względem dnia 

bilansowego w 2020 r. z ok. 35.146.000,00 PLN do ok 12.668.000,00 PLN (spadek o ok. 64%). Transfery 

Pożyczki i kredyty otrzymane 31 grudnia 2020 r. 30 września 2021 r. 

Saldo otwarcia  66.878.542,60 35.146.100,71 

Zwiększenia, w tym:  18.098.763,97 14.304.042,94 

Otrzymanie  7.594.459,68 12.982.100,00 

Odsetki  2.450.379,89 666.602,24 

Wycena walutowa   4.394.118,91 - 

Konwersja zobowiązań  3.659.805,49 655.340,70 

Zmniejszenia, w tym:  49.831.205,86 36.782.214,27 

Spłata   45.881.548,13 29.859.751,64 

Aktualizacja wartości  4.685,43 - 

Wycena walutowa  - 256.462,63 

Kompensata z należnościami  896.950,01 - 

Transfery  3.048.022,79 6.666.000,00 

Saldo zamknięcia  35.146.100,71 12.667.929,38 
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w ramach tej pozycji w 2021 r. wynikały przede wszystkim z uruchomienia przez VPL transzy kredytu 

pomostowego w wysokości 12.000.000,00 PLN (w analizowanym okresie 2021 r. Grupa otrzymała pożyczki 

w wysokości ok. 12.982.000,00 PLN – wzrost względem pełnego 2020 r. o ok. 71%) oraz z faktu spłaty 

pożyczek zaciągniętych od innych spółek z Grupy oraz VH Invest (w 2020 r. Grupa spłaciła pożyczki 

w wysokości ok. 29.860.000,00 PLN – spadek względem pełnego 2020 r. o ok. 35%). 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmalała na ostatni dzień trzeciego kwartału 2021 r. względem dnia 

bilansowego w 2020 r. o ok. 25% (z ok. 42.155.000,00 PLN do ok. 31.486.000,00 PLN). Największy wpływ 

na ten spadek miał spadek zobowiązań z tytułu umów (o niecałe 100%) oraz spadek wartości zobowiązań 

z tytułu dostaw i usług (o ok. 26%). Wartość tych pozycji silnie fluktuuje w toku normalnej działalności Grupy 

i jest zależna od liczby i wartości aktualnie zawieranych umów z partnerami biznesowym Grupy, w tym 

w szczególności z dostawcami elementów instalacji OZE oraz podwykonawcami. W toku normalnej 

działalności, w ramach prowadzonej od 2020 roku realizacji projektu parku wiatrowego o mocy 24,50 MW 

Grupa stopniowo wywiązywała się ze zobowiązań kontraktowych z podwykonawcami, co spowodowało 

istotny spadek zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30 września 2021 r. w porównaniu do 31 grudnia 

2020 r. Ponadto, w pierwszym kwartale 2021 Grupa dokonała restrukturyzacji należności i zobowiązań 

z jednostkami powiązanymi spłacając część swoich zobowiązań z tytułu dostaw i usług.  

Znaczny wzrost wartości krótkoterminowych pożyczek i kredytów z ok. 1.624.000,00 PLN 

do ok. 6.784.000,00 PLN (wzrost o ok. 318%) wynikał przede wszystkim z uruchomienia kredytu 

pomostowego i dokonania jego transferu do pozycji zobowiązań krótkoterminowych, w związku z terminem 

jego wymagalności.  

Rozliczenia międzyokresowe 

Inne rozliczenia międzyokresowe 31 grudnia 2020 r. 30 września 2021 r. 

Długoterminowe, w tym:   5.865.197,42 5.658.839,99 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów –  

gwarancja ubezpieczeniowa pod kontrakt budowlany  
- - 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dotacje  5.386.970,50 5.180.613,07 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – sprzedaż udziałów  478.226,92 478.226,92 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Wartość rozliczeń międzyokresowych była na zbliżonym poziomie zarówno w dniu bilansowym 

przypadającym na koniec 2020 r., jak i 30 września 2021 r. (spadek o ok. 4%). Rozliczenia międzyokresowe 

przychodów w zakresie sprzedaży udziałów są związane z zawarciem w 2020 r. warunkowej umowy 

sprzedaży spółek projektowych, której warunki nie ziściły się zarówno na dzień 31 grudnia 2020 r., jak 

i 30 września 2021 r. Rozliczenia międzyokresowe przychodów z dotacji są związane z rozliczaniem 

otrzymanych przez Grupę dotacji przez wynik finansowy zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania 

farm fotowoltaicznych, tj. przez 25 lat. 

Lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2018, 2019 i 2020 r. 

 Dane w dniu bilansowym 

PASYWA w PLN 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Kapitał własny:   -9.439.133,85 -10.552.677,04 -4.358.764,24 

Kapitał zakładowy  700.000,00 700.000,00 800.000,00 

Kapitał zapasowy  17.664.455,53 17.664.455,53 8.815.934,03 

Pozostałe kapitały rezerwowe  290.040,00 290.040,00 290.040,00 
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 Dane w dniu bilansowym 

PASYWA w PLN 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Zysk (strata) z lat ubiegłych  -18.840.183,73 -28.096.485,10 -20.462.734,08 

Zysk (strata) netto  -9.253.445,65 -1.110.687,47 6.197.995,81 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:   80.455.161,83 111.007.269,50 86.814.959,49 

Rezerwy na zobowiązania, w tym:   702.191,41 318.167,90 635.960,34 

Zobowiązania długoterminowe, w tym:   63.347.438,49 92.199.832,72 47.990.227,05 

− Wobec jednostek powiązanych  49.040.380,55 66.519.142,36 35.813.946,67 

− Wobec pozostałych jednostek  14.307.057,94 25.680.690,36 12.176.280,38 

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:   14.034.118,38 13.543.651,73 25.856.504,79 

− Wobec jednostek powiązanych  7.781.539,33 8.112.180,05 11.177.872,76 

− Wobec pozostałych jednostek  6.252.579,05 5.431.471,68 14.678.632,03 

Rozliczenia międzyokresowe  2.371.413,55 4.945.617,15 12.332.267,31 

Pasywa razem  71.016.027,98 100.454.592,46 82.456.195,24 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Kapitały własne 

Wartość kapitałów własnych Grupy w roku 2018 wyniosła ok. -9.439.000,00 PLN, w 2019 r. 

ok. -10.553.000,00 PLN (spadek o ok. 12% – obliczony jako iloraz różnicy powyższych wartości oraz 

wartości bezwzględnej kwoty kapitałów własnych w 2018 r.), a w 2020 r. ok. -4.359.000,00 PLN (wzrost 

o ok. 136% – obliczony jako iloraz różnicy powyższych wartości oraz wartości bezwzględnej kwoty kapitałów 

własnych w 2019 r.). Największy wpływ na zmianę tej wartości miały straty Grupy z lat 2018-2019 oraz zysk 

Grupy z roku 2020. Znalazły one również odzwierciedlenie jako zyski (straty) z lat ubiegłych w okresach 

rozliczeniowych następujących po ich odnotowaniu.  

Na wartość kapitałów własnych Grupy w 2020 r. znaczący wpływ miało również zmniejszenie wartości 

kapitału zapasowego, którego wartość obniżyła się z ok. 17.664.000,00 PLN w 2019 r. 

do ok. 8.816.000,00 PLN w 2020 r. (spadek o ok. 50%). Zmiana wartości kapitałów własnych była 

spowodowana wykonaniem prze VPL uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników VPL z dnia 

29 czerwca 2020 r.2 o pokryciu strat z lat 2017 i 2018 z kapitału zapasowego VPL. W przedmiotowych 

uchwałach postanowiono, że z kapitału zapasowego VPL zostanie pokryta strata z 2017 r. (w części 

niepokrytej) w wysokości 5.048.069,23 PLN oraz strata z 2018 r. w wysokości 3.817.203,15 PLN. Zmiany 

w kapitałach zakładowych Grupy w 2020 r. (wzrost o 100.000,00 PLN) wynikają z dołączenia Emitenta 

(posiadającego ówcześnie kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 PLN) do Skonsolidowanych 

Historycznych Informacji Finansowych UoR w tym okresie sprawozdawczym. 

Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe w PLN 
31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2020 r. 

63.347.438,49 92.199.832,72 47.990.227,05 

 Wobec jednostek powiązanych   49.040.376,38 66.519.142,36 35.813.946,67 

 a/ Kredyty i pożyczki   49.040.376,38 66.519.142,36 35.813.946,67 

 b/ Z tytułu emisji dłużnych pap. wart.   - - - 

                                                      

2 Treść uchwały jest dostępna w przeglądarce dokumentów finansowych prowadzonej przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości: https://ekrs.ms[.]gov[.]pl/rdf/pd/search_df. 
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Zobowiązania długoterminowe w PLN 
31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2020 r. 

63.347.438,49 92.199.832,72 47.990.227,05 

 c/ Inne zobowiązania finansowe   - - - 

 d/ Zobowiązania wekslowe   - - - 

 e/ Inne   - - - 

 Wobec pozostałych jednostek   14.307.062,11 25.680.690,36 12.176.280,38 

 a/ Kredyty i pożyczki   14.285.215,45 25.680.690,36 12.176.280,38 

 b/ Z tytułu emisji dłużnych pap. wart.   - - - 

 c/ Inne zobowiązania finansowe   21.846,66 - - 

 d/ Zobowiązania wekslowe   - - - 

 e/ Inne   - - - 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Wartość zobowiązań długoterminowych Grupy podlegała w latach 2018-2020 znacznym fluktuacjom. 

W 2018 r. wartość ta wyniosła ok. 63.347.000,00 PLN, w 2019 r. wzrosła do ok. 92.200.000,00 PLN (wzrost 

o ok. 46%), zaś w 2020 r. wyniosła ok. 47.990.000,00 PLN (spadek o ok. 48%). Największe znaczenie dla 

wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych w 2019 r. miał wzrost wartości zobowiązań z tytułu 

kredytów i pożyczek od podmiotów powiązanych oraz pozostałych podmiotów. Podobnie istotny spadek 

wartości zobowiązań długoterminowych w 2020 r. spowodowany był przez znaczący spadek wartości 

kredytów i pożyczek od podmiotów powiązanych oraz spadek względem 2019 r. wartości kredytów 

i pożyczek od pozostałych podmiotów do wartości zbliżonej do tej z 2018 r. Zgodnie z informacją 

przedstawioną również w innych częściach Prospektu, wartość kredytów i pożyczek zaciągniętych przez 

Grupę w danym okresie jest uzależniona od liczby i etapu zaawansowania projektów OZE realizowanych 

przez Grupę. Jeżeli Grupa posiada w określonym momencie więcej projektów na etapie bezpośrednio 

poprzedzającym rozpoczęcie budowy lub następującym bezpośrednio po jej rozpoczęciu, zapotrzebowanie 

kapitałowe się zwiększa, a Grupa odnotowuje wyższe wartości zobowiązań długoterminowych. W związku 

z powyższym wartość zobowiązań długookresowych obliczonych w dniu bilansowym w poszczególnych 

latach silnie fluktuowała.  

Struktura zobowiązań długoterminowych ze względu na okres ich wymagalności została opisana 

w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR, w nocie n19 do bilansu. 

Potrzeby pożyczkowe 

Grupa finansuje prowadzoną działalność, korzystając ze środków pieniężnych generowanych z działalności 

operacyjnej, z kapitału własnego oraz z zysku ze sprzedaży udziałów w jednostkach powiązanych. Jednakże 

Grupa pozyskuje dla finansowania projektów OZE również finansowanie zewnętrzne, w tym pożyczki od VH 

Invest oraz kredyty od instytucji kredytowych. Grupa nie przewiduje w ramach prowadzonej w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy od Daty Prospektu wystąpienia potrzeb pożyczkowych skutkujących koniecznością 

zaciągnięcia nowego kredytu lub pożyczki. Jednakże w okresie tym Grupa może korzystać ze środków 

pozyskanych z finansowania pomostowego. 

Zobowiązania krótkoterminowe 

Zobowiązania krótkoterminowe w PLN 
31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 

14.034.118,38 13.543.651,73 25.856.504,79 

 Wobec jednostek powiązanych   7.781.539,33 8.112.180,05 11.177.872,76 

 a/ Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  7.781.539,33 8.112.180,05 11.177.872,76 

– dostawy i usługi do 12 miesięcy   7.781.535,16 8.112.180,05 11.177.872,76 
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Zobowiązania krótkoterminowe w PLN 
31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 31.12.2020 r. 

14.034.118,38 13.543.651,73 25.856.504,79 

– dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy   - - - 

 b/ Inne   4,17 - - 

 Wobec pozostałych jednostek   6.252.679,05 5.431.471,68 14.678.632,03 

 a/ Kredyty i pożyczki   3.478.642,05 1.200.575,13 1.624.037,33 

 b/ Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  - - - 

 c/ Inne zobowiązania finansowe   341.677,62 22.386,30 - 

 d/ Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  2.125.162,32 3.911.137,37 10.480.308,00 

– dostawy i usługi do 12 miesięcy   2.125.162,32 3.911.137,37 10.480.308,00 

– dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy   - - - 

 e/ Zaliczki otrzymane na dostawy   - 3.770,80 - 

 f/ Zobowiązania wekslowe   - - - 

 g/ Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 

świadczeń   
140.452,70 177.351,02 2.506.965,85 

 h/ Z tytułu wynagrodzeń   7.414,82 - - 

 i/ Inne   159.229,54 116.251,06 67.320,85 

Fundusze specjalne  - - - 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Wartość zobowiązań krótkoterminowych w 2018 r. wyniosła ok. 14.034.000,00 PLN, w 2019 r. 

ok. 13.544.000,00 (spadek o ok. 3,5%), zaś w 2020 r. ok. 25.857.000,00 PLN (wzrost o ok. 91% rok do roku). 

Najbardziej istotnymi pozycjami w każdym z opisywanych lat były zobowiązania z tytułu dostaw i usług 

zarówno wobec jednostek powiązanych, jak i wobec pozostałych jednostek. Wartość zobowiązań z tytułu 

dostaw i usług od wszystkich podmiotów stanowiły w latach 2018-2020 odpowiednio ok. 71%, ok. 89% 

oraz ok. 84%. Wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dużej mierze zależy od liczby instalacji OZE, 

które buduje Grupa. Zwiększanie tej wartości jest związane ze zwiększaniem liczby projektów realizowanych 

przez Grupę w latach 2018-2020. Jednakże wartość ta, jako że przedstawia wartość zobowiązań w określonym 

momencie (tj. na dzień bilansowy), a nie za okres, w ocenie Grupy może znacząco fluktuować.  

Zmniejszenie wartości zobowiązań krótkoterminowych Grupy z tytułu kredytów i pożyczek od pozostałych 

podmiotów w 2019 r. była spowodowana spłatą kredytów obrotowych zaciągniętych w 2018 r. na 

sfinansowanie podatku VAT w związku z realizacją budowy trzech farm fotowoltaicznych. Zaś istotny wzrost 

zobowiązań krótkoterminowych z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń w 2020 r. w dużej 

mierze był spowodowany koniecznością uiszczenia podatku dochodowego od zysku osiągniętego w 2020 r. 

(w latach 2018 i 2019 Grupa odnotowała stratę, w związku z czym jej obciążenia z tytułu podatku 

dochodowego były niższe).  

Rozliczenia międzyokresowe 

Inne rozliczenia międzyokresowe w PLN 31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2020 r. 

Długoterminowe, w tym:   2.371.413,55 4.945.617,15 5.865.197,42 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – 

gwarancja ubezpieczeniowa pod kontrakt budowlany 
176.075,85 149.152,50 - 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dotacje 2.195.337,70 4.796.464,65 5.386.970,50 



PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

 

120 Prospekt Vortex Energy S.A. 

Inne rozliczenia międzyokresowe w PLN 31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2020 r. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – sprzedaż 

udziałów  
- - 478.226,92 

Krótkoterminowe, w tym:   - - 6.467.069,89 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – kontrakt 

budowlany  
- - 6.467.069,89 

Razem  2.371.413,55 4.945.617,15 12.332.267,31 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Wartość długoterminowych rozliczeń międzyokresowych Grupy w latach 2018-2020 cechował stały wzrost. 

W 2018 r. wyniosła ona ok. 2.371.000,00 PLN, w 2019 r. ok. 4.946.000,00 PLN (wzrost o ok. 109%), zaś 

w 2020 r. ok. 5.865.000,00 PLN (wzrost o ok. 19% rok do roku). Grupa nie notowała krótkoterminowych 

rozliczeń międzyokresowych w latach 2018-2019, a w 2020 r. odnotowała znaczącą wartość tej pozycji, 

tj. ok. 6.467.000,00 PLN. Zgodnie z informacją zawartą w powyższej tabeli rozliczenia międzyokresowe 

Grupy są związane przede wszystkim bezpośrednio z realizacją projektów OZE w ramach zwykłego toku 

działalności Grupy i związane są z wykonaniem zawieranych przez Grupę umów dofinansowania 

poszczególnych spółek projektowych oraz kontraktów budowlanych. 
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Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Aktywa 

Śródroczne informacje finansowe 

Wartość aktywów w Grupie na dzień bilansowy przypadający 31 grudnia 2020 r. oraz 30 września 2021 r. była 

zbliżona, wynosząc odpowiednio ok. 86.785.000,00 PLN oraz 90.984.547,00 PLN (wzrost o ok. 5%). 

Jednakże Grupa zaobserwowała zmianę w strukturze aktywów. Wartość aktywów obrotowych 

w analizowanych okresach wzrosła o ok. 40% z ok. 42.186.000,00 PLN do ok. 58.998.000,00 PLN, zaś 

wartość aktywów trwałych zmalała o ok. 28% z ok. 44.598.000,00 PLN do ok. 31.897.000,00 PLN. Zmiany 

sumy aktywów wynikały ze zmian w zakresie poszczególnych pozycji, a ich przyczyny w przypadku, gdy 

zmiany te Spółka uznała za istotne, zostały opisane w częściach niniejszego punktu poświęconych 

poszczególnym pozycjom aktywów. W związku z powyższymi zmianami wartości aktywów obrotowych oraz 

trwałych znacząco wzrósł udział aktywów obrotowych w sumie bilansowej (z ok. 49% do ok. 65%). Wśród 

najistotniejszych pozycji aktywów trwałych Spółka wyróżnia rzeczowe aktywa oraz udzielone pożyczki, zaś 

wśród aktywów obrotowych należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, środki pieniężne 

i ich ekwiwalenty oraz aktywa przeznaczone do sprzedaży.  

AKTYWA W PLN na dzień 30 września 2021 r. na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Aktywa trwałe  31.896.596,49 44.598.401,40 

 Wartości niematerialne i prawne   16.200,00 36.061,32 

 Rzeczowe aktywa trwałe   22.873.432,84 22.503.210,95 

 Wartość firmy   - - 

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych - - 

 Pozostałe aktywa   5.749.457,77 2.084.213,12 

 Pozostałe aktywa finansowe   - - 

 Udzielone pożyczki   248.990,34 17.389.645,04 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.830.985,31 2.395.164,38 

 Rozliczenia międzyokresowe   177.530,23 190.106,59 

Aktywa obrotowe  58.997.951,44 42.186.490,88 

 Zapasy   612.878,65 2.873.955,70 

 Aktywa z tytułu umów    - - 

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  20.021.235,90 7.494.533,42 

 Należności z tytułu podatku dochodowego   - - 

 Udzielone pożyczki krótkoterminowe   - - 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   23.983.716,99 13.467.986,22 

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży   10.666.579,50 17.970.543,14 

 Rozliczenia międzyokresowe   3.713.540,40 379.472,40 

AKTYWA RAZEM  90.984.547,93 86.784.892,28 
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Rzeczowe aktywa trwałe 

 Grunty 

Budynki, lokale 

i obiekty inż. 

lądowej i wodnej 

Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Środki trwałe 

w budowie 

Zaliczki 

na środki 

trwałe 

w budowie 

Razem 

1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. 

Wartość początkowa 2.424.740,79 6.860.559,85 9.742.361,84 1.393.440,04 109.832,78 15.101.560,76 - 35.632.496,05 

Zwiększenia - - 36.738,55 37.910,00 - 8.445.664,68 - 8.520.313,23 

Zmniejszenia - - - -189.398,65 - - - -189.398,65 

Transfery - 5.437.459,12 9.002.626,28 - - -14.440.085,40 - - 

Reklasyfikacja 

na aktywa 

przeznaczone 

do sprzedaży 

-

1.201.133,71 
-5.475.932,00 -9.064.867,27 - - -1.729.387,53 - 

-

17.471.320,51 

Saldo zamknięcia 1.223.607,07 6.822.086,97 9.716.859,39 1.241.951,39 109.832,78 7.377.752,51 - 26.492.090,12 

Umorzenie 79.761,40 1.012.898,31 723.606,63 917.294,86 84.101,29 - - 2.817.662,48 

Zwiększenia 110.422,85 720.492,52 543.885,83 231.420,75 10.469,07 - - 1.616.691,01 

Zmniejszenia: - - - -154.078,99 - - - -154.078,99 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja na 

aktywa przeznaczone 

do sprzedaży 

- -109.096,51 -182.298,83 - - - - -291.395,34 

Saldo zamknięcia 190.184,24 1.624.294,32 1.085.193,62 994.636,62 94.570,36 - - 3.988.879,17 

Wartość netto 1.033.422,83 5.197.792,65 8.631.665,77 247.314,77 15.262,42 7.377.752,51 - 22.503.210,95 

1 stycznia – 30 września 2021 r. 

Wartość początkowa 1.223.607,07 6.822.086,97 9.716.859,39 1.241.951,39 109.832,78 7.377.752,51 - 26.492.090,12 

Zwiększenia 17.044,45 - 193.191,79 430.908,22 - 11.574.234,49 - 12.215.378,95 

Zmniejszenia - - - - - -285.042,26 - -285.042,26 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja na 

aktywa przeznaczone 

do sprzedaży 

- - - -  -10.625.715,04 - 
-

10.625.715,04 

Saldo zamknięcia 1.240.651,52 6.822.086,97 9.910.051,18 1.672.859,61 109.832,78 8.041.229,70 - 27.796.711,77 
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 Grunty 

Budynki, lokale 

i obiekty inż. 

lądowej i wodnej 

Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Środki trwałe 

w budowie 

Zaliczki 

na środki 

trwałe 

w budowie 

Razem 

Umorzenie 190.184,24 1.624.294,32 1.085.193,62 994.636,62 94.570,36 - - 3.988.879,17 

Zwiększenia 34.254,37 520.739,72 286.487,36 86.791,68 6.126,63 -  934.399,76 

Zmniejszenia:         

 - - - - - - - - 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja na 

aktywa przeznaczone 

do sprzedaży 

- - - - - - - - 

Saldo zamknięcia 224.438,61 2.145.034,04 1.371.680,98 1.081.428,30 100.696,99 - - 4.923.278,93 

Wartość netto 1.016.212,91 4.677.052,93 8.538.370,20 591.431,31 9.135,79 8.041.229,70 - 22.873.432,84 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Dla obu analizowanych okresów obrachunkowych zwiększenia pozycji środków trwałych w budowie 

stanowią nakłady inwestycyjne na budowę projektów OZE, natomiast transfery stanowią kwoty zakończonych 

inwestycji, tj. inwestycji, których składniki zostały przeksięgowane do innych pozycji rzeczowych aktywów 

trwałych. Ponadto w 2020 r. zmniejszenia wartości brutto i umorzenia związane są ze sprzedażą czterech 

spółek celowych. Zaś w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. dokonano reklasyfikacji na aktywa 

przeznaczone do sprzedaży środków trwałych w budowie o znacznej wysokości. Związane jest to z faktem 

planów zbycia realizowanych przez Grupę projektów farm fotowoltaicznych oraz parków wiatrowych, które 

prawdopodobnie zostaną zbyte w czwartym kwartale 2021 r. oraz pierwszym kwartale 2022 roku.  

Wartość rzeczowych aktywów trwałych na dzień bilansowy 2020 r. wynosiła ok. 22.503.000,00 PLN, była 

zbliżona do wartości dniu bilansowym przypadającym 30 września 2021 r. (ok. 22.873.000,00 PLN). 

W analizowanym okresie wzrost wartości netto rzeczowych aktywów trwałych wyniósł ok. 2%. Największy 

wpływ na wystąpienie tego wzrostu miały zmiany w zakresie następujących pozycji: budynki, lokale i obiekty 

inż. lądowej i wodnej (spadek o ok. 10% z ok. 5.198.000,00 PLN do ok. 4.677.000,00 PLN) oraz środki trwałe 

w budowie (wzrost o ok. 9% z ok. 7.378.000,00 PLN do ok. 8.041.000,00 PLN). Spółka przyjmuje, że 

fluktuacja wartości netto rzeczowych aktywów trwałych na poziomie kilku lub kilkunastu procent w okresie 

kilku kwartałów jest zjawiskiem występującym w normalnym toku działalności i wynika przede wszystkim 

od etapu, na którym są realizowane w danym okresie projekty OZE, oraz od liczby i mocy sprzedawanych 

przez Grupę instalacji.  

Wartość gruntów wskazana w powyższej tabeli uwzględnia pozycje użytkowane przez Grupę na podstawie 

umów najmu i dzierżawy, które spełniają definicję leasingu finansowego, księgowane zgodnie z MSR. Jak 

wskazano w pozostałych częściach prospektu, na Datę Prospektu spółki z Grupy nie posiadają nieruchomości. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wyceny bieżącej wartości netto, w szczególności w zakresie zasad 

wyceny aktywów w ramach poszczególnych projektów OZE, zawarto w Śródrocznych Informacjach 

Finansowych 3Q. 

Należności długo- oraz krótkoterminowe 

Wartość udzielonych przez Grupę pożyczek krótkoterminowych zarówno na koniec 2020 r., jak i na 

30 września 2021 r. była poniżej 1.000.000,00 PLN, jako że w toku normalnej działalności spółki z Grupy 
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sporadycznie udzielają pożyczek krótkoterminowych. Ostatnia z takich istniejących pożyczek została spłacona 

w 2021 r., w związku z czym wartość tej pozycji w 2021 r. wynosiła 0,00 PLN.  

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Grupa zaobserwowała znaczący spadek wartości udzielonych pożyczek długoterminowych 

z ok. 17.390.000,00 PLN na koniec 2020 r. do ok. 249.000,00 PLN na 30 września 2021 r. (spadek 

o ok. 99%). Tak znaczący spadek wynikał zarówno z niskiego salda otwarcia tej pozycji w 2021 r., jak 

i stosunkowo niewielkiej liczby zwiększeń. Niski poziom zwiększeń był spowodowany ograniczeniem 

w ostatnich latach, w tym w 2021 r., liczby pożyczek udzielanych do spółek projektowych, co jest możliwe 

dzięki sprzedaży spółek projektowych na etapie przed rozpoczęciem budowy projektu OZE, podczas którego 

spółki projektowe mają znacznie większe potrzeby kapitałowe, które historycznie były zaspokajane m.in. 

poprzez udzielanie pożyczek przez inne spółki z Grupy. Stosunkowo wysokie wartości spłat pożyczek w latach 

2020 oraz 2021 wynikają z faktu, że podczas sprzedaży spółek projektowych jednocześnie spłacane są 

pożyczki udzielone takiej spółce projektowej przez inne spółki z Grupy, w związku z czym sprzedaż spółki 

projektowej przez Grupę często powoduje znaczący wzrost spłaty udzielonych przez Grupę pożyczek.  

Zapasy 

Pozycje zapasów w PLN 31 grudnia 2020 r. 30 września 2021 r. 

Materiały  11.949,25 8.903,90 

Półprodukty i produkty w toku - - 

Produkty  - - 

Towary (świadectwa pochodzenia)  1.072,65 1.115,27 

Zaliczki na dostawy 2.860.933,80 602.859,48 

Zapasy ogółem, w tym:  2.873.955,70 612.878,65 

odpisy aktualizujące wartość zapasów, razem - - 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Grupa na dzień 30 września 2021 r. odnotowała duży spadek wartości zapasów względem wartości tej pozycji 

w dniu bilansowym w 2020 r. Nominalny spadek zapasów wyniósł ok. 2.261.000,00 PLN, co stanowiło 

ok. 79% wartości zapasów na koniec 2020 r. Jedyną pozycją mającą istotny wpływ na wystąpienie tego spadku 

Udzielone pożyczki długoterminowe (w PLN) 30 września 2021 r. 31 grudnia 2020 r. 

Saldo otwarcia  17.389.645,04 30.627.157,64 

Zwiększenia, w tym:  80.038,60 6.718.228,92 

Nabycie/Udzielenie  400,00 4.792.209,78 

Naliczenie/kapitalizacja odsetek  26.244,10 2.763,10 

Wycena walutowa  - 948.583,79 

Aktualizacja wartości   53.394,50 955.913,65 

Transfery  - 18.758,60 

Zmniejszenia, w tym:  17.220.693,30 19.955.741,52 

Sprzedaż/Spłata   17.100.001,85 19.991.150,26 

Wycena walutowa  108.451,05 -35.408,74 

Aktualizacja wartości  - - 

Transfery na krótkoterminowe  - - 

Inne  12.240,40 - 

Saldo zamknięcia  248.990,34 17.389.645,04 
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były zaliczki na dostawy, których wartość zmalała z ok. 2.861.000,00 PLN do ok. 603.000,00 PLN (spadek 

o ok. 79%). Emitent wskazuje, że wartość zaliczek na dostawy jest wartością silnie zmienną, w związku z tym 

mierzona na dany dzień wykazuje w różnych okresach istotne zmiany zależne od poziomu zaawansowania 

realizowanych przez Grupę projektów OZE. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów posiadanych przez Grupę w dniu 30 września 2021 r. 

(ok. 23.984.000,00 PLN) była o ok. 78% wyższa od wartości tej samej pozycji na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Wzrost wartości opisywanej pozycji wynikał z wpływów w związku z realizowaną budową parku wiatrowego 

na rzecz inwestora zewnętrznego, a także z tytułu uruchomienia przez VPL części finansowania pomostowego, 

tj. transzy w wysokości 12.000.000,00 PLN (na 30 września 2021 r. środki te nie zostały w całości 

wydatkowane), co zostało opisane w podrozdziale Najbardziej istotne zdarzenia po dacie bilansowej. Środki 

pozyskane w ramach finansowania pomostowego są zgodnie z celami tego finansowania opisanymi 

w pozostałych częściach Prospektu stopniowo przeznaczane m.in. w celu pokrycia kosztu kaucji wymaganej 

do złożenia wniosków o wydanie warunków przyłączenia instalacji OZE.  

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 31 grudnia 2020 r. 30 września 2021 r. 

Rzeczowe aktywa trwałe  17.179.925,18 10.625.715,04 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 104.373,28 17.096,47 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  686.244,68 23.767,99 

Razem   17.970.543,14 10.666.579,50 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Wartość aktywów przeznaczonych do sprzedaży na dzień 30 września 2021 r. znacząco zmalała względem 

wartości tej pozycji na koniec 2020 r. (spadek o ok. 41%). Przy czym największy wpływ na tę zmianę wartości 

miał spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży o ok. 38% 

z ok. 17.180.000,00 PLN do ok. 10.626.000,00 PLN. Spadek ten jest spowodowany planami Grupy 

związanymi ze sprzedażą w ciągu 12 miesięcy od dnia 30 września 2021 r. spółek projektowych będących 

właścicielami instalacji OZE  

Rozliczenia międzyokresowe 

Wartość długoterminowych rozliczeń okresowych w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz 30 września 2021 r. była 

bardzo zbliżona i wynosiła odpowiednio ok. 190.000,00 PLN oraz 176.000,00 PLN.  

Tytuł 31 grudnia 2020 r. 30 września 2021 r. 

Wycena kontraktów budowlanych - 3.473.767,79 

Wycena przychodów z zarządzania farmami wiatrowymi 218.683,48 25.517,18 

Inne (suma pozycji nieistotnych)  160.788,92 214.255,43 

Razem krótkoterminowe 379.472,40 3.713.540,40 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Z kolei w przypadku krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych Grupa odnotowała znaczący wzrost, 

z ok. 379.000,00 PLN do ok. 3.714.000,00 PLN (wzrost o ok. 879%). Wzrost ten wynikał przede wszystkim 

ze zmiany wyceny wartości kontraktów budowlanych z 0,00 PLN do ok. 3.474.000,00 PLN. Wycena 

kontraktów budowlanych zależy od liczby aktualnie realizowanych przez Grupę projektów OZE oraz etapu 

prac budowlanych w ramach danych projektów OZE, a także ustalonego harmonogramu płatności transz za 

poszczególne etapy prac budowlanych i silnie fluktuuje w toku normalnej działalności. Wzrost tej wartości 
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w 2021 r. związany był między innymi z realizacją przez Grupę dużego projektu budowlanego dotyczącego 

budowy parku wiatrowego Piotrków Kujawski (kontrakt wymieniony w rozdziale Opis działalności Emitenta, 

podrozdziale Istotne umowy). 

Lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2018, 2019 i 2020 r. 

 Dane w dniu bilansowym 

AKTYWA w PLN 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Aktywa trwałe  60.985.775,23 83.762.145,65 57.449.629,54 

Wartości niematerialne i prawne  149.065,43  58.727,84 36.061,32 

Rzeczowe aktywa trwałe  18.588.546,40 42.857.269,55 35.354.439,10 

Należności długoterminowe  4.050,00 4.000,00 2.082.067,88 

Inwestycje długoterminowe, w tym:   39.385.269,52  37.896.641,75 17.391.790,27 

Długoterminowe aktywa finansowe  39.385.269,52 37.896.641,75 17.391.790,27 

a) w jednostkach powiązanych  2.355.118,08 2.411.811,22 2.490.857,52 

b) w pozostałych jednostkach  20.753.341,20 15.866.584,60 14.900.932,75 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  2.858.843,88 2.945.506,51 2.585.270,97 

Aktywa obrotowe  10.030.252,75 16.692.446,81 24.931.565,70 

Zapasy  3.753,29 1.425.429,89 2.873.955,70 

Należności krótkoterminowe:   4.469.239,69 5.801.129,36 7.523.906,70 

a) od jednostek powiązanych  1.459.198,66 1.430.025,20 1.479.083,39 

b) od pozostałych jednostek  3.010.041,03 4.371.104,16 6.044.823,31 

Inwestycje krótkoterminowe, w tym:   4.948.825,95 9.156.346,44 14.154.230,90 

Krótkoterminowe aktywa finansowe  4.948.825,95 9.156.346,44 14.154.230,90 

a) w jednostkach powiązanych  - - - 

b) w pozostałych jednostkach  15.251,28 811.515,08 - 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  4.933.574,67 8.344.831,36 14.154.230,90 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  608.433,82 309.541,12 379.472,40 

Należne wpłaty na kapitał zakładowy  - - 75.000,00 

Aktywa razem  71.016.027,98 100.454.592,46 82.456.195,24 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Wartość aktywów w Grupie w latach 2018-2020 wahała się w przedziale od ok. 71.016.000,00 

do ok. 100.455.000,00 PLN. Najwyższą wartość aktywów Grupy odnotowano w 2019 roku, kiedy to suma 

bilansowa wzrosła o ok 41% rok do roku. Z kolei w dniu bilansowym w 2020 r. względem roku 2019 suma 

aktywów zmalała o 18% do wysokości ok. 82.456.000,00. Zmiany sumy aktywów wynikały ze zmian 

w zakresie poszczególnych pozycji, a ich przyczyny w przypadku, gdy zmiany te Spółka uznała za istotne 

zostały opisane w częściach niniejszego punktu poświęconych poszczególnym pozycjom aktywów. 

Zdecydowaną większość aktywów Grupy stanowiły aktywa trwałe, które w latach 2018-2020 stanowiły 

odpowiednio ok. 86%, 83% oraz 70% wszystkich aktywów. Wśród najistotniejszych pozycji aktywów 

trwałych Spółka wyróżnia rzeczowe aktywa trwałe oraz długoterminowe aktywa finansowe. Zaś wśród 

aktywów obrotowych należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.  
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Rzeczowe aktywa trwałe 

 Grunty 

Budynki, lokale 

i obiekty inż. lądowej 

i wodnej 

Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Środki trwałe 

w budowie 

Zaliczki 

na  środki trwałe 

w budowie 

Razem 

1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. 

Wartość 

początkowa 
56.192,00 48.960,28 485.934,01 1.419.054,88 109.832,78 7.458.200,39 48.780,49 9.626.954,83 

Zwiększenia - 81.826,26 16.579,76 - - 10.118.330,55 - 10.216.736,57 

Zmniejszenia - - - 25.614,84 - - - -25.614,84 

Transfery - 3.567.306,51 9.271.527,02 - - -12.790.053,04 -48.780,49 - 

Saldo 

zamknięcia 
56.192,00 3.698.093,05 9.774.040,79 1.393.440,04 109.832,78 4.786.477,90 - 19.818.076,56 

Umorzenie - 6.691,20 290.837,72 409.415,13 62.559,37 - - 769.503,42 

Zwiększenia - 56.307,19 140.271,70 277,989,84 11.072,85 - - 485.641,58 

Zmniejszenia: - - - 25.614,84 - - - -25.614,84 

Transfery - - - - - - - - 

Saldo 

zamknięcia 
- 62.998,39 431.109,42 661.790,13 73.632,22 - - 1.229.530,16 

Wartość netto 56.192,00 3.635.094,66 9.342.093,14 731.649,91 36.200,56 4.786.477,90 - 18.588.546,40 

1 stycznia – 31 grudnia 2019 r. 

Wartość 

początkowa 
56.192,00 3.698.093,05 9.774.040,79 1.393.440,04 109.832,78 4.786.477,90 - 19.818.076,56 

Zwiększenia - - 19.314,86 - - 25.374.487,72 - 25.393.802,58 

Zmniejszenia - - - - - - - - 

Transfery - 5.672.527,76 9.386.877,10 - - -15.059.404,86 - - 

Saldo 

zamknięcia 
56.192,00 9.370.620,81 19.180.232,75 1.393.440,04 109.832,78 15.101.560,76 - 45.211.879,14 

Umorzenie - 62.998,39 431.109,42 661.790,13 73.632,22 - - 1.229.530,16 

Zwiększenia - 260.585,48 623.520,14 255.504,73 10.469,07 - - 1.150.079,43 

Zmniejszenia: - - -25.000,00 - - - - -25.000,00 

Transfery - - - - - - - - 
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 Grunty 

Budynki, lokale 

i obiekty inż. lądowej 

i wodnej 

Urządzenia 

techniczne 

i maszyny 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Środki trwałe 

w budowie 

Zaliczki 

na  środki trwałe 

w budowie 

Razem 

Saldo 

zamknięcia 
- 323.583,88 1.029.629,56 917.294,86 84.101,29 - - 2.354.609,59 

Wartość netto 56.192,00 9.047.036,94 18.150.603,18 476.145,18 25.731,49 15.101.560,76 - 42.857.269,55 

1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. 

Wartość 

początkowa 56.192,00 9.370.620,81 19.180.232,75 1.393.440,04 109.832,78 15.101.560,76 

- 

45.211.879,14 

Zwiększenia 

- - 

7.126,55 37.910,00 - 18.165.464,68 

- 

18.210.501,23 

Zmniejszenia 
- 

4.579.360,86 9.948.825,14 189.398,65 - -10.451.000,00 
- 

-

25.168.584,65 

Transfery - 5.160.484,03 8.548.401,37 - - -13.708.885,40 - - 

Saldo 

zamknięcia 
56.192,00 9.951.743,98 17.786.935,53 1.241.951,39 109.832,78 9.107.140,04 

- 

38.253.795,72 

Umorzenie 
- 

323.583,88 1.029.629,56 917.294,86 84.101,29 - 
- 

2.354.609,59 

Zwiększenia 
- 

431.120,69 813.958,37 231.420,75 10.469,07 
- - 

1.486.968,88 

Zmniejszenia: 
- 

233.566,73 554.576,12 154.078,99 - 
- - 

-942.221,84 

Transfery - - - - - - - 
- 

Saldo 

zamknięcia - 
521.137,83 1.289.011,81 994.636,62 94.570,36 

- - 

2.899.356,62 

Wartość netto 56.192,00 9.430.606,15 16.497.923,72 247.314,77 15.262,42 9.107.140,04 - 35.354.439,10 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Dla wszystkich okresów obrachunkowych zwiększenia pozycji środków trwałych w budowie stanowią 

nakłady inwestycyjne na budowę farm fotowoltaicznych, natomiast transfery stanowią kwoty zakończonych 

inwestycji. Ponadto w 2020 r. zmniejszenia wartości brutto i umorzenia związane są ze sprzedażą czterech 

spółek celowych.  

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku wynosiła ok. 18.589.000,00 PLN, zaś w 2019 r. 

ok. 42.857.000,00 PLN (wzrost o ok. 131% rok do roku). Największy wpływ na wystąpienie tego wzrostu 

miały zmiany w zakresie następujących pozycji: budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej (wzrost 

o ok. 149% z ok. 3.635.000,00 PLN do ok. 9.047.000,00 PLN), urządzenia techniczne i maszyny (wzrost 

o ok. 94% z ok. 9.343.000,00 PLN do ok. 18.151.000,00 PLN) oraz środki trwałe w budowie (wzrost 

o ok. 216% z ok. 4.786.000,00 PLN do ok. 15.102.000,00 PLN). 

Dynamika zmian wartości rzeczowych aktywów trwałych w latach 2019-2020 była znacznie mniejsza. W roku 

2020 Grupa odnotowała spadek wartości tej pozycji o ok. 18% (z ok. 42.857.000,00 PLN do 

ok. 35.354.000,00 PLN). Wpływ na ten spadek miały, podobnie jak w przypadku poprzedniego okresu 

sprawozdawczego zmiany wartości następujących pozycji: urządzenia techniczne i maszyny (spadek o ok. 9% 

z ok. 18.151.000,00 PLN do ok. 16.498.000,00 PLN) oraz środki trwałe w budowie (spadek o ok. 40% 

z ok. 15.102.000,00 PLN do ok. 9.107.000,00 PLN). 

Wartość rzeczowych aktywów trwałych w postaci budynków, lokali i obiektów inż. lądowej i wodnej, 
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urządzeń technicznych i maszyn oraz środków trwałych w budowie w poszczególnych okresach 

sprawozdawczych zależy od tego, ile projektów, jakiego rodzaju i na jakim etapie zaawansowania realizuje 

Grupa w danym czasie. Należy zauważyć, że te same komponenty instalacji OZE na etapie zamówienia 

i oczekiwania na rozpoczęcie budowy mogą stanowić urządzenia i maszyny w rozumieniu księgowym, 

w trakcie budowy instalacji mogą być zaliczane do środków trwałych w budowie, zaś po zakończeniu budowy 

mogą stanowić część składową budynku lub obiektu inżynieryjnego i być uwzględniane w księgach 

rachunkowych w wartości posiadanych budynków, lokali i obiektów inż. lądowej i wodnej. 

Należności długo- oraz krótkoterminowe 

Należności długoterminowe Grupy w latach 2018 i 2019 były na bardzo zbliżonym poziomie, a ich wartość 

wynosiła ok. 4.000,00 PLN. W 2020 r. wartość tej pozycji wzrosła ok. 520-krotnie (do ok. 2.082.000,00 PLN) 

w związku z wpłaceniem przez Grupę kaucji za udział w aukcji OZE organizowanej przez URE dla 

29 projektów w łącznej wysokości ok 2.062.000,00 PLN. 

Należności krótkoterminowe 

Tytuł 
31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2020 

4.469.239,69 5.801.129,36 7.523.906,70 

 Należności od jednostek powiązanych 1.459.198,66 1.430.025,20 1.479.083,39 

 a/ Z tytułu dostaw i usług   1.459.198,66 1.430.025,20 1.479.083,39 

 b/ Inne   - - - 

 Należności od pozostałych jednostek   3.010.041,03 4.371.104,16 6.044.823,31 

 a/ Z tytułu dostaw i usług   918.974,69 912.051,96 5.962.886,14 

 b/ Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  
1.778.992,02 3.403.507,02 34.932,00 

 d/ Inne   312.074,32 55.545,18 47.005,17 

 e/ Dochodzone na drodze sądowej   - - - 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Wartość należności krótkoterminowych w latach 2018-2020 stale rosła, wynosząc w 2018 r. 

ok. 4.469.000,00 PLN, w 2019 roku ok. 5.801.000,00 PLN (wzrost o ok. 30% rok do roku) oraz 

ok. 7.524.000,00 PLN w 2020 r. (wzrost o ok. 30% rok do roku). Wartość należności krótkoterminowych 

w poszczególnych latach uzależniona jest w szczególności od wartości należności z tytułu dostaw i usług od 

podmiotów niepowiązanych oraz z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 

innych świadczeń. Wartości te z kolei fluktuują w toku normalnej działalności Grupy, jako że zależą one od 

liczby i stanu zaawansowania projektów realizowanych przez Grupę.  

Dokładna struktura należności krótkoterminowych uwzględniająca podział należności ze względu na okres 

wymagalności została zawarta w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR.  

Zapasy 

Szczegółowa struktura zapasów oraz zmiana wartości tej pozycji bilansowej została wymieniona 

w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR, w nocie n8 do bilansu. Należy 

zauważyć, że wartość zapasów wzrosła w analizowanym okresie z ok. 4.000,00 PLN w 2018 r., 

do ok. 1.425.000,00 PLN w 2019 r. (wzrost ok. 355-krotny rok do roku), a następnie do ok. 2.874.000,00 PLN 

w 2020 r. (wzrost ok. 2-krotny). Tak znaczący wzrost wartości zapasów w 2019 roku wynikał z faktu, że 

Grupa posiadała w tym roku uruchomione instalacje OZE (do wymienienia przez Spółkę), w związku z czym 

Grupa objęła świadectwa pochodzenia o wartości ok. 838.000,00 PLN, które zostały ujęte w bilansie. Ponadto 

w latach 2019 i 2020 Spółka w dniu bilansowym utrzymywała zaliczki na dostawy elementów instalacji OZE 

w wysokości odpowiednio ok. 575.000,00 PLN oraz 2.861.000,00 PLN. Występowanie tego typu zaliczek jest 
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normalnym zdarzeniem w toku działalności Grupy. Zaś wysokość zaliczek zależy od liczby projektów 

realizowanych przez Grupę, ich etapu zaawansowania oraz bieżącego zapotrzebowania na materiały 

i podzespoły instalacji OZE, w związku z czym w danym dniu, jak np. w dniu bilansowym w 2018 r., 

wysokość zaliczek na dostawy może być na bardzo niskim poziomie lub mogą one w ogóle nie występować.  

Inwestycje 

Inwestycje krótkoterminowe Grupy w latach 2018-2020 wyniosły odpowiednio ok. 4.949.000,00 PLN, 

ok. 9.156.000,00 PLN (wzrost o ok. 85% rok do roku) oraz ok. 14.154.000,00 PLN (wzrost o ok. 55% rok do 

roku). Jedyną pozycją, która miała istotny wpływ na wystąpienie tego wzrostu były środki pieniężne. Wartość 

tej pozycji rosła w latach 2018-2020 z bardzo zbliżoną dynamiką do właściwej dla inwestycji 

krótkoterminowych ogółem. Zwiększanie wartości środków pieniężnych Grupy jest konsekwencją sprzedaży 

udziałów w spółce projektowej posiadającej park wiatrowy EW Piotrków Kujawski pod koniec 2020 r. 

Inwestycje długoterminowe Grupy przyjmowały wartości bardzo zbliżone w latach 2018-2019, przyjmując 

wartości odpowiednio ok. 39 385 000,00 PLN oraz ok. 37.897.000,00 PLN, jednakże znacząco zmalały 

w 2020 r. do ok. 17.392.000,00 PLN (spadek o ok. 54% rok do roku). Jak wskazano w części 

Skonsolidowanych Historycznych Informacji Finansowych UoR poświęconej długoterminowym aktywom 

finansowym (nota n5 do bilansu), w 2020 r. znacząco zmalała wartość pożyczek udzielonych jednostkom, 

w których Grupa posiada zaangażowanie w kapitale wycenianych metodą praw własności, co istotnie 

wpłynęło na wartość sumy długoterminowych aktywów Grupy. Wartość takich pożyczek i innych 

długoterminowych aktywów finansowych zmniejszyła się w 2020 r. względem roku 2019 

o ok. 19.618.000,00 PLN, zaś łączna wartość długoterminowych aktywów zmalała w tym samym okresie 

o ok. 20.505.000,00 PLN. Jedyną spółką, którą Grupa konsolidowała metodą praw własności, była Future 

Energy Sp. z o.o. W 2020 r. VPP zbyła 50% udziałów spółki Future Energy Sp. z o.o. (wszystkie udziały tej 

spółki posiadane przez Grupę), w związku z czym w ramach czynności związanych z przeprowadzeniem tej 

transakcji rozliczono pożyczki udzielone przez Grupę spółce Future Energy Sp. z o.o. 

Rozliczenia międzyokresowe 

W rozliczeniach międzyokresowych Grupa wykazała różnice pomiędzy przychodami i kosztami faktycznie 

poniesionymi, a przychodami i kosztami wpływającymi na wynik finansowy spółka zalicza do rozliczeń 

międzyokresowych czynnych lub biernych. Różnice te w zakresie, w jakim dotyczą uznawanych za 

długotrwałe w dniu bilansowym, zostały ujęte jako aktywa trwałe, zaś w zakresie umów, których okres 

obowiązywania wynosił mniej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, zostały ujęte jako aktywa obrotowe. 

Wartość długookresowych rozliczeń międzyokresowych pozostawała na zbliżonym poziomie w latach 2018, 

2019 i 2020 (pomiędzy 2.550.000,00 PLN a 2.950.000,00 PLN). Podobnie udział długookresowych rozliczeń 

międzyokresowych w sumie bilansowej pozostawał na zbliżonym poziomie stanowiąc w latach 2018-2020 

odpowiednio: ok. 4%, 2,9% oraz 3,1%. Występowanie powyższej pozycji aktywów jest normalnym 

zdarzeniem w toku działalności Grupy, jako że Spółka posiada wiele długookresowych umów związanych 

z rozwojem projektów OZE oraz z działalnością O&M. W zakresie krótkoterminowych rozliczeń 

międzyokresowych różnice w wartościach tej pozycji zależą głównie od liczby i wartości umów O&M, które 

wygasają w ciągu 12 miesięcy od danego dnia bilansowego. Dodatkowo sporadycznie, jak w 2018 r. (patrz 

w tabeli poniżej), wśród krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych.  

Tytuł 31 grudnia 2018 r. 31 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2020 r. 

Wycena kontraktów budowlanych  464.866,69 - - 

Wycena przychodów z zarządzania farmami 

wiatrowymi  
95.225,01 203.646,01 218.683,48 

Inne (suma pozycji nieistotnych)   48.342,12 105.895,11 160.788,92 

Razem krótkoterminowe  608.433,82 309.541,12 379.472,40 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 
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Należne wpłaty na kapitał zakładowy 

Z uwagi na uwzględnienie w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR Emitenta, 

w którym kapitał zakładowy na dzień 31 grudnia 2020 r. był opłacony w ¼, w aktywach, w pozycji należnych 

wpłat na kapitał zakładowy wskazano kwotę 75.000,00 PLN, która odpowiada wartości ¾ kapitału 

zakładowego Spółki w dniu 31 grudnia 2020 r.  

Przepływy pieniężne 

Śródroczne informacje finansowe 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PLN 

Sporządzony za okres 

01.01.2020 – 

30.09.2020 r. 

Sporządzony za okres 

01.01.2021 – 

30.09.2021 r. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 6.266.137,89 15.248.104,21 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -1.700.626,20 14.168.838,83 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -9.765.615,43 -18.901.212,27 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III)  -5.200.103,74 10.515.730,77 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  -5.200.103,74 10.515.730,77 

Środki pieniężne na początek okresu 7.284.852,40 13.467.986,22 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym:  2.084.748,66 23.983.716,99 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Zarówno w 2020 r., jak i 2021 r. wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej Grupy za 

pierwsze trzy kwartały były dodatnie. Zaś wartość przepływów oraz przepływów pieniężnych netto 

z działalności finansowej w tych okresach była ujemna. Z kolei wartość przepływów pieniężnych netto 

z działalności inwestycyjnej Grupy była ujemna za pierwsze trzy kwartały 2020 r., a za pierwsze trzy kwartały 

2021 r. dodatnia. Struktura przepływów środków pieniężnych w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. z reguły 

jest charakterystyczna dla podmiotów o ustabilizowanej sytuacji i stabilnym tempie wzrostu, natomiast 

struktura przepływów pieniężnych pierwszych trzech kwartałach 2021 r. jest charakterystyczna dla grup 

kapitałowych w trakcie procesów restrukturyzacyjnych. W przypadku Grupy wspomniana zmiana struktury 

przepływów pieniężnych spowodowana była przeprowadzeniem procesów restukturyzacyjnych w Grupie co 

zostało odnotowane w rachunku przepływów pieniężnych, zwiększając wartość przepływów z działalności 

inwestycyjnej oraz obniżając wartość przepływów z działalności finansowej. Natomiast pozyskanie 

finansowania pomostowego miało wpływ na zwiększenie wpływów w rachunku przepływów pieniężnych 

w części dotyczącej przepływów z działalności finansowej Oba wydarzenia wspomniane w poprzednich 

zdaniach zostały szerzej opisane w podrozdziale Najbardziej istotne zdarzenia po dacie bilansowej. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
za okres 01.01.2020 –

30.09.2020 r. 

za okres 01.01.2021 – 

30.09.2021 r. 

I. Zysk (strata) brutto  -4.476.826,29 33.587.362,46 

II. Korekty razem  10.742.964,17 -18.339.258,25 

1. Amortyzacja  1.557.142,61 959.249,23 

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   1.595.923,03 736.179,82 

3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3.008.147,00 -148.011,58 
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Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
za okres 01.01.2020 –

30.09.2020 r. 

za okres 01.01.2021 – 

30.09.2021 r. 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -3.537.631,85 -21.376.227,60 

5. Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 1.625.865,87 - 

6. Zmiana stanu rezerw 61.147,00 1.847.574,15 

7. Zmiana stanu zapasów 1.360.132,37 2.261.077,05 

8. Zmiana stanu należności oraz pozostałych aktywów 1.744.931,00 -3.516.332,73 

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 2.523.942,68 -13.512.583,58 

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 993.265,14 -3.527.849,07 

11. Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży 15.278.288,53 19.630.673,06 

12. Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży -15.512.776,70 -601.624,00 

13. Podatek dochodowy -31.019,21 -2.666.330,00 

14. Inne korekty 75.606,70 1.574.946,98 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)  6.266.137,89 15.248.104,21 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Wartość przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy w pierwszych trzech kwartałach 

2021 r. wzrosła względem takiego samego okresu 2020 r. o ok. 8.982.000,00 PLN. W 2020 r. wartość ta dla 

wskazanego okresu wyniosła ok. 6.226.000,00 PLN, zaś w 2021 r. ok. 15.248.000,00 PLN. Na zmianę 

wartości przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy znaczący wpływ miała strata 

poniesiona przez Grupę w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. wynosząca ok. 4.080.000,00 PLN oraz zysk 

odnotowany w analogicznym okresie 2021 r. w wysokości 27.656.000,00 PLN. Wśród korekt największe 

znaczenie dla wartości przepływów we wspomnianych dwóch okresach należy wyróżnić korektę dotyczącą 

(zysku) straty z tytułu różnic kursowych oraz (zysku) straty z działalności inwestycyjnej zmiany stanu 

należności, zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych, zmiany stanu aktywów przeznaczonych do 

sprzedaży, zmiany stanu zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży i stanu rozliczeń międzyokresowych.  

Zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych oraz zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych 

netto w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. względem roku 2020 wynikały z większej skali projektów OZE 

będących na etapie budowy, co wiąże się z koniecznością pokrywania przez Grupę większej liczby 

zobowiązań z tytułu dostaw. Znacząca zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz zmiana stanu 

zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży wynikała z zaawansowania projektów OZE realizowanych przez 

Grupę, w związku z czym zwiększyła się łączna wartość posiadanych przez spółki projektowe aktywów oraz 

zmalała suma ich zobowiązań. Korekta z tytułu straty z tytułu działalności inwestycyjnej w analizowanym 

okresie w 2021 r. była z kolei związana ze sprzedażą udziałów w siedmiu podmiotach zależnych od Grupy. 

Korekty związane z różnicami kursowymi, zgodnie z informacją przedstawioną w innych częściach 

Prospektu, spowodowane były istotnym wzrostem w 2020 r. kursu EUR, tj. waluty, w której poza PLN Grupa 

posiada pozycje bilansowe, i ze wspomnianą restrukturyzacją należności i zobowiązań pożyczkowych, 

również tych wyrażonych w walucie obcej.  

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
za okres 01.01.2020 –

30.09.2020 r. 

za okres 01.01.2021 – 

30.09.2021 r. 

I. Wpływy  10 852 332,70 25 958 697,70 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych  41.539,37 - 

2. Zbycie aktywów finansowych (udziały)   3.513.759,00 8.846.455,45 
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Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
za okres 01.01.2020 –

30.09.2020 r. 

za okres 01.01.2021 – 

30.09.2021 r. 

3. Spłata udzielonych pożyczek  7.297.034,33 17.112.242,25 

4. Inne wpływy inwestycyjne  - - 

II. Wydatki  -12.552.958,90 -11.789.858,88 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych  -7.760.749,12 -11.789.458,88 

2. Nabycie aktywów finansowych (udziały)   - - 

3. Udzielenie pożyczek  -4.792.209,78 -400,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne  - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)   -1.700.626,20 14.168.838,83 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Wartość przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy w pierwszych trzech 

kwartałach 2021 r. wzrosła względem takiego samego okresu 2020 r. o ok. 15.869.000,00 PLN. W 2020 r. 

wartość ta dla wskazanego okresu wyniosła ok. -1.701.000,00 PLN, zaś w 2021 r. ok. 14.169.000,00 PLN. Na 

zmianę wartości przepływów środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy znaczący wpływ miały 

wzrost wartości spłaconych Grupie przez inne podmioty pożyczek oraz wartość zbytych udziałów. Wartość 

spłaconych pożyczek wzrosła we wskazanych okresach o ok. 135% z ok. 7.297.000,00 PLN do 

ok. 17.112.000,00 PLN. Fakt ten został szerzej opisany w podrozdziale „Najbardziej istotne zdarzenia po 

dacie bilansowej”. Zaś wzrost wartości zbytych przez Grupę udziałów w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. 

względem analogicznego okresu 2020 r. (wzrost o ok. 152%) wynikał ze sprzedaży w 2021 r. przez VPP 

jednego projektu parku wiatrowego, jednej spółki projektowej postawionej w stan likwidacji oraz 5 spółek 

projektowych posiadających projekty farm fotowoltaicznych. Wydarzenia te zostały opisane w rozdziale Opis 

działalności Emitenta, podrozdziale Istotne umowy. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
za okres 01.01.2020 - 

30.09.2020 r. 

za okres 01.01.2021 – 

30.09.2021 r. 

I. Wpływy  3.899.573,03 12.982.100,00 

1. Wpływy netto z emisji akcji   - - 

2. Kredyty i pożyczki  3.899.573,03 12.982.100,00 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  - - 

4. Inne wpływy finansowe  - - 

II. Wydatki  -13.665.188,46 -31.883.312,26 

1. Nabycie akcji własnych  - - 

2. Spłaty kredytów i pożyczek  -12.637.677,96 -30.698.773,02 

3. Wykup dłużnych papierów wartościowych  - - 

4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego  -416.545,99 -368.720,82 

5. Odsetki  -610.964,51 -815.818,42 

6. Inne wydatki finansowe  - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)   -9.765.615,43 -18.901.212,27 

Źródło: Śródroczne Informacje Finansowe 3Q 

Wartość przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy w pierwszych trzech kwartałach 

2021 r. zmalała względem takiego samego okresu 2020 r. o ok. 9.136.000,00 PLN. W 2020 r. wartość ta dla 
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wskazanego okresu wyniosła ok. -9.766.000,00 PLN, zaś w 2021 r. ok. -18.901.000,00 PLN. Na zmianę 

wartości przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy znaczący wpływ miały wzrost 

wpływów z tytułu kredytów i pożyczek (wzrost o ok. 233%) oraz wydatki na spłatę kredytów i pożyczek 

(wzrost wartości bezwzględnej pozycji o ok. 143%). Znaczący wzrost wpływów z tytułu kredytów i pożyczek 

w 2021 r. wynikał z zaciągnięcia przez VPL w tym roku kredytu pomostowego, co zostało opisane 

w podrozdziale Najbardziej istotne zdarzenia po dacie bilansowej. Wartość wydatków związanych ze spłatą 

kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wzrosła w analizowanych okresach nominalnie 

o ok. 18.266.000,00 PLN, przy czym wzrost ten wynikał w znacznej mierze z przeprowadzonych procesów 

restrukturyzacji należności i zobowiązań Grupy. Fakt ten został szerzej omówiony w podrozdziale Najbardziej 

istotne zdarzenia po dacie bilansowej.  

Lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2018, 2019 i 2020 r. 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PLN 2018 2019 2020 

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -5.541.893,91 -309.942,07 35.534.918,43 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -9.971.071,25 -20.738.220,47 10.202.680,07 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  19.231.654,85 24.459.419,23 -39.928.198,96 

Przepływy pieniężne netto, razem   3.718.689,69 3.411.256,69 5.809.399,54 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych  3.718.689,69 3.411.256,69 5.809.399,54 

Środki pieniężne na początek okresu  1.214.884,98 4.933.574,67 8.344.831,36 

Środki pieniężne na koniec okresu   4.933.574,67 8.344.831,36 14.154.230,90 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

W latach 2018 i 2019 wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej Grupy oraz 

przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Grupy były ujemne, zaś wartość przepływów 

pieniężnych netto z działalności finansowej Grupy była dodatnia. Taka struktura przepływów środków 

pieniężnych z reguły jest charakterystyczna dla podmiotów nowych i rozwijających, w których cele 

operacyjne i zakładane zyski nie zostały jeszcze osiągnięte, a podmiot był na bieżąco dokapitalizowywany. 

W przypadku Grupy wspomniana struktura przepływów spowodowana była ekspansją Grupy w tych dwóch 

latach i rozwojem licznych projektów OZE. W roku 2020 struktura przepływów pieniężnych zmieniła się, 

a Grupa odnotowała dodatnie wartości przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej Grupy oraz 

przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Grupy oraz ujemną wartość przepływów 

pieniężnych netto z działalności finansowej Grupy. Taka struktura przepływów pieniężnych jest najczęściej 

obserwowana w przypadku podmiotów rozwiniętych, realizujących strategię operacyjną i przynoszących 

zyski. Należy zauważyć, że w latach 2018-2020 konsekwentnie rosła wartość przepływów pieniężnych netto 

z działalności operacyjnej Grupy. Opis zmian poszczególnych kategorii przepływów pieniężnych zawarto 

poniżej. 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

w PLN 
2018 2019 2020 

I. Zysk (strata) netto -9.253.445,65 -1.110.687,47 6.197.995,81 

II. Korekty razem 3.711.551,74 800.745,40 29.336.922,62 

1. Zyski (straty) mniejszości - - - 
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 Dane za pełen rok kalendarzowy 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

w PLN 
2018 2019 2020 

2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 

podporządkowanych wycenianych metodą praw 

własności7)/Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 

podporządkowanych wycenianych metodą praw 

własności 220.891,53 -2.883.557,28 905.878,00 

3. Amortyzacja, w tym:  771.969,59 1.250.349,51 1.546.855,74 

– odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub 

ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 26.440,69 26.440,69 13.220,34 

4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 324.373,06 -409.378,45 3.438.205,26 

5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)   377.906,34  1.185.199,05  2.323.057,19 

6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 765.174,62 11.183,08 -16.732.266,10 

7. Zmiana stanu rezerw -72.217,20 -384.023,51 439.895,44 

8. Zmiana stanu zapasów 144.640,38 -1.421.676,60 -1.448.525,81 

9. Zmiana stanu należności 714.265,54 -1.478.266,55 -9.903.915,12 

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, 

z wyjątkiem pożyczek i kredytów 152.230,36 2.147.338,20 41.168.165,85 

11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 300.155,80 2.786.433,67 7.599.568,95 

12. Inne korekty 12.161,72 -2.855,72 3,22 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 

(I+II)  -5.541.893,91 -309.942,07 35.534.918,43 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Jak wskazano powyżej, wartość przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy w latach 

2018-2020 nieprzerwanie rosła. W 2018 roku wartość ta wyniosła ok. -5.542.000,00 PLN, w 2019 roku 

ok. -310.000,00 PLN, zaś w 2020 r. ok. 35.535.000,00 PLN. W latach 2018-2019 na wartość przepływów 

środków pieniężnych z działalności operacyjnej Grupy znaczący wpływ miały straty poniesione przez Grupę 

w tych latach wynoszące odpowiednio ok. -9.253.000,00 PLN oraz -1.111.000,00 PLN. Wśród korekt 

największe znaczenie dla wartości przepływów we wspomnianych dwóch latach należy wyróżnić korektę 

dotyczącą amortyzacji oraz zmian stanu należności. Wartość tych pozycji w opisywanych latach nie odbiegała 

od wartości notowanych w toku normalnej działalności Grupy. W 2019 roku znacząco wzrosła wartość 

bezwzględna korekt dotyczących stanu zapasów, odsetek i udziałów w zyskach oraz zmiany stanu należności, 

zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych i stanu rozliczeń międzyokresowych. Zmiana wartości korekty 

dotyczącej odsetek i udziałów w zyskach wynikała z przeniesienia ich do działalności finansowej 

i inwestycyjnej. Zmiany związane z pozostałymi pozycjami bilansowymi zostały opisane powyżej w części 

poświęconej aktywom oraz strukturze finansowania Grupy oraz jej płynności.  

Znaczący wzrost wartości przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2020 r. 

(z ok. -310.000,00 PLN do ok. 35.535.000,00 PLN) był spowodowany przede wszystkim znaczącą poprawą 

wyniku finansowego Grupy i wystąpieniem w 2020 r. zysku w wysokości ok. 6.198.000,00 PLN 

w porównaniu ze stratą w wysokości ok. -1.111.000,00 PLN w 2019 r. Ponadto na wartość przepływów 

w 2020 r. istotny wpływ miały zmiany wartości (względem roku 2019) następujących korekt: (zysk) strata 

z tytułu różnic kursowych, Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy), (Zysk) strata z działalności 

inwestycyjnej zmiany stanu należności, zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych i stanu rozliczeń 

międzyokresowych. Korekty związane z różnicami kursowymi, zgodnie z informacją przedstawioną w innych 

częściach Prospektu, spowodowane były istotnym wzrostem kursu EUR, tj. waluty w której, poza PLN Grupa 
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posiada pozycje bilansowe. Zmiana wartości korekty dotyczącej odsetek i udziałów w zyskach wynikała 

z przeniesienia ich do działalności finansowej i inwestycyjnej. Zaś przyczyny zmian w zakresie pozostałych 

wymienionych w niniejszym akapicie zostały wskazane powyżej w opisach dotyczących pozycji bilansowych, 

do których referują te korekty.  

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

w PLN 
2018 2019 2020 

I. Wpływy 317.525,08 5.677.075,55 33.206.638,97 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych  - - - 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne  - - - 

3. Z aktywów finansowych, w tym:   43.079,96 5.472.075,55 32.384.143,40 

a) w jednostkach powiązanych  - 0,00 25.906.352,14 

− zbycie aktywów finansowych  - - 6.808.569,85 

− dywidendy i udziały w zyskach  - - - 

− spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - 0,00 13.472.782,29 

− odsetki  - - - 

− inne wpływy z aktywów finansowych  - - 5.625.000,00 

b) w pozostałych jednostkach  43.079,96 5.472.075,55 6.477.791,26 

− zbycie aktywów finansowych  - 0,00 3.252,65 

− dywidendy i udziały w zyskach  - - - 

− spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  43.079,96 5.472.075,55 6.474.538,61 

− odsetki  - - - 

− inne wpływy z aktywów finansowych  - - - 

4. Inne wpływy inwestycyjne  274.445,12 205.000,00 822.495,57 

II. Wydatki  -10.288.596,33 -26.415.296,02 -23.003.958,90 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych  -10.288.596,33 -25.402.294,38 -18.211.749,12 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 

i prawne  - - - 

3. Na aktywa finansowe, w tym:   - -1.000,64 -4.792.209,78 

a) w jednostkach powiązanych  - -1.000,64 - 

− nabycie aktywów finansowych  - -1.000,64 - 

− udzielone pożyczki długoterminowe  - - - 

b) w pozostałych jednostkach  - - -4.792.209,78 

− nabycie aktywów finansowych  - - - 

− udzielone pożyczki długoterminowe  - - -4.792.209,78 

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone 

mniejszości*)  - - - 



PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 137 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

w PLN 
2018 2019 2020 

5. Inne wydatki inwestycyjne - -1.012.001,00 - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 

(I–II)  -9.971.071,25 -20.738.220,47 10.202.680,07 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

W latach 2018-2019 Grupa odnotowała ujemną wartość przepływów środków pieniężnych netto z działalności 

inwestycyjnej, na poziomie odpowiednio ok. -9.971.000,00 PLN oraz ok. -20.738.000,00 PLN. Zaś w roku 

2020 wartość ta była dodatnia i wyniosła ok. 10.203.000,00 PLN. Ujemne wartości przepływów pieniężnych 

z działalności inwestycyjnej w latach 2018-2019 były związane z podejmowanymi prze Grupę w tym okresie 

inwestycjami, Przede wszystkim inwestycje te były związane z nabywaniem składników majątkowych 

stanowiących elementy instalacji OZE przez spółki celowe Grupy. Równocześnie z ponoszeniem 

wspomnianych wydatków inwestycyjnych Grupa w latach 2018-2019 nie zbywała udziałów spółek celowych 

należących do Grupy, skupiając się w tym okresie na rozwoju posiadanych projektów oraz budowie instalacji 

i świadczeniu innych usług dla inwestorów, którzy byli właścicielami własnych instalacji.  

W 2020 r. Grupa utrzymywała inwestycje w środki trwałe na wysokim poziomie (wartość bezwzględna 

przepływów pieniężnych w tej kategorii wyniosła ok. 18.212.000,00 PLN, względem ok. 25.402.000,00 PLN 

w roku 2019 i ok. 10.289.000,00 PLN w roku 2018). W 2020 r. Grupa odnotowała znaczny wzrost wartości 

długoterminowych pożyczek udzielanych przez Grupę (wartość przepływów pieniężnych w tej kategorii 

wyniosła ok. -4.792.000,00 PLN, zaś w latach 2018 i 2019 ta pozycja w ogóle nie występowała). Powodem 

wspomnianej zmiany było rozpoczęcie budowy 5 parków fotowoltaicznych przez Grupę. Inną istotną pozycją 

dla wartości przepływów pieniężnych z działalności inwestycyjnej Grupy są spłaty udzielonych pożyczek 

przez podmioty niepowiązane. Wartość tej pozycji w 2019 roku wyniosła ok. 5.472.000,00 PLN, a w 2020 r. 

6.475.000,00 PLN. W 2018 roku wartość tej pozycji miała marginalne znaczenie, gdyż 

wynosiła ok. 43.000,00 PLN. Wzrost wartości tej pozycji w 2019 i 2020 r. był spowodowany spłatą 

udzielonych pożyczek.  

W 2020 r. Spółka odnotowała znaczącą wartość wpływów z aktywów finansowych w jednostkach 

powiązanych (ok. 25.906.000,00 PLN). Na tę pozycję złożyły się wpływy ze zbycia aktywów finansowych 

(6.809.000,00 PLN), wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek długoterminowych (ok. 13.473.000,00 PLN) 

oraz inne wpływy z aktywów finansowych (ok. 5.625.000,00 PLN). Powodem wzrostu wartości wpływów 

z aktywów finansowych w jednostkach powiązanych w 2020 r. była sprzedaż przez Grupę udziałów kilku 

spółek celowych posiadających elektrownie fotowoltaiczne i jednej spółki celowej posiadającej elektrownię 

wiatrową (zgodnie z informacją zawartą we wcześniejszych częściach Prospektu oraz w Skonsolidowanych 

Historycznych Informacjach Finansowych UoR). Wraz z przeprowadzeniem tych transakcji przeprowadzono 

również rozliczenia umów wiążących spółki celowe z pozostałymi spółkami z Grupy (w szczególności VPP), 

co również odnalazło odzwierciedlenie we wzroście wartości opisywanej pozycji przepływów pieniężnych 

z działalności inwestycyjnej Grupy.  

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

 Dane za pełen rok kalendarzowy 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

w PLN 
2018 2019 2020 

I. Wpływy  41.121.964,00 34.222.609,29 7.619.459,68 

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału  - - 25.000,00 
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 Dane za pełen rok kalendarzowy 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

w PLN 
2018 2019 2020 

2. Kredyty i pożyczki  41.121.964,00 34.222.609,29 7.594.459,68 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych  - - - 

4. Inne wpływy finansowe  - - - 

II. Wydatki  -21.890.309,15 -9.763.190,06 -47.547.658,64 

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych  - - - 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  - - - 

3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu 

podziału zysku  - - - 

4. Spłaty kredytów i pożyczek  -21.125.431,07 -8.742.217,42 -46.710.652,99 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych  - - - 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych  - - - 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -351.882,42 -341.137,98 -22.386,30 

8. Odsetki  -412.995,66 -679.834,66 -814.619,35 

9. Inne wydatki finansowe  - - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 

(I-II)  

19.231.654,85 24.459.419,23 -39.928.198,96 

Źródło: Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR 

Wartość przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej Grupy była dodatnia w latach 2018-2019 

(odpowiednio ok. 19.232.000,00 PLN oraz ok. 24.459.000,00 PLN), zaś ujemna w roku 2020 

(ok. -39.928.000,00 PLN). Znaczący wpływ na przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Grupy 

w latach 2018-2020 miały jedynie zdarzenia związane z zaciąganiem kredytów i pożyczek przez Grupę oraz 

ze spłatą takich kredytów i pożyczek. W 2018 roku wartość zaciągniętych przez Grupę kredytów i pożyczek 

wyniosła ok. 41.122.000,00 PLN, zaś w 2019 roku ok. 34.223.000,00 PLN. W 2020 r. (spadek wartości 

o ok. 17% rok do roku). Wartość ta znacząco zmalała i wyniosła ok. 7.594.000,00 PLN (spadek wartości 

o ok. 78% względem roku 2019). Wysokość sumy kredytów i pożyczek zależy od potrzeb finansowych spółek 

projektowych, jako że to właśnie spółki projektowe pozyskują (w sposób bezpośredni lub za pośrednictwem 

VPP lub VPL) zewnętrzne finansowanie na rozwój konkretnych projektów. W związku z tym zależnie od 

liczby projektów aktualnie realizowanych i posiadanych przez Grupę, a także od ich etapu realizacji, kwota 

przelewów pieniężnych wynikających z zaciągania kredytów i pożyczek waha się w każdym roku. W roku 

2020 kwota znacząco zmalała z uwagi na fakt, że Grupa zrealizowała ówcześnie mniej projektów 

wymagających finansowania zewnętrznego w porównaniu z okresami ubiegłymi.  

Drugą wymienioną wcześniej pozycją, która ma istotny wpływ na wartość przepływów środków pieniężnych 

z działalności finansowej Grupy, są spłaty kredytów i pożyczek. Przepływy w ramach tej pozycji wyniosły 

w latach 2018-2020 odpowiednio ok. -21.125.000,00 PLN, ok. -8.742.000,00 PLN (spadek wartości 

bezwzględnej o ok. 57% rok do roku) oraz ok. -46.711.000,00 PLN (wzrost wartości bezwzględnej 

o ok. 434% względem roku 2019). Wysokość spłat kredytów i pożyczek, podobnie jak wysokość zaciąganych 

kredytów i pożyczek zależy głównie od stanu zaawansowania posiadanych i realizowanych przez Grupę 

projektów w danym roku. Wpływ na znaczącą zmianę wartości tej pozycji w 2020 r. miało m.in. zbycie 

udziałów kilku spółek celowych posiadających elektrownie słoneczne i jednej spółki celowej posiadającej 

elektrownię wiatrową, zgodnie z informacją zamieszczoną w pozostałych częściach Prospektu oraz 

Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR.  
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Zobowiązania pozabilansowe 

Wśród zobowiązań pozabilansowych, zarówno w pierwszych trzech kwartałach 2021 r., jak na dzień 

bilansowy w 2018, 2019 i 2020 r., Grupa odnotowała liczne formy zabezpieczeń umów pożyczek i kredytów, 

a także poręczenia i gwarancje związane ze zbywaniem spółek celowych należących do Grupy. Ponadto 

Spółka na dzień bilansowy przypadający 30 września 2021 r. była stroną kilku warunkowych umów sprzedaży 

udziałów spółek celowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące pozabilansowych zobowiązań Grupy na dzień 30 września 2021 r. zostały 

przedstawione w Śródrocznych Informacjach Finansowych 3Q, w części poświęconej notom 

pozabilansowym. Informacje dotyczące pozabilansowych zobowiązań na dzień bilansowy w 2018, 2019 oraz 

2020 r. Grupy zostały przedstawione w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR 

w części IV – Noty pozabilansowe. W ocenie Emitenta przedstawione w niniejszym punkcie Prospektu 

zobowiązania pozabilansowe nie odbiegają od standardów rynkowych grup kapitałowych z sektora OZE 

podobnej wielkości do Grupy. 

Zasady rachunkowości, założenia, osądy i szacunki  

Wszelkie zaokrąglenia wykorzystane w opisach zawartych w niniejszym rozdziale Prospektu zostały 

dokonane metodą zaokrąglania do najbliższej wartości całkowitej (o ile nie zastrzeżono inaczej w treści do 

pełnych tysięcy PLN). 

Śródroczne informacje finansowe 

Śródroczne Informacje Finansowe 3Q zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz 

sprawozdawczości finansowej określonymi w MSR. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy, których 

dane finansowe zostały uwzględnione w Śródrocznych Informacjach Finansowych 3Q, z wyjątkiem jednostki 

dominującej, tj. Spółki, która prowadziła w 2021 r. księgi rachunkowe zgodnie z MSSF, prowadziły w 2021 r. 

księgi rachunkowe zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Dla celów sporządzenia skonsolidowanej 

informacji finansowej zgodnej z MSR jednostkowe dane finansowe wszystkich spółek zostały przekształcone 

w taki sposób, jakby zasady księgowe określone w MSR były stosowane w sposób ciągły w poprzednim oraz 

bieżącym okresie sprawozdawczym. 

Procedury konsolidacyjne 

Grupa sporządza skonsolidowane informacje finansowe, tak jakby cała Grupa stanowiła jeden podmiot 

gospodarczy. Skonsolidowane dane finansowe sporządzane są na podstawie sumy sprawozdań z sytuacji 

finansowej oraz sprawozdań z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów wszystkich spółek 

wchodzących w skład Grupy (konsolidowanych metodą pełną). Dane zagregowane w powyższy sposób 

podlegają następnie korektom konsolidacyjnym mającym na celu eliminację wzajemnych sald, transakcji oraz 

niezrealizowanych zysków/strat ujętych w wartości aktywów. Dodatkowo skonsolidowane informacje 

finansowe podlegają korektom mającym na celu ujednolicenie zasad wyceny oraz prezentacji danych 

finansowych przez wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy. Grupa nie posiada jednostek, których dane 

finansowe wyrażone są w innej walucie niż PLN. 

Konsolidacji metodą pełną podlegają jednostki, nad którymi jednostka dominująca sprawuje kontrolę, tzn. 

w przypadku gdy z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę ma prawa do zmiennych wyników 

finansowych oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników poprzez kierowanie 

operacyjne oraz finansowe tą jednostką.  

Konsolidacji metodą praw własności podlegają jednostki, w których jednostka dominująca posiada zwykle od 

20 do 50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących, jednakże nie sprawuje nad tą jednostką kontroli. 

Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy podlegają konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli do 

dnia utraty kontroli utożsamianej w przypadku Grupy ze sprzedażą posiadanych udziałów na rzecz inwestorów 

zewnętrznych.  
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Kluczowe korekty i wyłączenia konsolidacyjne ujęte w skonsolidowanej informacji finansowej to: 

a. wyłączenie wzajemnych sald rozrachunków handlowych oraz pożyczek udzielonych i otrzymanych 

wraz z wyłączeniem odsetek przychodowych i kosztowych naliczonych od ww. pożyczek; 

b. wyłączenie kapitału podstawowego oraz inwestycji długoterminowych, w tym również wyłączenie 

dopłat do kapitału własnego spółek celowych; 

c. wyłączenie wzajemnych przychodów ze sprzedaży z odpowiednimi kosztami operacyjnymi; 

d. eliminacja niezrealizowanych zysków (marży) powstałych na transakcjach sprzedaży usług 

projektowych oraz budowlanych pomiędzy spółkami z Grupy, tj. eliminacja przychodów ze sprzedaży 

usług oraz kosztów wytworzenia usługi w korespondencji z wartością środków trwałych lub środków 

trwałych w budowie, w tym również korekta amortyzacji środków trwałych, 

e. ujęcie skonsolidowanego wyniku na sprzedaży spółek zależnych. 

Lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2018, 2019 i 2020 r. 

Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR zostały przygotowane zgodnie z: 

• Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późniejszymi 

zmianami, 

• Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zakresu informacji 

wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych 

wymaganych w prospekcie dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla 

których właściwe są polskie standardy rachunkowości. 

Szczegółowe zasady dotyczące zasad rachunkowości wykorzystywanych w Skonsolidowanych Historycznych 

Informacjach Finansowych UoR opisano w części „Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania” 

w punkcie 8 „Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości”. 

Procedury konsolidacyjne 

Grupa sporządziła skonsolidowane dane finansowe stanowiące Skonsolidowane Historyczne Informacje 

Finansowe UoR, tak jakby cała Grupa stanowiła jeden podmiot gospodarczy. Skonsolidowane Historyczne 

Informacje Finansowe UoR sporządzane zostały na podstawie sumy bilansów oraz rachunków zysków i strat 

wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy (konsolidowanych metodą pełną) z wyłączeniem spółek 

konsolidowanych metodą praw własności, tj. spółki Future Energy Sp. z o.o., w której Grupa posiadała 

50% udziałów. Dane zagregowane w powyższy sposób podlegały następnie korektom konsolidacyjnym 

mającym na celu eliminację wzajemnych sald, transakcji oraz niezrealizowanych zysków/strat ujętych 

w wartości aktywów. Dodatkowo Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR podlegały 

korektom mającym na celu ujednolicenie zasad wyceny oraz prezentacji danych finansowych przez wszystkie 

spółki wchodzące w skład Grupy. Grupa nie posiadała jednostek, których dane finansowe wyrażone są w innej 

walucie niż PLN. W Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR wskazano ujęte 

w nich kluczowe korekty i wyłączenia konsolidacyjne w części „Wprowadzenie do skonsolidowanego 

sprawozdania” w punkcie 8 „Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości”. 

W celu sporządzenia Sprawozdania Połączonego Pro Forma MSR 2020 zgodnie z MSR Zarząd został 

obowiązany do przyjęcia pewnych założeń oraz zastosowania określonych szacunków i osądów, które mogą 

mieć istotny wpływ na wartości wykazane w Sprawozdaniu Połączonym Pro Forma MSR 2020. Zarząd oparł 

swoje osądy, założenia i szacunki na historycznym doświadczeniu i wielu innych czynnikach, które jego 

zdaniem są uzasadnione w istniejących okolicznościach. Faktyczne wyniki mogą być istotnie różne od tych 

szacunków przy uwzględnieniu innych założeń lub w innych warunkach. Zarząd regularnie dokonuje 

ponownej oceny swoich założeń, osądów i szacunków.  



DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 141 

DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY 

Dane historyczne na temat dywidendy 

Spółka powstała w 2020 r., zaś pierwszy rok obrotowy Spółki zakończył się 31 grudnia 2020 r. Spółka nie 

prowadziła w 2020 r. działalności operacyjnej, natomiast ponosiła koszty administracyjne, w związku z czym 

Spółka w 2020 r. poniosła stratę i nie wypłaciła dywidendy. W przypadku pozostałych spółek z Grupy 

w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi nie występowały wypłaty dywidendy. W latach 

2018-2019 brak wypłat dywidendy wynikał z faktu, że skonsolidowany wynik spółek z Grupy wskazywał na 

stratę w wysokości odpowiednio 9.253.445,65 PLN oraz 1.110.687,47 PLN. Zaś w 2020 r. brak wypłaty 

dywidendy wynikał z decyzji wspólników spółek z Grupy, którzy postanowili, że właściwe będzie 

przeznaczenie zysków spółek z Grupy na dalszy rozwój i inwestycje. Szczegółowe informacje dotyczące 

wyników finansowych spółek z Grupy w okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi 

wskazane zostały w części Prospektu dotyczącej analizy finansowej i operacyjnej. 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy 

Na Datę Prospektu, przyjęta przez Grupę strategia nie określa polityki w zakresie wypłaty dywidendy. 

Jednakże z uwagi na przedstawione w innych częściach Prospektu plany Grupy dotyczące jej dynamicznego, 

ale zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach Spółka przyjmuje, że dywidendy nie będą wypłacane za 2 

albo 3 kolejne lata obrotowe Spółki, licząc od roku 2022. W związku z powyższym w ocenie Spółki wypłata 

dywidendy nie nastąpi wcześniej niż na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w 2025 r., tj. w ramach 

wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024. Powyższe plany są również uzależnione od dynamiki budowania 

przez Grupę portfela własnych projektów OZE. Grupa zakłada, że posiadanie znaczącej liczby projektów OZE 

we własnym portfolio pozwoli Grupie na pozyskanie stabilnego źródła dochodu, którego wpływ na wynik 

finansowy powinien być pozytywny, co może przełożyć się na łatwiejsze planowanie wypłat zysku w formie 

dywidendy.  

Każdorazowo przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu 

Zgromadzeniu, Zarząd weźmie pod uwagę w szczególności perspektywy Grupy, przyszłe oczekiwane zyski, 

pozycję finansową Grupy oraz plany rozwoju Grupy, a także mające zastosowanie regulacje prawne. Zarząd 

nie gwarantuje ani nie zapewnia w żaden sposób wielkości zysku osiągniętego przez Spółkę i jego części, która 

może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy oraz wielkości 

wypłacanej dywidendy zależy w każdym wypadku od decyzji akcjonariuszy w ramach zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia, którzy nie są związani w żaden sposób rekomendacją Zarządu. 

Wszystkie Akcje, włącznie z Akcjami Oferowanymi, mają równe prawa do dywidendy (oraz zaliczki na poczet 

dywidendy) i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki z dniem ich nabycia, pod warunkiem 

podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio w przypadku zaliczki na 

poczet dywidendy uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej) i ustaleniu dnia wypłaty dywidendy jako daty 

przypadającej po dacie nabycia Akcji. 

Ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 

Zgodnie z odpowiednimi przepisami KSH, w spółce publicznej dzień dywidendy oraz termin wypłaty 

dywidendy ustalane są przez zwyczajne walne zgromadzenie tej spółki. Zwyczajne walne zgromadzenie ustala 

dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia 

powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia 

dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 

Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego 

zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę 

nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy 

powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. 
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Zgodnie z przepisami KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy spółki nie może 

przekraczać sumy: (i) zysku spółki za odpowiedni rok obrotowy; (ii) niepodzielonych zysków z lat ubiegłych; 

oraz (iii) kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być 

przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz 

o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na 

kapitały zapasowy lub rezerwowe. 

Statut upoważnia Zarząd do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy 

za dany rok obrotowy. Zgodnie z KSH, o planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłasza co najmniej na cztery 

tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, 

wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do 

zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. Spółka może 

wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 

poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od 

końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może 

dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 

Na Datę Prospektu Statut nie zawiera ograniczeń dotyczących wypłaty dywidendy, wykraczających poza 

ograniczenia wynikające z KSH, a akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym 

przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym. Zgodnie ze Statutem oraz KSH powzięcie uchwały 

o podziale zysku albo o pokryciu straty należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

Zgodnie z KSH uchwała walnego zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku, wyłączenia zysku od podziału 

oraz wypłaty dywidendy wymaga bezwzględnej większości oddanych głosów. 

Szczegółowe informacje na temat wypłaty dywidendy zostały opisane w rozdziale Prawa związane z Akcjami 

oraz Walne Zgromadzenie — Prawa akcjonariuszy — Prawo do dywidendy”. 

Dochody uzyskane z dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych z siedzibą 

w Polsce są opodatkowane podatkiem dochodowym od uzyskanego przychodu (dochodu).  
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OTOCZENIE RYNKOWE I REGULACYJNE 

Wprowadzenie 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale pochodzą z publicznie dostępnych raportów i opracowań, które 

Emitent uznaje za wiarygodne, w tym między innymi, z raportu Banku Pekao „U progu zielonej rewolucji: 

Perspektywy sektora OZE w Polsce na tle trendów globalnych i regionalnych” („Raport Pekao”), raportu 

Instytutu Energii Odnawialnej „Mapa drogowa rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku” 

(„Raport IEO”), raportu Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” 

(„Raport MKiŚ”), raportu Forum Energii „Transformacja energetyczna w Polsce: Edycja 2021” („Raport 

Forum Energii”), raportu Deloitte „Potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce” („Raport 

Deloitte”), raportu Deloitte „Introduction to the Polish renewables market: Discussion materials” („Raport 

Deloitte OZE”) oraz innych publicznie dostępnych raportów dotyczących rynku Odnawialnych Źródeł Energii 

w Polsce i Europie. W każdym przypadku, gdy w Prospekcie skorzystano z informacji zewnętrznych, 

podawane jest ich źródło. Ponadto, niektóre z przedstawionych w tym rozdziale danych branżowych 

i rynkowych, jak również informacji dotyczących pozycji konkurencyjnej, pochodzą z wewnętrznych analiz 

i szacunków Emitenta, które zostały przygotowane w oparciu o znajomość oraz doświadczenie zdobyte na 

rynkach, na których działa Emitent. Chociaż Zarząd ma podstawy, by uważać te analizy i szacunki za 

racjonalne i wiarygodne, to ich rzetelność i kompletność, a także wykorzystana metodologia oraz założenia 

nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i mogą ulec zmianie. Zawarte w niniejszym rozdziale prognozy 

i stwierdzenia dotyczące przyszłości nie gwarantują, że faktyczne wyniki i dane rynkowe w przyszłości będą 

takie same. Rzeczywiste zdarzenia i okoliczności mogą bowiem znacznie odbiegać od przyjętych założeń. 

Trendy na europejskim rynku OZE 

W ostatnich dwóch dekadach mogliśmy zaobserwować niezwykle szybki rozwój technologii OZE, których 

rozpowszechnienie w Europie było w dużym stopniu napędzane różnego rodzaju zachętami fiskalnymi. 

Dotychczas rozwój ten obejmował przede wszystkim rozpowszechnianie energetyki wiatrowej na lądzie 

(„on-shore”). Mimo iż koszty energii wiatrowej zostały znacząco zredukowane, nierozwiązanym pozostał 

problem niepewności i nieprzewidywalności generacji z tego źródła. W związku z tym, od kilku lat 

rozpowszechniają się również nowe technologie OZE: fotowoltaika oraz energia wiatrowa na morzu 

(„off-shore”) (rozwój w technologii budowy turbin wiatrowych umożliwił jej powszechniejsze i bardziej 

opłacalne wykorzystanie). Fotowoltaika przyczynia się do rozwoju energetyki rozproszonej, opartej na udziale 

obywateli i pojawieniu się grupy indywidualnych konsumentów/wytwórców energii (gospodarstw domowych 

i firm), tzw. prosumentów. Energia wiatrowa off-shore, z kolei zmniejsza problemy związane z niepewnością 

generacji, ponieważ siła wiatru w obszarach morskich jest co do zasady zdecydowanie większa niż na lądzie. 

Polska ma świetny dostęp do wybrzeży Morza Bałtyckiego, w związku z tym jest idealnie położona, żeby 

rozwijać energię wiatrową off-shore a Emitent może uczestniczyć w różnych fazach rozwoju tego sektora 

w Polsce w roli doradcy, wykonawcy oraz inwestora3.  

Wyłaniają się w ostatnich latach nowe trendy na globalnym rynku energetycznym, takie jak strategia rozwoju 

sektora OZE w skali regionalnej przez instytucje państwowe oraz podmioty prywatne. W szczególności 

fotowoltaika jest rozwijana przez podmioty prywatne, w tym w dużej mierze przez gospodarstwa domowe 

i małe przedsiębiorstwa, czyli wyżej wspomniane instalacje prosumenckie4. Na poziomie Unii Europejskiej, 

programy takie jak Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (ang. Recovery and Resilience 

Facility – „RRF”) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, mają kluczowe znaczenie strategiczne dla 

tempa rozwoju OZE w państwach członkowskich. RRF stanowi rdzeń funduszu unijnego Przyszłe Pokolenie 

i jednym z dwóch kluczowych filarów RRF jest zielona transformacja, czyli między innymi niskoemisyjna 

energetyka (OZE) oraz ochrona klimatu i środowiska. RRF opiewający na 750.000.000.000,00 EUR jest 

                                                      

3 https://raport.pse[.]pl/pl/raport-2020/strategia-biznesowa/kluczowe-trendy-globalne/#page-title 
4 https://eko.wprost[.]pl/energia/oze/10425466/krajowy-biznes-zagospodaruje-globalne-trendy.html 
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podzielony na dwie części: 312.500.000.000,00 EUR w formie bezzwrotnych grantów i 360.000.000.000,00 

EUR w formie pożyczek na korzystnych warunkach. Z tych kwot 37% musi zostać przeznaczone na zieloną 

transformację i Polsce przypadają 23.000.000.000,00 EUR bezzwrotnych dotacji oraz 34.000.000.000,00 EUR 

w formie pożyczek, pod warunkiem przedstawienia przez polski rząd założeń tzw. Sprawiedliwej 

transformacji5. 

Globalny rynek OZE 

Od kilku lat OZE jest jednym z głównych motorów napędowych zmian w sektorze energetycznym, który ma 

stawać się coraz bardziej przyjazny środowisku. Globalne zużycie energii pochodzącej z OZE rośnie 

w kilkakrotnie wyższym tempie niż energii z paliw kopalnych. Ponadto udział OZE w globalnej konsumpcji 

energii pierwotnej sięgnął 12% pod koniec ubiegłej dekady. Oznaki „zielonej rewolucji” widać na całym 

świecie, zarówno w państwach rozwiniętych, jak i rozwijających się, które w OZE widzą możliwość poprawy 

dobrobytu swoich obywateli i realne szanse gospodarcze i biznesowe. Udział OZE w globalnym zużyciu 

energii elektrycznej pierwotnej urósł od 8% w 2010 roku do 12% w 2019 roku, co stanowiło średnioroczny 

wzrost na poziomie niemal 5 pkt. proc. Z kolei udział OZE w produkcji energii elektrycznej urósł od 

19% w 2010 roku do 26% w 2019 roku, co stanowiło średnioroczny wzrost na poziomie ok. 6 pkt. proc6. 

Grafika oparta na danych z Raportu Pekao  

Transformacja energetyczna stała się jednym z priorytetów inwestycyjnych na świecie 

i z 60.000.000.000.000,00 USD przeznaczonych globalnie na transformację energetyczną w latach 2016-2030 

aż 15% planowane jest na rozwój OZE w elektroenergetyce. Ewidentna jest również stagnacja wykorzystania 

węgla oraz atomu w produkcji energetycznej, którą szczególnie mocno można było zaobserwować 

w państwach rozwiniętych. W latach 2010-2019 udział energetyki węglowej spadł z 40% na 36%, a udział 

energetyki atomowej z 13% na 10% światowej produkcji energii. Poniższa grafika pokazuje zmiany 

w produkcji energii elektrycznej na świecie między 2010-2019 według głównych źródeł. 

Grafika oparta na danych z Raportu Pekao; udziały mogą nie sumować się do 100% z uwagi na zaokrąglenia 

                                                      

5https://www.pism[.]pl/publikacje/Wyzwania_zwiazane_z_wdrazaniem_instrumentu_na_rzecz_odbudowy_i_zwiekszan

ia_odpornosci 
6 Zgodnie z Raportem Pekao 



OTOCZENIE RYNKOWE I REGULACYJNE 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 145 

Najbardziej dynamiczny rozwój w branży energetycznej można zgodnie z Raportem Pekao zaobserwować 

w technologiach wiatrowych i słonecznych, które w ubiegłej dekadzie odpowiadały za ponad 60% wzrostu 

produkcji energii z OZE. W latach 2010-2019 średnioroczny wzrost ilości produkcji energii słonecznej 

wynosił 40%, a energii wiatrowej 17%. W efekcie w tym okresie udział tych dwóch źródeł wzrósł 

ponadtrzykrotnie (z łącznie 9% do 30% energii elektrycznej produkowanej z OZE). 

*W tym biomasa, biogaz, geotermia **udziały mogą nie sumować się do 100% z uwagi na zaokrąglenia 

Grafika oparta na danych z Raportu Pekao 

Za dynamicznymi wzrostami znaczenia OZE w światowej branży energetycznej stoi szereg czynników: 

(1) postęp technologiczny w zakresie instalacji OZE obniżający poziom nakładów inwestycyjnych i kosztów 

operacyjnych ich funkcjonowania, zwiększający również znacząco ich żywotność i wydajność; 

(2) zwiększające się problemy klimatyczne związane z nadmiernym wzrostem emisji gazów cieplarnianych, 

powodujące zaostrzenie polityki klimatycznej na poziomie rządów państw; (3) coraz większe wsparcie 

systemowe dla OZE od rządów, w postaci systemów aukcyjnych, grantów, ulg i innych rozwiązań prawnych 

zwiększających rentowność inwestycji w sektor OZE; (4) edukacja społeczeństwa w zakresie ekologii i zmian 

klimatycznych, która ma ogromny wpływ na zachowania konsumentów i korporacji w życiu codziennym oraz 

(5) rosnące koszty produkcji energii z konwencjonalnych źródeł wynikające z coraz słabszego dostępu do 

surowców takich jak węgiel czy ropa, jak również z coraz wyższych opłat klimatycznych i kar wynikających 

z emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Ekonomia i rentowność branży OZE zmieniła się bardzo na korzyść 

dla inwestorów w ostatnich latach i wzrost konkurencyjności kosztowej można było zaobserwować 

w większości istotnych technologii sektora OZE. Zmiany te są najbardziej widoczne w obszarze energii 

słonecznej, w której jednostkowe koszty inwestycyjne instalacji fotowoltaicznych spadły w ciągu ostatniej 

dekady o blisko 80% i są w UE na najniższym poziomie ze wszystkich OZE w przeliczeniu na jeden kW mocy 

instalacji.  
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Grafika oparta na danych z Raportu Pekao  

Powyższa grafika pokazuje, że w przeciągu ostatniej dekady znacząco spadły koszty inwestycyjne w branży 

OZE, w szczególności dla projektów związanych z energią słoneczną. Spadki w wydatkach inwestycyjnych 

spowodowane są w dużej mierze rozwojem technologii, co przekłada się na zwiększoną wydajność instalacji. 

W Raporcie Pekao wskazano również, że koszty operacyjne instalacji OZE znacząco zmalały w ostatniej 

dekadzie, co jest najlepiej widoczne w przypadku instalacji fotowoltaicznych, w przypadku których koszty 

spadły w latach 2010-2019 o niemal 30% w państwach należących do OECD i ponad 60% w pozostałych 

państwach.  

Grafika oparta na danych z Raportu Pekao  

W związku z powyższymi zmianami średni jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej 

(ang. Levelized Cost of Energy „LCoE”) z OZE znacząco zmalał i jest obecnie na poziomie kosztu 

wytwarzania z konwencjonalnych źródeł energii7. Podsumowując, mieszanka aspektów 

regulacyjno-prawnych i czynników ekonomiczno-finansowych zdecydowanie zwiększyły atrakcyjność 

sektora OZE dla inwestorów i przyczyniły się w dużym stopniu do bardzo dynamicznego rozwoju energetyki 

odnawialnej w minionej dekadzie. 

Rynek OZE w Polsce 

Polska znajduje się obecnie w fazie transformacji energetycznej ze scentralizowanych, konwencjonalnych 

źródeł energii do rozproszonych, odnawialnych rozwiązań. Obecnie w krajowym systemie energetycznym 

                                                      

7 Zgodnie z treścią Raportu Pekao 
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zainstalowane jest ponad 9,2 GW mocy z odnawialnych źródeł energii, a celem na rok 2030 jest, żeby ta liczba 

wynosiła 24 GW mocy, czyli prawie trzykrotny wzrost do końca obecnej dekady. Ma się to przekładać na 

mniej więcej 32% udziału w produkcji energii elektrycznej. Z kolei celem na 2040 rok jest dojście do 37 GW 

mocy, czyli czterokrotny wzrost w stosunku do obecnego poziomu. Ma to stanowić 40% udziału w produkcji 

energii elektrycznej w 2040 roku8. Jednym z głównych motorów napędowych tych wzrostów ma być rozwój 

energetyki rozproszonej, w szczególności poprzez rosnącą liczbę prosumenckich instalacji fotowoltaicznych. 

Żeby skutecznie wspierać rozwój fotowoltaiki, konieczna jest większa kolaboracja między państwami 

europejskimi w sferze produkcji modułów fotowoltaicznych oraz półproduktów wykorzystywanych w branży. 

Pandemia SARS-CoV-2 przyspieszyła powstanie koncepcji Green Factory, czyli fabryk produkujących pełen 

zakres komponentów potrzebnych w energetyce fotowoltaicznej. Jest to bardzo pozytywna wiadomość dla 

Spółki, ponieważ przewidujemy, że zachęci to przedsiębiorców do montowania paneli fotowoltaicznych 

i angażowania się w projekty związane z energią słoneczną. Ułatwiony dostęp do komponentów, które 

wcześniej były drogie do sprowadzenia, powinien zwiększać aktywność podmiotów w branży energii 

słonecznej. Przyrost mocy zainstalowanej w panelach fotowoltaicznych od 2015 roku wyniósł ponad 1.600% 

i tak potężny wzrost zawdzięczamy państwowej polityce wspierania rozwoju energetyki rozproszonej.  

Mechanizmy wsparcia takie jak system aukcyjny czy program „Mój Prąd” dedykowany prosumentom energii 

odnawialnej miały i mają bardzo istotny wpływ na dynamiczny rozwój OZE. System aukcyjny był głównym 

katalizatorem rozwoju energetyki odnawialnej w ostatnich latach. Aukcje opierają się na stosowaniu reguły 

wymuszania konkurencji. Reguła ta przewiduje, że aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferują najniższą 

cenę sprzedaży energii i których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii określonej 

w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. jej wolumenu objętego wszystkimi złożonymi ofertami. Wsparcie w ramach 

systemu aukcyjnego polega na gwarantowaniu zakupu wytwarzanej energii oraz przyznaniu zwycięzcy prawa 

do wyrównania różnicy między wyższą ceną przyjętą w aukcji a niższą ceną rynkową. Z kolei program „Mój 

Prąd” zakłada dofinansowanie montażu mikroinstalacji słonecznych o mocy od 2 kW do 10 kW kwotami do 

5.000,00 PLN. Rząd rozważa obecnie rozszerzenie programu w kolejnych latach o rozwiązania wspierające 

elektryfikację transportu, magazynowanie energii oraz wykorzystanie OZE w ciepłownictwie9. Ścisła 

współpraca między interesariuszami rynku fotowoltaicznego i administracją państwową umożliwia 

w następnych latach podtrzymanie, a nawet przyspieszenie, tempa rozwoju z ostatnich lat. Wspólne działania 

i inicjatywy przedsiębiorców z branży, takie jak zawiązanie porozumienia „Przemysłowy Panel PV” 

zrzeszającego obecnie 10 firm, również napawają optymizmem w zakresie budowania odpowiedniego 

łańcucha wartości w tej branży. Warto również dodać, że porozumienie zostało oficjalnie poparte przez 

Ministerstwo Klimatu, jasno pokazując że przedstawiciele Rządu są przychylnie nastawieni do rozwoju tej 

branży. „Przemysłowy Panel PV” ma w planach stworzenie do 2025 r. około 1100 dodatkowych miejsc pracy 

związanych ze zwiększaniem produkcji modułów oraz konstrukcji nośnych. Plan zakłada zwiększenie mocy 

zainstalowanej w fotowoltaice do 7,9 GW w 2025 roku i 12,9 GW w 2030 roku. Już w chwili obecnej Polska 

jest piątą siłą w UE na rynku fotowoltaiki i opracowanie przez polskich producentów komponentów dla 

fotowoltaiki Mapy Rozwojowej Przemysłu Fotowoltaicznego w Polsce do 2030 roku wesprze rozwój 

podmiotów z branży i w rezultacie rynku fotowoltaicznego jako całość. Bardzo istotnym elementem dla branży 

jest szybki rozwój technologiczny w procesach produkcji fotowoltaicznej, który prowadzi do zmniejszania 

śladu węglowego oraz spadku kosztów. Zwiększająca się skala produkcji również wpływa na malejące koszty 

i krótszy czas zwrotu inwestycji, co z kolei zachęca przedsiębiorców do inwestycji w energię słoneczną. 

Emitent jest idealnie sytuowany, żeby wspierać zarówno wszelkiego rozmiaru podmioty wchodzące na rynek 

fotowoltaiki w zakresie planowania i budowania inwestycji, jak również podmioty posiadające już instalacje 

                                                      

8 Zgodnie z treścią Raportu IEO 
9 Zgodnie z Raportem Pekao 
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fotowoltaiczne w zakresie zwiększania wydajności projektów oraz O&M10.  

Grafika na podstawie danych z Raportu MKiŚ 

Ramy transformacji energetycznej w Polsce zostały wyznaczone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

poprzez plan Polityka energetyczna Polski do 2040 r. („PEP 2040”), który zakłada przejście na niskoemisyjny 

system energetyczny. PEP 2040 ma realizować założenia Porozumienia Paryskiego z grudnia 2015 r. między 

członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych („ONZ”). PEP 2040 opiera się na trzech głównych filarach: 

(i) sprawiedliwa transformacja, (ii) zeroemisyjny system energetyczny oraz (iii) dobra jakość powietrza. Drugi 

filar PEP 2040 kładzie nacisk na rozwój energetyki jądrowej, wiatrowej na morzu oraz zwiększenie roli 

energetyki rozproszonej. 

Spółka niewątpliwie skorzysta z wsparcia dwóch ostatnich filarów wymienionych powyżej w roli doradcy, 

wykonawcy, operatora oraz inwestora. Celami są osiągnięcie 5,9 GW mocy w morskiej energetyce wiatrowej 

w 2030 r. i 11 GW do 2040 r. oraz zwiększenie mocy zainstalowanych w fotowoltaice do 5-7 GW w 2030 r. 

oraz mniej więcej 10-16 GW w 2040 r. Ponadto szczegółowy cel numer 6 mówi o rozwoju OZE, 

w szczególności poprzez wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej. Obecnie morska energetyka wiatrowa jest 

na wczesnym stadium rozwoju, ale państwowa deklaracja wsparcia dla tej branży jest bardzo istotnym 

czynnikiem dla Spółki, gdyż można założyć pojawienie się większej liczby podmiotów zainteresowanych 

projektami morskiej energetyki wiatrowej. 

Grafika na podstawie danych z Raportu MKiŚ 

W ocenie Emitenta szacunki PEP 2040 nie są aktualne na Datę Prospektu, w szczególności jeśli chodzi o rynek 

fotowoltaiczny. W listopadzie 2021 roku przekroczono poziom 7,1 GW zainstalowanej mocy w fotowoltaice. 

                                                      

10 Zgodnie z Raportem IEO 
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Fundacja Inicjatyw Strategicznych Instrat w swoim raporcie nt. energetyki odnawialnej przewiduje, że 

w przypadku energetyki wiatrowej moc zainstalowana wzrośnie w roku 2030 do ok. 18 GW oraz w roku 2040 

do ok. 36 GW. Podobny wzrost mocy szacuje się dla energetyki solarnej, dla której Instrat zakłada wzrost 

mocy zainstalowanej do ok. 29 GW w roku 2030 oraz ok. 44 GW w roku 2040.11 

Zwiększająca się rola OZE wynika z potrzeby niskoemisyjnej transformacji energetycznej poprzez 

dywersyfikację bilansu energetycznego i redukcję jego emisyjności oraz kontrybucji w ogólnounijnym 

32% celu OZE w końcowym zużyciu energii brutto, jak również malejących kosztów technologii związanej 

z wytwarzaniem energii. Z raportu PEP 2040 wynika, że Polska deklaruje osiągnięcie co najmniej 23% udziału 

OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 roku. Spodziewany jest dynamiczny rozwój technologiczny 

w najbliższej dekadzie, który ma umożliwić szczególną rolę w realizacji celu OZE farmom wiatrowym. 

Przewidywany jest również dalszy rozwój fotowoltaiki oraz lądowych farm wiatrowych12.  

W Polsce obserwujemy od kilku lat bardzo dynamiczny wzrost mocy zainstalowanej jednostek wiatrowych 

oraz fotowoltaicznych o mocy powyżej 1 MW dzięki stabilnemu finansowaniu zapewnionemu przez aukcje 

OZE oraz rozwijające się umowy Power Purchase Agreement („PPA”). W 2020 r. można było zaobserwować 

szczególnie dynamiczny wzrost znaczenia jednostek fotowoltaicznych na aukcjach OZE, co spowodowało 

znaczący wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice między 2019 a 2020 rokiem. Poniższy wykres pokazuje 

wzrosty w mocy zainstalowanej w energii wiatrowej oraz energii fotowoltaicznej między początkiem roku 

2014 a końcem III kwartału roku 2020: 

Grafika pochodzi z Raportu Deloitte OZE 

Szybki rozwój technologii OZE, w tym w szczególności turbin wiatrowych i modułów fotowoltaicznych 

doprowadził do znacznego zmniejszenia średniego ważonego kosztu wytwarzania przez nie energii elektrycznej 

(ang. Levelized Cost of Energy „LCoE”). Osiągnięcie „grid parity”, czyli stanu, w którym jednostki odnawialne 

są w stanie konkurować na rynku bez wykorzystywania systemów wsparcia, staje się coraz bliższe. W związku 

z tym coraz powszechniejsze będą stawać się umowy PPA, których celem będzie zapewnienie stabilnych 

przychodów wytwórcom energii z OZE oraz zapewnienie dostępu do zielonej energii dla dużych konsumentów13.  

Pandemia SARS-COV-2 spowodowała globalny spadek cen gazu i węgla. Na początku pandemii SARS-CoV-2 

w Polsce spadło zapotrzebowanie na energię elektryczną, lecz obecnie Grupa obserwuje odwrócenie tego trendu 

oraz odbudowujące się ceny energii elektrycznej. Z drugiej strony należy zauważyć, że pandemia spowodowała 

znaczący spadek udziału węgla w produkcji energii elektrycznej i trend ten zdaje się utrzymywać do Daty 

Prospektu. Mimo oddania nowych instalacji do wydobywania węgla w 2020 r., po raz pierwszy w historii kraju 

udział „czarnej energii” wyniósł poniżej 70%. Udział mocy osiągalnych elektrowni opalanych węglem 

                                                      

11 Zgodnie z raportem „Co po węglu” Potencjał OZE w Polsce”, Instrat – Fundacja Inicjatyw Strategicznych, czerwiec 

2021 
12 Zgodnie z Raportem MKiŚ 
13 Zgodnie z treścią Raportu Deloitte OZE 
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kamiennym oraz brunatnym spadł do 65%, w związku z budową nowych jednostek gazowych oraz 

zwiększeniem udziału w rynku OZE. W 2020 r. można było zaobserwować dynamiczny wzrost w fotowoltaice, 

której przybyło ponad 2400 MW rok do roku, w związku z czym łączna moc wzrosła do 4 GW. Poniższy wykres 

pokazuje zmiany w mocy osiągalnej z poszczególnych źródeł energii w 2020 r. względem 2019 roku: 

Grafika na podstawie danych z Raportu Forum Energii 

Rozwój fotowoltaiki wynika w dużej mierze z przychylnych regulacji i inicjatyw państwowych 

zwiększających opłacalność tej formy wytwarzania energii. Widać było również wzrosty w produkcji energii 

wiatrowej, zarówno na lądzie, jak i na morzu. Na koniec 2020 r. w OZE zainstalowane było 12,5 GW mocy 

osiągalnej, co stanowiło wzrost o 2,5 GW w stosunku do stanu na koniec roku poprzedzającego. Z kolei 

w produkcji energii elektrycznej w 2020 r. udział OZE wyniósł 17,7%, w tym produkcja energii elektrycznej 

wiatrowej wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o 637 GWh, a produkcja energii elektrycznej słonecznej 

o 1257 GWh. Poniższy wykres pokazuje zmiany w produkcji energii elektrycznej w GWh w 2020 r. względem 

2019 roku: 

Grafika na podstawie danych z Raportu Forum Energii 

Zgodnie z treścią Raportu FE z OZE wyprodukowano łącznie 28 TWh energii elektrycznej w 2020 r., lecz 

mimo rekordowego wzrostu udziału OZE w rynku produkcji energii elektrycznej, Polska nadal nie spełnia 

norm Unii Europejskiej na rok 2020. Jest to pozytywny znak dla Spółki, ponieważ Polska jest zobligowana 
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dalej zwiększać udział OZE w produkcji energii i to w jeszcze większym tempie niż w ostatnich latach14.  

W 2019 r. udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii wyniósł 12,18%, co stanowiło wzrost 

o 0,7% w stosunku do roku poprzedzającego. Z kolei całkowity udział OZE w pozyskiwaniu energii 

pierwotnej zanotował wzrost z 13,25 na 15,96% w latach 2015-2019. Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 

źródeł odnawialnych państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia określonego udziału energii 

z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r. Udział energii z OZE ma wynosić określony procent 

końcowego zużycia energii brutto w państwach członkowskich UE. Dla Polski cel ten został ustalony na 

poziomie 32% i na chwilę obecną Polska jest daleka od osiągnięcia tego celu, mimo znaczących wzrostów 

w zużyciu energii z OZE i spadków w zużyciu energii z innych źródeł. Zgodnie z treścią Raportu GUS 

w 2019 r. łączna moc zainstalowana ze źródeł fotowoltaicznych wynosiła 1.540 MW, a produkcja niecałe 

711 GWh. Celem jest, aby w 2050 r. aż za 73% produkcji energii elektrycznej w Polsce odpowiadała energia 

wiatrowa, a za 6% energia słoneczna, zatem rynek, na którym operuje Emitent, może stanowić blisko 

80% całego rynku wytwarzania energii elektrycznej w Polsce15. 

Porozumienie paryskie, które weszło w życie w 2016 r. zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 

2050 r. Między 1990 a 2017 rokiem emisja gazów cieplarnianych w Polsce zmalała z 447 MtCO2e do 

380 MtCO2e w wyniku prowadzenia transformacji energetycznej, poprawy wydajności energetycznej 

przemysłu, zmniejszenia zużycia węgla brunatnego oraz kamiennego i zwiększenia udziału OZE w bilansie 

energetycznym. Zgodnie z Raportem McKinsey Polska znalazła się na trzecim miejscu wśród państw UE pod 

kątem wielkości emisji gazów cieplarnianych do PKB, z czego jasno wynika, że duża część pracy jeszcze 

została do wykonania i działalność prowadzona przez Emitenta będzie bezpośrednio przyczyniać się do 

redukcji emisji gazów cieplarnianych i dotrzymania założeń porozumienia paryskiego. 

Zgodnie z treścią Raportu Pekao w Europie Środkowej Polska jest liderem w zakresie rozwoju energetyki 

odnawialnej i odpowiadała za 52% łącznego wzrostu produkcji „zielonej energii” w regionie na przestrzeni 

ostatniego dziesięciolecia. Polska również wyróżnia się jednym z najwyższych średniorocznych temp wzrostu 

produkcji energii elektrycznej z OZE w regionie. Średnioroczne tempo wzrostu nominalnej wartości produkcji 

energii elektrycznej z OZE w Polsce w latach 2010-2019 wynosił około 10%, co stanowi drugi najlepszy 

wynik w Europie (liderem w tym zestawieniu okazała się Litwa). Natomiast udział OZE w całkowitej 

produkcji energii elektrycznej w Polsce jest wciąż na relatywnie niskim poziomie (ok. 15%), co stanowi trzeci 

najniższy wynik w regionie (po Czechach oraz Węgrzech). W związku z powyższym należy stwierdzić, że 

widoczna jest perspektywa do dalszego wzrostu udziału energii z OZE w ogólnej wartości wyprodukowanej 

energii elektrycznej w Polsce. 

  

                                                      

14 Raport Forum Energii 
15 Zgodnie z treścią Raportu McKinsey 
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Grafika na podstawie danych z Raportu Pekao 

Na koniec listopada 2021 r. według danych Agencji Rynku Energii w Polsce były zainstalowane projekty 

o łącznej mocy wytwórczej na poziomie 54,8 GW i w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię 

elektryczną przewiduje się wzrost tych mocy do poziomu 84,6 GW do 2030 roku (na bazie danych Instrat). 

W celu realizacji polityki krajowej oraz unijnej Polska planuje stopniowo odchodzić od energetyki węglowej 

i zamykać w najbliższych latach wiele kopalń. Na koniec listopada 2021 r. według danych Agencji Rynku 

Energii źródła konwencjonalne dysponują około 38,5 GW mocy zainstalowanej, a OZE około 16,3 GW, 

z czego ok. 7,1 GW to moc zainstalowana w fotowoltaice i 7,0 GW w wietrze.  Bazując na danych Instrat, 

przewiduje się diametralne zmiany w tych liczbach do 2030 roku, kiedy to moce zainstalowane ze źródeł 

konwencjonalnych mają spaść do 24,7 GW, a moce zainstalowane z OZE mają urosnąć do 59,9 GW. 

W związku z tym w ciągu najbliższej dekady należy się spodziewać wzrostu w mocach zainstalowanych 

z OZE o około 43,6 GW. 

W ostatnim czasie w Polsce zaobserwowano wzrost liczby zawieranych umów PPA i CPPA. W 2021 r. 

Danone podpisał 10-letnią umowę na zakup energii pochodzącej z farmy wiatrowej zarządzanej przez fundusz 

GIG oraz Polkomtel przystąpił do 15-letniej umowy PPA z PAK PCE Fotowoltaika – wartość umowy wynosi 

300.000.000,00 PLN i może zostać ona przedłużona o kolejne 5 lat. Zainteresowanie odbiorców 

i konsumentów przystępowaniem do takich umów pozwala wytwórcy zdywersyfikować przychody oraz 

zabezpieczyć odbiory energii w długim okresie. Transakcje dotyczą głównie instalacji OZE, ponieważ 

sukcesywnie dążą do parytetu sieci, czyli momentu, kiedy nowe źródło energii może dostarczać energii 

elektrycznej po koszcie uśrednionym mniejszym albo równym kosztowi nabycia energii w sieci energetycznej. 

Poniżej przedstawiono historyczne średnie ceny uzyskane w aukcji w zestawieniu ze średnią ceną czarnej 
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Jednym z kluczowych czynników decydujących o tempie rozwoju sektora OZE w danym kraju jest poziom 

wsparcia publicznego. Bardzo istotnym bodźcem dla inwestycji w instalacje OZE są mechanizmy 

prawno-finansowe zachęcające podmioty do inwestycji w ten sektor gospodarki. Rozwój OZE w Polsce 

początkowo opierał się w dużej mierze na systemach kwotowych, takich jak system tzw. zielonych 

certyfikatów, natomiast w Polsce i u wielu naszych sąsiadów podjęto decyzje o odejściu od tego modelu 

wsparcia rozwoju OZE, ponieważ cechował się zbyt dużą zmiennością kwot subsydiów uzależnionych od cen 

zielonych certyfikatów. Model systemów kwotowych zaczął być zastępowany innymi rozwiązaniami, 

z których najistotniejszymi mechanizmami są: (i) systemy premiowe i aukcyjne; (ii) taryfy gwarantowane; 

(iii) subsydiowanie energetyki prosumenckiej oraz (iv) prawo pierwszeństwa dostępu do sieci. Rozwój 

systemów premiowych i aukcyjnych w Polsce w dużej mierze podyktowany był presją ze strony Komisji 

Europejskiej na implementację rozwiązań przyspieszających osiąganie celów europejskiej polityki 

klimatycznej. Model premiowy i model aukcyjny zachęcają bowiem inwestorów w branży OZE do stałej 

poprawy efektywności kosztowej instalacji, co z kolei skłania państwo do większego wsparcia sektora. Taryfy 

gwarantowane wykorzystywane są przede wszystkim do małych i mikroinstalacji. Subsydiowanie rozwoju 

energetyki prosumenckiej pozwala na rozwój przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych, których przyrost 

był najbardziej widoczny w Polsce w ostatnich latach. Poniższa tabela pokazuje poziom wsparcia 

państwowego dla rozwoju OZE w państwach Europy Środkowej i wydaje się, że na tle regionu wachlarz 

rozwiązań oferowanych w Polsce jest obecnie całkiem szeroki17. 

Grafika na podstawie danych z Raportu Pekao 

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych 

W czerwcu 2016 roku uchwalona została Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych („Ustawa 

10H”), której celem było uregulowanie zasad lokalizowania elektrowni wiatrowych na terytorium Polski.  

Zdaniem Emitenta najbardziej kontrowersyjne i dotkliwe dla inwestorów i przedsiębiorców z branży energetyki 

wiatrowej były właśnie zmiany dotyczące odległości wiatraków od budynków mieszkalnych i obszarów 

przyrody. Zgodnie z Ustawą 10H odległość, w której mogą być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe 

od zabudowań mieszkalnych i mieszanych oraz od obszarów cennych przyrodniczo (parki narodowe czy 

                                                      

16 Dane na podstawie TGE oraz Cire 
17 Zgodnie z Raportem Pekao. 
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krajobrazowe, rezerwaty przyrody) musi być równa albo większa od 10-krotności jej wysokości mierzonej od 

poziomu gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne takie jak wirnik i łopaty 

(ograniczenie to jest powszechnie nazywane „Zasadą 10H”). W praktyce oznacza to odległość w przedziale 

1,5-2 km. Z kolei istniejące parki wiatrowe niespełniające tych kryteriów nie mogły być rozbudowane, 

a dopuszczalny miał być jedynie remont oraz czynności niezbędne do prawidłowej eksploatacji elektrowni18.  

Ustawa 10H budziła ogromne kontrowersje i spotkała się z szeroką krytyką ze strony przedstawicieli branży 

energetyki wiatrowej oraz wielu ekspertów, którzy od początku twierdzili, że Ustawa 10H wprowadza 

nieuzasadnioną restrykcyjność i doprowadzi do całkowitego zahamowania rozwoju energetyki wiatrowej 

w Polsce na wiele lat19.  

Po wielu latach sprzeciwu ze strony przedstawicieli branży, ekspertów ds. energii wiatrowej oraz 

przedstawicieli samorządów, strona rządowa podjęła dialog ze środowiskami naukowymi i samorządowymi 

na temat stosowania Ustawy 10H. W wyniku tego dialogu, rząd doszedł do wniosku, że celowe jest stworzenie 

warunków dla zastosowania przez władze lokalne odstępstw od tzw. Zasady 10H. Rząd przyznał, że 

stworzenie bardziej elastycznych warunków odległościowych napędzi sektor energetyki wiatrowej, który 

produkuje czystszą i tańszą energię, która jest konieczna do utrzymania konkurencyjności polskiego 

przemysłu. Każdy dodatkowy GW mocy w nowych farmach wiatrowych może obniżać cenę energii w Polsce, 

od kilku do nawet 30,00 PLN/MWh w zależności od ilości nowych mocy zainstalowanych20. 

W związku z tym, po kilku latach od wejścia w życie Ustawy 10H rozpoczęto prace nad projektem nowelizacji 

Ustawy 10H mającym na celu zmniejszenie rygorów dotyczących minimalnej odległości elektrowni 

wiatrowych od zabudowań mieszkalnych i przyrody. Strona rządowa przyznała, że Zasada 10H bardzo 

utrudniła zarówno budowę nowych elektrowni wiatrowych, jak również rozwój budownictwa mieszkalnego 

w sąsiedztwie już istniejących farm wiatrowych21. W związku z tym należy spodziewać się w niedalekiej 

przyszłości liberalizacji przypisów i powstania bardziej korzystnego otoczenia prawnego dla energetyki 

wiatrowej, która stanowi istotną część projektów Grupy. Mimo niekorzystnego otoczenia 

regulacyjno-prawnego w ostatnich latach Grupa nie zaprzestała prac nad projektami w segmencie energii 

wiatrowej, dlatego Grupa zakłada, że będzie mieć znaczącą przewagę nad innymi deweloperami projektów 

wiatrowych, kiedy nowelizacja Ustawy 10H wejdzie już w życie. Projekt ustawy o zmianie Ustawy 10H został 

opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji22 4 maja 2021 r. W projekcie 

dopuszczono odejście od Zasady 10H w przypadku, gdy tak przyjęto w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, jednakże odległość budynków mieszkalnych od parków wiatrowych nie będzie mogła być 

mniejsza niż 500 metrów. W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

zamieszczono informację, że projekt nowelizacji Ustawy 10H był zaplanowany do przyjęcia w II kwartale 

2021 r.23, jednakże na Datę Prospektu wciąż nie nastąpiło przyjęcie tego projektu. Zgodnie z ostatnimi 

publicznymi informacjami24 planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów przypadał na 

przełom III i IV kwartału 2021 r., lecz na Datę Prospektu projekt wciąż nie jest przewidywany przez sejm. 

Natomiast zakładany termin wejścia w życie przepisów ustawy to początek 2022 roku.  

Konkurencyjność Spółki 

Grupa jest jednym z pionierów sektora OZE w Polsce i posiada ponad 18 lat doświadczenia w zakresie 

planowania, rozwoju, budowy i zarządzania elektrowniami wiatrowymi i fotowoltaicznymi na terenie Polski 

                                                      

18 m.in. https://www2.deloitte[.]com/pl/pl/pages/doradztwo-prawne/articles/alerty-prawne/ustawa-wiatrakowa.html 
19https://www.prawo[.]pl/samorzad/ustawa-wiatrakowa-resort-rozwoju-zapowiada-nowelizacje-w-2020,497249.html 
20https://globenergia[.]pl/blizej-liberalizacji-10h-projekt-nowelizacji-ustawy-zostanie-wpisany-do-wykazu-prac-rzadu/ 
21https://www.prawo[.]pl/samorzad/ustawa-wiatrakowa-resort-rozwoju-zapowiada-nowelizacje-w-2020,497249.html 
22 https://legislacja[.]gov[.]pl/projekt/12346353/katalog/12785191#12785191 
23https://archiwum.bip.kprm[.]gov[.]pl/kpr/form/r62854081913,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-inwestycjach-w-

zakresie-elektrowni-wiatrowych-.html 
24 https://globenergia[.]pl/wejscie-w-zycie-regulacji-liberalizujacych-zasade-10h-spodziewane-na-poczatku-2022-roku/ 
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i Niemiec. Grupa zatrudnia ponad 50 ekspertów, którzy wnoszą bogate doświadczenie i wiedzę z zakresu 

branży OZE. Spółka wyróżnia się również tym, że świadczy szeroki wachlarz usług: od planowania i rozwoju 

przez budowę oraz zarządzanie techniczne aż po sprzedaż i zakup projektów na rynku OZE. Grupa posiada 

doświadczenie wynikające z realizacji bardzo zróżnicowanego portfolio projektów z OZE o łącznej mocy 

ponad  425 MW, na co składa się 29 elektrowni fotowoltaicznych oraz 20 parków wiatrowych w Niemczech 

i w Polsce. Ponadto Spółka świadczy usługi w zakresie zarządzania technicznego i handlowego. W latach 

2018-2021 w zarządzaniu technicznym Spółka posiadała w portfolio średnio odpowiednio około 105 MW, 

134MW, 139 MW oraz 90 MW. Oprócz zrealizowanych projektów Spółka ma kilkanaście kolejnych 

projektów gotowych do budowy na terenie Polski. Są to projekty farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych 

z zabezpieczonym wsparciem aukcyjnym i gotowe do budowy, które aktualnie są przedmiotem trwających 

procesów sprzedażowych. Grupa planuje zamknięcie fazy sprzedaży tej części portfolio w pierwszej połowie 

2022 roku. Poniżej mapa pokazująca inwestycje zrealizowane oraz gotowe do realizacji: 

 

Grafika z materiałów własnych Spółki 

W ocenie Emitenta rynek OZE jest rynkiem ze stosunkowo restrykcyjnymi warunkami wejścia, w związku 

z czym napływ na rynek nowych konkurentów jest ograniczony, jednakże z uwagi na popularność sektora 

OZE w ostatnich latach pojawia się coraz więcej inwestorów i przedsiębiorstw gotowych przezwyciężyć 

przeciwności w wejściu na rynek OZE. Wśród barier wejścia na rynek OZE Spółka wyróżnia przede 

wszystkim następujące bariery wejścia: 

• wysokie wymogi kapitałowe związane z koniecznością powołania właściwych struktur 

organizacyjnych (zasoby ludzkie);  

• skomplikowane i niestabilne otoczenie prawne; 

• relatywnie wysoki poziom konkurencji o stabilnej pozycji rynkowej;  

• konieczność posiadania odpowiedniej renomy i portfolio byłych projektów;  

• wysokie koszty rozwoju projektów – konieczność zapewnienia źródeł finansowania 

wielomilionowych kaucji/gwarancji i poręczeń (środki niezbędne w procesie uzyskiwania warunków 

przyłączenia i udziału w aukcjach organizowanych przez URE). 
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Grafika na podstawie danych z Raportu Pekao 

Inwestycje w globalny rynek OZE 

Zgodnie z treścią Raportu Pekao, w minionej dekadzie inwestycje w OZE zdominowały globalny rynek 

inwestycji w branżę energetyczną. Dynamicznie poprawiające się warunki konkurencyjne i instytucjonalne 

w branży OZE sprawiły, że inwestycje w zieloną energię w latach 2015-2019 wzrosły o ponad 20% 

w porównaniu z poprzednim okresem 5-letnim. W latach 2010-2014 wartość inwestycji w nowe moce 

wytwórcze na świecie wyniosła 1.195.000.000,00 USD, dla porównania w latach 2015-2019 wydatki te 

wzrosły do 1.458.000.000.000,00 USD. Wzrost branży był napędzany przez inwestycje w instalacje 

przemysłowe (powyżej 1 MW mocy), wymagające dostępu do dużego kapitału, specjalistycznej wiedzy oraz 

doświadczenia. Poniższa grafika pokazuje wartość inwestycji w nowe moce energetyki odnawialnej na świecie 

w latach 2010-2019 w małe instalacje (do 1 MW) oraz instalacje przemysłowe (powyżej 1 MW).  

Inwestycje w OZE na świecie w ostatniej dekadzie cechowała większa stabilność niż w przypadku 

konwencjonalnych źródeł energii, w których można było zaobserwować drastyczne wahania z roku na rok. Poza 

bezpośrednimi inwestycjami w budowę nowych instalacji OZE, rynek badań i rozwoju technologii OZE oraz 

sektor produkcji poszczególnych części instalacji również znacząco zyskały na znaczeniu. Wytworzył się 

również ogromny globalny rynek wtórny, na którym ma miejsce duża liczba transakcji refinansowania aktywów 

związanych z branżą OZE. Sumaryczna wartość transakcji M&A globalnie na rynku OZE wyniosła około 

630.000.000.000,00 USD w latach 2015-2019 i była o prawie 80% wyższa niż w poprzednim okresie 5-letnim. 

Rozwój tego rynku jest w dużym stopniu stymulowany popularyzacją formuły project finance, w której 

realizowana jest coraz większa część inwestycji w OZE. Obecnie przejęcia i refinansowanie projektów OZE są 

główną formą transakcji M&A zawieranych na rynku OZE i stanowią około 80% jego wartości. Dla porównania 

klasyczne akwizycje firm z branży OZE czy ich wykup przez fundusze Private Equity są dużo mniej powszechne. 

Warto również podkreślić, że poszczególne etapy inwestycji w OZE są finansowane przez różne źródła 

finansowania. Etap badawczo-rozwojowy najczęściej jest finansowany ze środków własnych przedsiębiorstw 

działających w branży lub publicznych grantów. Z kolei w etapie produkcji technologii widać rosnące 

zaangażowanie funduszy Venture Capital, które również w mniejszym stopniu finansują etap badawczo-

rozwojowy. Kluczowy etap inwestycji, czyli samo wznoszenie instalacji OZE, jest finansowane głównie za 

pomocą finansowania dłużnego w postaci kredytów oraz rynku kapitałowego. Można też na tym etapie 

zaobserwować aktywność największych funduszy Private Equity, ale ich udział w porównaniu z finansowaniem 

dłużnym nie jest znaczący. Transakcje M&A na rynku OZE również w dużej mierze finansowane są długiem, 

ale na tym etapie pojawiają się również inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy strategiczni z branży OZE. 

Transformacja energetyczna na świecie jest niezwykle kapitałochłonna i rozwój OZE wymaga ogromnych 

nakładów finansowych, przez co pojawia się wiele różnych grup inwestorów skupionych na różnych etapach 

inwestycji25. 

                                                      

25 Zgodnie z Raportem Pekao 
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Inwestycje w polski rynek OZE 

W minionej dekadzie zaobserwowano bardzo duże zainteresowanie polskimi aktywami OZE ze strony 

szerokiego grona inwestorów finansowych (w szczególności funduszy infrastrukturalnych) oraz 

strategicznych. Inwestorzy finansowi, zarówno specjalistyczne fundusze inwestujące w OZE, jak i ogólni 

inwestorzy infrastrukturalni, mają do dyspozycji rekordowe kwoty dostępnego kapitału. Jak dotąd, wpływ 

pandemii SARS-CoV-2 na aktywa OZE okazał się ograniczony; niektórzy inwestorzy są nawet jeszcze 

bardziej zdeterminowani do poszukiwania tego typu aktywów, czyli odpornych na: (i) spowolnienie 

gospodarcze, (ii) wszelkiego rodzaju zakłócenia działalności operacyjnej oraz (iii) oferujących stabilne, 

satysfakcjonujące zwroty, w szczególności w dobie niskich stóp procentowych. Stopy procentowe w Polsce 

w ostatnim czasie spadły znacząco, a to z kolei obniżyło koszty obsługi długu bankowego/finansowania 

zewnętrznego, zwiększając w ten sposób przepływy pieniężne dla udziałowców/inwestorów. Aktywa 

z 5-letnią historią zwrotów są postrzegane jako szczególnie atrakcyjne przez inwestorów długoterminowych 

z wymaganą wewnętrzną stopą zwrotu (ang. Internal Rate of Return „IRR”) poniżej 10%. Inwestorzy również 

coraz chętniej akceptują wydłużoną przydatność aktywów (powyżej 25 lat), szczególnie dla turbin 

dostarczanych przez wiodących producentów. Większość znaczących polskich spółek energetycznych 

wykazuje duże zainteresowanie sektorem OZE i zobowiązuje się do zwiększania swoich portfeli aktywów 

OZE. Niektóre spółki obecne już na rynku OZE stawiają sobie ambitne cele w zakresie udziału źródeł OZE 

w łącznej mocy wytwarzanej, a inne podmioty wchodzą od zera w rynek OZE, potwierdzając jego 

atrakcyjność.  

Warto zaznaczyć, że poszczególne grupy inwestorów szukają różnych rodzajów projektów: (i) inwestorzy 

finansowi z reguły poszukują aktywów, które działają sprawnie i generują określone zwroty lub są na dobrej 

drodze do tego; (ii) fundusze/firmy wyspecjalizowane w OZE szukają często projektów na etapie planowania 

i budowania, przy których mogą mieć realny wpływ na końcowy kształt inwestycji; (iii) duże grupy energetyczne 

szukają zarówno gotowych aktywów OZE do przejmowania, jak również skupiają się na unowocześnianiu 

swoich istniejących instalacji oraz (iv) korporacje zużywające duże ilości energii, które coraz częściej poszukują 

rozwiązań pozwalających im na generowanie własnego prądu, ze względu na wysokie ceny rynkowe prądu oraz 

politykę odpowiedzialnego inwestowania, której jednym z kluczowych filarów jest redukcja śladu węglowego. 

Dla korporacji niedziałających w branży energetycznej, szczególnie ciekawe mogą być instalacje prosumenckie 

takie jak panele fotowoltaiczne26. Emitent jest w stanie efektywnie odpowiedzieć na potrzeby każdej z czterech 

powyższych grup inwestorów i dostarczyć rozwiązania odpowiadające ich indywidualnym potrzebom oraz 

strategiom, w związku z tym Spółka stanowi bardzo atrakcyjne aktywo dla inwestorów. 

Zgodnie z treścią Raportu Pekao jednym z przejawów rosnącego zainteresowania inwestycjami w OZE 

w Europe Środkowej jest widoczny w ostatnim czasie wyraźny wzrost aktywności w zakresie transakcji M&A. 

W latach 2015-2020 w regionie dokonano mniej więcej 100 transakcji, których przedmiotem były bezpośrednio 

aktywa OZE lub całe podmioty działające w branży energetyki odnawialnej. Około połowa tych transakcji 

została zamknięta lub ogłoszona w ciągu ostatnich dwóch lat, co może wskazywać na istnienie trendu 

wzrostowego. Kluczowym czynnikiem powodującym wzrost w aktywności M&A w poszczególnych państwach 

były pozytywne zmiany w otoczeniu regulacyjnym, czego przykładem może być Polska, w której wypracowanie 

korzystnych ram prawnych dla wybranych form OZE spowodowało wzrost liczby transakcji M&A w branży. 

W latach 2015-2020 w Polsce zrealizowano prawie 1/3 transakcji w regionie, a w latach 2019-2020 w Polsce 

została zrealizowana niemal taka sama liczba transakcji, co we wszystkich pozostałych krajach regionu. Wzrost 

wszelkiego rodzaju aktywności inwestycyjnej na rynku OZE w Polsce jest przez Spółkę uznawany za zjawisko 

pożądane i mające pozytywny wpływ na realizację jej strategii i modelu biznesowego. Emitent twierdzi, że 

obecna sytuacja rynkowa w branży OZE w Polsce otwiera wiele możliwości w działalności doradczej, 

wykonawczej oraz inwestycyjnej. 

                                                      

26 Zgodnie z Raportem Deloitte ANG 
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Grafika na podstawie danych z Raportu Pekao 

Należy dokładniej przeanalizować dane z rynku polskiego, na którym w ostatnich latach doszło do kilku 

znaczących fuzji i przejęć. W maju 2021 r. Polish Enterprise Fund VI, fundusz private equity zarządzany przez 

Enterprise Investors, sprzedał 100% udziałów w Wento Sp. z o.o. (konkurent Spółki) za 150.000.000,00 EUR 

na rzecz norweskiej grupy kapitałowej Equinor27. Jest to rekordowa wartość transakcji pod kątem enterprise 

value na polskim rynku OZE i wyraźnie pokazuje zainteresowanie globalnych inwestorów strategicznych 

i funduszy inwestycyjnych w rynek OZE w Polsce. Z kolei w lipcu 2020 r. Enterprise Investors Fund VI 

sprzedał 100% udziałów w Eco Power Sp. z o.o. posiadającej farmę wiatrową Skoczykłody za 

50.000.000,00 EUR na rzecz spółki z grupy PGE28, pokazując zainteresowanie aktywami OZE znaczących 

państwowych spółek z sektora energetycznego.  

Wpływ pandemii SARS-COV-2 na rynek energii odnawialnej 

Pandemia SARS-COV-2 spowodowała globalny spadek cen gazu i węgla. W Polsce spadło zapotrzebowanie 

na energię elektryczną i można było zauważyć znaczący spadek udziału węgla w produkcji energii 

elektrycznej29.  

Pandemia SARS-COV-2 ukazała kilka zasadniczych mankamentów konwencjonalnego systemu energii 

elektrycznej, przede wszystkim jasna stała się konieczność skrócenia łańcucha dostaw i przejście w kierunku 

rozproszonych źródeł energii takich jak fotowoltaika. Pandemia przyspieszyła również zawiązanie 

europejskiego porozumienia „Solar Europe Now”, którego celem jest dążenie do produkcji wszystkich 

komponentów niezbędnych dla fotowoltaiki w Europie tak, aby uniezależnić się od Chin30.  

Według naukowców z Uniwersytetu Stanforda, zmiany klimatyczne mogą przyczynić się do powstania 

kolejnych pandemii, ponieważ ocieplenie klimatu stwarza warunki do rozprzestrzeniania się wielu chorób 

zakaźnych. Skracanie łańcuchów dostaw i większy nacisk na rozproszone źródła energii mogą zatem 

przyczynić się do zmniejszenia ryzyka następnej pandemii na skalę światową. Jest to pozytywna informacja 

dla działalności prowadzonej przez Emitenta, ponieważ można założyć, że na poziomie państwowym 

wspierane będą branże zmniejszające ryzyko przyszłych pandemii31. 

Otoczenie prawne i regulacyjne 

Zgodnie z celami Unii Europejskiej określonymi w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 

z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. Polska 

                                                      

27 https://www.ei[.]com[.]pl/pl/enterprise-investors-sprzedaje-wento/ 
28 https://www.ei[.]com[.]pl/pl/enterprise-investors-sprzedaje-farme-wiatrowa-skoczyklody/ 
29 Zgodnie z treścią Raportu Forum Energii 
30 Zgodnie z treścią Raportu IEO 
31 Zgodnie z treścią Raportu McKinsey 
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powinna osiągnąć 32% udział energii elektrycznej z OZE w zużyciu energii elektrycznej brutto. W regulacji 

zawarto klauzulę, że w 2023 roku zostanie przeprowadzony przegląd, po którym cel może zostać podniesiony 

jeszcze wyżej. Wiele państw członkowskich optowało za celem na poziomie 27%, ale taki cel nie pozwalałby 

na realizację założeń porozumienia paryskiego. Tak ambitny cel na pewno zwiększy aktywność podmiotów 

różnej wielkości na szeroko pojętym rynku OZE i Emitent powinien być beneficjentem regulacji unijnych 

w tej domenie. 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne nakłada na ministra właściwego do spraw energii 

obowiązek cyklicznego opracowywania dokumentu przedstawiającego długoterminową strategię rządu 

w sektorze energetycznym znanego jako Polityka Energetyczna Polski („PEP”). We wrześniu 2020 r. 

przedstawiono najnowszą wersję projektu Polityki Energetycznej Polski do roku 2040, uwzględniającą 

ostatnie zmiany zachodzące na rynku. Zgodnie z założeniami Polityki głównymi kierunkami rozwoju sektora 

mają być: sprawiedliwa transformacja, budowa zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość 

powietrza. Poniżej wybrane kluczowe założenia PEP do osiągnięcia w 2030 roku: 

Grafika z Raportu Deloitte OZE 

W 2015 roku została uchwalona Ustawa o OZE mająca na celu rozwój energii wiatrowej on-shore, 

fotowoltaiki oraz biomasy, która wprowadziła w oparciu o kontrakty różnicowe mechanizm aukcyjny OZE. 

Aukcje OZE prowadzone przez Urząd Regulacji Energetyki dają możliwość zarówno małym, jak i dużym 

przedsiębiorstwom sprzedaży prądu pochodzącego z odnawialnych źródeł. Pozwolenia na udział w aukcjach 

wydawane są przez URE na konkretną instalację, a nie na firmę, więc jeśli spółka ma kilka instalacji, musi 

ubiegać się o oddzielne pozwolenie dla każdej z nich. Aukcje są szczególnym ułatwieniem i okazją do zarobku 

dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, w tym prosumentów produkujących więcej, niż potrzebują na 

własny użytek. Ogromną zaletą wprowadzenia mechanizmu aukcyjnego jest stymulacja konkurencji na rynku 

OZE, ponieważ aukcje te otworzyły możliwość udziału w rynku mniejszym podmiotom. Wprowadzony został 

podział aukcji na te dla instalacji o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 1 MW oraz dla tych 

poniżej 1 MW, dając szansę skutecznego udziału w aukcjach małym i średnim przedsiębiorcom32. W marcu 

2021 r. pod obrady Komisji Prawniczej trafił nowy projekt nowelizacji Ustawy o OZE proponujący 

przedłużenie do dnia 30 czerwca 2047 r. maksymalnego okresu: (i) obowiązywania mechanizmu rozliczeń 

„opustu” w systemie prosumenckim (ii) obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez 

mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim oraz (iii) obowiązku zakupu energii 

elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu 

aukcyjnego. Znaczące przedłużenie obowiązujących programów pomocy publicznej jest bardzo istotną 

informacją dla Emitenta, którego działalność niewątpliwie zyska na długoterminowym wsparciu OZE przez 

jednostki rządowe33. 

Dnia 30 października 2021 r. weszła w życie zasadnicza część postanowień ustawy z dnia 17 września 2021 r. 

o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Z punktu widzenia 

działalności Grupy szczególne znaczenie mają przepisy wydłużające funkcjonowanie systemu aukcyjnego 

                                                      

32 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
33 Zgodnie z Raportem Deloitte 
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w ten sposób, że aukcje będą mogły być przeprowadzane i rozstrzygane do dnia 31 grudnia 2027 r., natomiast 

możliwość korzystania ze wsparcia aukcyjnego zostanie zapewniona do dnia 31 grudnia 2047 r. Co istotne 

jednak, możliwość zastosowania tych przepisów powstanie dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji Komisji 

Europejskiej o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym. W nowelizacji wprowadzono definicję 

„mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii”, co ujednolici praktykę liczenia 

tejże mocy i potwierdza dotychczasową praktykę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dla Grupy istotną 

zmianą jest również rozszerzenie definicji „małej instalacji” w ten sposób m.in., że objęto nią instalacje OZE 

o mocy powyżej 50 kW do 1 MW przyłączane do sieci o napięciu niższym niż 110 kV. W tej sposób znaczna 

część projektów fotowoltaicznych do 1 MW rozwijanych w Grupie zostanie wyłączona spod obowiązku 

uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Działalność w zakresie małych instalacji jest 

działalnością regulowaną podlegającą wpisowi do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Grupa 

szacuje, że zmiana ta skróci i uprości procedury umożliwiające rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej 

w źródłach do 1 MW. Ustawa nowelizująca dokonała również zmian m.in. w ustawie o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając możliwość lokalizowania wolno stojących urządzeń 

fotowoltaicznych o mocy do 500 kW oraz na niektórych klasach gruntów do 1 MW bez konieczności 

przewidywania takich urządzeń w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zmianie też uległ okres rozliczenia tzw. dodatniego 

salda (tj. wsparcia przysługującego na podstawie systemu aukcyjnego) z dotychczasowych 15 lat do 3 lat. 
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OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa i forma prawna:   Vortex Energy Spółka Akcyjna 

Skrócona nazwa:   Vortex Energy S.A. 

Siedziba i adres:   pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, Polska 

Sąd rejestrowy:   Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII 

Wydział Gospodarczy 

Numer telefonu:   +48 91 431 53 80 

Strona internetowa:   www.vortex-energy[.]pl 

Adres poczty elektronicznej:   biuro@vortex-energy[.]pl 

KRS:   0000861956 

REGON:   387131506 

NIP:   7773365718 

Kapitał zakładowy:   7.500.000,00 PLN 

Wartość nominalna Akcji:   1,00 PLN 

Kod LEI:   2594000QMUHNHHKFNM63 

Na Datę Prospektu Spółka działa pod firmą Vortex Energy Spółka Akcyjna. Spółka może również posługiwać 

się skrótem firmy Vortex Energy S.A. oraz używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. 

Uprzednio Spółka działała pod firmą Gold Display Spółka Akcyjna.  

W dniu 24 lutego 2021 r. VH Invest AG zawarła z jedynym akcjonariuszem Spółki Panią Bogną Kaźmierczak 

umowę sprzedaży świadectwa tymczasowego. Na mocy tej umowy, VH Invest AG stała się jedynym 

akcjonariuszem Spółki. Następnie dnia 26 lutego 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki 

podjęło m.in. uchwałę o zmianie statutu Spółki. Na podstawie tej uchwały firma oraz siedziba Spółki uległa 

zmianie. 

Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000861956 w dniu 28 września 2020 r. Ze względu na zmianę siedziby 

Spółki na Datę Prospektu właściwym sądem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum 

w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy. 

Spółka została utworzona na czas nieograniczony. 

Spółka działa na mocy prawa polskiego. 

Spółka prowadzi działalność na podstawie i zgodnie z przepisami KSH, jak również innymi przepisami 

dotyczącymi spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu i innych regulacji wewnętrznych. Po 

dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Spółka będzie podlegała 

przepisom regulującym funkcjonowanie spółek publicznych, w szczególności Ustawy o Ofercie, Ustawy 

o Obrocie i aktom wykonawczym do tych ustaw. Spółka zastrzega, że informacje zamieszczone na stronie 

internetowej Spółki nie stanowią części Prospektu. 

Na Datę Prospektu, zgodnie z § 6 ust. 2 Statutu, kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcje zwykłe na 
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okaziciela serii A i B.  

Przedmiot działalności 

Działalność Grupy koncentruje się na odnawialnych źródłach energii (OZE). 

Przedmiot działalności Spółki został oznaczony w § 5 ust. 1 Statutu, zgodnie z którym głównym przedmiotem 

działalności Spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej. 

Kapitał zakładowy 

Struktura kapitału zakładowego 

Na Datę Prospektu kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.500.000,00 PLN i dzieli się na 7.500.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii A i B o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Wszystkie akcje w kapitale 

zakładowym Spółki zostały w pełni opłacone. Akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym 

rynku zorganizowanym. Akcje nie są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu, podziału majątku w przypadku 

likwidacji Spółki ani w zakresie wypłaty dywidendy. 

Statut nie zawiera postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 

Spółki w ramach kapitału docelowego. 

Nie istnieją zamienne, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami w odniesieniu 

do kapitału zakładowego Spółki. Na Datę Prospektu kapitał żadnego członka Grupy nie jest przedmiotem opcji 

ani wobec żadnego członka Grupy nie zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on 

przedmiotem opcji. 

Na Datę Prospektu Emitent nie posiada żadnych akcji własnych, inne osoby nie posiadają akcji w imieniu 

Emitenta, ani akcje nie są w posiadaniu Spółek Zależnych. Struktura akcjonariatu Emitenta na Datę Prospektu 

została przedstawiona w rozdziale Znaczny Akcjonariusz. 

Zmiany w kapitale zakładowym Spółki 

W dniu 23 lipca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Emisyjną, na podstawie której 

uchwalono podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 PLN oraz nie wyższą niż 

2.500.000,00 PLN, tj. do kwoty nie niższej niż 7.500.001,00 PLN oraz nie wyższej niż 10.000.000,00 PLN 

poprzez emisję nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości 

nominalnej 1,00 PLN każda. Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej zostanie 

przeprowadzone w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej 

w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej na zasadach określonych w Prospekcie. 

Wpływ emisji Akcji Nowej Emisji na kapitał zakładowy Emitenta został opisany w rozdziale Znaczny 

akcjonariusz w części zatytułowanej Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty – Rozwodnienie. 

Ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami 

Statut nie zawiera postanowień ograniczających możliwość rozporządzania akcjami. 

Struktura Grupy 

Na Datę Prospektu w skład Grupy wchodzi Spółka będąca podmiotem dominującym Grupy oraz 

38 podmiotów zależnych bezpośrednio lub pośrednio od Spółki (spółka Horyzonty M.K. Sp. z o.o. widoczna 

na grafice poniżej nie jest uważana przez Grupę za spółkę zależną). Podmiotem dominującym w stosunku do 

Spółki jest VH Invest, który posiada 7.500.000 akcji Spółki, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda i o łącznej 

wartości nominalnej 7.500.000,00 PLN. 

Spółka jest spółką holdingową, bezpośrednio dominującą w stosunku do spółki operacyjnej VPL.  

Poniżej przedstawiono strukturę Grupy, według stanu na Datę Prospektu. 
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Źródło: Materiały własne Spółki 

Podstawowe informacje o pozostałych spółkach z Grupy  

VPL 

Emitent posiada w VPL bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym, co uprawnia do wykonywania 

100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Podstawowe informacje 
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Nazwa i forma prawna:   Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 

Siedziba i adres:   pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, Polska 

KRS:   0000456208 

Kapitał zakładowy:   1.000.000,00 PLN 

Podstawowy przedmiot działalności:   Wytwarzanie energii elektrycznej 

VPL posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Elektrownia Fotowoltaiczna 

Pałubice Sp. z o.o., co uprawnia do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. 

VPP 

VPL posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, co uprawnia do wykonywania 

100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. 

Podstawowe informacje 

Nazwa i forma prawna:   VPL Projects Sp. z o.o. 

Siedziba i adres:   pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, Polska 

KRS:   0000458933 

Kapitał zakładowy:   1.970.000,00 PLN 

Podstawowy przedmiot działalności:   Wytwarzanie energii elektrycznej 

VPP posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek: (i) VPL Komplementariusz Sp. z o.o., 

(ii) ES Dębica Sp. z o.o., (iii) ES Jarszewo Sp. z o.o., (iv) ES Ostrowice Sp. z o.o., (v) ES Sunfield 1 Sp. z o.o., 

(vi) ES Sunfield 2 Sp. z o.o., (vii) ES Sunfield 4 Sp. z o.o., (viii) ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o., (ix) ES Jutrzenka 2 

Sp. z o.o., (x) ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o., (xi) ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o., (xii) ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o., (xiii) ES 

Jutrzenka 7 Sp. z o.o., (xiv) ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o., (xv) ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o., (xvi) EW Gozdowo Sp. z o.o., 

(xvii) EW Greenfield 1 Sp. z o.o., (xviii) EW Greenfield 2 Sp. z o.o., (xix) EW Greenfield 3 Sp. z o.o., (xx) EW 

Greenfield 6 Sp. z o.o., (xxi) EW Greenfield 7 Sp. z o.o., (xxii) EW Greenfield 8 Sp. z o.o., (xxiii) EW Greenfield 

9 Sp. z o.o., (xxiv) EW Greenfield 10 Sp. z o.o., (xxv) EW Greenfield 12 Sp. z o.o., (xxvi) EW Polanów Sp. z o.o., 

(xxvii) EW Świdnica Sp. z o.o., (xxviii) Park Wiatrowy Genowefa Sp. z o.o., (xxix) Vortex Energy Windpark 

Sp. z o.o., (xxx) Vortex Energy Solar Sp. z o.o., (xxxi) Alwind sp. z o.o., (xxxii) PVE 152 Sp. z o.o. co uprawnia 

do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. 

VPP jest jednocześnie komandytariuszem w spółkach: (i) VPL Komplementariusz Sp. z o.o. EW Rościszewo 

sp.k., oraz (ii) VPL Komplementariusz Sp. z o.o. Cleanenergy 6 sp.k., przy ustalonej (dla każdej ze spółek) 

wysokości sumy komandytowej wynoszącej 100,00 PLN. Komplementariuszem obu powyższych spółek jest 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. 

Ponadto VPP posiada bezpośrednio 5% udziałów w kapitale zakładowym spółki Horyzonty M.K. Sp. z o.o., 

co uprawnia do wykonywania 5% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. Na mocy umowy 

sprzedaży udziałów z dnia 26 października 2018 r. pomiędzy VPP a panią Anną Kos wyrażono zamiar 

zawarcia dodatkowej umowy dotyczącej sprzedaży pozostałych 95% udziałów w kapitale zakładowym spółki 

Horyzonty M.K. Sp. z o.o. na rzecz VPP. Do Daty Prospektu nie doszło jednak do przeniesienia własności 

udziałów w kapitale zakładowym wyżej wymienionej spółki. 

Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych 

W dniu 7 lipca 2020 r. zarząd VPP (jako sprzedający) podpisał z Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny 

Zamknięty (jako kupującym) umowę sprzedaży udziałów, na mocy której VPP wyraziła zamiar sprzedaży 
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100% udziałów w kapitale zakładowym: (i) ES Dębica Sp. z o.o., (ii) ES Jarszewo Sp. z o.o., 

(iii) ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o., oraz (iv) ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. na rzecz kupującego.  

Tytuł prawny do udziałów wyżej wymienionych spółek przejdzie na kupującego pod warunkiem oraz z chwilą 

zapłaty całej ceny sprzedaży wskazanej w umowie sprzedaży udziałów, przy czym ostatnia transza zapłaty 

nastąpić ma w terminie do 30 czerwca 2023 r. 

Na rzecz kupującego zostały zastrzeżone kary umowne w przypadku, gdy VPP dokona zbycia części lub 

całości udziałów we wskazanych spółkach na rzecz innego podmiotu przed dniem wpisania kupującego do 

księgi udziałowców określonej spółki.  

Do Daty Prospektu nie doszło do przeniesienia własności udziałów w wyżej wymienionych spółkach. 

Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach 

Na Datę Prospektu brak jest spółek joint venture i przedsiębiorstw spoza Grupy, w których spółki z Grupy 

posiadają udział w kapitale mogący mieć znaczący wpływ na ocenę aktywów i pasywów spółek z Grupy, ich 

sytuacji finansowej oraz zysków i strat. 
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ZARZĄDZANIE I ŁAD KORPORACYJNY 

Zgodnie z KSH i Statutem, organami zarządzającymi i nadzorującymi w Spółce są Zarząd i Rada Nadzorcza. 

Opis Zarządu oraz Rady Nadzorczej został przygotowany w oparciu o KSH oraz Statut w treści obowiązującej 

na Datę Prospektu. 

Zarząd 

Skład Zarządu 

Na Datę Prospektu w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, powołany na trzyletnią kadencję Prezes Zarządu. 

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat Prezesa Zarządu pełniącego swoją funkcję na 

Datę Prospektu. 

Imię i nazwisko członka 

Zarządu 
Funkcja 

Data objęcia funkcji 

członka Zarządu 

po raz pierwszy 

Adres miejsca pracy 

Maciej Krzysztof 

Pepliński 
Prezes Zarządu 26 lutego 2021 r. 

pl. Rodła 8,  

70-419 Szczecin, Polska 

Obecna kadencja Prezesa Zarządu rozpoczęła się w dniu 26 lutego 2021 r. i upływa z dniem 26 lutego 2024 r. 

Mandat Prezesa Zarządu wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego 

sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat Prezesa 

Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.  

Zgodnie ze Statutem Zarząd składa się z (1) jednego do 3 (trzech) członków Zarządu, w tym członka 

pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę 

Nadzorczą. Na Datę Prospektu w Zarządzie zasiada tylko jedna osoba – Prezes Zarządu, Pan Maciej Pepliński. 

Rada Nadzorcza planuje, w przypadku znacznego zwiększenia liczby obowiązków Zarządu po uzyskaniu 

przez Emitenta statusu spółki publicznej, powołać kolejną osobę do Zarządu na stanowisko dyrektora 

finansowego (CFO). Jednakże nie jest planowane, aby nastąpiło to przed Datą Notowania.  

Rada Nadzorcza ma prawo do zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub 

wszystkich członków Zarządu oraz do oddelegowania członków Rady Nadzorczej, do czasowego 

wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych 

przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.  

Opis wiedzy i doświadczenia zawodowego Prezesa Zarządu został przedstawiony poniżej w punkcie „Życiorys 

zawodowy Prezesa Zarządu”. 

Sposób funkcjonowania i kompetencje Zarządu 

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 

Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy 

prawa do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Spółkę reprezentuje Prezes 

Zarządu. 

Zarząd może ustanowić regulamin zarządu regulujący zasady funkcjonowania tego organu. Regulamin 

Zarządu, zgodnie z treścią Statutu jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. W okresie, w którym Zarząd 

będzie jednoosobowy, Zarząd nie planuje ustanawiać regulaminu Zarządu. 

Życiorys zawodowy Prezesa Zarządu 

Maciej Krzysztof Pepliński – Prezes Zarządu 

Maciej Pepliński z Grupą związany jest od 2015 roku, a od 16 marca 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu 
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Emitenta.  

Maciej Pepliński  

Maciej Pepliński posiada wykształcenie prawnicze. Ukończył studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2007 roku. Następnie po odbyciu aplikacji radcowskiej 

w OIRP w Szczecinie uzyskał tytuł radcy prawnego. Poza funkcją pełnioną w spółce prowadzi działalność 

gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Pepliński, a następnie został partnerem 

w kancelarii Boczkowski-Kursa-Mędrek-Pepliński sp.p., w której działalność na Datę Prospektu Pan Maciej 

Pepliński nie jest zaangażowany i która na Datę Prospektu ma być zgodnie z wolą partnerów zlikwidowana. 

W okresie od sierpnia 2015 r. do września 2018 r. był członkiem Działu Prawnego VPL.  

Funkcje pełnione przez Prezesa Zarządu w spółkach poza Emitentem 

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat spółek poza Emitentem, w których w okresie 

ostatnich pięciu lat Prezes Zarządu pełnił lub pełni na Datę Prospektu funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych spółek poza Emitentem. Na Datę Prospektu Prezes Zarządu nie posiada akcji 

spółek publicznych, których akcje były dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, reprezentujących 

więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. 

Spółka Pełniona (pełnione) funkcja (funkcje) 
Czy funkcja (funkcje) jest (są) 

pełniona (pełnione) obecnie? 

Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 
Członek Zarządu 

Prezes Zarządu 

Nie 

Tak 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

VPL Projects Sp. z o.o. 
Członek Zarządu 

Prezes Zarządu 

Nie 

Tak 

ES Dębica Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Jarszewo Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 14 SP. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Ostrowice Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Radziejów Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 
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Spółka Pełniona (pełnione) funkcja (funkcje) 
Czy funkcja (funkcje) jest (są) 

pełniona (pełnione) obecnie? 

ES Sunfield 1 Sp. z o.o Prezes Zarządu Tak 

ES Sunfield 2 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Sunfield 4 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

ES Śniatowo Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Gozdowo Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Greenfield 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Greenfield 2 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Greenfield 3 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Greenfield 6 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Greenfield 7 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Greenfield 8 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Greenfield 9 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Greenfield 10 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Greenfield 12 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Polanów Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

EW Świdnica Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

Future Energy Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

Horyzonty M.K Sp. z o.o. Członek Zarządu Tak 

KWE Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

Park Wiatrowy Genowefa Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

Park Wiatrowy Pałczyn 2 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

Vortex Energy Solar Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

Vortex Energy Windpark Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. EW 

Rościszewo Sp.k. 
Prezes Zarządu Tak 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. 

Cleanenergy 6 Sp.k. 
Prezes Zarządu Tak 

Alwind Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

PVE 152 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

Rada Nadzorcza 

Skład Rady Nadzorczej 

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej wchodzi pięć osób, powołanych na wspólną trzyletnią kadencję.  

Poniższa tabela przedstawia podstawowe informacje na temat członków Rady Nadzorczej pełniących swoją 
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funkcję na Datę Prospektu. 

Imię i nazwisko członka 

Rady 

Nadzorczej 

Funkcja 

Data objęcia funkcji 

członka Rady 

Nadzorczej 

Data upłynięcia kadencji 

członka Rady 

Nadzorczej 

Adres miejsca pracy 

Adam Pantkowski 
Przewodniczący Rady 

Nadzorczej 
26 lutego 2021 r. 26 lutego 2024 r. 

pl. Rodła 8,  

70-419 Szczecin, Polska 

Till Jeske 
Wiceprzewodniczący 

Rady Nadzorczej 
26 lutego 2021 r. 26 lutego 2024 r. 

pl. Rodła 8,  

70-419 Szczecin, Polska 

Florian Uwe Leuthold Członek Rady Nadzorczej 26 lutego 2021 r. 26 lutego 2024 r. 
pl. Rodła 8,  

70-419 Szczecin, Polska 

Włodzimierz Jerzy 

Bieliński 

Niezależny Członek Rady 

Nadzorczej 
23 lipca 2021 r. 26 lutego 2024 r. 

pl. Rodła 8,  

70-419 Szczecin, Polska 

Tomasz Wija 

Niezależny Członek Rady 

Nadzorczej, 

Przewodniczący Komitetu 

Audytu 

23 lipca 2021 r. 26 lutego 2024 r. 
pl. Rodła 8,  

70-419 Szczecin, Polska 

Obecna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 26 lutego 2021 r. i upływa z dniem 26 lutego 2024 r. 

Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje na Datę Prospektu wygasną 

z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, bilans i rachunek 

zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek 

śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest uprawniona do 

dokonywania wyboru uzupełniającego do składu Rady Nadzorczej na okres do czasu dokonania wyboru przez 

Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek jego śmierci lub 

rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie 

odwołany. 

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego 

i Wiceprzewodniczącego. 

Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.  

Opis wiedzy i doświadczenia zawodowego członków Rady Nadzorczej został przedstawiony poniżej 

w punkcie „Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej”. 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce na potrzeby sporządzenia niniejszego Prospektu na Datę Prospektu 

spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 

na GPW 2021 spełniają członkowie Rady Nadzorczej: Tomasz Wija i Włodzimierz Bieliński. 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce na potrzeby sporządzenia niniejszego Prospektu na Datę 

Prospektu spośród członków Rady Nadzorczej warunki niezależności w rozumieniu Ustawy o Biegłych 

Rewidentach spełniają członkowie Rady Nadzorczej: Tomasz Wija i Włodzimierz Bieliński. 

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce na potrzeby sporządzenia niniejszego Prospektu na Datę 

Prospektu spośród członków Komitetu Audytu kryteria w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu 

branży, w której działa Spółka, wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach spełnia Pan Adam 

Pantkowski, który, zgodnie z informacją przedstawioną w jego życiorysie opisanym poniżej, od 2006 roku jest 

związany zawodowo z branżą OZE oraz grupą kapitałową Vortex Energy. W swojej pracy Pan Adam 

Pantkowski wykorzystywał swoje wykształcenie związane z funkcjonowaniem rynku nieruchomości. Ponadto 

Pan Adam Pantkowski w spółkach grupy Vortex Energy pełnił funkcje zarządcze i kierownicze, co pozwoliło 

mu na dogłębne poznanie branży OZE i zasad działalności prowadzonej przez Grupę oraz obserwację rynku 

na przestrzeni kilkunastu lat poprzedzających Datę Prospektu.  

Kryteria posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych 
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określone w art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach spełnia Pan Włodzimierz Bieliński. Spółka 

stwierdziła fakt posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań 

finansowych przez Pana Włodzimierza Bielińskiego na podstawie jego życiorysu, w szczególności biorąc pod 

uwagę fakt, że ukończył on studia MBA, podczas których odbywał zajęcia z przedmiotów takich jak 

rachunkowość, finanse, kontrola zarządzania i systemów informacyjnych, a także pełnił funkcje wymagające 

wiedzy z zakresu rachunkowości oraz analizy sprawozdań finansowych, w tym w szczególności funkcje 

członków rad nadzorczych spółek z sektora finansowego także notowanych, oraz zarządzającego funduszami 

inwestycyjnymi akcji i obligacji, członka komitetów funduszy inwestycyjnych. W związku z posiadanym 

wykształceniem oraz pełnieniem ww. funkcji Pan Włodzimierz Bieliński posiada wiedzę i umiejętności 

związane z monitorowaniem: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli 

wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie 

sprawozdawczości finansowej oraz weryfikacji wyników rewizji finansowej dokonanej przez firmę 

audytorską. 

Sposób funkcjonowania i kompetencje Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

Kompetencje Rady Nadzorczej są określone w KSH oraz Statucie. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy 

m.in. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły 

rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, a także wniosków 

Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, wypłaty zaliczki na dywidendę i co do emisji 

obligacji, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 

ocen, o których mowa powyżej. 

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki nadzorcze w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza 

może delegować ze swego grona z członków do samodzielnego wykonania określonych czynności 

nadzorczych.  

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w roku obrotowym, 

w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały Rady 

Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, 

decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli 

wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą 

elektroniczną, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. W nagłych przypadkach Przewodniczący może 

zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków po dacie posiedzenia.  

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za 

pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała 

podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, którzy brali 

udział w tak odbytym posiedzeniu, podpiszą listę obecności oraz protokół z tego posiedzenia. W zakresie 

dozwolonym przez prawo uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania 

zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli 

wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. 

Począwszy od dnia, w którym co najmniej jedna Akcja zostanie dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym 

w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej Rada Nadzorcza będzie zobowiązana do opracowania procedury 

okresowej oceny transakcji Spółki z podmiotami powiązanymi w zakresie określonym przez właściwe 

przepisy prawa, w szczególności art. 90j ust. 2 Ustawy o Ofercie, a zgody Rady Nadzorczej będzie wymagało 

zawarcie istotnej transakcji z podmiotem powiązanym, na zasadach i z uwzględnieniem przepisów 

określonych w rozdziale 4b Ustawy o Ofercie. 

Rada Nadzorcza będzie działać na podstawie regulaminu Rady Nadzorczej uchwalanego przez Radę 
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Nadzorczą. 

Komitety Rady Nadzorczej 

Rada Nadzorcza może tworzyć i powołać ze swoich członków stałe i doraźne komitety. Zadania i kompetencje 

poszczególnych komitetów określa Rada Nadzorcza. 

Zgodnie z art. 128 ust. 1 w zw. z art. 130a Ustawy o Biegłych Rewidentach, spółki, które nie posiadają statusu 

spółki publicznej zamierzające ubiegać się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku 

regulowanym zobowiązane są posiadać komitet audytu. Na Datę Prospektu w Spółce działa komitet audytu. 

Komitet audytu 

W dniu 23 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania komitetu audytu Rady 

Nadzorczej Spółki oraz w sprawie powołania przewodniczącego i członków komitetu audytu Rady Nadzorczej 

Spółki. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. 

Komitet audytu składa się z co najmniej trzech osób wybranych przez Radę Nadzorczą spośród swoich 

członków na okres kadencji Rady Nadzorczej. Na Datę Prospektu w skład komitetu wchodzi trzech członków. 

Częstotliwość posiedzeń komitetu określa się w zależności od potrzeb, natomiast nie rzadziej niż cztery razy 

w roku. 

Do zadań komitetu należy w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, 

skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, 

w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej; 

(ii) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej; (iii) informowanie 

Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do 

rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie 

badania; (iv) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie 

przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; (v) opracowywanie polityki wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzania badania; (vi) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez 

jednostkę zainteresowania publicznego; (vii) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności 

procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. 

Na Datę Prospektu w skład komitetu audytu wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej: (i) Tomasz 

Wija – przewodniczący komitetu audytu; (ii) Adam Pantkowski – członek komitetu audytu; oraz 

(iii) Włodzimierz Jerzy Bieliński – niezależny członek komitetu audytu. 

Kontrola wewnętrzna  

Na Datę Prospektu Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego 

skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, a po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na 

rynku regulowanym również raportów okresowych, które będą przygotowywane i publikowane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem o Raportach. Nadzór nad procesem 

sprawozdawczości finansowej Emitenta oraz Spółek Zależnych realizowany jest bezpośrednio przez Prezesa 

Zarządu. 

Na Datę Prospektu księgi rachunkowe, zarówno Emitenta, jak i Spółek Zależnych, prowadzone są przez VPL 

odrębnie dla każdej ze spółek. Sprawozdania finansowe są przygotowywane również przez VPL. 

Zadaniem efektywnego systemu kontroli wewnętrznej w sprawozdawczości finansowej jest zapewnienie 

adekwatności i poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych, a po 

dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym również w raportach okresowych. 

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy jednym z podstawowych elementów 

kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależną firmę audytorską. Po dopuszczeniu akcji 

Spółki do obrotu na rynku regulowanym do zadań firmy audytorskiej należeć będzie również m.in. przegląd 
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półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz badanie jednostkowego sprawozdania rocznego. 

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie 

sprawozdań finansowych. Komitet Audytu będzie kontrolował i monitorował niezależność biegłego rewidenta 

i firmy audytorskiej, dokonywał oceny niezależności biegłego rewidenta, opracowywał politykę wyboru firmy 

audytorskiej do przeprowadzania badania, jak również określał procedury wyboru firmy audytorskiej przez 

jednostkę zainteresowania publicznego. Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację 

dotyczącą powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z art. 130 ust. 1 pkt 8) Ustawy 

o Biegłych Rewidentach w zw. z art. 16 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań 

sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. 

Sprawozdania finansowe po badaniu przez firmę audytorską przesyłane są członkom Rady Nadzorczej, którzy 

dokonują oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze 

stanem faktycznym. W związku z ustanowieniem w Spółce Komitetu Audytu, sprawozdania finansowe Spółki 

będą niezależnie analizowane również przez Komitet Audytu. 

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu monitorują proces sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania 

czynności rewizji finansowej, w tym poprzez analizę sprawozdań finansowych przed ich zatwierdzeniem przez 

Walne Zgromadzenie. Po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym proces ten obejmować 

będzie analizę raportów okresowych Spółki przed ich publikacją. Wykonując czynności nadzorcze i kontrolne 

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu opierają się na materiałach przekazywanych przez Zarząd, księgowość 

Spółki lub informacjach i wyjaśnieniach udzielanych bezpośrednio przez firmę audytorską i biegłego 

rewidenta. Ponadto Rada Nadzorcza oraz komitet audytu opierają się na dokumentach i innych źródłach 

informacji przekazywanych bezpośrednio Radzie Nadzorczej lub komitetowi audytu na ich żądanie przez 

wskazanych przez Radę Nadzorczą lub komitet audytu pracowników lub współpracowników Spółki. Komitet 

audytu w celu wykonywania swoich zadań może spotykać się z pracownikami lub współpracownikami Spółki 

bez obecności członków Zarządu. Na Datę Prospektu do kluczowych procesów sprawozdawczości finansowej 

podlegających kontroli należą: (i) rozliczanie i wycena umów, których stroną jest Emitent lub Spółki Zależne, 

(ii) system wynagrodzeń pracowników i współpracowników, (iii) proces konsolidacji danych finansowych 

Emitenta oraz (iv) sporządzanie sprawozdań finansowych Emitenta. 

Rada Nadzorcza będzie odbywać posiedzenia w miarę potrzeb, jednak co najmniej cztery razy w roku 

obrotowym. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę 

Nadzorczą, Prezes Zarządu, eksperci lub inne osoby niezbędne do powzięcia decyzji w danej sprawie. Prezes 

Zarządu jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza tego 

zażąda. 

Działający na Datę Prospektu Komitet Audytu został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 27 lipca 2021 r. 

m.in. w celu monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, skuteczności systemów kontroli 

wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, monitorowania procesu wykonywania czynności rewizji finansowej, 

w tym przeprowadzania przez firmę audytorską badania, a także kontrolowania niezależności biegłego 

rewidenta i firmy audytorskiej w sposób określony w przepisach prawa, w szczególności w Ustawie 

o Biegłych Rewidentach, oraz po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 

z uwzględnieniem Dobrych Praktyk. 

Komitet Audytu może, w zakresie należącym do zadań Komitetu Audytu, przedkładać Radzie Nadzorczej 

rekomendacje i oceny; o przedkładanych Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest 

Prezes Zarządu Spółki. Komitet Audytu może żądać omówienia przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską 

z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą kluczowych kwestii i wyników badania, które zostały 

zawarte w sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Komitet Audytu może 

zdecydować o konieczności korzystania z doradztwa i pomocy ze strony zewnętrznych ekspertów. 
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Komitet Audytu będzie odbywał posiedzenia w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku, w terminach 

ustalonych przez przewodniczącego Komitetu Audytu. O posiedzeniach Komitetu Audytu jego 

przewodniczący zawiadomi wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy mają prawo 

uczestniczyć w jego posiedzeniach. Przewodniczący Komitetu Audytu lub inny wyznaczony przez niego 

członek komitetu audytu może postanowić o zaproszeniu na jego posiedzenie również osoby spoza grona 

członków Komitetu Audytu, w szczególności członków Zarządu Spółki, biegłego rewidenta lub 

przedstawicieli firmy audytorskiej Spółki, a także innych pracowników lub współpracowników Spółki. 

Komitet Audytu ma obowiązek poinformowania Zarządu Spółki o planowanych spotkaniach z pracownikami 

lub współpracownikami Spółki, przy czym Zarząd Spółki nie posiada uprawnień do sprzeciwienia się takiemu 

spotkaniu. 

W związku z powołaniem Komitetu Audytu komitet ten, w ramach sprawowanego nadzoru, planuje dokonać 

identyfikacji i analizy istniejących w Spółce obszarów ryzyka oraz procesów ich weryfikacji. Na podstawie 

oceny czynników ryzyka Komitet Audytu zamierza przygotować swój plan pracy wraz z określeniem 

ramowego harmonogramu realizacji zadań Komitetu Audytu. W planie znajdą się działania z obszarów: 

sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej, jak również dokonywanie 

oceny sytuacji w Spółce pod kątem konieczności powołania komórki audytu wewnętrznego. 

W posiedzeniach Komitetu Audytu, które będą odbywać się według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał 

(co najmniej przed publikacją kwartalnych, półrocznych oraz rocznych raportów okresowych Spółki), 

uczestniczyć będzie również Zarząd, a w uzasadnionych przypadkach (w tym na wniosek członków Komitetu 

Audytu) także główny księgowy (w okresie, w którym księgowość Spółki będzie prowadzić VPL, główny 

księgowy VPL) oraz inni pracownicy Grupy. Na posiedzeniu Komitet Audytu będzie zapoznawał się 

z projektem najbliższego raportu okresowego i wyrażał o nim swoją opinię. 

W ramach monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu zamierza m.in.: 

• analizować przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub 

sprawozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub zdarzeń, które mogą mieć istotne 

znaczenie dla sprawozdawczości finansowej Spółki; 

• analizować stosowane polityki rachunkowości przyjęte przez Spółkę i Grupę; 

• dokonywać przeglądu systemu rachunkowości zarządczej; 

• analizować, wspólnie z Zarządem, biegłym rewidentem oraz z komórką audytu wewnętrznego, o ile 

zostanie powołana w Spółce, sprawozdania finansowe oraz wyniki badania tych sprawozdań; 

• przedstawiać Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora 

rocznego sprawozdania finansowego, raportów okresowych oraz komunikatów dotyczących wyników 

Spółki, w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednimi standardami rachunkowości oraz przyjętą 

przez Emitenta polityką rachunkowości; 

• spotkania planujące przed rozpoczęciem badania lub przeglądu sprawozdań finansowych/raportów 

okresowych oraz spotkania podsumowujące po publikacji sprawozdań finansowych/raportów 

okresowych. 

W ramach monitorowania systemów kontroli wewnętrznej Komitet Audytu zamierza m.in. szczegółowo 

zapoznać się z zasadami działania systemów kontroli wewnętrznej w Spółce, zbadać ich skuteczność oraz 

sformułować odpowiednie zalecenia i rekomendacje do wdrożenia, na podstawie wyników powyższych 

działań. 

W ramach monitorowania systemów zarządzania ryzykiem Komitet Audytu zamierza m.in.: 

• zapoznać się z ryzykami identyfikowanymi przez Zarząd lub audytora Spółki; 

• ocenić poprawność komunikowania akcjonariuszom istniejących czynników ryzyka; 

• formułować odpowiednie zalecenia i rekomendacje do wdrożenia; 

• przygotowywać listę działań kontrolnych dla kluczowych czynników ryzyka. 
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Audyt wewnętrzny  

Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności przez Emitenta na Datę Prospektu nie występuje 

sformalizowany audyt wewnętrzny w formie odrębnej komórki organizacyjnej. Wraz z rozwojem modelu 

biznesowego Spółki oraz m.in. w oparciu o: (i) opinie Komitetu Audytu; (ii) ustalenia biegłego rewidenta; oraz 

(iii) ustalenia, informacje i oceny uzyskane od podmiotów zewnętrznych, w tym od regulatorów rynkowych 

Spółki, Emitent rozważy w przyszłości powołanie wyodrębnionej komórki wykonującej funkcje audytu 

wewnętrznego. Do czasu możliwego powołania komórki audytu wewnętrznego w Spółce Komitet Audytu 

w ramach monitorowania audytu wewnętrznego zamierza minimum raz w roku dokonywać oceny sytuacji 

w Spółce pod kątem konieczności powołania takiej komórki i przedstawić ww. ocenę Radzie Nadzorczej. Po 

podjęciu decyzji o powołaniu wyodrębnionej komórki audytu wewnętrznego, w ramach monitorowania 

audytu wewnętrznego Komitet Audytu zamierza m.in.: 

− opiniować zaproponowany przez komórkę audytu wewnętrznego plan audytów na kolejny rok; 

− okresowo oceniać funkcje audytu wewnętrznego jednostki z uwzględnieniem jej niezależności 

i znaczenia jej raportów; 

− wspierać audyt wewnętrzny w sytuacjach zidentyfikowania nieprawidłowości i niemożliwości 

otrzymania odpowiednich wyjaśnień od działu finansowego lub księgowości; 

− zapewnić kierującemu audytem wewnętrznym swobodny dostęp do Komitetu Audytu, w tym 

przynajmniej raz w roku odbyć spotkanie z osobą kierującą pracami audytu wewnętrznego 

(a w przypadku jednoosobowej komórki audytu wewnętrznego – z tą osobą) na zamkniętym 

posiedzeniu bez udziału Zarządu. 

Celem audytu wewnętrznego będzie systematyczne, niezależne i obiektywne badanie, ocena i doskonalenie 

istniejących w Spółce procedur i mechanizmów kontroli wewnętrznych jako element wspierający proces 

monitorowania i oceny systemu kontroli wewnętrznej. 

Audytem wewnętrznym objęte będą wszystkie procesy i obszary uznane za kluczowe w Spółce, m.in.: 

zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie finansami. Każdy obszar lub proces podlegać będzie okresowemu 

audytowi wewnętrznemu. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości mogą zostać przeprowadzone 

dodatkowe audyty. Za planowanie audytów i raportowanie o wynikach odpowiadać będzie Zarząd. 

Szczegółowe zasady planowania i przeprowadzania audytów wewnętrznych mogą zostać określane w ramach 

procedur wewnętrznych Spółki. Zarząd może zlecić określone zadania z zakresu wykonywania audytu 

wewnętrznego pracownikowi Spółki lub zewnętrznemu podmiotowi. 

Komitet Audytu będzie opiniował roczny program audytów zaproponowany przez audytora wewnętrznego, 

a w razie potrzeby zlecał będzie kontrole doraźne w wybranych obszarach. 

Rada Nadzorcza będzie okresowo przeglądać i oceniać dokumenty potwierdzające realizację audytu 

wewnętrznego z uwzględnieniem jego niezależności i znaczenia istotności raportów. Dodatkowo Rada 

Nadzorcza będzie dokonywała wglądu w informacje dotyczące działań podejmowanych w odniesieniu do 

wydawanych rekomendacji, jak również wglądu w informacje o postępach w realizacji rocznego planu 

audytów. Jeżeli będzie to konieczne, ustalenia z audytów, realizacja audytów i postępy w realizacji wydanych 

rekomendacji, dodatkowo omawiane będą podczas spotkań Komitetu Audytu z audytorem wewnętrznym. 

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej 

Adam Pantkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Adam Pantkowski został powołany do Rady Nadzorczej 26 lutego 2021 r. i pełni funkcję Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej. Adam Pantkowski jest akcjonariuszem VH Invest i związany jest z Grupą od początku jej 

działalności w Polsce.  

Adam Pantkowski posiada wieloletnie doświadczenie na rynku energetyki odnawialnej oraz na rynku 

nieruchomościowym. Ukończył on studia w Wyższej Szkole Zarządzania we Freiburgu (VWA Freiburg) na 

kierunku Zarządzanie Nieruchomościami (1995 r.). W latach 1994-1999 pracował w kilku niemieckich 
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spółkach na stanowisku maklera nieruchomości, asystenta zarządu oraz kierownika działu nieruchomości, 

będąc odpowiedzialnym przede wszystkim za wyszukiwanie nieruchomości oraz ich sprzedaż, a także za 

zakup gruntów oraz na późniejszym etapie za nadzorowanie z ramienia zarządu prac działów kadrowego, 

księgowego, sprzedażowego oraz zakupowego. Jako kierownik działu nieruchomości zarządzał 12-osobowym 

zespołem. Od 1999 do 2012 roku prowadził własne przedsiębiorstwo, które zajmowało się sprzedażą, zakupem 

i wynajmem nieruchomości. 

W roku 2006 związał się z grupą kapitałową Vortex Energy, działając jako prezes zarządu polskich spółek 

z tej grupy. Był odpowiedzialny za stworzenie polskiej struktury Grupy i rozpoczęcie jej działalności w Polsce. 

Adam Pantkowski pełnił funkcję Prezesa Zarządu w VPL do roku 2018, od roku 2012 do Daty Prospektu jest 

członkiem zarządu VH Invest (uprzednio Vortex Energy Holding AG). 

Adam Pantkowski nie jest pracownikiem Emitenta, a w toku świadczenia usług na rzecz Emitenta nie podlega 

bezpośrednio Prezesowi Zarządu.  

Till Jeske – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Till Jeske został powołany do Rady Nadzorczej 26 lutego 2021 r. i pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady 

Nadzorczej. Pan Till Jeske jest założycielem i głównym akcjonariuszem oraz CEO VH Invest od 2012 r. Pan 

Till Jeske związany jest z Grupą od początku jej powstania. Jest on ekspertem w dziedzinie ekonomiki energii, 

zwłaszcza energii odnawialnej, a także przedsiębiorcą. 

Till Jeske ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (2003 r.), a także uzyskał 

stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (2009 r.). Po ukończeniu 

studiów założył ze swoim ojcem pierwszą spółkę należącą do grupy kapitałowej Vortex Energy i zajmował 

się rozwojem projektów wiatrowych. Na początkowym etapie był on odpowiedzialny za zdobywanie gruntów 

pod inwestycje, podpisywanie umów z właścicielami nieruchomości oraz nadzorowanie pracowników. Till 

Jeske odpowiadał za budowę zespołu i struktury grupy kapitałowej Vortex Energy, budowę strategii grupy 

kapitałowej Vortex Energy, a następnie jej realizację oraz za ekonomiczne aspekty prowadzenia tej grupy 

kapitałowej, jak analizy finansowe, controlling oraz tworzenie biznesplanów. 

Till Jeske jest autorem kilku publikacji naukowych w zakresie energetyki wiatrowej. 

Till Jeske nie jest pracownikiem Emitenta, a w toku świadczenia usług na rzecz Emitenta nie podlega 

bezpośrednio Prezesowi Zarządu. 

Florian Uwe Leuthold – Członek Rady Nadzorczej 

Florian Leuthold został powołany do Rady Nadzorczej 26 lutego 2021 r. i pełni funkcję członka Rady 

Nadzorczej. Florian Leuthold pracuje w VH Invest od października 2012 r. na stanowisku dyrektora 

operacyjnego ds. zarządzania ryzykiem, inwestycjami, obrotem energią elektryczną, budową farm 

wiatrowych, IT. Od 2013 roku Florian Leuthold zarządzał kilkunastoma spółkami w ramach Grupy.  

Florian Leuthold ukończył studia podyplomowe na kierunku biznes i administracja na Uniwersytecie Massey, 

Nowa Zelandia (2004 r.), studia inżynierskie na kierunku inżynieria przemysłowa na Uniwersytecie 

Technicznym w Dreźnie (2006 r.), a także uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie 

Technicznym w Dreźnie (2010 r.). Florian Leuthold posiada certyfikaty z seminariów przywódczych, a także 

z prowadzenia negocjacji wg modelu Uniwersytetu Harvarda. 

Florian Leuthold rozpoczynał ścieżkę zawodową w austriackiej firmie energetycznej jako projekt manager 

odpowiedzialny m.in. za analizę systemów alokacji z uwzględnieniem warunków technicznych sieci, badanie 

podziału dochodów oraz ich znaczenia gospodarczego. W latach 2006-2010 Pan Leuthold był pracownikiem 

naukowym na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie, w katedrze Ekonomiki Energetyki i Zarządzania 

Sektorem Publicznym. Pełnił on funkcję kierownika zespołu odpowiedzialnego za sektor rynku energii 

elektrycznej. Dodatkowo koordynował projekty badawcze, prowadził i publikował własne badania, zajmował 

się modelowaniem rynków energii elektrycznej oraz prowadził wykłady i seminaria.  
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W latach 2010-2012 Pan Leuthold był koordynatorem operacji rynkowych oraz pełnił funkcję kierownika 

zarządzającego portfelem. Od roku 2012 jest członkiem zarządu VH Invest. 

Florian Leuthold nie jest pracownikiem Emitenta, a w toku świadczenia usług na rzecz Emitenta nie podlega 

bezpośrednio Prezesowi Zarządu.  

Tomasz Wija – Członek Rady Nadzorczej 

Tomasz Wija został powołany do Rady Nadzorczej 23 lipca 2021 r. i pełni funkcję członka Rady Nadzorczej 

oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu, do którego został powołany 27 lipca 2021 r. Tomasz Wija jest 

dyrektorem ds. rozwoju w No Fluff Jobs. W No Fluff Jobs odpowiedzialny jest za pracę między zespołami 

w celu wspierania rozwoju firmy, tworzenie strategicznych inicjatyw rozwojowych i planów biznesowych, 

a także nadzorowanie funkcji finansowych firmy. Przed dołączeniem do No Fluff Jobs związany był z grupą 

Chatham Financial od 2008 roku, w której pełnił funkcję dyrektora działu nieruchomości oraz prezesa zarządu 

istniejącej do 2018 roku polskiej spółki zależnej grupy Chatham Financial, tj. Chatham Financial Sp. z o.o. 

Pod przewodnictwem Tomasza Wiji Chatham Financial Europe Sp. z o.o. założyła w 2019 roku dom 

maklerski i uzyskała licencję Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności regulowanej. 

Tomasz Wija uzyskał tytuł magistra na wydziale stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Krakowie (2008 r.), ukończył International Management Program na Uniwersytecie 

w Pforzheim (2006 r.), a także studia z finansowania rynku nieruchomości na Uniwersytecie Nowojorskim 

(2018 r.). Tomasz Wija uzyskał w 2013 r. tytuł Chartered Financial Analyst (CFA), a od 2014 r. jest maklerem 

papierów wartościowych z licencją nr 2945. W toku uzyskiwania wykształcenia oraz w wyniku pozyskiwania 

doświadczenia zawodowego Pan Tomasz Wija posiadł wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku 

nieruchomości, modelowania finansowego, rynków finansowych oraz strategii hedgingowych pozwalających 

między innymi na zabezpieczenie ryzyka walutowego i stóp procentowych. 

Tomasz Wija nie jest pracownikiem Emitenta oraz nie świadczy usług na rzecz Emitenta.  

Włodzimierz Jerzy Bieliński – Członek Rady Nadzorczej 

Włodzimierz Bieliński został powołany do Rady Nadzorczej 23 lipca 2021 r. i pełni funkcję członka Rady 

Nadzorczej oraz członka Komitetu Audytu, do którego został powołany 27 lipca 2021 r. Włodzimierz Bieliński 

jest doradcą kilku projektów inwestycyjnych, związanych z Ipopema TFI S.A. 

Włodzimierz Bieliński uzyskał tytuł magistra inżyniera Informatyki Stosowanej na Politechnice 

Warszawskiej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej (1998 r.), a także tytuł International 

MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (1999 r.). 

Wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości Pan Włodzimierz Bieliński zdobywał podczas ww. studiów 

MBA, które obejmowały swoim zakresem między innymi takie przedmioty jak rachunkowość, finanse, 

kontrola zarządzania i systemów informacyjnych. Ponadto ukończył on we wrześniu 1999 r. Kurs Podstaw 

Rachunkowości Biura Warszawskiego Arthur Andersen oraz zdał egzamin CFA level 1 w 2011 r., do którego 

przygotowywał się w ramach samokształcenia. Ponadto, Pan Włodzimierz Bieliński, w związku 

z zatrudnieniem w warszawskim biurze Andersen BusinessConsulting, zdawał w latach 2002-2003 egzaminy 

w Instytucie Księgowości Zarządczej (CIMA – Chartered Institute of Management Accountants) 

m.in. z następujących przedmiotów: zasady rachunkowości finansowej i podatkowej, zarządzanie decyzjami 

dotyczącymi rachunkowości zarządczej, opodatkowanie działalności gospodarczej oraz sprawozdawczość 

finansowa – standardy międzynarodowe. Dodatkowo wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości Pan 

Włodzimierz Bieliński posiadł między innymi, pracując jako konsultant Arthur Andersen / Andersen Business 

Consulting, gdzie zajmował się wdrożeniami systemów informacji zarządczej, a także był odpowiedzialny 

między innymi za analizę finansową w transakcjach przejęć spółek z branży finansowej działających w Polsce 

i na Ukrainie, a później m.in. sprawując funkcję członka rady nadzorczej Comp S.A. (2010-2012 r.). Pan 

Włodzimierz Bieliński w latach 2009-2016 był zatrudniony na stanowiskach menadżerskich w spółkach grupy 

kapitałowej PZU, w tym w PZU TFI S.A., gdzie odpowiadał między innymi za zarządzanie funduszami 
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inwestycyjnymi, nadzorowanie realizacji inwestycji (w tym sprawozdawczości takich inwestycji) oraz na 

bieżąco analizował sprawozdania finansowe poszczególnych funduszy oraz ich zgodność z zasadami 

rachunkowości. W tym samym okresie Pan Włodzimierz Bieliński był również członkiem rad nadzorczych 

wybranych spółek z grupy kapitałowej PZU, zaś po 2016 r. był członkiem rad nadzorczych 4 spółek 

portfelowych funduszu Uzdrowiska Polskie FIZAN w BPS TFI S.A., został wiceprzewodniczącym rad 

nadzorczych spółek: Kancelaria Medius SA w restrukturyzacji oraz Euros PSF SA. Jako członek rad 

nadzorczych Pan Włodzimierz Bieliński nadzorował między innymi poprawność sporządzania sprawozdań 

finansowych przez Spółki. Podczas zatrudnienia w spółkach z grupy kapitałowej PZU Pan Włodzimierz 

Bieliński był opowiedziany między innymi za liczne analizy sprawozdań finansowych oraz planów 

finansowych spółek z grupy kapitałowej PZU, spółek, które ta grupa kapitałowa planowała nabyć oraz, którym 

grupa kapitałowa PZU zapewniała finansowanie dokonywanych na potrzeby transakcji dokonywanych przez 

Grupę. Ponadto Pan Włodzimierz był osobą odpowiedzialną za nadzorowanie kwestii finansowych 

i rachunkowych podczas procesu przygotowywania prospektu emisyjnego PZU S.A. oraz przeprowadzenia 

pierwszej oferty publicznej tej spółki. W ramach tych kompetencji Pan Włodzimierz Bieliński uczestniczył 

m.in. w przygotowaniu prezentacji dla analityków na podstawie sprawozdań finansowych. 

Włodzimierz Bieliński nie jest pracownikiem Emitenta oraz nie świadczy usług na rzecz Emitenta.  

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach  

W poniższej tabeli zamieszczone zostały informacje na temat spółek poza Emitentem, w których w okresie 

ostatnich pięciu lat członkowie Rady Nadzorczej pełnili funkcje w organach administracyjnych, 

zarządzających lub nadzorczych albo byli wspólnikami, ze wskazaniem, czy dany członek Rady Nadzorczej 

jest nadal członkiem tych organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem. 

W przypadku spółek publicznych, informacja o posiadanych przez członków Rady Nadzorczej akcjach została 

zamieszczona, o ile posiadane akcje reprezentowały więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym 

zgromadzeniu tej spółki. 

Imię i nazwisko Spółka 
Pełniona (pełnione) funkcja 

(funkcje) 

Czy funkcja (funkcje) 

jest (są) pełniona 

(pełnione) obecnie? 

Florian Uwe 

Leuthold 

LEF Management s.r.o. Managing Director (dyrektor 

zarządzający) 

Akcjonariusz 

Tak 

VH Invest AG COO (dyrektor operacyjny) Tak 

power2all GmbH Managing Director (dyrektor 

zarządzający) 

Wspólnik 

Tak 

Vortex Energy Deutschland 

GmbH 

Managing Director (dyrektor 

zarządzający) 

Nie 

VDE Komplementär GmbH 

Managing Director (dyrektor 

zarządzający) 

Nie 

VDE Projects GmbH 

Managing Director (dyrektor 

zarządzający) 

Nie 

UW Windpark Linda GmbH & 

Co. KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Windpark Hölzerberg GmbH & 

Co. KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 
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Imię i nazwisko Spółka 
Pełniona (pełnione) funkcja 

(funkcje) 

Czy funkcja (funkcje) 

jest (są) pełniona 

(pełnione) obecnie? 

Vortex Energy Windpark GmbH 

& Co. KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Windpark Winterlingen-Alb 

GmbH & Co. KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Windpark Schapen GmbH & Co. 

KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Windpark Rotenburg GmbH & 

Co. KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Windpark Fresenhede GmbH & 

Co. KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Windpark Lohne GmbH & Co. 

KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Windpark Klausheide GmbH & 

Co. KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Aurum Solaris 4 GmbH & Co. KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Windpark Herßum-Vinnenn 

Projekt GmbH & Co. KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Vortex Energy Belgique SPRL 

Managing Director (dyrektor 

zarządzający) 

Nie 

Windpark Linda GmbH & Co. KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Nie 

Vortex Energy Polska Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wiceprezes Zarządu 

Członek Rady Nadzorczej 

Nie 

Nie 

Nie 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

VPL Projects Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

Vortex Energy – Obrót Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Prezes Zarządu 

Nie 

Nie 

BioVege Sp. z o.o. (uprzednio: 

EW Greenfield 4 Sp. z o.o.) 

Członek Zarządu Nie 

ES Dębica Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jarszewo Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 
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Imię i nazwisko Spółka 
Pełniona (pełnione) funkcja 

(funkcje) 

Czy funkcja (funkcje) 

jest (są) pełniona 

(pełnione) obecnie? 

ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Ostrowice Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Radziejów Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Sunfield 1 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Sunfield 2 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Sunfield 4 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Śniatowo Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Gozdowo Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 1 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 2 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 3 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 6 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 7 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 8 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 9 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 10 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 12 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Polanów Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Świdnica Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

Future Energy Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

KWE Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 
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Imię i nazwisko Spółka 
Pełniona (pełnione) funkcja 

(funkcje) 

Czy funkcja (funkcje) 

jest (są) pełniona 

(pełnione) obecnie? 

Park Wiatrowy Genowefa 

Sp. z o.o. 

Członek Zarządu Nie 

Park Wiatrowy Pałczyn 1 

Sp. z o.o. 

Członek Zarządu Nie 

Park Wiatrowy Pałczyn 2 

Sp. z o.o. 

Członek Zarządu Nie 

Vortex Energy Solar Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

Vortex Energy Windpark 

Sp. z o.o. 

Członek Zarządu Nie 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. 

EW Rościszewo Sp.k. 

Członek Zarządu Nie 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. 

Cleanenergy 6 Sp.k. 

Członek Zarządu Nie 

Adam Pantkowski Vortex Energy Polska Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

Członek Rady Nadzorczej 

Nie 

Nie 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

VPL Projects Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

BioVege Sp. z o.o. (uprzednio: 

EW Greenfield 4 Sp. z o.o.) 

Prezes Zarządu Tak 

ES Dębica Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jarszewo Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Ostrowice Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Radziejów Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Sunfield 1 Sp. z o.o Prezes Zarządu Nie 

ES Sunfield 2 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 
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Imię i nazwisko Spółka 
Pełniona (pełnione) funkcja 

(funkcje) 

Czy funkcja (funkcje) 

jest (są) pełniona 

(pełnione) obecnie? 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Sunfield 4 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

ES Śniatowo Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Gozdowo Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Greenfield 1 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Greenfield 3 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Greenfield 6 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Greenfield 7 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Greenfield 8 Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Greenfield 9 Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

EW Greenfield 10 Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

EW Greenfield 12 Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Polanów Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

EW Świdnica Sp. z o.o. Prezes Zarządu  Nie 

EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. 

w likwidacji 

Likwidator Tak 

Future Energy Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

Horyzonty M.K Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

KWE Sp. z o.o. Prezes Zarządu Nie 

Park Wiatrowy Genowefa 

Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

Park Wiatrowy Pałczyn 1 

Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

Park Wiatrowy Pałczyn 2 

Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

Vortex Energy Solar Sp. z o.o. 

(uprzednio EW Greenfield 11 

Sp. z o.o.) 

Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

Vortex Energy Windpark 

Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. 

EW Rościszewo Sp.k. 

Prezes Zarządu Nie 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. 

Cleanenergy 6 Sp.k. 

Prezes Zarządu Nie 
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Imię i nazwisko Spółka 
Pełniona (pełnione) funkcja 

(funkcje) 

Czy funkcja (funkcje) 

jest (są) pełniona 

(pełnione) obecnie? 

Vortex Polska Management 

Sp. z o.o. 

Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Czysta Energia Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Vortex Windcon Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Vortex Windcon Sp  z o.o. Sp.k. Członek Zarządu 

Komandytariusz 

Tak 

Tak 

Vortex Polska Management 

Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. 

Prezes Zarządu 

Członek Zarządu 

Komandytariusz 

Nie 

Tak 

Tak 

Vortex Polska Management 

Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. 

Prezes Zarządu 

Członek Zarządu 

Komandytariusz 

Nie 

Tak 

Tak 

WindClub Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

WindClub Sp. z o.o. Sp.k. Członek Zarządu 

Komandytariusz 

Tak 

Tak 

WindClub Sp. z o.o. EW 

Nieświastów Sp.k. 

Członek Zarządu Tak 

Diabelski Młyn Koronowo 

Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Diabelski Młyn Koronowo 

Sp. z o.o. Sp.k. 

Prezes Zarządu 

Komandytariusz 

Tak 

Tak 

APC Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

APC Sp. z o.o. Sp.k. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Jamijo Sp. z o.o. Wspólnik Tak 

Vortex Immobilien KG Managing Director (dyrektor 

zarządzający) 

Tak 

AS 1 Management GmbH Managing Director (dyrektor 

zarządzający) 

Tak 

Aurum Solaris 1 GmBH & Co. 

KG 

Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Wspólnik 

Tak 

 

 

 

Tak 

Aurum Solaris 3 GmbH & Co. KG Managing Director of the General 

Partner (dyrektor zarządzający 

komplementariusza) 

Wspólnik 

Tak 
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Imię i nazwisko Spółka 
Pełniona (pełnione) funkcja 

(funkcje) 

Czy funkcja (funkcje) 

jest (są) pełniona 

(pełnione) obecnie? 

 

Tak 

VH Invest AG Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Till Jeske Vortex Energy Polska Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Nie 

Nie 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

VPL Projects Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Ostrowice Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

ES Radziejów Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Sunfield 1 Sp. z o.o Członek Zarządu Nie 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

ES Śniatowo Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Gozdowo Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 1 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 2 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 3 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 6 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 7 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 8 Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Greenfield 9 Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

EW Greenfield 10 Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 
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Imię i nazwisko Spółka 
Pełniona (pełnione) funkcja 

(funkcje) 

Czy funkcja (funkcje) 

jest (są) pełniona 

(pełnione) obecnie? 

EW Greenfield 12 Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Polanów Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

EW Świdnica Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

Future Energy Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

KWE Sp. z o.o. Członek Zarządu Nie 

Park Wiatrowy Genowefa 

Sp. z o.o. 

Członek Zarządu Nie 

Park Wiatrowy Pałczyn 1 

Sp. z o.o. 

Wspólnik Nie 

Park Wiatrowy Pałczyn 2 

Sp. z o.o. 

Członek Zarządu Nie 

Vortex Energy Solar Sp. z o.o. 

(uprzednio EW Greenfield 11 

Sp. z o.o.) 

Członek Zarządu Nie 

Vortex Energy Windpark 

Sp. z o.o. 

Wspólnik Nie 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. 

EW Rościszewo Sp.k. 

Członek Zarządu Nie 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. 

Cleanenergy 6 Sp.k. 

Członek Zarządu Nie 

WindBit Sp. z o.o. likwidacji Wiceprezes Zarządu 

Likwidator 

Nie 

Nie 

Vortex Polska Management 

Sp. z o.o. 

Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Czysta Energia Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Vortex Windcon Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. Członek Zarządu 

Komandytariusz 

Tak 

Tak 

Vortex Polska Management 

Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. 

Członek Zarządu 

Komandytariusz 

Tak 

Tak 

Vortex Polska Management 

Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. 

Członek Zarządu 

Komandytariusz 

Tak 

Tak 

WindClub Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

WindClub Sp. z o.o. Sp.k. Członek Zarządu 

Komandytariusz 

Tak 

Tak 
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Imię i nazwisko Spółka 
Pełniona (pełnione) funkcja 

(funkcje) 

Czy funkcja (funkcje) 

jest (są) pełniona 

(pełnione) obecnie? 

WindClub Sp. z o.o. EW 

Nieświastów Sp.k. 

Członek Zarządu Tak 

Czarne Czerwone Złote Sp. z o.o. Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Skoop Group Sp. z o.o.  Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Czarne Czerwone Złote Sp. z o.o. 

Sp.k. 

Prezes Zarządu 

Komandytariusz 

Tak 

Tak 

VH Aviation Sp. z o.o. Prezes Zarządu Tak 

Tomasz Wija No Fluff Jobs Sp. z o.o. Chief Growth Officer (Dyrektor ds. 

Rozwoju) 

Tak 

Chatham Financial Europe 

Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu 

Wspólnik 

Nie 

Nie 

Chatham Financial Europe, Ltd 

Sp. z o.o. Oddział w Polsce  

Dyrektor 

Konsultant ds. instrumentów 

pochodnych 

Nie 

Chatham Financial Sp. z o.o. 

w likwidacji 

Członek Zarządu 

Likwidator 

Nie 

Chatham Financial Corporation, 

z siedzibą w stanie Delaware, 

USA 

Akcjonariusz Nie 

Stowarzyszenie Deorecordings Członek Komisji Rewizyjnej Tak 

Sweet Life Sp. z o.o. Wspólnik Tak 

Włodzimierz 

Bieliński 

Albaluna Investments Sp. z o.o. Członek Zarządu 

Wspólnik 

Tak 

Tak 

Tricity North Sp. z o.o. Członek Zarządu Tak 

Resovia West Sp. z o.o. Członek Zarządu Tak 

Smartspark Fund Sp. z o.o. 

w likwidacji 

CEO 

Wspólnik 

Nie 

Tak 

Smartspark Sp. z o.o. w likwidacji CEO Nie 

Kancelaria Medius SA 

w restrukturyzacji 

Wiceprzewodniczący Rady 

Nadzorczej 

Tak 

Euros PSF SA Przewodniczący Rady Nadzorczej Nie 

Ai-Petri Sp. z o.o. w likwidacji Wspólnik Nie 

Jacobs & Schwartz Media Group 

Sp. z o.o. sp.k. 

Komandytariusz Tak 

 

Kadra kierownicza wyższego szczebla 

Emitent nie posiada członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy mają znaczenie dla stwierdzenia, 
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że Emitent posiada stosowną wiedzę i doświadczenie do zarządzania swoją działalnością.  

Pozostałe informacje dotyczące członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Wynagrodzenia i inne świadczenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Zasady ustalania wynagrodzenia członków Zarządu 

Zgodnie ze Statutem członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji, którego 

wysokość określa uchwała Rady Nadzorczej. Dodatkowo członkowie Zarządu mogą otrzymywać odrębne 

wynagrodzenie na podstawie umowy świadczenia na rzecz Spółki usług doradczych, konsultingowych. 

Na Datę Prospektu Prezes Zarządu nie otrzymuje wynagrodzenia od Emitenta za pełnienie swojej funkcji, 

z uwagi na holdingowy charakter Spółki. Prezes Zarządu w związku z pełnieniem swojej funkcji w VPL, która 

pełni funkcję dominującej spółki operacyjnej w Grupie otrzymuje wynagrodzenie od VPL. 

Wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu w 2021 r. 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wysokości wypłaconego wynagrodzenia oraz wartości 

świadczeń niepieniężnych przyznanych w 2021 r. przez Spółkę oraz Spółki Zależne Prezesowi Zarządu. 

Imię i nazwisko 
Wysokość wynagrodzenia wypłaconego  

przez Spółkę w 2021 r. 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego 

przez Spółki Zależne w 2021 r. 

Maciej Krzysztof Pepliński 0,00 PLN 878.633,04 PLN 

Razem 0,00 PLN 878.633,04 PLN 

Łączna wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez Spółkę Prezesowi Zarządu w 2021 r. wyniosła 

0,00 PLN. W 2021 r. Prezes Zarządu nie otrzymał żadnych świadczeń niepieniężnych od spółek z Grupy. 

Informacje na temat łącznej kwoty wynagrodzenia wypłaconego Prezesowi Zarządu przez Spółkę oraz Spółki 

Zależne w latach zakończonych w dniach 31 grudnia 2018, 2019, 2020 i 2021 r. zostały przedstawione 

w rozdziale Transakcje z podmiotami powiązanymi — Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, 

członkami zarządu i rady nadzorczej jednostek zależnych oraz członkami kadry kierowniczej wyższego 

szczebla kluczowego personelu kierowniczego. 

Zasady ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 

Zgodnie ze Statutem członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie w wysokości ustalonej 

przez Walne Zgromadzenie.  

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki od dnia 23 lipca 2021 r. wszystkim członkom 

Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3.350,00 PLN miesięcznie. Do dnia 23 lipca 

2021 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie 

Nadzorczej.  

Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2021 r. 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wysokości należnego wynagrodzenia oraz wartości 

świadczeń niepieniężnych przyznanych w 2021 r. przez Spółkę oraz Spółki Zależne wszystkim członkom 

Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w 2021 r. W 2021 r. członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali 

wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, a także nie otrzymywali od Spółki 

wynagrodzenia za usługi świadczone przez nich na podstawie umów zawartych przez członków Rady 

Nadzorczej ze Spółką w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 

Imię i nazwisko 
Wysokość należnego wynagrodzenia 

 w  2021 r. 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez 

Spółki Zależne w 2021 r. 

Till Jeske 17.722,58 PLN 0,00 PLN 
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Imię i nazwisko 
Wysokość należnego wynagrodzenia 

 w  2021 r. 

Wysokość wynagrodzenia wypłaconego przez 

Spółki Zależne w 2021 r. 

Adam Pantkowski 17.722,58 PLN 0,00 PLN 

Florian Leuthold 17.722,58 PLN 0,00 PLN 

Tomasz Wija 17.722,58 PLN 0,00 PLN 

Włodzimierz Bieliński 17.722,58 PLN 0,00 PLN 

Razem  88.612,90 PLN 0,00 PLN 

Spółka ani inne Spółki z Grupy nie przyznały członkom Rady Nadzorczej żadnych świadczeń niepieniężnych 

w 2021 r. 

Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej 

Dnia 17 grudnia 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia polityki 

wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”), która zacznie 

obowiązywać z chwilą i pod warunkiem dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym. 

Polityka Wynagrodzeń została przyjęta na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej i określa 

zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Polityka Wynagrodzeń wskazuje kryteria 

brane pod uwagę przy ustalaniu wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz rodzaje stosunków 

prawnych, które mogą być podstawą prawną wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak 

również rodzaje wynagrodzenia, które może być przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Polityka 

Wynagrodzeń upoważnia Radę Nadzorczą do ustalania zasad przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia 

zmiennego oraz innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Polityka Wynagrodzeń zawiera również 

regulacje dotyczące identyfikacji potencjalnych konfliktów interesów związanych z wynagradzaniem 

członków Zarządu i Rady Nadzorczej, ograniczania i zarządzania tymi konfliktami. W Polityce Wynagrodzeń 

zostały przewidziane okresowe, szczegółowe przeglądy jej postanowień przez Walne Zgromadzenie, jak 

również reguły sporządzania przez Radę Nadzorczą corocznych sprawozdań dotyczących wynagrodzeń 

członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Ponadto, Polityka Wynagrodzeń dopuszcza czasowe odstąpienie od jej 

stosowania w określonych okolicznościach. 

Po wejściu w życie Polityki Wynagrodzeń Spółka będzie wypłacać wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady 

Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń oraz corocznie publikować sprawozdanie Rady 

Nadzorczej dotyczące wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w danym roku 

obrotowym. 

Umowy z członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej uprawniające do uzyskania świadczeń wypłacanych 

w dniu zaprzestania pełnienia funkcji w tych organach 

Prezes Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej nie zawarli umów, które uprawniają ich do uzyskania 

jakichkolwiek świadczeń wypłacanych w dniu zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie lub Radzie 

Nadzorczej Spółki. 

Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych, rentowych i innych świadczeń na rzecz członków Zarządu oraz 

Rady Nadzorczej  

Na Datę Prospektu nie występują zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych, rentowych i innych 

świadczeń na rzecz członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

Akcje lub opcje na Akcje będące w posiadaniu członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej  

Na Datę Prospektu Prezes Zarządu ani żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiadają Akcji lub opcji na Akcje. 
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Udział członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Ofercie 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Prezes Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej nie zamierzają na Datę 

Prospektu nabywać Akcji Oferowanych w ramach Oferty. 

Umowy ograniczające zbywanie Akcji przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej  

Na Datę Prospektu zarówno Prezes Zarządu jak również członkowie Rady Nadzorczej nie są akcjonariuszami 

Spółki. Tym samym nie znajdują do nich zastosowania ograniczenia dotyczące zbywania Akcji przez akcjonariuszy 

do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym wynikające z postanowień Statutu. 

Umowy i porozumienia, na mocy których członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kadry kierowniczej 

wyższego szczebla zostali powołani w skład Zarządu, Rady Nadzorczej lub na stanowisko członka kadry 

kierowniczej wyższego szczebla 

Na Datę Prospektu nie istnieją żadne umowy ani porozumienia z akcjonariuszami Spółki, klientami, 

dostawcami ani innymi podmiotami, na podstawie których jakikolwiek członek Zarządu, Rady Nadzorczej lub 

kadry kierowniczej wyższego szczebla zostałby powołany w skład Zarządu, Rady Nadzorczej lub na 

stanowisko członka kadry kierowniczej wyższego szczebla. 

Oświadczenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej  

Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Prezesa Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej, poza 

wyjątkami opisanymi w niniejszym rozdziale, w okresie pięciu lat przed Datą Prospektu Prezes Zarządu, żaden 

z członków Rady Nadzorczej ani członków kadry kierowniczej wyższego szczebla, według swojej najlepszej 

wiedzy: (i) nie został skazany za przestępstwo oszustwa; (ii) żaden sąd nie wydał wobec niego zakazu 

pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu 

zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiejkolwiek spółki; (iii) nie był oficjalnie 

i publicznie oskarżony, jak i nie nałożono na niego żadnych sankcji, przez jakikolwiek ustawowy lub 

nadzorczy organ (w tym uznane organizacje zawodowe); oraz (iv) nie istniały żadne powiązania rodzinne 

pomiędzy Prezesem Zarządu i członkami Rady Nadzorczej, a ponadto Prezes Zarządu ani żaden z członków 

Rady Nadzorczej nie prowadził innej działalności poza Spółką, która mogłaby mieć istotny wpływ na Spółkę 

oraz u żadnej ze wskazanych osób nie występował konflikt interesów, choćby nawet potencjalny, między ich 

obowiązkami względem Spółki a ich prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami. 

Jak wskazano powyżej, zgodnie z oświadczeniami złożonymi Spółce przez Prezesa Zarządu oraz 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej na potrzeby sporządzenia niniejszego Prospektu, osoby te nie 

identyfikują konfliktu interesów między ich obowiązkami względem Spółki a ich prywatnymi interesami lub 

innymi obowiązkami.  

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Prezes Zarządu, żaden z członków Rady Nadzorczej ani członków 

kadry kierowniczej wyższego szczebla, według swojej najlepszej wiedzy, nie był członkiem organu 

administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem kadry kierowniczej wyższego szczebla 

w podmiotach, względem których w okresie ostatnich pięciu lat: (i) prowadzono postępowanie upadłościowe 

(lub wniosek o ogłoszenie upadłości tego podmiotu został oddalony ze względu na brak środków na koszty 

postępowania upadłościowego); (ii) prowadzona była likwidacja (z wyjątkiem wskazanych w Prospekcie 

przypadków likwidacji prowadzonych w ramach restrukturyzacji lub przekształceń grup kapitałowych, do 

których należały takie podmioty, a także przypadków likwidacji spółek specjalnego przeznaczenia, których 

istnienie nie było dalej wymagane w związku ze zrealizowaniem lub odstąpieniem od realizacji celu, dla 

którego zostały one powołane); (iii) prowadzono postępowanie naprawcze lub restrukturyzacyjne 

(z zastrzeżeniem, że Pan Włodzimierz Bieliński jest członkiem rady nadzorczej Kancelaria Medius S.A. 

w restrukturyzacji, jednakże został powołany w skład rady nadzorczej tej spółki po tym, gdy Sąd Gospodarczy 

otworzył postępowania układowe); lub (iv) ustanowiony był zarząd komisaryczny. 
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Ład korporacyjny i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 

Zgodnie z Regulaminem GPW Rada Giełdy może uchwalać zasady ładu korporacyjnego dla spółek będących 

emitentami akcji i innych papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego, które powinny być 

stosowane przez tych emitentów. Na Datę Prospektu obowiązują zasady ładu korporacyjnego zawarte 

w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, stanowiącym załącznik do uchwały 

Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. („Dobre Praktyki”). 

Zgodnie z treścią § 29 ust. 3 Regulaminu GPW „w celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym 

stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, (…) emitent publikuje informację, w której wskazuje, które 

zasady są przez niego stosowane, a których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, które 

nie są przez emitenta stosowane, informacja zawiera szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn 

niestosowania danej zasady. W przypadku zmiany stanu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności 

uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasady emitent 

niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną informację.” Raport w tym zakresie powinien zostać 

opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do 

przekazywania raportów bieżących. Obowiązek opublikowania raportu powinien być wykonany niezwłocznie 

po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie emitenta, że dana zasada nie będzie stosowana lub że 

nie zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego 

naruszenie zasady szczegółowej ładu korporacyjnego. 

Zgodnie z treścią § 29 ust. 3 Regulaminu GPW „w celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym 

stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, (…) emitent publikuje informację, w której wskazuje, które 

zasady są przez niego stosowane, a których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, które 

nie są przez emitenta stosowane, informacja zawiera szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn 

niestosowania danej zasady. W przypadku zmiany stanu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności 

uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasady emitent 

niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną informację.” 

Na Datę Prospektu Emitent, nie będąc emitentem akcji i innych papierów wartościowych dopuszczonych do 

obrotu giełdowego, nie stosuje zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach. Od momentu 

dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Emitent zamierza 

stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z Dobrymi Praktykami, z zastrzeżeniem: 

• Zasada 2.1. – Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, 

przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa 

cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach, jak płeć, kierunek wykształcenia, 

specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób 

monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem 

zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie 

niższym niż 30% – Na Datę Prospektu Emitent nie posiada opracowanej polityki różnorodności. 

Spółka zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, nie 

różnicując wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej, organy 

do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie 

kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności i doświadczenie. Decyzje dotyczące powoływania na 

stanowiska członków Zarządu lub Rady Nadzorczej nie są podyktowane płcią. Emitent w pełni 

rozumie znaczenie różnorodności, jednak Spółka działa w sektorze OZE, który się dynamicznie 

rozwija i kryterium płci nie może być kryterium doboru kandydatów na członków organów ze względu 

na niewielką liczbę specjalistów z doświadczeniem w tym sektorze, w związku z czym na obecnym 

etapie Emitent nie może zapewnić zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach 

zarządczych i nadzorczych; 

• Zasada 2.2. – Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej 

spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób 
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zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego 

udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi 

w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1. – Na Datę Prospektu Emitent nie 

posiada opracowanej polityki różnorodności. Spółka zatrudnia osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, nie różnicując wieku lub płci. Przy wyborze kandydatów 

na członków Zarządu i Rady Nadzorczej, organy do tego uprawnione kierują się interesem Spółki i jej 

akcjonariuszy, biorąc pod uwagę odpowiednie kwalifikacje kandydatów, ich umiejętności 

i doświadczenie. Decyzje dotyczące powoływania na stanowiska członków Zarządu lub Rady 

Nadzorczej nie są podyktowane płcią. Emitent w pełni rozumie znaczenie różnorodności, jednak 

Spółka działa w sektorze OZE, który się dynamicznie rozwija i kryterium płci nie może być kryterium 

doboru kandydatów na członków organów ze względu na niewielką liczbę specjalistów 

z doświadczeniem w tym sektorze, w związku z czym na obecnym etapie Emitent nie może zapewnić 

zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach zarządczych i nadzorczych; 

• Zasada 4.7. – Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad 

walnego zgromadzenia – Rada Nadzorcza nie opiniuje wszystkich projektów uchwał Walnego 

Zgromadzenia, lecz tylko te, które zdaniem Zarządu lub Rady Nadzorczej powinny podlegać 

opiniowaniu ze względu na ich istotność, oraz te, dla których opinia lub zgoda Rady Nadzorczej jest 

wymagana przepisami prawa lub przez Statut; 

• Zasada 4.14. – Spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy. Pozostawienie 

całości zysku w spółce jest możliwe, jeżeli zachodzi którakolwiek z poniższych przyczyn: 

a) wysokość tego zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do 

wartości akcji; b) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk przeznaczony jest na ich 

zmniejszenie; c) spółka uzasadni, że przeznaczenie zysku na inwestycje przyniesie akcjonariuszom 

wymierne korzyści; d) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę 

dywidendy; e) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów 

wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji; 

f) pozostawienie zysku w spółce jest zgodne z rekomendacją instytucji sprawującej nadzór nad spółką 

z racji prowadzenia przez nią określonego rodzaju działalności – Spółka planuje w dłuższej 

perspektywie stosować niniejszą zasadę, jednakże, zgodnie ze stanowiskiem Spółki szczegółowo 

opisanym w rozdziale Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy, Spółka przyjmuje, że dywidendy 

nie będą wypłacane przez 2 albo 3 kolejne lata finansowe Spółki, licząc od roku 2021. W związku 

z powyższym, w ocenie Spółki wypłata dywidendy nie nastąpi wcześniej niż po zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Spółki w 2023 roku i do tego czasu, Spółka będzie uznawać, że niniejsza zasada nie 

może być w pełni stosowana. Powyższe podejście związane jest z planami Spółki w zakresie 

inwestycji i rozwoju Grupy w najbliższych latach; 

• Zasada 6.4. – Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie 

członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków 

komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy 

związane z pracą w tych komitetach – wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują takie samo 

wynagrodzenie, jednakże w przypadku zwiększenie nakładów czasu i pracy członków Komitetu 

Audytu, Zarząd może rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podwyższenie wynagrodzeń członków 

Komitetu Audytu względem pozostałych członków Rady Nadzorczej.  

Na Datę Prospektu w związku z niestosowaniem wyżej wymienionych zasad wynikających z Dobrych Praktyk 

Emitent nie identyfikuje potencjalnych istotnych skutków dla ładu korporacyjnego. Na Datę Prospektu Emitent 

nie planuje zmian w Radzie Nadzorczej, Zarządzie lub Komitecie Audytu, które potencjalnie mogłyby mieć 

wpływ na ład korporacyjny Spółki. 

Zarząd nie wyklucza, że w przyszłości może dojść do zmiany stanowiska dotyczącego zasad szczegółowych 

lub rekomendacji, o których mowa powyżej. W takim wypadku Spółka poinformuje, w terminie oraz na 

zasadach określonych przez mające zastosowanie regulacje, o takich zmianach stanowiska. 
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W przypadku gdy wdrożenie poszczególnych zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach 

będzie wymagało dokonania zmian w dokumentacji korporacyjnej Spółki lub przyjęcia dodatkowych 

dokumentów korporacyjnych, Zarząd podejmie działania mające na celu wprowadzenie takich zmian. Zarząd 

zwraca uwagę, że decyzja co do przestrzegania niektórych zasad określonych w Dobrych Praktykach należeć 

będzie do akcjonariuszy Spółki oraz do Rady Nadzorczej. Na Datę Prospektu, zarówno Prezes Zarządu, jak 

i członkowie Rady Nadzorczej i jedyny akcjonariusz Spółki, tj. VH Invest deklarują podejmowanie działań 

zorientowanych na dążenie do stosowania Dobrych Praktyk przez Spółkę w jak najszerszym zakresie przy 

uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. W szczególności Prezes Zarządu planuje 

rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podejmowanie uchwał mających zapewnić pełniejsze stosowanie 

Dobrych Praktyk przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności. 
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ZNACZNY AKCJONARIUSZ 

Znaczny akcjonariusz 

Znaczny akcjonariusz Spółki na Datę Prospektu 

Na Datę Prospektu jedynym akcjonariuszem Spółki jest VH Invest. VH Invest prowadzi działalność wyłącznie 

na terenie Niemiec, a jej działalność jest ograniczona do pełnienia funkcji spółki holdingowej i obsługi 

korporacyjnej w zakresie, w jakim jest ona wymagana w szczególności do pełnienia przez VH Invest roli 

wspólnika albo akcjonariusza spółek kapitałowych (w tym akcjonariusza Emitenta). 

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat Tilla Jeske, Adama Pantkowskiego, Marleen Sonnenschein 

oraz Therese Bicer – znacznych akcjonariuszy VH Invest, która na Datę Prospektu posiada Akcje Serii A i B 

reprezentujące 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz kapitału zakładowego Emitenta. 

Na Datę Prospektu dot. VH Invest 

Akcjonariusz Liczba Akcji  (%) Liczba głosów (%) 

Till Jeske 125.250 50,1% 125.250 50,1% 

Adam Pantkowski 62.750 25,1% 62.750 25,1% 

Marleen Sonnenschein 31.000 12,4% 31.000 12,4% 

Therese Bicer 31.000 12,4% 31.000 12,4% 

Razem 250.000 100% 250.000 100% 

Znaczny akcjonariusz Emitenta nie posiada żadnych innych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu ani nie jest 

w żaden inny sposób uprzywilejowany pod względem prawa głosu. Akcje Spółki należące do VH Invest 

zostały objęte zastawem finansowym na rzecz Santander Bank Polska S.A. w związku udzieleniem 

finansowania pomostowego. Zabezpieczenie zostanie zdjęte na czas Oferty oraz po spłaceniu finansowania. 

Na Datę Prospektu akcjonariusze VH Invest – Till Jeske oraz Adam Pantkowski – są członkami Rady 

Nadzorczej Emitenta. 

Oferujący 

Tożsamość i dane kontaktowe Oferującego oraz maksymalna liczba Akcji Sprzedawanych przez Oferującego 

Oferującym Akcje Sprzedawane w Ofercie jest VH Invest prowadząca działalność na terenie Niemiec pod 

adresem: Wilhelmsstraße 19, 34117 Kassel, Niemcy, posiadająca na Datę Prospektu Akcje Istniejące Spółki.  

W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące Oferującego oraz maksymalnej liczby Akcji 

Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez Oferującego. Ustalenie ostatecznej liczby Akcji 

Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych przez 

Oferującego, zostanie dokonane przez Oferującego w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną po zakończeniu 

procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, najpóźniej w dniu ustalenia 

Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych 

dla Inwestorów Instytucjonalnych (zob. rozdział Warunki Oferty — Przewidywany harmonogram Oferty). 

Oferujący Adres do korespondencji Oferującego 
Maksymalna liczba Akcji Sprzedawanych 

oferowana w Ofercie 

VH Invest AG Wilhelmsstraße 19, 34117 Kassel, Niemcy 1.000.000 

Razem – 1.000.000 

Kontrola nad Emitentem oraz ustalenia mogące powodować w przyszłości zmianę kontroli nad 
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Emitentem 

Kontrola nad Emitentem 

Na Datę Prospektu podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14 

Ustawy o Ofercie jest VH Invest, posiadający 100% Akcji Serii A i B oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Spółki.  

Na Datę Prospektu podmiotem pośrednio dominującym w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 14 

Ustawy o Ofercie jest Till Jeske, główny akcjonariusz VH Invest. 

Na Datę Prospektu Statut ani inne dokumenty wewnętrzne Spółki nie ustanawiają rozwiązań, które mogłyby 

spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem. 

Mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli 

Na Datę Prospektu Statut nie zawiera postanowień, które zapobiegałyby ewentualnemu nadużywaniu kontroli 

przez akcjonariuszy większościowych Emitenta. 

Przepisy KSH oraz Ustawy o Ofercie stanowiące prawną podstawę ochrony akcjonariuszy mniejszościowych 

obejmują w szczególności: (i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i składanie wniosków o umieszczenie 

określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; (ii) prawo do umieszczenia określonych spraw 

w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; (iii) prawo do przedstawiania projektów uchwał dotyczących 

spraw znajdujących się w porządku obrad danego Walnego Zgromadzenia; (iv) prawo do żądania wyboru 

członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami; (v) wymaganą kwalifikowaną większość 

głosów do podejmowania najistotniejszych uchwał Walnego Zgromadzenia; oraz (vi) prawo do powołania 

rewidenta do spraw szczególnych (zob. rozdział Prawa związane z Akcjami). 

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty – Rozwodnienie 

Struktura akcjonariatu w sytuacji, gdy Oferujący sprzeda wszystkie posiadane przez siebie Akcje 

Sprzedawane, a jednocześnie zostaną objęte przez inwestorów wszystkie Akcje Serii C 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przewidywanej struktury akcjonariatu po 

przeprowadzeniu Oferty przy założeniu, że Oferujący sprzeda w ramach Oferty wszystkie posiadane przez 

nich Akcje Oferowane oraz że wszystkie Akcje Serii C zostaną objęte. Zgodnie z informacją przedstawioną 

w rozdziale Warunki Oferty, dotyczącą umów lock-up z Oferującym, VH Invest nie będzie uczestniczyć 

w subskrypcji Akcji Serii C w ramach Oferty.  

Akcjonariusz 

Na Datę Prospektu Po przeprowadzeniu Oferty 

Liczba akcji i głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

(%) Liczba akcji i głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

(%) 

Oferujący 7.500.000 100 6.500.000 65 

Akcjonariusze, którzy 

obejmą Akcje Serii C 

0 0 2.500.000 25 

Akcjonariusze, którzy 

nabędą Akcje 

Sprzedawane 

0 0 1.000.000 10 

Ogółem 7.500.000 100 10.000.000 100 

Źródło: Emitent 

Struktura akcjonariatu w sytuacji, gdy zostaną objęte przez inwestorów jedynie Akcje Serii C 

W tabeli poniżej przedstawiono informacje dotyczące przewidywanej struktury akcjonariatu po przeprowadzeniu 

Oferty przy założeniu, że w ramach Oferty zostaną objęte przez inwestorów jedynie Akcje Serii C, a Oferujący 

nie sprzeda żadnej z Akcji Sprzedawanych. Zgodnie z informacją przedstawioną w rozdziale Warunki Oferty, 

dotyczącą umów lock-up z Oferującym, VH Invest nie będzie uczestniczyć w subskrypcji Akcji Serii C 
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w ramach Oferty. 

Akcjonariusz 

Na Datę Prospektu Po przeprowadzeniu Oferty 

Liczba akcji i głosów na Walnym 

Zgromadzeniu 

(%) Liczba akcji i głosów na 

Walnym Zgromadzeniu 

(%) 

Oferujący 7.500.000 100,00 7.500.000 75,00 

Akcjonariusze, którzy 

obejmą Akcje Serii C 
0 0 2.500.000 25,00 

Akcjonariusze, którzy 

nabędą Akcje 

Sprzedawane 

0 0 0 0 

Ogółem 7.500.000 100,00 10.000.000 100,00 

Źródło: Emitent 

Wartość aktywów netto Spółki w przeliczeniu na akcję na dzień ostatniego bilansu przed Ofertą 

Wartość aktywów netto Spółki na dzień ostatniego bilansu przed Ofertą, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r., 

w przeliczeniu na jedną akcję Spółki według liczby akcji Spółki aktualnej na dzień 31 grudnia 2020 r., 

tj. liczby akcji nieuwzględniającej emisji Akcji Serii B oraz zmniejszenia wartości nominalnej akcji, 

wynosi ok. 941,31 PLN.  

Wartość aktywów netto Spółki na dzień ostatniego bilansu przed Ofertą, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r., 

w przeliczeniu na jedną akcję Spółki według liczby akcji Spółki na Datę Prospektu, tj. liczby akcji 

uwzględniającej emisję Akcji Serii B oraz zmniejszenie wartości nominalnej akcji, wynosi ok. 0,01 PLN. 

Wartość aktywów netto Grupy, zgodnie z wyliczeniem zamieszczonym w Sprawozdaniu Połączonym Pro 

Forma MSR 2020 na dzień 31 grudnia 2020 r. w przeliczeniu na jedną akcję Spółki według liczby akcji Spółki 

na Datę Prospektu, tj. liczby akcji uwzględniającej emisję Akcji Serii B oraz zmniejszenie wartości nominalnej 

akcji, wynosi ok. 0,97 PLN. 



TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 195 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

Informacje zawarte w niniejszym rozdziale należy analizować łącznie z Historycznymi Informacjami 

Finansowymi oraz informacją przedstawioną w rozdziale Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej, a także 

danymi finansowymi zawartymi w innych częściach Prospektu. 

Wstęp  

Emitent do dnia 31 grudnia 2020 r. stosował standardy rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości. 

Jednakże, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwały nr 1 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Vortex Energy S.A. z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie 

z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami 

Rachunkowości, Emitent począwszy od 1 stycznia 2021 r. będzie sporządzał jednostkowe oraz 

skonsolidowane (w przypadku gdy Emitent będzie sporządzał sprawozdania skonsolidowane) sprawozdania 

finansowe, zgodnie z MSR.  

W związku z powyższym Emitent w zakresie danych finansowych za rok 2020 nie stosuje MSR 24, zaś 

informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi przekazuje w formie przewidzianej w literach a)-

b) pozycji 17.1 Rozporządzenia Delegowanego. W zakresie transakcji zawartych w 2021 r. Emitent stosuje 

MSR 24. Na dzień sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. lub na dzień 

sporządzania skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za wybrany okres 2021 r. Emitent 

zagreguje dane dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi całej Grupy zgodnie z wymogami MSR 24.  

W ocenie Spółki wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi Emitenta w rozumieniu MSR 24 zawierane 

zarówno przez Emitenta, jak i wszystkie jednostki z Grupy były zawierane na warunkach rynkowych. Na Datę 

Prospektu organy podatkowe nie kwestionują warunków, na jakich Spółka lub pozostałe spółki z Grupy 

zawierały transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24. W szczególności organy podatkowe 

nie wydały żadnej interpretacji, zgodnie z którą transakcje te nie były zawierane na warunkach rynkowych. 

Dodatkowo, w celu lepszego zobrazowania Inwestorom sytuacji finansowej Grupy, Spółka zdecydowała 

o przedstawieniu w niniejszym rozdziale Prospektu informacji o pożyczkach udzielanych oraz 

otrzymywanych na warunkach rynkowych przez spółki z Grupy od jednostek powiązanych Emitenta 

w rozumieniu MSR 24. Informacje dotyczące pożyczek, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały 

przedstawione zgodnie ze Skonsolidowanymi Historycznymi Informacjami Finansowymi UoR dla informacji 

na dzień bilansowy w latach 2018, 2019 oraz 2020.  

VPL świadczy również usługi na rzecz innych spółek stanowiących podmioty powiązane Emitenta 

w rozumieniu MSR 24. Wśród usług, które w normalnym toku działalności są świadczone przez VPL na rzez 

podmiotów powiązanych Emitenta należy wymienić: zarządzanie farmami fotowoltaicznymi i wiatrowymi; 

usługi świadczone w ramach wykonywania umów o współpracę (przede wszystkim usługi, IT, HR, 

projektowe, prawne, marketingowe, administracyjne, kadrowe oraz księgowe); usługi świadczone w ramach 

wykonywania umów o rozwój projektu (przede wszystkim usługi prawne i projektowe); usługi budowlane; 

wynajem pojazdów. Ponadto okazjonalnie między spółkami z Grupy, a innymi podmiotami powiązanymi 

z Emitentem w rozumieniu MSR 24 dochodzi do zwarcia umów sprzedaży podzespołów instalacji OZE, 

w szczególności paneli fotowoltaicznych. Wszystkie opisane w niniejszym akapicie transakcje zawierane są 

na warunkach rynkowych.  

W normalnym toku działalności, spółki z Grupy udzielają podmiotom trzecim gwarancji lub poręczeń za 

zobowiązania innych spółek z Grupy. Umowy poręczenia i gwarancji są najczęściej związane 

z zabezpieczeniem umowy sprzedaży udziałów spółek projektowych i często zakładają, że dwie spółki 

z Grupy udzielają poręczeń lub gwarancji wzajemnie za zobowiązania drugiej spółki z tytułu tej samej umowy. 

Opis poręczeń oraz gwarancji istniejących w Grupie zawarto w notach pozabilansowych Skonsolidowanych 

Historycznych Informacji Finansowych UoR.  
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Transakcje Emitenta 

Za okres od powstania Spółki do 31 grudnia 2020 r.  

Jedyną istotną z punktu widzenia Spółki transakcją Emitenta w 2020 r. była wpłata 25.000,00 PLN na kapitał 

zakładowy Spółki przez ówczesnego jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Panią Bognę Kaźmierczak.  

Ponadto w okresie od października do grudnia 2020 r. Spółka korzystała z usług podnajmu biura, 

świadczonych przez spółkę Office 24 Sp. z o.o. na podstawie łączącej Spółki umowy z 28 września 2020 r. Za 

świadczenie wspomnianych usług, Office 24 Sp. z o.o. wystawiała comiesięczne faktury na kwotę 50,00 PLN 

netto. Beneficjentem Office 24 Sp. z o.o. jest Pani Bogna Kaźmierczak, która w 2020 r. była jedynym 

akcjonariuszem Emitenta.  

Za okres od 1 stycznia 2021 r. do Daty Prospektu 

Transakcje z akcjonariuszami Spółki 

Wpłata na kapitał zakładowy 

7 lipca 2021 r. VH Invest wpłaciła na rachunek bankowy Emitenta kwotę 75.000,00 PLN tytułem wpłaty na 

kapitał zakładowy, który do tej daty był opłacony w wysokości jednej czwartej (w dniu dokonania wpłaty 

kapitał zakładowy Spółki wynosił 100.000,00 PLN). 

Wniesienie aportem akcji VPL 

Walne zgromadzenie Emitenta podjęło 23 lipca 2021 r. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze 

100.000,00 PLN do 7.500.000,00 PLN poprzez emisję 7.400 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B. 

Akcje serii B zostały objęte w całości za wkład niepieniężny w postaci 2.000 udziałów w VPL o łącznej 

wartości nominalnej 1.000.000,00 PLN, stanowiących 100% wszystkich udziałów w VPL. Wartość godziwa 

wszystkich udziałów VPL, które były przedmiotem wkładu niepieniężnego, wyniosła 219.000.040,00 PLN 

i została ustalona na podstawie wyceny przygotowanej przez biegłego rewidenta. W związku z faktem, że 

wartość wkładu niepieniężnego znacząco przewyższała kwotę, o którą podwyższany był kapitał zakładowy 

Spółki, kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością godziwą 100% udziałów VPL oraz kwotą 

7.400.000,00 PLN, o którą został podwyższony kapitał zakładowy Spółki, została przelana na kapitał 

zapasowy Spółki.  

W związku z powyższym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Emitent oraz VH Invest zawarły 

umowę przeniesienia własności 100% udziałów z VH Invest o wartości 219.000.040,00 PLN na Emitenta 

tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki.  

Transakcje z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, członkami zarządu jednostek zależnych oraz członków 

kadry kierowniczej wyższego szczebla 

Zarząd i kadra kierownicza wyższego szczebla 

W okresie od powstania Emitenta do Daty Prospektu Prezes Zarządu Spółki nie otrzymywał wynagrodzenia 

w związku z wykonywanym swojej funkcji. Jednocześnie od powstania Emitenta do Daty Prospektu Spółka 

nie zatrudniała żadnych członków kadry kierowniczej wyższego szczebla.  

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki – Pana Macieja Peplińskiego – z tytułu pełnienia funkcji w organach 

pozostałych spółek z Grupy zostało przedstawione w tabeli poniżej:  

Za rok zakończony 

31 grudnia 2021 r. 

Za rok zakończony 

31 grudnia 2020 r. 

Za rok zakończony 

31 grudnia 2019 r. 

Za rok  zakończony 

31 grudnia 2018 r. 

(w tys. PLN) 

 (wartość pozycji niezbadana przez biegłego rewidenta) 

Zarząd – Maciej 

Pepliński 
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Za rok zakończony 

31 grudnia 2021 r. 

Za rok zakończony 

31 grudnia 2020 r. 

Za rok zakończony 

31 grudnia 2019 r. 

Za rok  zakończony 

31 grudnia 2018 r. 

(w tys. PLN) 

 (wartość pozycji niezbadana przez biegłego rewidenta) 

Wynagrodzenie 878.633,04 402.591,00 313.650,00 84.825,00 

Inne świadczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 878,633,04 402.591,00 313.650,00 84.825,00 

Źródło: Materiały własne Grupy 

Łączna szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych przyznanych przez Spółkę Prezesowi Zarządu w 2020 

i 2021 r. wyniosła 0,00 PLN. W latach 2018-2021 r. Prezes Zarządu nie otrzymał żadnych świadczeń 

niepieniężnych od Spółek Zależnych. 

Rada Nadzorcza 

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywali wynagrodzeń w okresie od powstania Emitenta do dnia 

30 września 2021 r. W związku z przyjęciem przez Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały Nr  04/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vortex Energy S.A. z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje 

wynagrodzenie w kwocie 3.350,00 PLN brutto za miesiąc kalendarzowy (wynagrodzenie przysługuje 

niezależnie od tego, czy w danym miesiącu kalendarzowym odbędzie się jakiekolwiek posiedzenie Rady 

Nadzorczej Spółki). 

W okresie od powstania Emitenta do Daty Prospektu Spółka nie zawierała żadnych innych transakcji niż wyżej 

wymienione z członkami Zarządu ani z członkami Rady Nadzorczej. 

Żaden z członków Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymywał od jakiejkolwiek spółki z Grupy wynagrodzenia 

w latach 2018-2021, z wyłączeniem wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę z tytułu pełnienia funkcji 

członka Rady Nadzorczej, o którym mowa powyżej. 

Pozostałe transakcje 

Transakcje związane ze świadczeniem usług księgowych 

W marcu 2021 r. Spółka opłaciła fakturę na kwotę 200,00 PLN netto wystawioną przez Office 24 Sp. z o.o. 

w związku ze świadczeniem usług księgowych na rzecz Spółki w okresie od października 2020 r. do stycznia 

2021 r. Ponadto, podobnie jak w czterech ostatnich miesiącach 2020 r., Emitent otrzymał od Office 24 

Sp. z o.o. fakturę na kwotę 50,00 PLN netto za świadczenie usług podnajmu biura. Faktura ta została opłacona 

w miesiącu jej wystawienia.  

W lutym 2021 r. Spółka zawarła umowę podnajmu powierzchni biurowej z VPL, zgodnie z którą czynsz 

wynosi 50,00 PLN netto miesięcznie. Płatność będzie realizowana rocznie z dołu. W tym samym okresie 

została zawarta umowa o współpracy, w ramach której VPL będzie świadczyć na rzecz Spółki usługi 

księgowe, prawne, informatyczne, marketingowe i PR oraz usługi administracyjno-biurowe. Wynagrodzenie 

wynosi 1.000,00 PLN netto miesięcznie i będzie rozliczane i płatne kwartalnie z dołu. Umowa najmu jak 

i umowa o współpracy zostały zawarte bezpośrednio po nabyciu Spółki do Grupy, kiedy to trwał proces 

koncepcyjny w odniesieniu do wprowadzenia Spółki na giełdę papierów wartościowych.  Spółka nie 

prowadziła aktywnej działalności gospodarczej, Wartości ustalone w umowie odnosiły się do spółki w tej 

fazie. W październiku 2021 r., w związku ze zwiększonym nakładem pracy związanym z procesem 

giełdowym, został zawarty aneks do umowy o współpracy zmieniający wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę 

5.000,00 PLN miesięcznie.  

Umowa poręczenia zabezpieczająca umowę finansowania pomostowego 

W związku z zawarciem przez VPL w dniu 14 lipca 2021 r. umowy finansowania pomostowego na kwotę 
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22.000.000,00 PLN z Santander Bank Polska S.A. (opis umowy zawarto w części rozdziału Opis działalności 

Emitenta poświęconej istotnym umowom oraz w rozdziale Przegląd sytuacji operacyjnej i finansowej) 

Emitent zawarł z VPL oraz Santander Bank Polska S.A. umowę poręczenia: 

Umowa poręczenia z dnia 14 lipca 2021 r. zawarta pomiędzy Spółką, VPL oraz Santander Bank Polska S.A., 

zgodnie z treścią której Emitent udzielił Santander Bank Polska S.A. nieodwołalnego poręczenia 

(o konstrukcji zgodnej z treścią art. 876 Kodeksu Cywilnego) za wszelkie zobowiązania VPL wynikające 

z umowy kredytowej zwartej 14 lipca 2021 r. pomiędzy VPL jako kredytobiorcą a Santander Bank Polska S.A. 

jako kredytodawcą. Poręczenie obejmuje zobowiązanie Emitenta do wykonania w ciągu 7 dni roboczych od 

wezwania niewykonanych zobowiązań VPL przede wszystkim w zakresie zwrotu kapitału kredytu 

pomostowego, zapłaty odsetek od kapitału oraz zapłaty opłat i kosztów należnych Santander Bank Polska S.A. 

z tytułu umowy kredytu pomostowego. Maksymalna wartość poręczenia została ograniczona przez strony 

umowy do kwoty 33.000.000,00 PLN. Spółka będzie zwolniona ze zobowiązań wynikających z zawarcia 

umowy poręczenia w dniu, w którym VPL spełni wszystkie swoje zobowiązania wobec Santander Bank 

Polska S.A. wynikające z umowy kredytu pomostowego lub w dniu 31 grudnia 2025 r. W celu zabezpieczenia 

wykonania ww. umowy poręczenia Emitent złożył Santander Bank Polska S.A. oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji na podstawie art. 777 par. 5 Kodeksu Cywilnego do kwoty 33.000.000,00 PLN.  

Umowa poręczenia została zawarta bez wynagrodzenia dla Spółki, jednakże w ocenie Emitenta udzielenie 

poręczenia za zobowiązania VPL leżało w interesie Spółki oraz nie odbiega od standardów rynkowych. Należy 

zauważyć, że Spółka jest jedynym wspólnikiem VPL, w związku z czym jest również jedynym podmiotem 

bezpośrednio uprawnionym do partycypacji w zyskach VPL. Z kolei pozyskanie finansowania pomostowego 

przez VPL miało kluczowe znaczenie dla realizacji strategii Grupy oraz dla jej wyników finansowych 

w 2021 r., tj. do czasu pozyskania funduszy w wyniku Oferty. 

Umowa pożyczki 

W dniu 2 grudnia 2021 roku została podpisana umowa pożyczki między Vortex  Energy S.A. (pożyczkobiorca) 

a Vortex Energy Polska Sp. z o.o. (pożyczkodawca) z limitem na kwotę 550.000,00 PLN, oprocentowana 

2,50% w Sali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. Termin spłaty pożyczki 

został ustalony na 15 lat. Na dzień Prospektu Emitent wykorzystał łącznie 394.000,00 PLN. 

Umowa nabycia znaku towarowego 

W dniu 23 listopada 2021 r. Spółka zawarła umowę z VH Invest AG, na podstawie której nabyła prawa 

ochronne do znaków towarowych słownych oraz słowno-graficznych „Vortex Energy”, a także do z prawa 

ochronnego wynikającego ze zgłoszenia znaku towarowego (o numerze zgłoszenia Z.527876 dokonanego 

22 kwietnia 2021 r.). Cena nabycia została ustalona na kwotę 144.000,00 PLN netto. Szczegóły dotyczące tej 

transakcji zostały opisane w „Opisie działalności Emitenta” w części „Własność intelektualna”. 

Umowy pożyczek zawierane przez spółki z Grupy (poza Emitentem) 

Umowy pożyczek udzielone spółkom z Grupy przez podmioty powiązane Emitenta w rozumieniu MSR 24 

istniejące w Grupie na dzień 31 grudnia 2018 r.:  

• Umowy pożyczek zawarte w 2014 oraz 2016 roku przez VPL (pożyczkobiorca) z Czysta Energia 

Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.394.143,74 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowa pożyczki zawarta w 2015 roku przez VPL (pożyczkobiorca) z Vortex Polska Management 

Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 627.394,29 PLN, oprocentowane 

2,5% w skali roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia 

danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w 2015 oraz 2017 roku przez VPL (pożyczkobiorca) z Vortex Polska 

Management Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.277.444,16 EUR, 

oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na 
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dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2013-2018 przez VPP (pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 5.924.132,93 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2016-2018 przez VPL (pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 5.289.763,69 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w 2015 oraz w 2018 roku przez VPL (pożyczkobiorca) z VH Invest AG 

o łącznej wartości na dzień bilansowy 627.458,08 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowa pożyczki zawarta w 2017 roku przez Vortex Energy  Polska Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) 

z Vortex Energy GmbH & Co KG o wartości na dzień bilansowy 156.541,19 EUR, oprocentowane 

2,5% w skali roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia 

danego roku);  

• Umowa pożyczki zawarta w 2018 roku przez VPP (pożyczkobiorca) z Vortex Energy Obrót Sp. z o.o. 

o wartości na dzień bilansowy 57.921,32 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w 2013 roku przez ES Ostrowice Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) z VH Invest 

AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 43.096,43 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w 2014 roku przez VPL Komplementariusz Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) 

z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 988,44 EUR, oprocentowane 2,5% w skali 

roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowa pożyczki zawarta w 2010 roku przez EW Zadzim Szadek Sp. z o.o. w likwidacji 

(pożyczkobiorca) z Vortex Anlagenbau GmbH o wartości na dzień bilansowy 42.827,58 EUR, 

oprocentowaną 5% w skali roku; 

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2010-2011 przez EW Zadzim Szadek Sp. z o.o. w likwidacji 

(pożyczkobiorca) z Vortex Polska Management Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na 

dzień bilansowy 27.715,38 EUR, oprocentowane 5%, 7% w skali roku; 

• Umowy pożyczek zawarte w okresie 2010-2015 roku przez VPL Komplementariusz Sp. z o.o. EW 

Rościszewo Sp.k. (pożyczkobiorca) z Vortex Polska Management Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. 

o łącznej wartości na dzień bilansowy 13.539,98 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku); 

• Umowy pożyczek zawarte w okresie 2008-2015 roku przez EW Zadzim Szadek Sp. z o.o. 

w likwidacji (pożyczkobiorca) z Vortex Polska Management Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 692.792,85 PLN, oprocentowane 5-8% w skali roku; 

• Umowa pożyczki zawarta w 2012 roku przez EW Zadzim Szadek Sp. z o.o. w likwidacji 

(pożyczkobiorca) z Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 297.610,27 PLN, 

oprocentowane 7% w skali roku. 

Umowy pożyczek udzielone spółkom z Grupy przez podmioty powiązane Emitenta w rozumieniu MSR 24 

istniejące w Grupie na dzień 31 grudnia 2019 r.:  

• Umowy pożyczek zawarte w 2014 oraz 2016 roku przez VPL (pożyczkobiorca) z Czysta Energia 

Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.394.251,97 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowa pożyczki zawarta w 2015 roku przez VPL (pożyczkobiorca) z Vortex Polska Management 

Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 593.322,69 PLN, oprocentowane 

2,5% w skali roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia 

danego roku); 

• Umowy pożyczek zawarte w 2015 oraz 2017 roku przez VPL (pożyczkobiorca) z Vortex Polska 
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Management Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień bilansowy 927.035,11 EUR, 

oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na 

dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2016-2019 przez VPL (pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 4.316.495,11 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2013-2019 przez VPP (pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 6.378.865,30 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku przez VPP (pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 3.513.197,37 EUR, oprocentowane 6,75% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w 2013 roku przez ES Ostrowice Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) z VH Invest 

AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 43.984,38 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2014 roku przez VPL Komplementariusz Sp. z o.o. 

(pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.008,69 EUR, 

oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na 

dzień 31 grudnia danego roku); 

• Umowy pożyczek zawarte w 2015 oraz w 2018-2019 roku przez VPP (pożyczkobiorca) z VH Invest 

AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 5.620.029,88 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowa pożyczki zawarta w 2017 roku przez VPL (pożyczkobiorca) z Vortex Energy GmbH & Co 

KG o wartości na dzień bilansowy 160.259,05 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku); 

• Umowa pożyczki zawarta w 2010 roku przez EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji 

(pożyczkobiorca) z Vortex Anlagenbau GmbH o wartości na dzień bilansowy 44.356,24 EUR, 

oprocentowaną 5% w skali roku; 

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2010-2011 przez EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) 

z Vortex Polska Management Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień bilansowy 

28.877,70 EUR, oprocentowane 5%, 7% w skali roku; 

• Umowy pożyczek zawarte w okresie 2008-2015 roku przez EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. 

(pożyczkobiorca) z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień bilansowy 

719.687,93 PLN, oprocentowane 5-8% w skali roku; 

• Umowa pożyczki zawarta w 2012 roku przez EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) 

z Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 311.330,27 PLN, oprocentowane 

7% w skali roku; 

• Umowy pożyczek zawarte w okresie 2010-2015 roku przez VPL Komplementariusz Sp. z o.o. EW 

Rościszewo Sp.k. (pożyczkobiorca) z Vortex Polska Management Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. 

o łącznej wartości na dzień bilansowy 11.520,02 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku); 

• Umowa pożyczki zawarta w 2018 roku przez VPL Projects Sp.z  o.o. (pożyczkobiorca) z Vortex 

Energy Obrót Sp. z o.o. o wartości na dzień bilansowy 59.369,35 PLN, oprocentowane 2,5% w skali 

roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku). 

Umowy pożyczek udzielone spółkom z Grupy przez podmioty powiązane Emitenta w rozumieniu MSR 24 

istniejące w Grupie na dzień 31 grudnia 2020 r.: 

• Umowy pożyczek zawarte w 2014 i 2016 roku przez VPL (pożyczkobiorca) z Czysta Energia Sp. z o.o. 

o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.404.644,99 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  
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• Umowa pożyczki zawarta w 2015 roku przez VPL (pożyczkobiorca) z Vortex Polska Management 

Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 602.963,42 PLN, oprocentowane 2,5% 

w skali roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego 

roku);  

• Umowa pożyczki zawarta w 2020 r. przez VPL (pożyczkobiorca) z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 604.713,79 EUR, oprocentowana 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2017-2020 przez VPL (pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 1.753.800,03 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku); 

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2018-2020 przez VPP (pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 514.690,12 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2019-2020 przez VPP (pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 4.147.132,12 EUR, oprocentowane 6,75% w skali roku z kapitalizacją 

odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia; 

• Umowy pożyczek zawarte w 2013 roku przez ES Ostrowice Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) z VH Invest 

AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 44.895,90 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku); 

• Umowy pożyczek zawarte w 2020 r. przez VPL (pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej wartości 

na dzień bilansowy 227.465,76 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem kapitalizacji 

odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku); 

• Umowy pożyczek zawarte w 2015-2020 r. przez VPP (pożyczkobiorca) z VH Invest AG o łącznej 

wartości na dzień bilansowy 5.572.046,86 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku); 

• Umowa pożyczki zawarta w 2010 roku przez EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji 

(pożyczkobiorca) z Vortex Anlagenbau GmbH o wartości na dzień bilansowy 45.889,09 EUR, 

oprocentowaną 5% w skali roku; 

• Umowy pożyczek zawarte w latach 2010-2011 przez EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji 

(pożyczkobiorca) z Vortex Polska Management Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na 

dzień bilansowy 30.043,19 EUR, oprocentowane 5%, 7% w skali roku; 

• Umowy pożyczek zawarte w okresie 2008-2015 roku przez EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. 

w likwidacji (pożyczkobiorca) z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień 

bilansowy 748.484,81 PLN, oprocentowane 5-8% w skali roku; 

• Umowa pożyczki zawarta w 2012 roku przez EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji 

(pożyczkobiorca) z Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 325.087,86 PLN, 

oprocentowane 7% w skali roku; 

• Umowy pożyczek zawarte w okresie 2010-2015 roku przez VPL Komplementariusz Sp. z o.o. EW 

Rościszewo Sp.k. (pożyczkobiorca) z Vortex Polska Management Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. 

o łącznej wartości na dzień bilansowy 13.964,56 PLN, oprocentowane 2,5% w skali roku (z założeniem 

kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku);  

• Umowy pożyczek zawarte w 2014 roku przez VPL Komplementariusz Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) 

z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.030,58 EUR, oprocentowane 2,5% w skali 

roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku).  

Umowy pożyczek udzielone spółkom z Grupy przez podmioty powiązane Emitenta w rozumieniu MSR 24 

istniejące w Grupie na dzień 30 września 2021 r.: 

• Umowy pożyczek zawarte w 2014 roku przez VPL Komplementariusz Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) 

z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.030,58 EUR, oprocentowane 2,5% w skali 

roku (z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku).  
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• Umowy pożyczek zawarte w 2013 roku przez ES Ostrowice Sp. z o.o. (pożyczkobiorca) z VH Invest 

AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 39.919,45 EUR, oprocentowane 2,5% w skali roku 

(z założeniem kapitalizacji odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia danego roku); 

Umowy pożyczek udzielone spółce z Grupy, wierzytelności z których zostały przejęte przez podmiot 

powiązany Emitenta w rozumieniu MSR 24, tj. VPP po 30 września 2021 r., na podstawie umowy przelewu 

zawartej 18 listopada 2021 r. z poprzednimi wspólnikami spółki Alwind Sp. z o.o.: 

1. umowy pożyczek zawarte między kwietniem a czerwcem 2021 roku przez Alwind Sp. z o.o. 

(pożyczkobiorca) z jej ówczesnymi wspólnikami (wierzytelności przejęte przez VPP) na łączną kwotę 

kapitału 2.064.500,00 PLN, oprocentowane 2% w skali roku. 

Spółka wskazuje, że zarówno pozycja „pożyczki udzielone jednostkom powiązanym”, jak i pozycja „pożyczki 

udzielone jednostkom, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale wyceniane metodą praw 

własności” oraz pozycja „pożyczki udzielone jednostkom pozostałym”, które szczegółowo opisano w nocie 

n5 do bilansu zamieszczonej w Skonsolidowanych Historycznych Informacjach Finansowych UoR, odnoszą 

się wyłącznie do pożyczek udzielanych przez spółki z Grupy podmiotom powiązanym Emitenta w rozumieniu 

MSR 24. Wartość tych dwóch pozycji wynosiła w latach 2018-2020 odpowiednio ok. 35.045.000,00 PLN, 

ok. 30.683.000,00 PLN oraz ok. 17.443.000,00 PLN. Podobnie pozycja „pożyczki udzielone jednostkom 

pozostałym” wykazana w nocie n12 do bilansu zamieszczonej w Skonsolidowanych Historycznych 

Informacjach Finansowych UoR obejmuje wyłącznie pożyczki udzielone podmiotom powiązanym Emitenta 

w rozumieniu MSR 24. Wartość tej pozycji w latach 2018-2020 wynosiła odpowiednio ok. 15.000,00 PLN, 

ok. 812.000,00 PLN oraz 0,00 PLN. Pożyczki udzielone przez spółki z Grupy podmiotom powiązanym 

Emitenta w rozumieniu MSR 24, a także otrzymane od takich podmiotów przez spółki z Grupy istniejące na 

dzień 30 września 2021 r. zostały wykazane w odpowiednich pozycjach noty 36 w Śródrocznych 

Informacjach Finansowych 3Q. Przy czym wartość takich udzielonych pożyczek na koniec trzeciego kwartału 

2021 r. wyniosła ok 249.000,00 PLN, a pożyczek otrzymanych ok. 216.000,00 PLN.  
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PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE 

Prawa akcjonariuszy 

Prawa związane z akcjami określa w szczególności KSH, Ustawa o Obrocie, Ustawa o Ofercie oraz Statut. 

Prawo do rozporządzania akcjami 

Zgodnie z art. 337 KSH akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo do rozporządzania akcjami. Na 

rozporządzanie akcjami składa się ich zbycie (przeniesienie własności) oraz inne formy rozporządzenia, w tym 

w szczególności ich zastawienie, ustanowienie na akcjach prawa użytkowania i ich wydzierżawienie. Na Datę 

Prospektu oraz od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Statut nie będzie 

przewidywał ograniczeń w zakresie zbywalności akcji. Jednakże zbywalność akcji Spółki podlega 

ograniczeniom ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej (opisanym w rozdziale 

Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji, podrozdziale 

Obowiązki związanie ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych wynikające z Ustawy o Ofercie) oraz 

MAR (opisanym w rozdziale Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem 

akcji, podrozdziale Informacje Poufne), a także ograniczeniom umownym (opisanym w rozdziale Warunki 

Oferty, podrozdziale Umowy lock-up). 

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie, akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia, nie mogą 

być przedmiotem obrotu, z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy 

o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu Ustawy o Niektórych Zabezpieczeniach 

Finansowych. 

Opis obowiązków związanych z nabywaniem i zbywaniem akcji znajduje się w rozdziale Regulacje dotyczące 

polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem Akcji. 

Procedura wykonywania prawa głosu i prawa akcjonariuszy związane z Walnym Zgromadzeniem 

Poniżej przedstawiono opis regulacji właściwych dla spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie. 

Spółka uzyska status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie z chwilą dopuszczenia co najmniej 

jednej akcji do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia co najmniej jednej akcji do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia, porządek obrad, projekty uchwał  

Termin zwołania Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 395 § 1 KSH oraz §11 ust. 2 Statutu, zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć 

w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Przedmiotem obrad zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia powinno być: 

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy; 

• powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; oraz 

• udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 

Ponadto, w okresie, w którym choć jedna akcja będzie dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, 

przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały 

opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie. 

Zgodnie z art. 398 KSH nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w KSH 

lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za 

wskazane. 

Podmioty uprawnione do zwołania Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z postanowieniami art. 399 KSH oraz §11 ust. 2 Statutu, Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada 
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Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie sześciu 

miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za 

wskazane. Prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi lub 

akcjonariuszom Spółki, reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej 

połowę ogółu głosów Spółki. W takim przypadku akcjonariusze Spółki wyznaczają przewodniczącego tego 

Walnego Zgromadzenia. 

Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia 

Ponadto na podstawie art. 400 KSH oraz §11 ust. 3 Statutu akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 

reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania 

nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego 

Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na 

piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania 

Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do 

zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki występujących z tym żądaniem. Sąd 

wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia (art. 400 § 3 KSH). 

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH oraz §11 ust. 4 pkt. 15 Statutu, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki 

reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia 

określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. W okresie, w którym Spółka jest 

spółką publiczną, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem 

Walnego Zgromadzenia (art. 401 § 1 KSH). Ponadto żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt 

uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci 

elektronicznej. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, 

jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić 

zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy Spółki (art. 401 § 2 KSH). W okresie, 

w którym Spółka jest spółką publiczną, ogłoszenie następuje na stronie internetowej Spółki oraz w sposób 

określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, tj. w formie 

raportów bieżących. 

Zgłaszanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH, w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, akcjonariusz lub akcjonariusze 

Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego 

Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które 

mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie 

internetowej. 

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z art. 4021 § 1 KSH, w okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje 

się przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji 

bieżących, zgodnie z Ustawą o Ofercie. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć 

dni przed terminem Walnego Zgromadzenia (art. 4021 § 2 KSH). Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu 

powinno spełniać wymogi art. 4022 KSH i zawierać w szczególności: (i) datę, godzinę i miejsce Walnego 

Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad; (ii) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu; (iii) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu; (iv) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby, będące 

akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu; (v) wskazanie, gdzie 
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i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst 

dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie 

przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych 

do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad 

przed terminem Walnego Zgromadzenia; oraz (vi) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą 

udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia. 

Ogłoszeniu w formie raportu bieżącego podlega także treść projektów uchwał oraz załączników do projektów, 

które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał. 

Uczestnictwo i głosowanie na Walnym Zgromadzeniu  

Akcjonariusze Spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście 

lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa 

głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci 

elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka podejmuje odpowiednie działania, służące identyfikacji 

akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci 

elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.  

Akcjonariusz Spółki, który posiada akcje Spółki zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów 

wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji Spółki 

zapisanych na każdym z tych rachunków. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na 

Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek 

Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, 

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji wyłącznie na jednym Walnym Zgromadzeniu. 

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość 

wystąpienia konfliktu interesów. W takim przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 

Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie, uchwały zapadają 

zwykłą większością głosów 

Miejsce Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z § 11 ust. 10 Statutu Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki Warszawie lub innym 

miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym przez Zarząd. 

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu 

W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, zgodnie z art. 4061 KSH prawo uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego 

Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa 

w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. 

W myśl art. 4062 KSH, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy 

i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli 

są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela 

powinni zażądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego 

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 4063 § 2 KSH żądanie to 

należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż 

w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 

Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego 

przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z Ustawą o Obrocie (art. 4063 § 4 KSH). 

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH powyższa lista jest wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie, 



PRAWA I OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z AKCJAMI ORAZ WALNE ZGROMADZENIE 

 

206 Prospekt Vortex Energy S.A. 

poprzedzające dzień odbycia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy 

akcjonariuszy, uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając 

własny adres mailowy, na który lista powinna zostać wysłana. 

W stosunku do akcji zapisanych na rachunku zbiorczym, zaświadczeniem potwierdzającym prawo do udziału 

w Walnym Zgromadzeniu będzie dokument o odpowiedniej treści wydany przez posiadacza wspomnianego 

rachunku. Jeżeli rachunek zbiorczy nie jest prowadzony przez KDPW (lub podmiot zatrudniony przez KDPW 

w celu wykonywania obowiązków, związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych), 

informacja o posiadaczu takiego rachunku powinna zostać przekazana KDPW (lub podmiotowi 

zatrudnionemu przez KDPW w celu wykonywania obowiązków, związanych z prowadzeniem depozytu 

papierów wartościowych) przez podmiot prowadzący dla niego rachunek zbiorczy przed pierwszym wydaniem 

takiego dokumentu. 

Na podstawie wymienionych powyżej dokumentów posiadacz rachunku zbiorczego sporządzi listę osób, 

upoważnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli posiadacz rachunku zbiorczego nie jest 

uczestnikiem KDPW (lub podmiotem zatrudnionym przez KDPW w celu wykonywania obowiązków 

związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych), lista osób upoważnionych do udziału 

w Walnym Zgromadzeniu doręczana jest poprzez uczestnika KDPW (lub podmiot, który KDPW zatrudnił 

w celu wykonywania obowiązków związanych z prowadzeniem depozytu papierów wartościowych). 

Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia (art. 4064 KSH). 

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności jego zastępca. 

W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez 

Zarząd. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. 

Sposób udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wykonywania prawa głosu 

Akcjonariusz wykonuje prawo głosu na Walnych Zgromadzeniach. Zgodnie z KSH, Walne Zgromadzenia 

mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH oraz §11 ust. 6 Statutu akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Walnym 

Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W okresie, w którym Spółka 

jest spółką publiczną, akcjonariusz Spółki zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu za 

pośrednictwem pełnomocnika musi udzielić pełnomocnikowi pełnomocnictwa na piśmie lub w postaci 

elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym 

podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 4121 § 2 

KSH). Spółka podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z art. 4121 § 5 KSH, służące identyfikacji 

akcjonariusza Spółki i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa, udzielonego w postaci 

elektronicznej. 

Zgodnie z art. 4065 § 1 KSH udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej, a o udziale w Walnym Zgromadzeniu w taki sposób postanawia 

zwołujący to Zgromadzenie. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej obejmuje w szczególności dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób 

uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego 

Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i wykonywać 

osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. Spółka publiczna 

zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 

Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych 

może, zgodnie z art. 412 § 6 KSH, ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji 

zapisanych na każdym z rachunków. 

W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki na Walnym 
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Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek 

organów, lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do 

reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi 

Spółki okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów (art. 4122 § 3 

KSH). W takim wypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne. Pełnomocnik, o którym 

mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza Spółki (art. 4122 § 4 KSH). 

Zgodnie z art. 411 § 1 KSH, każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz 

może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji (art. 4113 KSH). Pełnomocnik może reprezentować 

więcej niż jednego akcjonariusza Spółki i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza Spółki (art. 412 

§ 5 KSH). 

Zgodnie z art. 413 KSH akcjonariusz Spółki nie może osobiście ani przez pełnomocnika głosować przy 

powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym 

udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. 

W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, powyższe ograniczenie nie dotyczy głosowania przez 

akcjonariusza Spółki jako pełnomocnika innego akcjonariusza przy powzięciu uchwał dotyczących swojej 

osoby, o których mowa powyżej. 

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie 

członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również 

w sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego 

z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 

Kompetencje Walnego Zgromadzenia 

Zgodnie z § 11 ust. 4 Statutu na Datę Prospektu do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy 

w szczególności: 

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za ubiegły rok obrotowy, 

b) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty, wysokości odpisów na kapitał 

zapasowy i inne fundusze, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych 

do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, 

c) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

d) podejmowanie postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy 

zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 

e) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu 

likwidatora, 

f) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz warrantów 

subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH, 

g) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału 

zakładowego, 

h) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 

i) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 

j) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

k) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, 

l) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub wydzierżawienie 

przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego 

prawa rzeczowego, 

m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy 

z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek 

z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów, zawieranych w ramach działalności Zakładowego 
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Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

n) wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki, ograniczające prawa 

akcjonariuszy, wynikające z posiadanych akcji lub rodzące zobowiązania dla akcjonariuszy, 

o) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach, przewidzianych przepisami prawa lub 

postanowieniami statutu oraz rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw, wnoszonych przez 

akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału 

zakładowego, Zarząd lub Radę Nadzorczą. 

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad, Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały 

kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu 

dotyczącego powzięcia uchwały. Porządek obrad ustala zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne 

Zgromadzenie jest uprawnione do dokonania zmian porządku obrad, zgodnie z przepisami KSH. 

Na wniosek akcjonariusza możliwe jest usunięcie lub zaniechanie rozpatrywania sprawy, umieszczonej 

w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Wymóg kworum na Walnym Zgromadzeniu 

Na Datę Prospektu Statut nie przewiduje wymogu kworum na Walnym Zgromadzeniu. 

Prawo przeglądania lub żądania przesłania listy akcjonariuszy 

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH, lista akcjonariuszy Spółki, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie 

przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 

Akcjonariusz Spółki ma prawo (i) przeglądać listę akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym 

Zgromadzeniu; (ii) żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH). W okresie, 

w którym Spółka jest spółką publiczną, akcjonariusz Spółki może także żądać przesłania mu listy 

akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 

§ 11 KSH). 

Prawo żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia 

Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem 

obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie tygodnia przed tym Walnym Zgromadzeniem. Żądanie takie 

należy złożyć do Zarządu, nie później niż w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 

KSH). 

Prawo żądania wydania odpisów rocznego sprawozdania finansowego 

Zgodnie z art. 395 § 4 KSH, każdy akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisów sprawozdania 

Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej 

oraz sprawozdania z badania biegłego rewidenta. Wydanie dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, nastąpić musi najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. 

Prawo żądania sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu 

Zgodnie z art. 410 § 2 KSH, na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego, 

reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego 

Zgromadzenia powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech 

osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. 

Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami 

Zgodnie z KSH, na wniosek akcjonariuszy Spółki, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału 

zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien zostać dokonany przez najbliższe Walne 

Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W takim wypadku tryb przewidziany w Statucie 

nie znajdzie zastosowania, a akcjonariusze Spółki będą stosować procedurę, przewidzianą w art. 385 KSH. 
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Mechanizm takiego wyboru jest następujący: całkowitą liczbę akcji Spółki dzieli się przez całkowitą liczbę 

członków Rady Nadzorczej, a akcjonariusze Spółki, którzy reprezentują taką liczbę akcji, mogą utworzyć 

oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej i nie mogą głosować przy wyborze innych 

członków. Jeżeli po głosowaniu w trybie głosowania oddzielnymi grupami w Radzie Nadzorczej pozostaną 

nieobsadzone miejsca, akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w utworzeniu żadnej grupy, będą uprawnieni 

do wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem statutowych uprawnień Grupy 

Uprawnionych Akcjonariuszy. Jeżeli wyboru Rady Nadzorczej dokonuje się w trybie głosowania oddzielnymi 

grupami, każda akcja daje prawo do jednego głosu z wyłączeniem wszelkich przywilejów głosowych, 

przysługujących akcjom i ograniczeń głosowych ciążących na akcjach (wyłącznie akcje nieme pozostają 

w takim przypadku bez prawa głosu). 

Prawo żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki 

Zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia 

akcjonariuszowi Spółki, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny 

sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd 

może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem. W takim wypadku Zarząd jest obowiązany 

udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki 

żądania podczas Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej ze 

Spółką albo spółce lub spółdzielni zależnej Spółki, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, 

handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa (art. 428 § 2 KSH). Członek Zarządu może odmówić 

udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, 

cywilnoprawnej bądź administracyjnej (art. 428 § 3 KSH). 

W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje 

udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, 

której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie 

obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego 

Zgromadzenia. 

W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, informacje przekazane akcjonariuszowi Spółki poza 

Walnym Zgromadzeniem powinny być przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego. 

Prawo akcjonariusza do wystąpienia z powództwem o uchylenie lub o stwierdzenie nieważności uchwały 

Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariusze Spółki są uprawnieni do zaskarżania uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w drodze 

powództwa o uchylenie uchwały lub powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały. Prawo do wytoczenia 

ww. powództw przysługuje akcjonariuszowi: (i) który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu 

zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; (ii) bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w Walnym 

Zgromadzeniu oraz (iii) który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, lecz jedynie w przypadku wadliwego 

zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. 

Powództwo o uchylenie uchwały 

Zgodnie z treścią art. 422 § 1 KSH, uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi 

obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza Spółki może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. 

W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, ewentualne powództwo o uchylenie uchwały Walnego 

Zgromadzenia powinno być wniesione w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie 

później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały (art. 424 § 2 KSH). 
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Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały 

Zgodnie z art. 425 § 1 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna z ustawą może być zaskarżona 

w drodze powództwa wytoczonego przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwały. Powództwo 

o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej powinno być wniesione 

w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia 

uchwały (art. 425 § 3 KSH). 

Prawo do dywidendy 

Osoby, którym przysługuje prawo do dywidendy 

Osobami, którym przysługuje prawo do dywidendy, są osoby, na rachunkach których będą zapisane akcje 

w dniu dywidendy (art. 348 § 2 KSH). 

Data powstania prawa do dywidendy 

Zgodnie z art. 347 § 1 KSH oraz §14 ust. 1 Statutu, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym 

w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. 

Dniem dywidendy jest dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy, uprawnionych do dywidendy 

(art. 348 § 2 KSH). Zgodnie z art. 348 § 4 KSH zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień 

dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający 

nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty 

dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. 

§ 127 ust. 1 Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, nakłada na spółki publiczne obowiązek niezwłocznego 

przekazania GPW informacji o podjęciu uchwały o przeznaczeniu zysku na wypłatę dywidendy dla 

akcjonariuszy oraz informacji o: (i) wysokości dywidendy; (ii) liczbie akcji, z których przysługuje prawo do 

dywidendy; (iii) wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję; (iv) dniu ustalenia prawa do dywidendy; 

oraz (v) dniu wypłaty dywidendy. Wraz z tymi informacjami spółka publiczna obowiązana jest przekazać 

GPW uchwały właściwego organu spółki w tych sprawach. Podobny obowiązek w stosunku do KDPW 

nakłada § 121 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, zgodnie z którym spółka publiczna ma 

obowiązek poinformowania KDPW najpóźniej na pięć dni przed dniem ustalenia prawa do dywidendy 

o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dniu ustalenia prawa do dywidendy oraz o terminie 

wypłaty dywidendy. 

Zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać 

najwcześniej piątego dnia po dniu ustalenia uprawnionych do dywidendy, przy czym z biegu tego terminu 

wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty (§ 5 ust. 1 

Regulaminu KDPW). 

KDPW przekazuje uzyskane od emitentów informacje na temat dnia dywidendy wszystkim uczestnikom 

bezpośrednim systemu KDPW, którzy ustalają liczbę papierów wartościowych dających prawo do dywidendy, 

znajdujących się na prowadzonych przez nich rachunkach (§ 122 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). 

Uczestnicy, dla których Krajowy Depozyt prowadzi rachunki papierów wartościowych, uprawnieni do 

dywidendy z tytułu papierów wartościowych zapisanych na tych rachunkach dostarczają do KDPW wszelkie 

informacje i dokumenty, które mogą mieć wpływ na sposób wykonania przez KDPW obowiązków płatnika 

podatku dochodowego od osób prawnych, powstających w związku z wypłatą dywidendy, w tym dokumenty 

potwierdzające możliwość niepobrania tego podatku, albo zastosowania wobec uczestnika innej stawki tego 

podatku, niż podstawowa, sporządzone w formie pisemnej lub innej wymaganej przez właściwe przepisy 

prawa podatkowego (§ 125 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). 

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem KDPW na odpowiedni rachunek posiadacza akcji Spółki 

prowadzony przez bank lub dom maklerski. 
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Informacje na temat polityki Spółki w zakresie dywidendy znajdują się rozdziale Dywidenda i polityka 

w zakresie dywidendy. 

Termin przedawnienia prawa do dywidendy 

Roszczenie akcjonariusza wobec Spółki o wypłatę dywidendy może być zrealizowane w terminie sześciu lat, 

jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, począwszy od dnia 

podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu całości lub części zysku Spółki do wypłaty 

akcjonariuszom. Po upływie tego terminu Spółka może uchylić się od wypłaty dywidendy, podnosząc zarzut 

przedawnienia (art. 118 KC). 

Wysokość dywidendy 

Art. 348 KSH zawiera szczegółowe regulacje dotyczące wysokości zysku Spółki, który może zostać 

przeznaczony decyzją zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie 

dywidendy. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym Spółki, 

zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez zwyczajne Walne Zgromadzenie do 

wypłaty akcjonariuszom (art. 347 § 1 KSH). Wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone do podziału 

między akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy ustalana jest na podstawie jednostkowych sprawozdań 

finansowych Spółki i może być istotnie różna od wartości wykazywanych w połączonych lub 

skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, 

powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku 

kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy 

pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem Spółki 

powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowe lub rezerwowe. Zgodnie 

z art. 396 § 1 KSH oraz §14 ust. 2 Statutu, dopóki kapitał zapasowy Spółki nie osiągnie co najmniej jednej 

trzeciej wartości kapitału zakładowego Spółki, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznacza się na 

kapitał zapasowy Spółki. Na Datę Prospektu kapitał zapasowy Spółki spełnia określone wyżej wymogi KSH 

dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego. 

Wysokość dywidendy należnej akcjonariuszowi Spółki z tytułu posiadania jednej akcji zostaje ustalona 

w wyniku podzielenia kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy przez liczbę akcji (art. 347 

§ 2 KSH). 

Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy 

Zgodnie z art. 349 § 1 KSH oraz § 7 ust. 6 Statutu wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na 

koniec roku obrotowego jest dopuszczalna, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata 

zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 

Prawa związane z likwidacją Spółki 

Zgodnie z art. 474 § 2 KSH w przypadku likwidacji Spółki majątek pozostały po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli Spółki dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez 

każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. Zgodnie natomiast z art. 474 § 1 KSH podział majątku nie może 

nastąpić wcześniej niż przed upływem jednego roku od daty ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji 

i wezwaniu wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności wobec Spółki. 

Prawo poboru 

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH oraz § 9 ust. 3 Statutu akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa 

objęcia akcji Spółki nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji Spółki (prawo poboru). Prawo 

poboru przysługuje również w przypadku emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub 

inkorporujących prawo zapisu na akcje Spółki (art. 433 § 6 KSH). 
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Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 432 § 2 KSH, powinna wskazywać 

dzień, według którego określa się akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji (dzień 

prawa poboru). W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, dzień prawa poboru nie może być ustalony 

później niż z upływem sześciu miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały. Porządek obrad Walnego 

Zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, powinien 

określać proponowany dzień prawa poboru (art. 432 § 3 KSH). 

Pozbawienie akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki nowej emisji w całości lub w części może 

nastąpić wyłącznie w interesie Spółki i w przypadku, gdy zostało ono zapowiedziane w porządku obrad 

Walnego Zgromadzenia, o czym mowa w art. 433 § 2 KSH. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu 

pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych 

akcji spółki bądź sposób jej ustalenia. Do podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariuszy Spółki 

prawa poboru wymagana jest większość co najmniej czterech piątych głosów. 

Zgodnie z art. 433 § 3 KSH, przedstawione powyżej wymogi dotyczące podjęcia uchwały w sprawie 

pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nie znajdują zastosowania w przypadku, 

gdy: (a) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje spółki mają być objęte w całości przez 

instytucję finansową (gwaranta emisji), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom Spółki celem 

umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale; oraz gdy (b) uchwała 

stanowi, że nowe akcje spółki mają być objęte przez gwaranta emisji w przypadku, gdy akcjonariusze Spółki, 

którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. 

Zamiana akcji 

Art. 334 § 2 KSH oraz § 7 ust. 3 Statutu, przewiduje możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela 

albo odwrotnie na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub Statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z § 7 ust. 3 

Statutu do dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym zamiana akcji imiennych na akcje 

na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki.  

Przymusowy wykup i odkup akcji 

Szczegółowe informacje dotyczące przymusowego wykupu akcji na żądanie akcjonariuszy większościowych 

oraz przymusowego odkupu akcji na żądanie akcjonariuszy mniejszościowych zostały zamieszczone 

w rozdziale Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane 

z nabywaniem i zbywaniem akcji — Obowiązki związane ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych 

wynikające z Ustawy o Ofercie-Przymusowy wykup akcji na żądanie akcjonariusza większościowego oraz 

Przymusowy odkup akcji na żądanie akcjonariusza mniejszościowego. 

Rewident do spraw szczególnych 

W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, zgodnie z art. 84 Ustawy o Ofercie na wniosek 

akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów Walne 

Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego, na koszt Spółki, określonego 

zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze Spółki mogą 

w tym celu żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia 

tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli akcjonariusze Spółki postanowią 

skorzystać z pierwszej możliwości, a w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zwołania 

takiego Walnego Zgromadzenia Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd 

rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki 

występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli 

akcjonariusze Spółki postanowią skorzystać z drugiej możliwości i zażądają umieszczenia sprawy podjęcia 

uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, żądanie takie wymaga doręczenia do 

Zarządu na piśmie lub w formie elektronicznej nie później niż dwadzieścia jeden dni przed planowaną datą 

Walnego Zgromadzenia. 
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Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych powinna określać 

w szczególności: 

• oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, na którego wnioskodawca wyraził zgodę na piśmie; 

• przedmiot i zakres badania, zgodny z treścią wniosku, chyba że wnioskodawca wyraził na piśmie 

zgodę na ich zmianę; 

• rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić biegłemu; oraz 

• termin rozpoczęcia badania, nie dłuższy niż trzy miesiące od dnia podjęcia uchwały. 

Przed podjęciem uchwały Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię dotyczącą zgłoszonego 

wniosku. 

Jeżeli Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę 

z naruszeniem art. 84 ust. 4 Ustawy o Ofercie, wnioskodawcy mogą, w terminie 14 dni od dnia podjęcia 

uchwały wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do spraw 

szczególnych (art. 85 ust. 1 Ustawy o Ofercie). 

Sąd rejestrowy może na wniosek Zarządu uzależnić wydanie postanowienia o wyznaczeniu rewidenta do 

spraw szczególnych od złożenia przez wnioskodawców stosownego zabezpieczenia. W razie, gdy badanie nie 

wykaże naruszeń prawa, sąd rejestrowy na wniosek Zarządu może postanowić o przepadku zabezpieczenia na 

rzecz Spółki. Na postanowienie służy zażalenie. 

Rewidentem do spraw szczególnych może być wyłącznie podmiot mający wiedzę fachową i kwalifikacje 

niezbędne do zbadania sprawy określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, które zapewnią sporządzenie 

rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być 

podmiot świadczący w okresie objętym badaniem usługi na rzecz Spółki, jej podmiotu dominującego lub 

zależnego, jak również jej jednostki dominującej lub znaczącego inwestora w rozumieniu Ustawy 

o Rachunkowości. 

Rewidentem do spraw szczególnych nie może być również podmiot, który należy do tej samej grupy 

kapitałowej co podmiot, który świadczył usługi, o których mowa powyżej (art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie). 

Zarząd i Rada Nadzorcza są obowiązane udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych dokumenty określone 

w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych albo 

w postanowieniu sądu o wyznaczeniu rewidenta do spraw szczególnych, a także udzielić wyjaśnień 

niezbędnych dla przeprowadzenia badania (art. 86 Ustawy o Ofercie). 

Rewident do spraw szczególnych jest obowiązany przedstawić Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne 

sprawozdanie z wyników badania. Zarząd jest obowiązany przekazać to sprawozdanie w trybie raportu 

bieżącego. Sprawozdanie rewidenta do spraw szczególnych nie może ujawniać informacji stanowiących 

tajemnicę techniczną, handlową lub organizacyjną Spółki, chyba że jest to niezbędne do uzasadnienia 

stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu. 

Zarząd jest zobowiązany złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym 

Walnym Zgromadzeniu (art. 86 ust. 3 Ustawy o Ofercie). 

Informacja o istnieniu przepisów, które mogą udaremnić ewentualne przejęcie Spółki 

Przepisy Ustawy o Ofercie 

Ustawa o Ofercie zawiera przepisy, które będą mieć zastosowanie do przejęć Spółki od dnia, w którym Spółka 

stanie się spółką publiczną, w tym przepisy dotyczące obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 

sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów 

oraz wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej. 

Szczegółowy opis regulacji dotyczących obowiązków związanych z ogłoszeniem wezwań został 

przedstawiony w rozdziale Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki 

związane z nabywaniem i zbywaniem akcji — Obowiązki związane ze znacznymi pakietami akcji spółek 
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publicznych wynikające z Ustawy o Ofercie — Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 

spółki publicznej. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Zgodnie Ustawą o Ochronie Konkurencji i Konsumentów przejęcie bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad 

jednym (lub więcej) przedsiębiorcą wymaga zgłoszenia Prezesowi UOKiK oraz uzyskania jego zgody 

(bezwarunkowej, bądź też warunkowej) w przypadku transakcji spełniających określone Ustawą o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów wymogi odnośnie do obrotów uzyskiwanych przez uczestników koncentracji. 

Szczegółowy opis regulacji Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów został przedstawiony 

w rozdziale Regulacje dotyczące polskiego rynku papierów wartościowych oraz obowiązki związane 

z nabywaniem i zbywaniem akcji — Obowiązki notyfikacyjne wynikające z KSH oraz regulacji 

antymonopolowych — Obowiązki notyfikacyjne wynikające z regulacji antymonopolowych. 

Umorzenie akcji 

Art. 359 KSH przewiduje możliwość umarzania akcji w spółce akcyjnej (dobrowolnego lub przymusowego), 

o ile przewiduje to statut takiej spółki. Zgodnie z § 8 Statutu akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza 

w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 

Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym (art. 359 § 1 KSH). 

Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym 

powzięto uchwałę o umorzeniu akcji (art. 360 § 1 KSH). Spółka może nabyć akcje własne w celu ich 

umorzenia. 

Zgodnie z art. 359 § 2 KSH warunki, podstawa prawna i tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia 

za umarzane akcje lub uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia określa każdorazowo Walne Zgromadzenie 

w formie uchwały. 
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WARUNKI OFERTY 

Warunki, parametry i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu 

zapisów 

W ramach Oferty Spółka i Oferujący oferują łącznie nie więcej niż 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) 

akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) PLN każda, w tym w związku z: 

(a) publiczną sprzedażą nie więcej niż 1.000.000 (milion) istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B 

Spółki (Akcje Sprzedawane) oraz 

(b) publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset 

tysięcy) Akcji Serii C Spółki. 

Spółka, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym (rynku podstawowym albo, w przypadku nie spełniania wymogów do wprowadzenia akcji 

Spółki do obrotu na rynku podstawowym, rynku równoległym) prowadzonym przez GPW wszystkich, 

tj. 7.500.000 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy) Akcji Serii A i B, w tym Akcji Sprzedawanych, jak również 

nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Nowej Emisji (Akcje Dopuszczane) oraz nie 

więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) praw do akcji obejmujących Akcje Nowej Emisji (tj. PDA), 

zamierza uzyskać numer ISIN dla Akcji Dopuszczanych (w tym Akcji Oferowanych) oraz dla PDA w związku 

z ich dematerializacją i rejestracją w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.  Akcje 

Dopuszczane są akcjami zwykłymi na okaziciela. 

W dniu 23 lipca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło, na podstawie art. 431 § 1 KSH Uchwałę 

Emisyjną. Na podstawie § 5 Uchwały Emisyjnej oraz w związku z art. 432 § 4 KSH Walne Zgromadzenie 

upoważniło Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy Spółki 

w związku z emisją Akcji Serii C. Na Datę Prospektu Zarząd zamierza skorzystać z udzielonego upoważnienia 

i określić ostateczną liczbę Akcji Serii C. Akcje Spółki serii B zostały wyemitowane wskutek podjęcia, na 

podstawie art. 431 § 1 KSH 23 lipca 2021 r. przez Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału 

zakładowego ze 100.000,00 PLN do 7.500.000,00 PLN poprzez emisję 7.400 akcji zwykłych Spółki na 

okaziciela serii B. Zaś Akcje Spółki serii A powstały w związku z zawiązaniem Spółki 23 września 2021 r., 

na podstawie art. 301 KSH, kiedy to w Statucie, w ówczesnym brzmieniu, zastrzeżono powstanie 100 akcji 

Spółki serii A. W związku z dokonaniem tzw. splitu Akcji Serii A i B, który został dokonany w dniu rejestracji 

(30 lipca 2021 r.) przez właściwy sąd rejestrowy zmiany statutu Spółki w ówczesnym brzmieniu dokonanej 

w wykonaniu uchwały Walnego Zgromadzenia z 23 lipca 2021 r., podjętej na podstawie art. 430 § 1 KSH, 

liczba Akcji Serii A i B została zmieniona z 7.500 na 7.500.000. 

Na Datę Prospektu wszystkie Akcje Serii A i B są akcjami zdematerializowanymi, zarejestrowanymi 

w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie. 

Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji Akcji Nowej Emisji wyniosą do 150.000.000,00 PLN. Ostateczna 

kwota tych wpływów będzie zależała od ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji przydzielonych inwestorom 

w Ofercie oraz Ostatecznej Ceny Akcji Nowej Emisji. 

Na Datę Prospektu Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym (rynku podstawowym albo, w przypadku nie spełniania wymogów do wprowadzenia akcji 

Spółki do obrotu na rynku podstawowym, rynku równoległym) prowadzonym przez GPW 7.500.000 Akcji 

Serii A i B, w tym Akcji Sprzedawanych, jak również nie więcej niż 2.500.000 Akcji Serii C oraz nie więcej 

niż 2.500.000 Praw do Akcji. 

Potencjalni inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana 

wyłącznie na terytorium Polski, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na 

potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Emitenta, Oferty oraz Akcji Oferowanych, jest 

Prospekt wraz z opublikowanymi suplementami do Prospektu, jeżeli takie wystąpią, po ich zatwierdzeniu 
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przez Komisję Nadzoru Finansowego i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, jeżeli takie wystąpią, 

oraz informacją o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych 

w Ofercie i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.  

W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania reklamowe mające na celu promowanie 

Oferty, adresowane do wybranych zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych mających siedziby poza 

Polską, jednakże wszystkie tego typu działania będą podejmowane wyłącznie na terytorium Polski. Spółka, 

Oferujący oraz Firma inwestycyjna przygotują i przedstawią wybranym zagranicznym Inwestorom 

Instytucjonalnym, prezentację zawierającą informacje o Ofercie i Akcjach Oferowanych. Prezentacja 

przygotowana będzie w języku angielskim, na podstawie informacji zawartych w Prospekcie. Działania 

reklamowe w związku z Ofertą będą adresowane wyłącznie do wybranych zagranicznych inwestorów 

instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki zgodnie Regulacją S (ang. Regulation S) 

wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. U.S. Securities 

Act of 1933, as amended). 

Spółka zamierza złożyć do KDPW wniosek o rejestrację Akcji Dopuszczanych oraz PDA w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW tak, aby ich rejestracja nastąpiła w terminie 

umożliwiającym dokonanie przydziału Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom 

Instytucjonalnym oraz zapisanie Akcji Oferowanych oraz PDA na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych, a także rozpoczęcie notowania Akcji 

Dopuszczanych oraz PDA na rynku podstawowym regulowanym prowadzonym przez GPW na zasadach i 

w terminie określonych w Prospekcie. 

Prospekt nie był i nie będzie zatwierdzany przez inny organ nadzoru niż KNF i nie został i nie zostanie 

przedłożony żadnemu organowi nadzoru w kraju innym niż Polska. KNF zatwierdził Prospekt jedynie jako 

spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności określone w Rozporządzeniu Prospektowym. 

Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny zasadności inwestycji w Akcje Oferowane. 

O ile wszystkie Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a Oferujący sprzeda 

wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału 

zakładowego związanego z emisją Akcji Serii C, Akcje Oferowane stanowić będą 35% kapitału zakładowego 

Spółki i będą uprawniać do 35% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Inwestorom 

Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym mogą zostać przydzielone wyłącznie Akcje Nowej Emisji 

albo wyłącznie Akcje Sprzedawane albo zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane, przy czym 

intencją Spółki i Oferującego jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom 

Instytucjonalnym w pierwszej kolejności Akcji Nowej Emisji, a następnie Akcji Sprzedawanych. 

Jednocześnie wraz z Ofertą Akcji Oferowanych Spółka ani Oferujący nie planuje subskrypcji lub plasowania 

o charakterze prywatnym lub publicznym innych papierów wartościowych Spółki tej samej klasy, co Akcje 

Oferowane. 

Oferta nie podlega umowie o gwarantowaniu emisji z gwarancją przejęcia emisji. 

Uprawnieni Inwestorzy 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są: 

• Inwestorzy Indywidualni; 

• Inwestorzy Instytucjonalni. 

Oferta nie przewiduje preferencyjnego sposobu traktowania poszczególnych rodzajów inwestorów lub 

określonych grup powiązanych przy przydziale Akcji Oferowanych. Nierezydenci RP zamierzający złożyć 

zapis na Akcje Oferowane powinni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju swego pochodzenia, a także 

z informacjami na temat ograniczeń dotyczących możliwości oferowania Akcji Oferowanych znajdującymi 

się w niniejszym Prospekcie. 

Firma inwestycyjna oraz inne podmioty biorące udział w oferowaniu Akcji Oferowanych będą przestrzegać 
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i stosować się do postanowień przepisów prawa dotyczących oferowania instrumentów finansowych, w tym 

w szczególności właściwych przepisów wynikających z implementacji do polskiego porządku prawnego 

postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 

rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, 

w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2020, poz. 89 

z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków 

postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami 

finansowymi, oraz banków powierniczych. Zgodnie z wymogami przepisów prawa, o których mowa powyżej: 

• Firma inwestycyjna oraz inne podmioty biorące udział w oferowaniu Akcji Oferowanych dokonują 

oceny odpowiedniości i adekwatności instrumentów oferowanych swoim klientom oraz że dokonując 

takiej oceny, Firma inwestycyjna oraz inne podmioty biorące udział w oferowaniu Akcji Oferowanych 

biorą pod uwagę indywidualną sytuację klientów, ich wiedzę i doświadczenie na rynku finansowym; 

• na podstawie informacji o kliencie Firma inwestycyjna oraz inne podmioty biorące udział 

w oferowaniu Akcji Oferowanych dokonują przypisania klientowi właściwej dla niego grupy 

docelowej; 

• jeśli w stosunku do danego klienta Akcje Oferowane znajdą się poza grupą docelową, do której został 

przypisany, pracownicy Firmy inwestycyjnej oraz innych podmiotów biorących udział w oferowaniu 

Akcji Oferowanych nie będą oferować mu nabycia Akcji Oferowanych. 

• W przypadku gdy Akcje Oferowane znajdą się w negatywnej grupie docelowej konkretnego klienta, 

oferowanie Akcji Oferowanych temu klientowi będzie niedozwolone, z wyjątkiem sytuacji, w której 

nabycie lub objęcie nastąpi wyłącznie z inicjatywy klienta. 

Szczegółowe informacje na temat terminu i okoliczności, w jakich Oferta może zostać wycofana lub 

zawieszona, oraz informacja, czy wycofanie może nastąpić po rozpoczęciu obrotu, znajduje się w punkcie 

Odwołanie Oferty lub Zawieszenie Oferty poniżej. 

Przewidywany harmonogram Oferty 

Oferta zostanie rozpoczęta w dniu publikacji Prospektu, co nastąpi niezwłocznie po Zatwierdzeniu Prospektu. 

Poniższy harmonogram określa oczekiwane kluczowe daty związane z Ofertą. Niektóre zdarzenia w nim 

przewidziane znajdują się poza kontrolą Spółki i Oferującego. Wszystkie terminy i godziny, o których mowa 

w niniejszym harmonogramie, zostały ustalone w oparciu o miejscowy czas warszawski (CET). 

17 lutego 2022 r. Publikacja Prospektu  

Zawarcie Umowy o Plasowanie Akcji 

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Maksymalnej 

Rozpoczęcie Oferty – rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów 

Instytucjonalnych 

18 lutego – 24 lutego 2022 r. do 

godz. 17:00 

Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych („Okres Przyjmowania 

Zapisów od Inwestorów Indywidualnych”) – przyjmowanie zapisów od Inwestorów 

Indywidualnych 

24 lutego 2022 r. Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

25 lutego 2022 r. Ustalenie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji 

Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ostatecznej Ceny Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla 

Inwestorów Instytucjonalnych („Data Ustalenia Ceny”)  

25 lutego 2022 r. Podpisanie aneksu do Umowy o Plasowanie Akcji, określającego Ostateczną Cenę Akcji 

Oferowanych, ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczną liczbą 

Akcji Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 

Opublikowanie informacji o: (i) Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczbie 
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Akcji Oferowanych w ramach Oferty; oraz (iii) ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, 

oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów 

28 lutego – 2 marca 2022 r. Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych 

3 marca 2022 r. Sesja GPW – techniczny przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym przy użyciu 

systemu informatycznego GPW 

3 marca 2022 r. Przewidywany termin zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Indywidualnych 

do 3 marca 2022 r. Składanie zapisów, jeśli nastąpią, przez zastępczych Inwestorów Instytucjonalnych, którzy 

odpowiedzą na dodatkowe zaproszenia Firmy Inwestycyjnej do nabycia Akcji Oferowanych 

3 marca 2022 r. Przydział Akcji Oferowanych („Data Przydziału”) 

około 11 marca 2022 r. Przewidywany termin zapisania Akcji Istniejących i PDA na rachunkach papierów 

wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez 

inwestorów w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych 

są kompletne i prawidłowe) – zakończenie Oferty 

około 16 marca 2022 r. Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Istniejącymi i PDA na GPW, z zastrzeżeniem, że 

termin ten uzależniony jest również od przebiegu postępowań prowadzonych przez KDPW oraz 

GPW w przedmiocie rejestracji Akcji Dopuszczanych i PDA w depozycie oraz dopuszczenia 

i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i PDA do obrotu rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW 

około 29 marca 2022 r. Przewidywany termin rejestracji Akcji Nowej Emisji na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Instytucjonalnych  

około 8 kwietnia 2022 r. Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Nowej Emisji na GPW, co będzie równoznaczne 

z notowaniem na GPW wszystkich Akcji Dopuszczanych. 

Zawarcie Umowy o Plasowanie nastąpi po Zatwierdzeniu Prospektu, ale przed publikacją Prospektu. 

Informacja o zawarciu Umowy o Plasowanie zostanie niezwłocznie przekazana przez Spółkę do publicznej 

wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, zgodnie 

z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany do 

KNF. 

Ostateczna suma, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Nowej 

Emisji, a tym samym liczba oferowanych Akcji Nowej Emisji, zostanie ustalona w uzgodnieniu z Firmą 

Inwestycyjną: (i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia Zarządu wynikającego z § 5 Uchwały Emisyjnej 

w związku z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych; albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd 

z upoważnienia, o którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła 2.500.000 Akcji Nowej Emisji. 

Informacja o skorzystaniu albo nieskorzystaniu przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w pkt 

(i) powyżej, wraz z informacją o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, w tym liczbie Akcji Nowej Emisji 

i Akcji Sprzedawanych, oferowanych w każdej z transz, tj. Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom 

Instytucjonalnym, udostępniona zostanie przez Spółkę i Oferującego do publicznej wiadomości zgodnie 

zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki zostanie 

opublikowany Prospekt.  

Powyższy harmonogram może ulec zmianie. Niektóre zdarzenia, które zostały w nim przewidziane, są 

niezależne od Spółki lub Oferującego. Spółka i Oferujący zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższego 

harmonogramu Oferty, w tym terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie 

poszczególnych terminów Oferty zostanie przekazana w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki 

został udostępniony Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Komunikat aktualizujący 

zostanie równocześnie przekazany do KNF. 

W przypadku gdy w ocenie Spółki i Oferującego zmiana harmonogramu Oferty miałaby charakter informacji 

mogącej wpłynąć na ocenę papierów wartościowych, informacja ta zostanie udostępniona do publicznej 

informacji w formie suplementu do Prospektu (po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF) zgodnie z art. 23 
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ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego.  

Zmiana terminów rozpoczęcia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej 

informacji w tej sprawie nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu przed pierwotnym terminem rozpoczęcia 

przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 

Zmiana terminów zakończenia przyjmowania zapisów i podanie do publicznej wiadomości stosownej 

informacji w tej sprawie nastąpi najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. 

Zmiana terminów Oferty nie będzie traktowana jako wycofanie się z Oferty lub jej zawieszenie. Zmiany 

terminów mogą odbywać się tylko w okresie ważności Prospektu. 

Wycofanie Oferty 

Możliwe jest samodzielne wycofanie Oferty przez Oferującego lub wycofanie Oferty przez Spółkę, przy 

uwzględnieniu rekomendacji Firmy Inwestycyjnej. Nie przewiduje się możliwości kontynuowania Oferty 

przez Oferującego w przypadku wycofania Oferty przez Spółkę. W przypadku wycofania Oferty przez 

Oferującego Spółka może przeprowadzić Ofertę samodzielnie. Spółka, jak i Oferujący, działając łącznie albo 

każdy z nich samodzielnie, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, mogą wycofać Ofertę w dowolnym czasie, 

jednak nie później niż do godziny 9:00 w dniu, w którym będzie miało miejsce składanie zleceń rozrachunku 

w celu zapisania Akcji Oferowanych oraz PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów 

Instytucjonalnych. 

W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu oferty sprzedaży przez Oferującego informacja w tym zakresie 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu, w trybie art. 23 ust. 2 

Rozporządzenia Prospektowego. 

W przypadku podjęcia decyzji o odwołaniu Oferty przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów 

Indywidualnych informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie 

komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany do KNF. W przypadku gdy 

decyzja o wycofaniu się z Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od Inwestorów 

Indywidualnych, informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie 

suplementu do Prospektu, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, w trybie art. 23 ust. 2 

Rozporządzenia Prospektowego. 

Przed rozpoczęciem Okresu Przyjmowania Zapisów od Inwestorów Indywidualnych Oferujący oraz Spółka 

po konsultacji z Firmą Inwestycyjną mogą wycofać Ofertę bez podania przyczyn, tym samym dokonując 

skutecznego odstąpienia od Oferty.  

W przypadku wycofania Oferty złożone zapisy na Akcje Oferowane zostaną uznane za nieważne, a dokonane 

płatności zostaną zwrócone inwestorom bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań nie później niż 7 dni po 

dniu ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty.  

W razie wycofania Oferty przez Spółkę Spółka nie będzie ubiegała się na podstawie Prospektu o dopuszczenie 

Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rynku równoległym 

prowadzonym przez GPW albo na innym rynku.  

Powyższe zasady wycofania Oferty będą obowiązywały również Inwestorów Instytucjonalnych do momentu, 

do którego Oferujący i Spółka są uprawnieni do odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji 

Oferowanych w ramach Oferty na podstawie Prospektu.  

Zawieszenie Oferty 

Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych Spółka, 

z uwzględnieniem rekomendacji Firmy Inwestycyjnej, może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty bez 

podawania przyczyn. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości w formie 
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komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy 

o Ofercie Publicznej. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany do KNF. 

Z kolei od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych 

Spółka, z uwzględnieniem rekomendacji Firmy Inwestycyjnej, może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty 

w przypadku, gdy wystąpią: 

• nagłe i nieprzewidziane wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej lub politycznej kraju, świata lub 

Spółki, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę, rynki finansowe, gospodarkę kraju lub 

dalszą działalność Spółki, w tym na przedstawione przez nią w Prospekcie informacje; 

• nagłe lub nieprzewidywalne zmiany w otoczeniu Spółki mające wpływ na jej działalność operacyjną; 

• istotne negatywne zmiany dotyczące działalności, sytuacji finansowej lub wyników operacyjnych 

Grupy; 

• zawieszenie lub istotne ograniczenie obrotu papierami wartościowymi na GPW lub na innych rynkach 

giełdowych w przypadku, gdy mogłoby to mieć istotny negatywny wpływ na Ofertę; 

• niezadowalający, w ocenie Spółki lub Oferującego, poziom zainteresowania Ofertą ze strony 

inwestorów, w szczególności ze strony instytucji finansowych o uznanej marce, funkcjonujących na 

rynku kapitałowym; 

• niemożność osiągnięcia w wyniku przeprowadzenia Oferty wystarczającej, w ocenie Firmy 

Inwestycyjnej, prognozowanej liczby Akcji Oferowanych w obrocie na GPW, zapewniającej 

odpowiednią płynność Akcji Oferowanych;  

• wystąpienie okoliczności mogących uniemożliwić lub istotnie opóźnić podjęcie przez zarząd GPW 

uchwały o dopuszczeniu Akcji Dopuszczanych lub PDA do obrotu na rynku regulowanym 

prowadzonym przez GPW; 

• inne nieprzewidziane okoliczności powodujące, że przeprowadzenie Oferty lub przydział Akcji 

Oferowanych byłoby niemożliwe lub szkodliwe z punktu widzenia interesu Spółki lub Oferującego 

lub powodowałoby podwyższone ryzyko inwestycyjne dla Inwestorów nabywających Akcje 

Oferowane. 

Nowy harmonogram Oferty może, ale nie musi, być ustalony jednocześnie z decyzją o zawieszeniu Oferty, 

przy czym Oferujący i Spółka, działający łącznie, mogą w późniejszym terminie ustalić nowy harmonogram 

Oferty. 

Jeżeli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta w trakcie trwania zapisów na Akcje Oferowane, złożone 

przez Inwestorów zapisy na Akcje Oferowane oraz dokonane przez Inwestorów wpłaty uważane będą za 

ważne, jednakże inwestorzy będą mogli uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia zgodnie ze wskazaniami suplementu do Prospektu. 

Zawieszenie lub podjęcie Oferty przez Spółkę skutkuje odpowiednio zawieszeniem lub podjęciem Oferty 

zarówno Akcji Nowej Emisji, jak i Akcji Sprzedawanych. Oferujący nie jest uprawniony do samodzielnego 

zawieszenia ani podjęcia Oferty w zakresie dotyczącym oferowanych przez niego Akcji Sprzedawanych. 

Każde zawieszenie Oferty na okres dłuższy niż dwa tygodnie wymaga zgody Zarządu w formie uchwały. 

Decyzja o zawieszeniu Oferty może zostać podjęta bez jednoczesnego ustalania nowego harmonogramu 

Oferty, który może zostać ustalony w późniejszym terminie.  

W przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu Oferty przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od 

Inwestorów Indywidualnych informacja w tym zakresie zostanie przekazana do publicznej wiadomości 

w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, zgodnie z art. 52 ust. 2 

Ustawy o Ofercie Publicznej. Komunikat aktualizujący zostanie równocześnie przekazany do KNF. 

W przypadku gdy decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta po rozpoczęciu przyjmowania zapisów od 
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Inwestorów Indywidualnych, informacja o zawieszeniu Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości 

w trybie art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w formie suplementu do Prospektu w sposób, w jaki 

został opublikowany Prospekt. 

Niedojście Oferty do skutku 

Poza przypadkami wycofania lub zawieszenia Oferty opisanymi powyżej w podrozdziale „Wycofanie Oferty” 

lub „Zawieszenie Oferty” niniejszego rozdziału, Oferta w zakresie Akcji Oferowanych nie dojdzie do skutku 

w następujących przypadkach: 

• żadna Akcja Nowej Emisji nie zostanie objęta i należycie opłacona; lub 

• Zarząd nie złoży wniosku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w terminie przewidzianym 

przez obowiązujące przepisy prawa; lub 

• uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej Emisji. 

Uchwała Emisyjna zawiera upoważnienie dla Zarządu do ustalenia ostatecznej liczby Akcji Oferowanych 

w Ofercie oraz do określenia, zgodnie z art. 432 § 4 KSH, ostatecznej sumy, o jaką zostanie podwyższony 

kapitał zakładowy. Zarząd zamierza skorzystać z udzielonego upoważnienia i określić ostateczną liczbę Akcji 

Nowej Emisji, jednak na Datę Prospektu ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji nie została jeszcze ustalona. 

Nie można wykluczyć ryzyka, iż w przypadku określenia przez Zarząd ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji 

oferowanych w Ofercie oraz zasubskrybowania przez Inwestorów w Ofercie mniejszej liczby Akcji Nowej 

Emisji niż ustalona przez Zarząd Sąd Rejestrowy może uznać, iż emisja Akcji Nowej Emisji nie doszła do 

skutku, i w konsekwencji odmówić rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego. 

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Nowej Emisji, uzależniona jest 

także od złożenia przez Zarząd oświadczenia określającego ostateczną sumę, o jaką ma zostać podwyższony 

kapitał zakładowy, wysokość objętego kapitału oraz doprecyzowującego treść Statutu, w zakresie kapitału 

zakładowego Spółki, na podstawie liczby Akcji Nowej Emisji objętych ważnymi zapisami. Oświadczenie 

to, złożone na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, powinno zostać załączone do wniosku 

o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego. Niezłożenie powyższego oświadczenia przez Zarząd 

spowodowałoby niemożność rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Nowej 

Emisji, a tym samym niedojście emisji Akcji Nowej Emisji do skutku. 

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji Nowej Emisji po dopuszczeniu PDA do obrotu na GPW zwrot 

wypłat na rzecz Inwestorów zostanie dokonany na rzecz tych Inwestorów, na których rachunkach będą 

zapisane PDA w dniu rozliczenia transakcji dokonanych w ostatnim dniu notowań PDA na rynku 

równoległym GPW. Kwota zwracanych w tym przypadku kwot stanowić będzie iloczyn liczby PDA 

znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Inwestora oraz Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych 

dla Inwestorów Indywidualnych lub Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. 

Suplementy do Prospektu 

Każdy nowy, znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnoszące się do informacji zawartych 

w Prospekcie, które mogą wpłynąć na ocenę Akcji Oferowanych i które wystąpiły lub zostały zauważone 

w okresie między Zatwierdzeniem Prospektu a zakończeniem okresu oferowania lub rozpoczęciem obrotu na 

rynku regulowanym, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, zostaną udostępnione 

w formie suplementu do Prospektu. Suplement taki będzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF i zostanie 

opublikowany w taki sam sposób jak Prospekt. W przypadku gdy suplement do Prospektu zostanie 

opublikowany po wyrażeniu przez inwestorów zgody na nabycie papierów wartościowych, inwestorom, którzy 

taką zgodę wyrazili, przysługuje prawo do jej wycofania, z którego mogą skorzystać w terminie trzech dni 

roboczych po publikacji suplementu, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna 

niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem 
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Akcji, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Termin ten może zostać przedłużony przez 

Spółkę lub Oferującego. Ostateczny termin wygaśnięcia prawa do wycofania zgody określa się w suplemencie 

do Prospektu. 

W takim przypadku i w razie potrzeby termin przydziału (oraz pozostały harmonogram Oferty) zostanie 

dostosowany w celu umożliwienia wycofania złożonych zapisów. W przypadku wycofania przez 

inwestora złożonego zapisu dokonane wpłaty zostaną mu zwrócone bez odsetek i odszkodowań nie później 

niż w terminie siedmiu dni od daty wycofania zapisu.  

Jeżeli po Dacie Prospektu, a przed dniem publikacji Prospektu, konieczne będzie sporządzenie suplementów 

do Prospektu, wraz z Prospektem zostaną opublikowane jako odrębne dokumenty, wszystkie suplementy do 

Prospektu zatwierdzone do tego dnia przez KNF. Zwraca się uwagę inwestorom, że w takim przypadku 

niektóre informacje zawarte w Prospekcie mogą być nieaktualne na dzień jego publikacji, a inwestorzy 

powinni przeczytać uważnie zarówno cały Prospekt, jak i wszystkie suplementy do Prospektu opublikowane 

w dniu i po dniu publikacji Prospektu.  

Cena Maksymalna 

Maksymalna cena Akcji Oferowanych na potrzeby Oferty („Cena Maksymalna”) ustalona została przez 

Spółkę i Oferującego w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną na poziomie 68,00 PLN (sześćdziesiąt osiem 

złotych). 

Przy założeniu: (i) ustalonego poziomu Ceny Maksymalnej; (ii) sprzedaży maksymalnej liczby Akcji Nowej 

Emisji; oraz (iii) sprzedaży maksymalnej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferującego, 

maksymalna wartość Oferty wyniesie 238.000.000,00 PLN. 

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych  

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji i cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych (łącznie „Ostateczna Cena Akcji 

Oferowanych”) zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych 

oraz będzie uwzględniała obecną kondycję Spółki, jak i warunki rynkowe. W okresie trwania budowy księgi 

popytu inwestorzy będą składać deklaracje popytu oparte na dwóch parametrach: liczbie Akcji Oferowanych, 

na które zgłoszony jest popyt, oraz cenie. 

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona odpowiednio przez Spółkę i Oferującego 

w uzgodnieniu z Firmą Inwestycyjną po zakończeniu budowania księgi popytu wśród Inwestorów 

Instytucjonalnych. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona przez Zarząd na podstawie 

upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w Uchwale Emisyjnej. 

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych będzie taka sama dla Akcji Nowej Emisji i Akcji Sprzedawanych oraz 

taka sama dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych. 

Informacja na temat Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych zostanie przekazana przez Spółkę i Oferującego do 

KNF oraz udostępniona do publicznej wiadomości zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 

Rozporządzenia Prospektowego. 

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty 

Najpóźniej w dniu ustalenia Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, odpowiednio: Spółka (w odniesieniu do 

Akcji Nowej Emisji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w porozumieniu z Firmą 

Inwestycyjną, podejmą decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych w ramach Oferty. 

Ponadto, Spółka i Oferujący w porozumieniu z Firmą Inwestycyjną, ustalą ostateczną liczbę Akcji 

Oferowanych, oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.  

Ostateczna suma, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Nowej 

Emisji, a tym samym liczba Akcji Nowej Emisji zostanie ustalona: (i) przez Zarząd na podstawie 

upoważnienia dla Zarządu wynikającego z § 5 Uchwały Emisyjnej w związku z art. 432 § 4 Kodeksu Spółek 
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Handlowych; albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w punkcie 

(i) powyżej, będzie równa maksymalnej liczbie Akcji Nowej Emisji, określonej w Uchwale Emisyjnej, 

tj. będzie wynosiła 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Nowej Emisji. Zarząd zamierza skorzystać 

z udzielonego upoważnienia i określić ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji, jednak na datę Prospektu 

ostateczna liczba Akcji Nowej Emisji nie została jeszcze ustalona. 

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczbie Akcji 

Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom 

Instytucjonalnym) przez Spółkę i Oferującego, zostanie przekazana do KNF oraz udostępniona do publicznej 

wiadomości zgodnie zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego (tj. w formie 

elektronicznej z możliwością wyszukiwania na stronie internetowej Spółki (https://vortex-energy[.]pl) oraz 

dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej 

(www.santander[.]pl/inwestor). 

Składanie zapisów 

Informacje ogólne 

Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa wycofania zapisu 

w przypadku opublikowania suplementu do Prospektu (zob. pkt Suplementy do Prospektu powyżej)), nie może 

zawierać żadnych zastrzeżeń lub dodatkowych warunków realizacji i jest wiążący dla osoby, która go złożyła 

(z zastrzeżeniem uprawnień do wycofania zapisu lub uchylenia się od skutków złożonego zapisu 

w przypadkach określonych odpowiednimi przepisami lub ewentualnego odwołania Oferty). 

Każdy inwestor będzie zobowiązany do wskazania w formularzu zapisu na Akcje Oferowane wszystkich 

wymaganych informacji oraz złożenia wszystkich wymaganych oświadczeń i upoważnień, w tym 

upoważnienia dla Firmy Inwestycyjnej oraz firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis do przekazywania 

informacji stanowiących tajemnicę zawodową, w tym informacji związanych ze złożonym zapisem na Akcje 

Oferowane, w zakresie wymaganym do zakończenia Oferty, oraz upoważnienie dla Firmy Inwestycyjnej, 

Oferującego oraz Spółki do otrzymania takich informacji. 

Złożenie zapisu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez potencjalnego Inwestora Indywidualnego lub 

Inwestora Instytucjonalnego m.in., że: (i) zapoznał się z treścią Prospektu, (ii) zaakceptował warunki Oferty; 

(iii) wyraził zgodę na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych niż określona w złożonym przez 

niego zapisie na akcje lub nieprzydzielenie mu żadnych Akcji Oferowanych na warunkach określonych 

w Prospekcie; oraz (iv) wyłącznie w przypadku osób fizycznych, wyraził zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty oraz do zapewnienia przestrzegania 

odpowiednich przepisów prawa i regulacji.  

Ponadto każdy Inwestor Indywidualny będzie zobowiązany, w formularzu zapisu, do: (i) udzielenia 

pełnomocnictwa podmiotowi przyjmującemu zapis na Akcje Oferowane do niezwłocznego przeniesienia 

zwrotnego Akcji Oferowanych zapisanych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym dla Inwestora 

Indywidualnego, w przypadku podjęcia przez Spółkę lub Oferującego decyzji o odwołaniu Oferty po złożeniu 

za pośrednictwem systemu GPW zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym oraz po 

upływie terminu zapisania Akcji Oferowanych na rachunkach Inwestorów Instytucjonalnych; oraz 

(ii) złożenia zlecenia zablokowania Akcji Oferowanych lub PDA od momentu zapisania ich na rachunku 

Inwestora Indywidualnego do godziny 9:00 w dniu, w którym będzie miało miejsce składanie zleceń 

rozrachunku w celu zapisania Akcji Oferowanych lub PDA na rachunkach papierów wartościowych 

Inwestorów Instytucjonalnych. 

W przypadku braku wskazania w formularzu zapisu (jeżeli ma zastosowanie) którejkolwiek z powyższych lub 

innych wymaganych informacji, nieudzielenia pełnomocnictwa lub niezłożenia zlecenia zablokowania Akcji 

Oferowanych lub PDA, o którym mowa powyżej, braku innych informacji lub ich nieprawidłowego podania 

na formularzu zapisu, a także w przypadku podania w nim nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, 
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zapis na akcje danego inwestora może zostać uznany za nieważny. Wszelkie konsekwencje wynikające 

z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane, w tym nieważność zapisu, ponosi 

inwestor. 

Oferujący, Spółka oraz Firma Inwestycyjna nie będą pobierać dodatkowych opłat od inwestorów składających 

zapisy. Prowizja maklerska jednakże może zostać pobrana przez firmy inwestycyjne (w tym Firmę 

Inwestycyjną) przyjmujące zapisy, zgodnie z obowiązującymi je wewnętrznymi regulacjami i taryfami opłat 

i prowizji. Inwestorzy nie będą ponosić żadnych innych kosztów ani podatków związanych ze złożeniem 

zapisu na Akcje Oferowane, z wyjątkiem kosztów (o ile takie wystąpią) związanych z otwarciem 

i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych (o ile taki inwestor nie posiada już rachunku) oraz 

ewentualnych kosztów prowizji maklerskiej zgodnie z postanowieniami właściwych umów i regulaminów 

podmiotu przyjmującego zapis. Informacje na temat opodatkowania znajdują się w rozdziale Opodatkowanie. 

Inwestorzy Indywidualni 

Przydział techniczny Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany za pośrednictwem 

systemu informatycznego GPW. W związku z tym każdy Inwestor Indywidualny zainteresowany złożeniem 

zapisu na Akcje Oferowane musi posiadać rachunek papierów wartościowych otwarty w firmie inwestycyjnej 

wchodzącej w skład Konsorcjum Detalicznego (zgodnie z definicją poniżej), za pośrednictwem którego będzie 

składać zapisy na Akcje Oferowane. Inwestorzy Indywidualni zamierzający złożyć zapis na Akcje Oferowane, 

którzy nie posiadają rachunków papierów wartościowych, powinni otworzyć takie rachunki przed dokonaniem 

zapisu w firmie inwestycyjnej będącej członkiem Konsorcjum Detalicznego (lub dla której rachunek jest 

prowadzony przez taką firmę inwestycyjną jako bank powierniczy). Sposób traktowania przy przydziale nie 

będzie uzależniony od tego, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu dokonywane były 

zapisy. Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy po Cenie Maksymalnej, wskazując liczbę Akcji 

Oferowanych objętych zapisem. 

Zapisy od Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w Okresie Przyjmowania Zapisów od Inwestorów 

Indywidualnych w punktach obsługi klienta Firmy Inwestycyjnej oraz innych firm inwestycyjnych 

i upoważnionych banków w Polsce, które przystąpią do konsorcjum detalicznego i będą przyjmowały od 

Inwestorów Indywidualnych zapisy na Akcje Oferowane (jeśli takie będą) wspólnie z Firmą Inwestycyjną 

(„Konsorcjum Detaliczne”) zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami i zasadami obowiązującymi u danego 

członka Konsorcjum Detalicznego. Szczegółowa lista członków Konsorcjum Detalicznego oraz lista punktów 

obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy, zostaną podane do publicznej wiadomości przed 

rozpoczęciem Okresu Przyjmowania Zapisów od Inwestorów Indywidualnych na stronie internetowej Spółki 

(www.vortex-energy[.]pl), w taki sam sposób jak Prospekt. 

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis, z zastrzeżeniem, że Liczba Akcji 

Oferowanych objętych jednym zapisem przez jednego Inwestora Indywidualnego nie może być niższa niż 

50 Akcji Oferowanych i wyższa niż 35.000 Akcji Oferowanych. Zapis obejmujący większą liczbę Akcji 

Oferowanych niż 35.000 Akcji Oferowanych będzie uważany za zapis na 35.000 Akcji Oferowanych. Zapis 

obejmujący mniej niż 50 Akcji Oferowanych będzie uważany za nieważny. Zapis, który nie został w pełni 

opłacony lub został złożony na nieprawidłowo wypełnionych formularzach zapisów, zostanie uznany za 

nieważny. Skutki złożenia nieprawidłowego lub niepełnego zapisu ponosi Inwestor Indywidualny składający 

taki zapis. Intencją Spółki i Oferującego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym około 15% Akcji 

Oferowanych. 

Zapisy na Akcje Oferowane złożone przez Inwestora Indywidualnego po cenie innej niż Cena Maksymalna 

zostaną uznane za nieważne. Zapisy przez Internet i telefon będą przyjmowane od Inwestorów 

Indywidualnych będących stroną umowy o prowadzenie rachunku maklerskiego (lub umowy podobnego 

rodzaju) zawartej przez Inwestora Indywidualnego z członkiem Konsorcjum Detalicznego, jeżeli 

postanowienia takiej umowy przewidują składanie zapisów na akcje przez Internet lub telefon. Zapisy takie 

będą przyjmowane zgodnie z taką umową lub wewnętrznymi regulacjami danego członka Konsorcjum 
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Detalicznego. 

Na podstawie przyjętych zapisów, członkowie Konsorcjum Detalicznego będą składać, w imieniu Inwestorów 

Indywidualnych, zlecenia nabycia Akcji Oferowanych za pośrednictwem systemu GPW. Firmy inwestycyjne 

przyjmujące zapisy są odpowiedzialne za prawidłowe przekazanie zleceń nabycia Akcji Oferowanych do 

systemu GPW. Formularz zapisu będzie zawierał pełnomocnictwo dla firmy inwestycyjnej do złożenia 

zlecenia nabycia Akcji Oferowanych w imieniu danego Inwestora Indywidualnego. 

W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów przez Inwestorów 

Indywidualnych (w szczególności: (i) dokumentów wymaganych w przypadku złożenia zapisu przez 

przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika lub inną osobę działającą w imieniu inwestora, oraz 

(ii) możliwości składania zapisów (np. za pośrednictwem Internetu), Inwestorzy Indywidualni powinni 

skontaktować się z członkiem Konsorcjum Detalicznego przyjmującym od Inwestorów Indywidualnych 

zapisy na Akcje Oferowane. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Oferujący oraz Spółka, po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, 

dokonają uznaniowego wyboru Inwestorów Instytucjonalnych, do których przez Firmę Inwestycyjną zostaną 

wysłane zaproszenia do składania zapisów na Akcje Oferowane i którzy będą uprawnieni do złożenia zapisów 

na Akcje Oferowane w liczbie określonej w takim zaproszeniu oraz do dokonania wpłaty na Akcje Oferowane 

po Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych na rachunek wskazany w takim 

zaproszeniu. 

Zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni do złożenia zapisu na Akcje 

Oferowane, zostaną przyjęte przez Firmę Inwestycyjną na warunkach określonych w zaproszeniu do składania 

zapisów. W celu uzyskania informacji na temat szczegółowych zasad składania zapisów, w szczególności 

dokumentów wymaganych w przypadku złożenia zapisu przez pełnomocnika lub inną osobę działającą 

w imieniu inwestora oraz sposobu składania zapisów, Inwestorzy Instytucjonalni powinni skontaktować się 

z Firmą Inwestycyjną. 

Każdy Inwestor Instytucjonalny może złożyć jeden lub kilka zapisów na taką łączną liczbę Akcji 

Oferowanych, jaka została wskazana w skierowanym do niego zaproszeniu do złożenia zapisu i w tym 

kontekście liczba Akcji Oferowanych wskazana w skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego 

zaproszeniu do złożenia zapisu jest maksymalną liczbą Akcji Oferowanych, na które może złożyć zapisy 

Inwestor Instytucjonalny (przy czym liczba ta może być inna dla każdego Inwestora Instytucjonalnego). 

Zapisy, które łącznie obejmują większą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, będą traktowane jako zapisy na maksymalną liczbę Akcji Oferowanych 

wskazaną w zaproszeniu skierowanym do danego Inwestora Instytucjonalnego. W przypadku złożenia przez 

Inwestora Instytucjonalnego zapisu na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego 

zaproszenia, takiemu Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona liczba Akcji Oferowanych 

wynikająca ze złożonego przez niego zapisu, mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż wynikająca ze złożonego 

przez niego zapisu lub może nie zostać przydzielona żadna Akcja Oferowana, według uznania Firmy 

Inwestycyjnej, za zgodą Spółki i Oferującego. Instytucje zarządzające aktywami na zlecenie mogą złożyć 

jeden zapis zbiorczy na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zlecenia listę tych klientów zawierającą 

dane wymagane w formularzu zapisu. Zapisy będą przyjmowane na formularzu zapisu w języku polskim lub 

angielskim (dla reprezentujących poszczególnych Inwestorów Instytucjonalnych osób niewładających 

językiem polskim) udostępnionym przez Firmę Inwestycyjną. W momencie składania zapisu Inwestorzy 

Instytucjonalni zobowiązani są do złożenia nieodwołalnej dyspozycji złożenia zapisu na Akcje Oferowane na 

rachunku papierów wartościowych prowadzonym na ich rzecz. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane 

będą ponoszone przez Inwestorów składających zapisy na Akcje Oferowane. 
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Płatność za Akcje Oferowane 

Płatności za Akcje Oferowane nie są oprocentowane. 

Inwestorzy Indywidualni 

Inwestorzy Indywidualni składający zapisy na Akcje Oferowane są zobowiązani do zapłaty za Akcje 

Oferowane w momencie składania takiego zapisu. Wpłaty powinny być dokonywane w wysokości 

odpowiadającej iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na które dany Inwestor Indywidualny składa zapis 

(zapisy), i Ceny Maksymalnej, powiększonej o prowizję maklerską, jeżeli taka pobierana jest przez członka 

Konsorcjum Detalicznego przyjmującego zapis. Wpłata na Akcje Oferowane musi być dokonana w PLN, 

zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego członka Konsorcjum Detalicznego przyjmującego zapis na 

Akcje Oferowane. 

Środki pieniężne wpłacone przez Inwestora Indywidualnego na Akcje Oferowane (powiększone o ewentualną 

prowizję maklerską) zostaną zablokowane w chwili składania zapisu na jego rachunku pieniężnym służącym 

do obsługi rachunku papierów wartościowych. Jakiekolwiek wcześniej nieuregulowane należności nie mogą 

być zaliczone na poczet wpłaty na Akcje Oferowane. Zapis złożony przez Inwestora Indywidualnego, który 

nie został w pełni opłacony lub nie został opłacony w terminie, zostanie uznany za nieważny w całości. Zapisy 

na Akcje Oferowane mogą zostać opłacone ze środków pieniężnych znajdujących się na rachunku papierów 

wartościowych Inwestora Indywidualnego wyłącznie z niezastrzeżonych środków pieniężnych tego Inwestora 

Indywidualnego zdeponowanych na jego rachunku papierów wartościowych. W przypadku braku 

wystarczających środków na rachunku zapis nie zostanie przyjęty. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Inwestorzy Instytucjonalni są zobowiązani do zapłaty za Akcje Oferowane, których dotyczą ich zapisy, po 

Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, nie później niż do końca ostatniego 

dnia przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych, w PLN w wysokości odpowiadającej 

iloczynowi liczby Akcji Oferowanych, na którą Inwestor Instytucjonalny złożył zapis lub zapisy, oraz 

Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w sposób zgodny z instrukcjami 

podanymi w zaproszeniu do składania zapisów. Wpłaty powinny być dokonywane przelewem bankowym 

w złotych polskich na rachunek wskazany w zaproszeniu do składania zapisów. Za datę wpłaty uważa się 

dzień wpływu odpowiedniej kwoty pieniężnej na ten rachunek. 

W przypadku gdy zlecenie nie zostanie w całości opłacone przez Inwestora Instytucjonalnego, zapis taki może, 

według uznania Firmy Inwestycyjnej, za zgodą Spółki i Oferującego, zostać uznany za prawidłowo złożony, 

przy czym w takim przypadku danemu Inwestorowi Instytucjonalnemu przydzielone zostaną Akcje 

Oferowane w liczbie odpowiadającej ilorazowi liczby kwoty faktycznie opłaconej przez inwestora 

i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, lub też zapis taki może zostać 

uznany za nieprawidłowo złożony w całości. W przypadku niedokonania przez Inwestora Instytucjonalnego 

wpłaty na Akcje Oferowane, na które złożony został zapis, zapis taki zostanie uznany za nieważny. 

Przydział Akcji Oferowanych 

Decyzje dotyczące: (i) liczby Akcji Oferowanych, które zostaną przydzielone poszczególnym kategoriom 

Inwestorów oraz (ii) przydziału Akcji Oferowanych poszczególnym Inwestorom Instytucjonalnym, będą 

miały charakter uznaniowy i zostaną podjęte przez Spółkę i Oferującego, działających łącznie, w każdym 

przypadku po konsultacji z Firmą Inwestycyjną, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. 

Spółka oraz Oferujący nie zamierzają dokonać przydziału Akcji Oferowanych w sposób, który prowadziłby 

do bezpośredniego lub pośredniego nabycia lub osiągnięcia przez któregokolwiek z inwestorów znaczącego 

uczestnictwa w Spółce lub nabycia przez któregokolwiek z inwestorów dominacji nad Spółką w rozumieniu 

przepisów Ustawy o Kontroli Niektórych Inwestycji. 

Po podaniu do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną zaoferowane 
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poszczególnym kategoriom inwestorów, Spółka i Oferujący, działający łącznie, zastrzegają sobie prawo do 

przesunięcia Akcji Oferowanych pomiędzy poszczególnymi kategoriami inwestorów, po konsultacji z Firmą 

Inwestycyjną, pod warunkiem że tylko te Akcje Oferowane, które: (i) nie zostały objęte należycie złożonymi 

i opłaconymi zapisami; lub (ii) nie zostały nabyte przez inwestorów w wyniku wycofania przez nich zapisów – 

zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Prospektu, mogą zostać przeniesione. Takie przeniesienie nie 

będzie miało wpływu na ostateczną liczbę Akcji Oferowanych, oferowanych w ramach Oferty. 

Inwestorzy Indywidualni 

Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie dokonany w systemie GPW na podstawie 

odrębnej umowy zawartej pomiędzy Firmą Inwestycyjną, Spółką, Oferującym a GPW lub pomiędzy Firmą 

Inwestycyjną, Spółką a GPW, zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. 

Inwestorom Indywidualnym mogą zostać przydzielone wyłącznie Akcje Nowej Emisji albo wyłącznie Akcje 

Sprzedawane lub zarówno Akcje Nowej Emisji jak i Akcje Sprzedawane, przy czym intencją Spółki 

i Oferującego jest przydzielenie Inwestorom Indywidualnym wyłącznie w Akcji Nowej Emisji. 

Członkowie Konsorcjum Detalicznego przyjmujący zapisy na Akcje Oferowane wprowadzą do systemu 

informatycznego GPW zlecenia kupna Akcji Oferowanych wystawione na podstawie prawidłowo złożonych 

i opłaconych zapisów Inwestorów. W dniu przydziału do systemu informatycznego GPW zostanie 

wprowadzone odpowiednie zlecenie sprzedaży Akcji Oferowanych. 

Przydział Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym zostanie zrealizowany w taki sposób, że: 

• w przypadku gdy liczba Akcji Oferowanych, na które złożyli zapisy Inwestorzy Indywidualni, nie 

przekroczy liczby Akcji Oferowanych, oferowanych tym inwestorom, Inwestorom Indywidualnym 

zostaną przydzielone Akcje Oferowane w liczbie wynikającej z prawidłowo złożonych i opłaconych 

zapisów; 

• w przypadku gdy liczba Akcji Oferowanych objętych zapisami złożonymi przez Inwestorów 

Indywidualnych będzie większa niż liczba Akcji Oferowanych ostatecznie oferowanych Inwestorom 

Indywidualnym, Akcje Oferowane zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym na zasadach 

proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów. Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń 

zostaną przydzielone Inwestorom Indywidualnym poprzez zastosowanie standardowego algorytmu 

wykorzystywanego w ramach przydziału za pośrednictwem systemu informatycznego GPW. 

Środki pieniężne Inwestorów Indywidualnych, którym nie przyznano żadnych Akcji Oferowanych lub których 

zapisy na Akcje Oferowane proporcjonalnie zredukowano lub uznano za nieważne lub wynikające 

z ewentualnej różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ostateczną Ceną Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Indywidualnych pozostaną na rachunku pieniężnym inwestora u członka Konsorcjum Detalicznego 

przyjmującego zapis. Środki te zostaną odblokowane w dniu przydziału Akcji Oferowanych przez GPW, po 

otrzymaniu przez członka Konsorcjum Detalicznego przyjmującego zapis kart umów z GPW. Środki będą 

zwracane bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań w związku z kosztami poniesionymi przez Inwestorów 

Indywidualnych w trakcie składania zapisów na Akcje Oferowane. 

Inwestorzy Indywidualni uczestniczący w Ofercie zostaną powiadomieni o liczbie przydzielonych im Akcji 

Oferowanych przez danego członka Konsorcjum Detalicznego prowadzącego ich rachunek papierów 

wartościowych, na którym zapisane zostały Akcje Oferowane lub PDA, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i umową (umowami) zawartą (zawartymi) z danym Inwestorem Indywidualnym. Obrót Akcjami 

Oferowanymi oraz PDA na GPW może rozpocząć się przed dokonaniem powyższego zawiadomienia. 

Inwestorzy Instytucjonalni 

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu Firma Inwestycyjna skieruje do Inwestorów 

Instytucjonalnych zaproszenia do składania zapisów na Akcje Oferowane. Inwestorowi Instytucjonalnemu, do 

którego zostało skierowane zaproszenie, zostanie przydzielona określona w zaproszeniu liczba Akcji 
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Oferowanych, pod warunkiem, że zapis na te Akcje Oferowane został prawidłowo wypełniony przez lub 

w imieniu takiego Inwestora Instytucjonalnego oraz że odpowiednia liczba Akcji Oferowanych została 

opłacona. W przypadku gdy Inwestor Instytucjonalny dokonał jedynie częściowej wpłaty na Akcje Oferowane 

lub złożył zapis (zapisy) na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż wskazana w zaproszeniu, takiemu 

Inwestorowi Instytucjonalnemu może zostać przydzielona: (i) taka liczba Akcji Oferowanych, za jaką dany 

Inwestor Instytucjonalny zapłacił, (ii) mniejsza liczba Akcji Oferowanych niż ta, za którą zapłacił, lub 

(iii) może nie zostać przydzielona żadna Akcja Oferowana, co w każdym przypadku zostanie określone przez 

Firmę Inwestycyjną, według jego uznania, pod warunkiem uzyskania zgody Oferującego i Spółki. 

W przypadku złożenia przez Inwestora Instytucjonalnego jednego lub kilku zapisów na większą liczbę Akcji 

Oferowanych niż wynikająca z otrzymanego zaproszenia, inwestorowi takiemu zostanie przydzielona liczba 

Akcji Oferowanych wskazana w skierowanym do niego zaproszeniu. 

Inwestorom Instytucjonalnym mogą zostać przydzielone wyłącznie Akcje Nowej Emisji albo wyłącznie Akcje 

Sprzedawane lub zarówno Akcje Nowej Emisji, jak i Akcje Sprzedawane, przy czym intencją Spółki 

i Oferującego jest przydzielenie Inwestorom Instytucjonalnym w pierwszej kolejności Akcji Nowej Emisji, 

a następnie Akcji Sprzedawanych.  

Inwestorzy Instytucjonalni, którym nie przydzielono żadnych Akcji Oferowanych lub których zapisy na Akcje 

Oferowane zostały wycofane lub w inny sposób nie zostały złożone, otrzymają zwrot nadpłat/środków 

w terminie do siedmiu dni od Daty Przydziału lub daty ogłoszenia o odwołaniu Oferty lub wykonaniu prawa 

odstąpienia od złożonego zapisu w związku z publikacją suplementu do prospektu (zob. pkt Suplementy do 

Prospektu powyżej), odpowiednio, bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań, na rachunek wskazany 

w zapisie takiego Inwestora Instytucjonalnego. 

Wszelkie Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy Indywidualni skorzystali z prawa do 

wycofania zapisu, mogą zostać przydzielone Inwestorom Instytucjonalnym, zarówno tym, którzy uczestniczyli 

w procesie budowania księgi popytu, jak i tym, którzy w nim nie uczestniczyli, do których skierowane zostały 

przez Firmę Inwestycyjną dodatkowe zaproszenia do nabycia Akcji Oferowanych (Inwestorzy Zastępczy), 

pod warunkiem że Inwestorzy Zastępczy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane 

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia takiego zapisu na Akcje Oferowane na warunkach określonych 

w niniejszym punkcie. 

Inwestorzy Instytucjonalni uczestniczący w Ofercie zostaną powiadomieni o przydzielonych im Akcjach 

Oferowanych przez Firmę Inwestycyjną. Obrót Akcjami Dopuszczanymi oraz PDA na GPW może rozpocząć 

się przed dokonaniem powyższego zawiadomienia. 

Rejestracja Akcji Dopuszczanych oraz PDA w depozycie papierów wartościowych i rozliczenie Oferty 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie Akcje Dopuszczane oraz PDA będą 

zdematerializowane i docelowo zarejestrowane w KDPW, który jest polską centralną izbą rozrachunkową 

i prowadzącym depozyt papierów wartościowych. Wszystkie Akcje Dopuszczane oraz PDA będą miały formę 

zapisu elektronicznego, w związku z czym inwestorzy mogą je posiadać wyłącznie za pośrednictwem 

odpowiednich rachunków inwestycyjnych/rachunków papierów wartościowych otwartych i prowadzonych 

przez firmy inwestycyjne oraz powierników będących uczestnikami KDPW. Na Datę Prospektu wszystkie Akcje 

Serii A i B są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A. 

z siedzibą w Warszawie.  

Spółka zamierza złożyć do KDPW wniosek o rejestrację Akcji Dopuszczanych, a także PDA w depozycie 

papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW tak, aby rejestracja Akcji Oferowanych oraz PDA 

w depozycie papierów wartościowych nastąpiła w terminie umożliwiającym dokonanie ich przydziału 

Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym oraz zapisanie Akcji Oferowanych i PDA na 

rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych, a także 

rozpoczęcie notowania Akcji Dopuszczanych i PDA na rynku podstawowym (albo, w przypadku nie spełniania 

wymogów do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym, rynku równoległym) GPW, na 
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zasadach i w terminie określonych w Prospekcie, przy czym PDA nie będą w żadnym czasie w zarejestrowane 

w KDPW łącznie z Akcjami Serii C. 

KDPW przydzieli Akcjom Dopuszczanym i PDA kod ISIN, oddzielny dla Akcji Dopuszczanych i dla PDA, 

na potrzeby ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. Na potrzeby 

rozliczenia Oferty za pośrednictwem KDPW Akcjom Oferowanym oferowanym Inwestorom Indywidualnym 

może zostać przydzielony tymczasowy kod ISIN.  

Akcje Oferowane oraz PDA zostaną zapisane na tych rachunkach papierów wartościowych Inwestorów 

Indywidualnych, z których zostały złożone zapisy. 

Firma Inwestycyjna wystawi instrukcje rozliczeniowe w celu dokonania przeniesienia Akcji Oferowanych 

i PDA na rachunki papierów wartościowych odpowiednich Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje Oferowane 

i PDA zostaną zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod 

warunkiem, że informacje przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych na potrzeby rejestracji Akcji 

Oferowanych i PDA na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i poprawne). 

Po dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych przez Spółkę i Oferującego oraz podjęciu odpowiednich decyzji 

przez Zarząd KDPW oraz GPW, Akcje Oferowane i PDA zostaną zdeponowane na rachunkach papierów 

wartościowych Inwestorów. Jeżeli informacje przekazane przez Inwestora na potrzeby przeniesienia Akcji 

Oferowanych i PDA są niekompletne lub nieprawidłowe, Inwestor ten musi wziąć pod uwagę, że 

zdeponowanie Akcji Oferowanych i PDA na jego rachunku papierów wartościowych nastąpi w późniejszym 

terminie po uzupełnieniu lub skorygowaniu przez niego przekazanych informacji.  

Spółka, Oferujący, ani Firma Inwestycyjna nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie 

w deponowaniu Akcji Oferowanych i PDA wynikające z podania przez Inwestora niepełnych lub 

nieprawidłowych informacji na potrzeby deponowania Akcji Oferowanych i PDA. 

Publiczne ogłoszenie wyników Oferty 

Spółka ogłosi wyniki Oferty w terminie 14 dni od Daty Przydziału w formie raportu bieżącego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Notowanie Akcji 

Przed rozpoczęciem Oferty Akcje Oferowane nie były przedmiotem oferty publicznej, a na Datę Prospektu 

Akcje Oferowane nie są notowane na żadnym rynku regulowanym lub jakimkolwiek innym odpowiednim 

rynku. Jednakże Spółka zamierza złożyć do GPW wniosek o dopuszczenie wszystkich Akcji Dopuszczanych, 

a także do PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

W związku z: (i) Ofertą oraz (ii) Dopuszczeniem do obrotu na GPW zamiarem Spółki jest docelowa rejestracja 

pod tym samym kodem ISIN wszystkich Akcji Dopuszczanych w depozycie papierów wartościowych 

prowadzonym przez KDPW. 

Dopuszczenie do Obrotu na GPW wymaga między innymi: (i) podjęcia stosownych decyzji przez KDPW 

i podpisania umowy pomiędzy Spółką a KDPW w sprawie rejestracji Akcji Dopuszczanych i PDA 

w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i przyjęcie takich Akcji Dopuszczanych 

i PDA do tego depozytu; oraz (ii) podjęcia przez Zarząd GPW uchwał w sprawie dopuszczenia 

i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych i PDA do obrotu na rynku regulowanym GPW. Powyższe uchwały 

KDPW i GPW mogą zostać podjęte, jeżeli Spółka spełni wszystkie wymogi prawne określone 

w obowiązujących przepisach prawa i odpowiednich regulacjach GPW i KDPW. 

Zgodnie z Rozporządzeniem o Rynku i Emitentach, do którego odwołuje się § 3 ust. 5 Regulaminu GPW, 

w przypadku wprowadzania akcji na rynek podstawowy, musi zostać zapewnione rozproszenie akcji objętych 

wnioskiem o dopuszczenie, w celu zapewnienia płynności obrotu tymi akcjami, tj.: w posiadaniu 

akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym 

zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (i) 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu 
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giełdowego, lub (ii) 500.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o łącznej 

wartości równej co najmniej 17.000.000,00 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.  

Ponadto zgodnie z Regulaminem GPW akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku 

podstawowym albo równoległym), o ile, m.in.: (i) z zastrzeżeniem określonych przepisami prawa wyjątków 

kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) 

powinna wynosić co najmniej 60.000.000,00 PLN albo równowartość w złotych 15.000.000,00 EUR; 

(ii) w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na 

walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: (a) 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie 

do obrotu giełdowego oraz (b) 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego 

o wartości równej co najmniej 4.000.000,00 PLN albo równowartości w złotych 1.000.000,00 EUR, liczonej 

według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej, (iii) akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby 

akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. Ponadto Zarząd 

Giełdy ocenia także, czy obrót akcjami będzie prowadzony w sposób rzetelny, prawidłowy i skuteczny oraz 

czy zapewniona będzie swobodna zbywalność akcji, zgodnie z § 3a ust. 1 Regulaminu GPW. Oceny tej Zarząd 

Giełdy dokonuje zgodnie z wymogami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/568. Analizując 

wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW, GPW bierze pod uwagę aktualną i przewidywaną 

sytuację finansową spółki, jej perspektywy rozwoju oraz doświadczenie i kwalifikacje jej kadry zarządzającej, 

oraz bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.  

Przy założeniu wyemitowania 2.500.000 Akcji Nowej Emisji, wraz z Akcjami Istniejącymi Spółki, kapitał 

zakładowy będzie dzielił się na 10.000.000 Akcji Dopuszczanych. W związku z czym, aby spełnić wymogi 

określone Regulaminem GPW tj. warunek dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW w zakresie rozproszenia akcji (tj. minimum 15% w posiadaniu free float) w posiadaniu 

akcjonariuszy, z których każdy uprawniony będzie do wykonywania mniej niż 5% głosów, będzie musiało 

znajdować się co najmniej 1.500.000 Akcji Dopuszczanych objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu. 

Spółka zakłada, że w przewidywanym dniu podjęcia przez GPW uchwały o dopuszczeniu Akcji 

Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, będzie spełniać warunki 

umożliwiające dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym, 

a następnie wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku podstawowym GPW. Jeżeli jednak 

Spółka nie będzie spełniała wymogów dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku 

podstawowym GPW, Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku 

równoległym prowadzonym przez GPW. W przypadku niespełnienia kryteriów dopuszczenia na rynku 

podstawowym i równoległym GPW, Spółka nie zamierza ubiegać się o wprowadzenie Akcji Dopuszczanych 

do alternatywnego systemu obrotu (NewConnect), a Oferta może zostać odwołana. Oferta może zostać 

odwołana bez podania przyczyny do czasu zawarcia Aneksu Cenowego, a po zawarciu Aneksu Cenowego 

tylko jeśli istnieją ku temu ważne powody. 

Minimalne wymogi dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu giełdowego w zakresie kapitalizacji, 

wynikające z Regulaminu GPW zostaną spełnione w sytuacji, gdy w przypadku dopuszczenia Akcji 

Dopuszczanych do obrotu na rynku równoległym, cena Akcji Oferowanych będzie nie niższa niż 6,00 PLN 

(przy założeniu dopuszczenia do obrotu wszystkich Akcji Dopuszczanych, uwzględniając minimalny poziom 

kapitalizacji na poziomie 60.000.000,00 PLN) lub w przypadku obrotu na rynku podstawowym, nie niższa niż 

51,60 PLN (przy założeniu dopuszczenia do obrotu wszystkich Akcji Dopuszczanych, uwzględniając 

minimalną wartość akcji stanowiących 15% Akcji Dopuszczanych na poziomie 17.000.000,00 EUR). 

Minimalne wymogi dopuszczenia Akcji Dopuszczanych do obrotu giełdowego, w zakresie rozproszenia, 

wynikające z Regulaminu GPW zostaną spełnione przez Spółkę w sytuacji, gdy w ramach Oferty zbytych lub 

objętych zostanie nie mniej niż 1.323.530 Akcji Oferowanych w przypadku rynku równoległego (przy 

założeniu, że żaden z akcjonariuszy, którzy nabyli Akcje Oferowane w ramach Oferty, nie będzie posiadać 

Akcji w liczbie zapewniającej prawo do więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu) i nie 

mniej niż 2.500.000 Akcji Oferowanych w przypadku rynku podstawowego (przy założeniu dopuszczenia do 
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obrotu wszystkich Akcji Dopuszczanych), przy założeniu, że żaden z akcjonariuszy, którzy nabyli Akcje 

Oferowane w ramach Oferty, nie będzie posiadać Akcji w liczbie zapewniającej prawo do więcej niż 

5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub 1.323.530 Akcji Oferowanych, przy założeniu, że 

żaden z akcjonariuszy, którzy nabyli Akcje Oferowane w ramach Oferty, nie będzie posiadać Akcji w liczbie 

zapewniającej prawo do więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i pod warunkiem, że 

minimalna wartość tych Akcji Oferowanych wyniesie 17.000.000 EUR. 

Biorąc pod uwagę, że niektóre kryteria dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na GPW są uznaniowe i należą 

do oceny GPW, Spółka nie może zapewnić, że takie zgody i zezwolenia zostaną uzyskane ani że Akcje 

Dopuszczane lub PDA zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW, 

w szczególności w przypadku, w którym Oferujący nie sprzedałby w ramach Oferty wystarczającej liczby 

Akcji Sprzedawanych, aby zapewnić wymagany poziom rozproszenia akcjonariatu.  

Spółka nie może całkowicie wykluczyć, że z powodu okoliczności leżących poza jej kontrolą dopuszczenie 

i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i PDA do obrotu na rynku regulowanym GPW nastąpi w terminach 

innych, niż pierwotnie zakładano. Ponadto z powodu luki czasowej pomiędzy składaniem zapisów przez 

inwestorów a pierwszym dniem notowania Akcji Oferowanych (zob. pkt Przewidywany harmonogram Oferty 

powyżej), inwestorzy będą narażeni na brak płynności przez ten czas. 

W przypadku zmiany zamiarów Spółki w zakresie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych lub 

PDA do obrotu giełdowego informacja taka zostanie przekazana do publicznej wiadomości przed Datą 

Przydziału w formie suplementu do Prospektu w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 

Spółka przekaże do wiadomości publicznej informacje o Dopuszczeniu do obrotu na GPW, rejestracji Akcji 

Dopuszczanych i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i pierwszym dniu 

notowania Akcji Dopuszczanych i PDA na GPW po otrzymaniu informacji o podjęciu stosownych uchwał 

przez GPW oraz KDPW, w formie raportów bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Umowa Plasowania Akcji 

Intencją Spółki oraz Firmy Inwestycyjnej jest zawarcie nie później niż do dnia publikacji Prospektu umowy 

o plasowanie Akcji Oferowanych z Firmą Inwestycyjną („Umowa Plasowania Akcji”). Umowa Plasowania 

Akcji nie będzie zawierała zobowiązania Firmy Inwestycyjnej do gwarantowania sprzedaży lub emisji Akcji 

Oferowanych w ramach Oferty. Zgodnie z Umową Plasowania Akcji Firma Inwestycyjna zobowiąże się, 

z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków, do dołożenia należytej staranności w celu uplasowania 

Akcji Oferowanych. Umowa Plasowania Akcji będzie zawierała postanowienia zwyczajowo przyjęte 

w ofertach podobnych do Oferty, w tym oświadczenia i zapewnienia Spółki oraz Oferującego oraz ich 

określone zobowiązania związane z Ofertą. Jeżeli dowolny warunek Umowy Plasowania Akcji nie zostanie 

spełniony lub nie nastąpi zwolnienie z obowiązku jego spełnienia, Firma Inwestycyjna będzie mogła 

wypowiedzieć Umowę Plasowania Akcji. Firma Inwestycyjna będzie także uprawniona do wypowiedzenia 

Umowy Plasowania Akcji w określonych w niej przypadkach, w szczególności w sytuacji, gdy którekolwiek 

z zapewnień lub oświadczeń Spółki lub Oferującego okaże się niezgodne z rzeczywistym stanem faktycznym 

lub prawnym czy też gdy sytuacja na rynkach finansowych zmieni się w sposób istotny, negatywnie wpływając 

na Ofertę. Umowa Plasowania Akcji będzie stanowiła, że Spółka oraz Oferujący będą podlegać ograniczeniom 

w zakresie emisji i zbywania Akcji. Informacje dotyczące takich ograniczeń przedstawiono w punkcie 

„Umowy lock-up” poniżej. Informacja o zawarciu Umowy Plasowania Akcji zostanie przekazana do 

publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt. 

Jeżeli Spółka dojdzie do wniosku, że zmiana warunków Umowy Plasowania Akcji lub daty jej zawarcia może 

mieć istotny wpływ na ocenę Akcji Oferowanych, wówczas taka informacja zostanie przekazana do publicznej 

wiadomości w formie suplementu do Prospektu w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt, po jego 

uprzednim zatwierdzeniu przez KNF. Informacja o niezawarciu Umowy Plasowania Akcji zostanie 

przekazana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Prospektu w sposób, w jaki został 

udostępniony Prospekt, po jego uprzednim zatwierdzeniu przez KNF. 
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Umowy lock-up 

Oferujący zobowiąże się umownie wobec Firmy Inwestycyjnej, że w okresie od dnia zawarcia takiej umowy, 

do upływu terminu 360 dni liczonego od Daty Notowania, ani Oferujący, ani żadna spółka zależna lub podmiot 

zależny Oferującego,  ani żadna osoba działająca w jego imieniu nie będzie, bez pisemnej zgody Firmy 

Inwestycyjnej (działającej według własnego uznania), z pewnymi wyjątkami: (i) pośrednio lub bezpośrednio 

zastawiać, oferować, sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży, sprzedawać lub przyznawać opcji, 

praw lub warrantów ani zawierać umów w sprawie kupna opcji, wykonywać jakichkolwiek opcji sprzedaży, 

kupować opcji lub zawierać umów sprzedaży, a także pożyczać lub w jakikolwiek inny sposób przenosić lub 

zbywać posiadanych akcji Spółki ani żadnych papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne 

prawo do nabycia akcji Spółki lub (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji 

przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje własności akcji 

Spółki, niezależnie od tego, czy taki swap lub inna transakcja opisana w punkcie (i) powyżej lub niniejszym 

punkcie ma zostać rozliczona poprzez dostarczenie Akcji Dopuszczanych lub wspomnianych innych papierów 

wartościowych, gotówki lub w inny sposób lub (iii) publicznie ogłaszać zamiar wykonania takich transakcji. 

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do (a) oferowania i sprzedaży Akcji Oferowanych w Ofercie, 

(b) zbycia akcji Spółki nabytych przez Oferującego na rynku wtórnym po dacie dopuszczenia Akcji 

Dopuszczanych do obrotu na GPW, (c) jakiegokolwiek przeniesienia akcji Spółki na następcę prawnego 

w wyniku połączenia, likwidacji, podziału lub podobnej transakcji, pod warunkiem że nabywca będzie 

związany powyższymi ograniczeniami na okres pozostały do wygaśnięcia pierwotnego zobowiązania, 

(d) zbycia akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub wymianę akcji Spółki, 

(e) zbycia akcji na rzecz Spółki w związku z programem skupu akcji własnych Spółki (buy-back), lub 

(f) zbyciem jakiegokolwiek tytułu lub uprawnienia do akcji Spółki na rzecz jednostki dominującej Oferującego 

lub na rzecz jego spółki zależnej lub innego podmiotu zależnego, lub na rzecz spółek zależnych lub innych 

podmiotów zależnych ostatecznej spółki holdingowej, pod warunkiem, że taka jednostka dominująca, spółka 

zależna lub podmiot powiązany podejmie podobne zobowiązanie do niesprzedawania akcji Spółki w okresie 

pozostałym do wygaśnięcia powyższych ograniczeń. 

Spółka zobowiąże się umownie wobec Firmy Inwestycyjnej, że w okresie od dnia zawarcia takiej umowy, do 

upływu terminu 360 dniliczonego od Daty Notowania, nie będzie, bez pisemnej zgody Firmy Inwestycyjnej 

(działających według własnego uznania), z pewnymi wyjątkami: (i) pośrednio lub bezpośrednio emitować, 

oferować, zastawiać, sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży, sprzedawać lub przyznawać opcji, 

praw lub warrantów ani zawierać umów w sprawie kupna opcji, wykonywać jakichkolwiek opcji sprzedaży, 

kupować opcji lub zawierać umów sprzedaży, a także pożyczać lub w jakikolwiek inny sposób przenosić lub 

zbywać akcji Spółki ani żadnych papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do 

nabycia akcji Spółki lub (ii) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, 

w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, 

niezależnie od tego, czy taki swap lub inna transakcja opisana w punkcie (i) powyżej lub niniejszym punkcie 

ma zostać rozliczona poprzez dostarczenie akcji Spółki lub wspomnianych innych papierów wartościowych, 

gotówki lub w inny sposób lub (iii) publicznie ogłaszać zamiar wykonania takich transakcji. 

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do (a) oferowania i subskrypcji Akcji Serii C w Ofercie, 

(b) emisji akcji Spółki w wykonaniu opcji, warrantu lub konwersji z papieru wartościowego istniejących na 

dzień zawarcia Umowy Plasowania Akcji (c) zbycia akcji w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na 

sprzedaż lub wymianę akcji Spółki, (d) nabycia akcji Spółki w związku z programem skupu akcji własnych 

Spółki (buy-back), lub (e) emisji obligacji podlegających konwersji, które zostaną objęte przez obecnych lub 

przyszłych akcjonariuszy Spółki, jak również konwersja tych obligacji na akcje Spółki. 
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OGRANICZENIA W ZAKRESIE OFEROWANIA AKCJI OFEROWANYCH 

Oferta publiczna Akcji Oferowanych w Polsce 

Prospekt został sporządzony wyłącznie na potrzeby Oferty przeprowadzonej w drodze oferty publicznej 

papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 pkt d) Rozporządzenia Prospektowego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

W związku z Ofertą przeprowadzaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać podjęte 

ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie inwestorom 

instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (z wyłączeniem Polski), zgodnie 

z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. 

Ani Spółka, ani Firma Inwestycyjna nie podejmowali i nie będą podejmować działań stanowiących ofertę 

publiczną Akcji Oferowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nie będą 

rozpowszechniać Prospektu bądź jakiegokolwiek innego materiału ofertowego lub promocyjnego dotyczącego 

Spółki lub Akcji Oferowanych w żadnej jurysdykcji, w której mogłoby to stanowić ofertę publiczną lub 

mogłoby wiązać się z obowiązkiem podjęcia dodatkowych działań związanych z zatwierdzeniem, rejestracją 

czy też zgłoszeniem Prospektu lub innych dokumentów ofertowych czy promocyjnych we właściwym organie 

nadzoru. Akcje Oferowane lub PDA nie mogą być przedmiotem bezpośredniej lub pośredniej oferty lub 

sprzedaży, a Prospekt, jak również inne materiały promocyjne związane z Ofertą nie mogą być 

rozpowszechniane ani publikowane na lub z terytorium jakiegokolwiek kraju lub jurysdykcji, inaczej niż 

z zachowaniem wszelkich stosownych zasad i regulacji właściwych dla danego kraju lub jurysdykcji. 

W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie Prospektu oraz promocja Oferty mogą podlegać 

ograniczeniom prawnym. Osoby posiadające Prospekt powinny zatem zapoznać się z wszelkimi 

ograniczeniami tego rodzaju, przestrzegać takich ograniczeń oraz zasad przeprowadzania ograniczonych 

działań promocyjnych w związku z Ofertą, uwzględniając ograniczenia przedstawione poniżej. 

Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów regulujących obrót papierami 

wartościowymi obowiązującymi w danej jurysdykcji. 

Prospekt nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty lub nabycia jakichkolwiek papierów 

wartościowych opisanych w Prospekcie adresowanych do jakiejkolwiek osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, 

jeżeli w takiej jurysdykcji składanie takiej osobie takiej oferty lub nakłanianie jej do nabycia papierów 

wartościowych jest niezgodne z prawem. 

Stany Zjednoczone Ameryki 

Akcje Oferowane oraz PDA nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy 

o Papierach Wartościowych ani przez właściwy do spraw papierów wartościowych organ nadzoru 

któregokolwiek stanu lub którejkolwiek jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być 

oferowane, sprzedawane, zastawiane ani w inny sposób zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych 

Ameryki. Działania marketingowe w związku z Ofertą będą adresowane wyłącznie do wybranych 

zagranicznych Inwestorów Instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, do 

inwestorów, którzy nie są osobami amerykańskimi (ang. U.S. persons) oraz którzy nie działają na rachunek 

lub na rzecz osób amerykańskich, zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, na podstawie Regulacji S 

(ang. Regulation S) wydanej na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. 

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (U.S. Securities and Exchange Commission, 

„SEC”), stanowe komisje papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani inne 

amerykańskie organy nadzoru nie wydały żadnej decyzji zatwierdzającej Akcje Oferowane ani odmawiającej 

zatwierdzenia Akcji Oferowanych, nie rozpatrzyły merytorycznie, nie zatwierdziły warunków oferowania 

Akcji Oferowanych ani nie oceniły poprawności bądź adekwatności informacji przedstawionych w niniejszym 

Prospekcie. Wszelkie odmienne oświadczenia stanowią przestępstwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki. 
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Europejski Obszar Gospodarczy 

Prospekt został zatwierdzony przez KNF, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W żadnym innym Państwie Członkowskim nie była ani nie jest prowadzona 

publiczna oferta Akcji Oferowanych. Jednakże Firma Inwestycyjna może dokonywać promocji Oferty 

w danym Państwie Członkowskim w ramach niektórych zwolnień od obowiązku sporządzenia Prospektu 

w trybie Rozporządzenia Prospektowego oraz pod warunkiem, że taka oferta Akcji Oferowanych nie będzie 

skutkować wymogiem sporządzenia, zatwierdzenia, zgłoszenia i opublikowania Prospektu przez Spółkę. 

W odniesieniu do każdego państwa członkowskiego EOG (innego niż Polska), które obowiązuje 

Rozporządzenie Prospektowe (każde z nich zwane dalej „Odpowiednim Państwem Członkowskim”), 

począwszy od dnia wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Prospektowego nie została ani nie zostanie 

przeprowadzona publicznie oferta Akcji Oferowanych innego rodzaju niż oferty opisane w art. 1 ust. 4 

Rozporządzenia Prospektowego, o ile taka oferta Akcji Oferowanych nie prowadziłaby do powstania 

obowiązku opublikowania prospektu na mocy art. 3 Rozporządzenia Prospektowego na terenie 

Odpowiedniego Państwa Członkowskiego. 

Na potrzeby Prospektu wyrażenie „oferta publiczna Akcji Oferowanych” w odniesieniu do dowolnych Akcji 

Oferowanych w dowolnym Odpowiednim Państwie Członkowskim oznacza, zgodnie z art. 2 pkt d) 

Rozporządzenia Prospektowego, komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą 

dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych 

papierów wartościowych, w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o nabyciu lub subskrypcji tych 

papierów wartościowych. 
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RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM 

I ZBYWANIEM AKCJI 

Podstawowe regulacje 

Z uwagi na to, że Akcje Dopuszczane oraz PDA będą przedmiotem wniosku o wprowadzenie do obrotu na 

rynku podstawowym tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych (albo, w przypadku nie spełniania wymogów 

do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym, rynku równoległym) GPW, obrót Akcjami 

Dopuszczanymi oraz PDA będzie podlegać polskim regulacjom dotyczącym obrotu papierami wartościowymi 

oraz regulacjom GPW i KDPW. Tryb i organizację nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym sprawowanego 

przez KNF określa Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym, Ustawa o Nadzorze nad Rynkiem 

Finansowym, Ustawa o Ofercie oraz Ustawa o Obrocie. 

Ponadto w dniu 3 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie MAR ustanawiające wspólne ramy regulacyjne 

dotyczące wykorzystywania informacji poufnych, bezprawnego ujawniania informacji poufnych i manipulacji 

na rynku (nadużyć na rynku), a także środki mające zapobiegać nadużyciom na rynku w celu zapewnienia 

integralności rynków finansowych w UE oraz poprawy ochrony inwestorów i zwiększenia zaufania do tych 

rynków. Rozporządzenie MAR ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we 

wszystkich Państwach Członkowskich. Jednocześnie szereg zagadnień unormowanych w Rozporządzeniu 

MAR jest uregulowanych również w przepisach Ustawy o Obrocie. 

Dodatkowo, na mocy Nowelizacji Ustawy o Obrocie, która weszła w życie w dniu 6 maja 2017 r., do 

polskiego porządku prawnego została implementowana Dyrektywa MAD, zobowiązująca Państwa 

Członkowskie do wprowadzenia sankcji karnych za nadużycia na rynku. 

W dniu 21 lipca 2019 r. weszły w życie: (i) Rozporządzenie Prospektowe, które jest stosowane bezpośrednio 

na terenie całej UE, określające wymogi dotyczące sporządzania, zatwierdzania i rozpowszechniania 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub 

dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, umiejscowionym lub działającym w Państwie 

Członkowskim, (ii) Rozporządzenie Delegowane doprecyzowujące wymogi dotyczące weryfikacji, przeglądu, 

zatwierdzenia i składania uniwersalnego dokumentu rejestracyjnego i wszelkich dokonanych w nim zmian, 

wymogi dotyczące formatu prospektu, prospektu podstawowego oraz ostatecznych warunków, konkretnych 

informacji, które mają być zawarte w prospekcie, informacji minimalnych, które mają być zawarte 

w uniwersalnym dokumencie rejestracyjnym, ograniczonych informacji, które mają być ujęte w ramach 

uproszczonego systemu obowiązków informacyjnych dla ofert wtórnych, ograniczonej treści, ujednoliconego 

formatu i ujednoliconej kolejności w odniesieniu do prospektu UE na rzecz rozwoju, ograniczonej treści 

i ujednoliconego formatu specjalnego podsumowania oraz procedur weryfikacji i zatwierdzania prospektów 

oraz (iii) Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/979 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do regulacyjnych 

standardów technicznych dotyczących kluczowych informacji finansowych w podsumowaniu prospektu, 

publikacji i klasyfikacji prospektów, reklam papierów wartościowych, suplementów do prospektu i portalu 

zgłoszeniowego oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 382/2014 i rozporządzenie 

delegowane Komisji (UE) 2016/301 dotyczące ujawnień kluczowych informacji finansowych 

w podsumowaniu prospektu, ich układu oraz dostosowania informacji finansowych w celu uwzględnienia 

różnych rodzajów emitentów i papierów wartościowych. 

Obrót papierami wartościowymi oraz rozliczanie transakcji 

Obrót akcjami na GPW dokonywany jest za pośrednictwem firm inwestycyjnych (w tym m.in. domów 

maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz zagranicznych firm inwestycyjnych 

prowadzących działalność maklerską na terytorium Polski) posiadających status członków GPW. Aktualna 

lista członków GPW znajduje się na stronie internetowej GPW. Od strony technicznej obrót na GPW 

obsługiwany jest przez system transakcyjny Universal Trading Platform (UTP). 
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System transakcyjny zapewnia ustalanie kursów papierów wartościowych w oparciu o zlecenia kupujących 

i sprzedających. W celu ustalenia ceny danego papieru wartościowego sporządza się zestawienie zleceń kupna 

i sprzedaży. Kojarzenia tych zleceń dokonuje się według ściśle określonych zasad, zaś realizacja transakcji 

odbywa się w trakcie sesji giełdowych. W celu wspomagania płynności notowanych instrumentów, 

członkowie GPW lub inne podmioty mogą pełnić funkcję animatora rynku, składając (na podstawie 

odpowiedniej umowy z GPW) zlecenia kupna lub sprzedaży danego instrumentu na własny rachunek. 

Płynność instrumentów finansowych może być również wspomagana przez podmioty pełniące funkcję 

animatora emitenta na podstawie stosownej umowy z emitentem danych instrumentów finansowych. 

Co do zasady, zgodnie z art. 20 Ustawy o Obrocie, Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami 

finansowymi między innymi: (i) na wniosek emitenta, w celu zapewnienia inwestorom powszechnego 

i równego dostępu do informacji, oraz (ii) w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki 

obowiązujące na właściwym rynku prowadzonym przez GPW, pod warunkiem, że nie spowoduje to 

znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Jeżeli 

GPW zawiesiła lub wykluczyła z obrotu na rynku instrument finansowy, niezwłocznie odpowiednio zawiesza 

lub wyklucza z obrotu na rynku regulowanym powiązane z nim instrumenty pochodne, w przypadku gdy jest 

to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia lub wykluczenia z obrotu bazowego instrumentu finansowego. 

Ponadto Zarząd GPW może czasowo zawiesić lub ograniczyć obrót instrumentami finansowymi w przypadku 

znacznego wahania cen tych instrumentów finansowych na rynku prowadzonym przez GPW lub na rynku 

powiązanym na okres nie dłuższy niż miesiąc oraz w przypadkach i na zasadach określonych w Regulaminie 

GPW, w szczególności gdy jest to niezbędne do zachowania stabilności rynku, może unieważnić, zmienić lub 

skorygować dowolną transakcję. W takim przypadku GPW powinna zapewnić odpowiedni sposób 

wyznaczania parametrów zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi, który uwzględnia płynność 

różnych kategorii i podkategorii aktywów, charakter modelu rynku i rodzaje uczestników, oraz zapewnia 

uniknięcie poważnych zakłóceń prawidłowego zawierania transakcji i przekazać KNF informacje 

o parametrach zawieszania obrotu określonymi instrumentami finansowymi oraz istotnych zmianach tych 

parametrów w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wprowadzenia. 

Na żądanie KNF, zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, Zarząd GPW zawiesza obrót 

instrumentami finansowymi w przypadku, gdy obrót określonymi papierami wartościowymi lub innymi 

instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia 

prawidłowego funkcjonowania rynku prowadzonego przez GPW lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, 

albo naruszenia interesów inwestorów. W żądaniu zawieszenia obrotu, o którym mowa powyżej, KNF może 

wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli 

zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki zawieszenia. W takich 

przypadkach KNF może również zażądać od GPW zawieszenia lub wykluczenia z obrotu instrumentów 

pochodnych powiązanych z papierami wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi, o ile jest to 

konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia lub wykluczenia z obrotu papierów wartościowych lub innych 

instrumentów finansowych stanowiących instrument bazowy tych instrumentów pochodnych. 

Ponadto zgodnie z Regulaminem GPW Zarząd GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi także 

w innych przypadkach, tj. (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo 

uczestników obrotu, a także gdy (iii) emitent narusza przepisy obowiązujące na GPW. Zawieszając obrót 

instrumentami finansowymi, Zarząd GPW może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. 

Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Zarządu GPW 

zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa 

w pkt (ii) lub (iii) powyżej. Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi na żądanie KNF 

zgłoszone zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie. Zarząd GPW zawiesza obrót instrumentami finansowymi 

niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym, 

jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego 

ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji 
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informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 

MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub 

prawidłowego funkcjonowania rynku. W przypadku zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi Zarząd 

GPW jednocześnie zawiesza obrót powiązanymi z nimi, w sposób określony w art. 1 Rozporządzenia 

569/2017, instrumentami pochodnymi, o ile jest to konieczne do osiągnięcia celów zawieszenia bazowego 

instrumentu finansowego. 

Sesje giełdowe na GPW odbywają się regularnie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:30-17:05. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd GPW może na czas określony zmienić dni lub godziny 

odbywania sesji giełdowych oraz harmonogram notowań. Notowania na sesjach giełdowych odbywają się 

w systemie notowań ciągłych (notowania ciągłe) oraz kursu jednolitego (notowania jednolite). Poza systemem 

notowań ciągłych oraz systemem notowań jednolitych zawierane są transakcje pakietowe. 

Kursy otwarcia i zamknięcia w systemie notowań ciągłych są ustalane na podstawie zleceń maklerskich, 

których rodzaje określa Regulamin GPW. Do wyznaczania kursów otwarcia i zamknięcia stosuje się poniższe 

zasady w następującej kolejności: (i) maksymalizacji wolumenu obrotu; (ii) minimalizacji różnicy między 

liczbą instrumentów finansowych w zleceniach sprzedaży i kupna możliwych do zrealizowania po określonym 

kursie; (iii) minimalizacji różnicy między kursem określanym a kursem odniesienia, a w systemie animatora 

rynku – między kursem określonym a połową sumy limitów cen stanowiących górne i dolne ograniczenie 

wahań kursów w tym systemie. 

Zgodnie z powyższymi zasadami (z zastrzeżeniem systemu animatora rynku) wyznacza się także kurs 

jednolity, który ustalany jest na podstawie zleceń maklerskich zawierających limit ceny oraz zleceń 

maklerskich niezawierających limitu ceny. 

Zarówno w systemie notowań ciągłych, jak również w systemie notowań jednolitych obowiązują ograniczenia 

wahań kursów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenia wahań kursów mogą ulec zmianie 

wysokości, zawieszeniu lub zniesieniu. 

Transakcja pakietowa, czyli transakcja zawierana poza systemem notowań ciągłych oraz kursu jednolitego, 

może być co do zasady zawarta, jeżeli co najmniej jeden członek GPW przekaże zlecenie kupna oraz zlecenie 

sprzedaży tej samej liczby instrumentów finansowych, po tej samej cenie i z tą samą datą rozliczenia. 

Minimalną wartość transakcji pakietowej obowiązującą w okresie kolejnych dwunastu miesięcy, począwszy 

od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego, Zarząd GPW określa corocznie w ostatnim dniu sesyjnym marca 

tego roku. 

Zgodnie z uchwałą nr 337/2021 Zarządu GPW z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia minimalnej 

wartości transakcji pakietowych dla akcji notowanych na rynku regulowanym, minimalna wartość transakcji 

pakietowej dla akcji notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wynosi na Datę Prospektu 

dla większości spółek notowanych na GPW – 75.000,00 PLN. 

Różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego określoną w zleceniu a ostatnim kursem tego instrumentu 

z sesji giełdowej nie może przekroczyć 10%. Transakcje pakietowe zawierane poza godzinami sesji giełdowej 

mogą zostać zrealizowane pod warunkiem, że różnica pomiędzy ceną instrumentu finansowego w zleceniu 

a kursem odniesienia wynosi do 40%, przy czym kurs odniesienia jest równy średniej arytmetycznej kursów 

wszystkich transakcji zawartych na ostatniej sesji giełdowej, ważonej wolumenem obrotu. 

Kurs akcji notowanych na giełdzie określany jest w złotych z dokładnością do 0,0001 PLN, z zastrzeżeniem, 

że nie może być on niższy niż 0,01 PLN. Zarząd GPW, na podstawie średniej dziennej liczby transakcji dla 

poszczególnych akcji oraz ceny w zleceniu, określa minimalną wielkość zmiany ceny dla poszczególnych 

akcji (krok notowania) najpóźniej w ostatnim dniu sesyjnym marca danego roku kalendarzowego, który co do 

zasady obowiązuje w okresie kolejnych 12 miesięcy. Minimalna wielkość zmiany ceny, w zależności od 

powyższych parametrów wynosi od 0,0001 PLN do 500,00 PLN. 

Prowizje pobierane przez podmioty prowadzące w Polsce działalność maklerską nie są ustalane przez GPW 
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ani przez jakiekolwiek organy regulacyjne, ale zależą od wartości transakcji oraz stawek przyjętych przez 

podmiot realizujący transakcję, jak również, w przypadku transakcji zawieranych na GPW, od wysokości opłat 

transakcyjnych pobieranych przez GPW od jej członków. 

Transakcje, których przedmiotem są akcje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, rozliczane są przez 

izbę rozliczeniową KDPW_CCP, rozrachunkiem transakcji zajmuje się zaś KDPW pełniący funkcję izby 

rozrachunkowej. Rozliczeniem transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe jest ustalenie 

wysokości świadczeń pieniężnych i niepieniężnych wynikających z zawartych transakcji, w ramach 

przyjętego sposobu rozliczenia, do których są zobowiązani lub uprawnieni uczestnicy będący stronami 

rozliczenia. W celu wykonania zobowiązań uczestników będących stronami transakcji KDPW dokonuje 

rozrachunku transakcji mającego za przedmiot instrumenty finansowe, polegającego na obciążeniu lub 

uznaniu konta depozytowego, rachunku zbiorczego lub rachunku papierów wartościowych odpowiednio 

w związku z transakcją zbycia lub nabycia instrumentów finansowych, a także, odpowiednio do ustalonych 

w trakcie rozliczenia kwot świadczeń, uznaniu lub obciążeniu rachunku bankowego lub rachunku pieniężnego 

wskazanego przez uczestnika będącego stroną transakcji albo stroną rozliczenia. 

Zgodnie z art. 7 Ustawy o Obrocie przeniesienie akcji zdematerializowanych (zob. punkt Dematerializacja 

poniżej) na inny podmiot w ramach obrotu wtórnego następuje dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego 

zapisu na rachunku papierów wartościowych. Rachunki papierów wartościowych dla inwestorów prowadzone 

są przez podmioty posiadające status uczestników KDPW, którymi mogą być między innymi domy 

maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską lub rachunki papierów wartościowych oraz zagraniczne 

firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Polski w formie oddziału. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie transakcje na rynku regulowanym GPW odbywają się na 

zasadzie płatności przy wydaniu (tzw. zasada delivery vs. payment), a przeniesienie praw z papierów 

wartościowych następuje w dwa dni robocze po zawarciu transakcji, tj. zgodnie z cyklem rozrachunkowym 

„T+2”. Co do zasady każdy inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych oraz rachunek 

gotówkowy w firmie inwestycyjnej lub podmiocie prowadzącym działalność powierniczą w Polsce, a każda 

firma inwestycyjna  i podmiot prowadzący działalność powierniczą muszą posiadać odpowiednie konta 

i rachunki w KDPW oraz rachunek gotówkowy w banku rozliczeniowym. Podmioty uprawnione do 

prowadzenia rachunków papierów wartościowych mogą również prowadzić w ramach depozytu papierów 

wartościowych lub systemu rejestracji papierów wartościowych prowadzonych przez NBP tzw. rachunki 

zbiorcze, czyli rachunki, na których mogą być rejestrowane zdematerializowane papiery wartościowe 

nienależące do osób, dla których rachunki te są prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób. Rachunki 

zbiorcze mogą być prowadzone jedynie dla podmiotów wymienionych w Ustawie o Obrocie. 

Zgodnie z regulacjami GPW oraz KDPW, w tym Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót zorganizowany), 

oraz umowami zawartymi przez KDPW_CCP z GPW oraz KDPW, KDPW_CCP jest obowiązana 

przeprowadzić na podstawie listy transakcji (zbiory posesyjne) przekazanej przez GPW rozliczenia transakcji 

zawartych przez członków GPW. Z kolei członkowie GPW koordynują rozliczenia dla klientów, na rachunek 

których przeprowadzono transakcje. 

Dematerializacja 

Dematerializacja papierów wartościowych polega na tym, że papiery wartościowe: (i) będące przedmiotem 

oferty publicznej lub (ii) dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub (iii) wprowadzone do 

alternatywnego systemu obrotu lub (iv) emitowane przez Skarb Państwa lub NBP – nie mają formy dokumentu 

od chwili ich zarejestrowania przez KDPW w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez 

KDPW. Akcje Emitenta zostały już wcześniej zdematerializowane, co wynika z obowiązku powszechnej 

dematerializacji akcji spółek akcyjnych.  

Na potrzeby dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym Emitent będzie musiał zawrzeć z KDPW 

umowę, której przedmiotem jest rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów 

wartościowych prowadzonym przez KDPW. Umowa o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych 
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stanowi także podstawę do rejestrowania w depozycie papierów wartościowych praw poboru z tych akcji.  

Prawa ze zdematerializowanych papierów wartościowych powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na 

rachunku papierów wartościowych i przysługują osobie będącej posiadaczem tego rachunku. W przypadku 

papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych uprawnionym z takich papierów 

wartościowych nie jest posiadacz takiego rachunku – na terytorium Polski za osobę uprawnioną ze 

zdematerializowanych papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym uważana jest osoba 

wskazana podmiotowi prowadzącemu taki rachunek przez jego posiadacza, w liczbie wynikającej z takiego 

wskazania. 

Umowa zobowiązująca do przeniesienia zdematerializowanych papierów wartościowych przenosi te papiery 

z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych. W przypadku gdy nabycie 

zdematerializowanych papierów wartościowych nastąpiło na podstawie zdarzenia prawnego powodującego 

z mocy ustawy przeniesienie tych papierów, zapis na rachunku papierów wartościowych nabywcy jest 

dokonywany na jego żądanie. 

Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, wystawia na żądanie jego posiadacza imienne 

świadectwo depozytowe, oddzielnie dla każdego rodzaju papierów wartościowych zapisanych na rachunku. 

Świadectwo potwierdza legitymację do realizacji uprawnień wynikających z papierów wartościowych 

wskazanych w jego treści, które nie są lub nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów na 

rachunku papierów wartościowych, z wyłączeniem prawa uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Świadectwa 

depozytowe mogą być wystawione przez domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, banki 

powiernicze, zagraniczne firmy inwestycyjne i zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską 

na terytorium Polski w formie oddziału, KDPW oraz NBP − jeżeli oznaczenie rachunku pozwala na 

identyfikację osób, którym przysługują prawa z papierów wartościowych. 

Od chwili wystawienia świadectwa papiery wartościowe w liczbie wskazanej w treści świadectwa, nie mogą 

być przedmiotem obrotu do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa wystawiającemu przed 

upływem terminu jego ważności. Na okres ten wystawiający dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów 

wartościowych na tym rachunku. Te same papiery wartościowe mogą być wskazane w treści kilku świadectw, 

pod warunkiem, że cel wystawienia każdego z nich jest odmienny. W takim przypadku w kolejnych 

świadectwach zamieszcza się również informację o dokonaniu blokady papierów wartościowych w związku 

z wcześniejszym wystawieniem innych świadectw. 

Wycofanie akcji z obrotu zorganizowanego 

KNF, na wniosek spółki publicznej, udziela zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym, 

jeżeli zostały spełnione następujące warunki: (i) walne zgromadzenie większością 9/10 głosów oddanych 

w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę 

o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym; (ii) umieszczono w porządku obrad walnego zgromadzenia 

sprawę podjęcia uchwały, o której mowa powyżej, w trybie określonym w art. 400 § 1 KSH, tj. na żądania 

akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego; (iii) akcjonariusz lub 

akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały 

uprzednio ogłosił/ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji tej spółki przez wszystkich 

pozostałych akcjonariuszy. 

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia spółki 

sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu akcji z obrotu zorganizowanego mogą nabywać akcje tej spółki 

w okresie między zgłoszeniem żądania a zakończeniem wezwania, o którym mowa powyżej, jedynie w drodze 

tego wezwania. Obowiązek ogłoszenia wezwania, o którym mowa powyżej, nie powstaje w przypadku, gdy 

z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o wycofaniu 

akcji z obrotu, występują wszyscy akcjonariusze spółki publicznej. 

W decyzji udzielającej zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu KNF określa termin, nie dłuższy niż miesiąc, 
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po upływie którego następuje wycofanie akcji z obrotu. 

Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym albo wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym 

uchyla skutki ich dopuszczenia do obrotu na tym rynku regulowanym. 

Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym następuje z mocy prawa bez spełnienia warunków, o których 

mowa powyżej, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości 

spółki publicznej lub postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że 

majątek spółki nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Wycofanie lub wykluczenie akcji z obrotu na rynku regulowanym następuje w terminie wskazanym decyzją 

KNF o takim wycofaniu lub wykluczeniu. GPW niezwłocznie informuje KDPW o wycofaniu lub wykluczeniu 

akcji z obrotu na rynku regulowanym. KDPW wyrejestrowuje akcje wycofane lub wykluczone z obrotu na 

rynku regulowanym w terminie 14 dni od dnia ich wycofania lub wykluczenia. Z dniem wyrejestrowania akcji 

rozwiązaniu ulega umowa o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych. 

W przypadku wycofania lub wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym uczestnicy KDPW są 

obowiązani przekazać KDPW, w terminie przez niego wskazanym, dane osobowe akcjonariuszy, ze 

wskazaniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich, a także obciążeń ustanowionych na tych akcjach 

oraz danych osobowych osób, na których rzecz obciążenia te ustanowiono. Informacje te są sporządzane 

według stanu na dzień wyrejestrowania akcji z depozytu papierów wartościowych, na podstawie zapisów 

dokonanych na prowadzonych przez uczestników rachunkach papierów wartościowych i rachunkach 

zbiorczych oraz na podstawie wskazań dokonanych przez posiadaczy rachunków zbiorczych zgodnie z art. 8a 

ust. 4 Ustawy o Obrocie. KDPW przekazuje te dane spółce, której akcje zostały wycofane lub wykluczone 

z obrotu na rynku regulowanym. 

Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym w trybie i na warunkach określonych powyżej wymaga: 

(i) przekształcenia spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w inną spółkę niż 

spółka akcyjna; (ii) połączenia spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z inną 

spółką lub podziału takiej spółki – w przypadku gdy akcje spółki lub spółek nowo zawiązanych lub 

przejmujących nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do obrotu 

w alternatywnym systemie obrotu. 

Manipulacja 

Rozporządzenie MAR zabrania każdej osobie dokonywania lub usiłowania dokonywania manipulacji na 

rynku, którą jest: 

• zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które: (i) wprowadzają lub mogą 

wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, powiązany kontrakt towarowy 

na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do 

ich ceny; lub (ii) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, 

powiązanego kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu 

opartego na uprawnieniach do emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; 

• chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne 

zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów 

i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia MAR; zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania 

wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego 

kontraktu towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na 

uprawnieniach do emisji, związane z użyciem fikcyjnych  narzędzi lub innych form wprowadzania 

w błąd lub podstępu; 

• rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, 

informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument 
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finansowy, powiązany kontrakt towarowy na rynku kasowym lub sprzedawany na aukcji produkt 

oparty na uprawnieniach do emisji, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą 

zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych, powiązanego kontraktu 

towarowego na rynku kasowym lub sprzedawanego na aukcji produktu opartego na uprawnieniach do 

emisji na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy 

osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były 

fałszywe lub wprowadzające w błąd; 

• przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, lub dostarczanie fałszywych lub 

wprowadzających w błąd danych dotyczących wskaźnika referencyjnego, jeżeli osoba przekazująca 

informacje lub dostarczająca dane wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe 

i wprowadzające w błąd, lub każde inne zachowanie stanowiące manipulowanie obliczaniem 

wskaźnika referencyjnego. 

Rozporządzenie MAR definiuje „wskaźnik referencyjny” jako dowolny opublikowany wskaźnik, indeks lub 

liczbę, udostępniane publicznie lub publikowane, określane okresowo lub regularnie przy zastosowaniu wzoru 

lub na podstawie wartości jednego lub większej liczby aktywów lub cen bazowych, w tym cen szacunkowych, 

rzeczywistych lub szacunkowych stóp procentowych lub innych wartości, lub danych z przeprowadzonych 

badań, w odniesieniu do których określa się kwotę do zapłaty z tytułu instrumentu finansowego lub wartość 

instrumentu finansowego. 

Jeżeli osoba, która dopuszcza się manipulacji w rozumieniu Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, 

Rozporządzenie MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą 

udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR manipulacji na rynku podlegać mogą, poza instrumentami finansowymi, 

również powiązane kontrakty towarowe na rynku kasowym lub sprzedawane na aukcji produkty oparte na 

uprawnieniach do emisji. 

Rozporządzenie MAR jest stosowane bezpośrednio na terenie całej UE, przy czym w zakresie regulacji 

dotyczących sankcji administracyjnych wskazanych w Rozporządzeniu MAR Państwa Członkowskie zgodnie 

z prawem krajowym przyznają właściwym organom uprawnienia do stosowania odpowiednich sankcji 

administracyjnych i innych środków administracyjnych. 

Ustawa o Obrocie ustanawia sankcję karną w wysokości 5.000.000,00 PLN lub w postaci kary pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5, albo zastosowania obu tych kar łącznie za dokonanie manipulacji. 

Ustawa o Obrocie przewiduje możliwość nałożenia przez KNF kary pieniężnej w wysokości do 

2.072.800,00 PLN na osobę fizyczną albo do 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 

2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok 

obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN na inne podmioty za sporządzanie lub rozpowszechnienie 

rekomendacji inwestycyjnej lub innej informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną 

z naruszeniem Rozporządzenia MAR, lub za niezachowanie należytej staranności przy dokonywaniu tych 

czynności lub niezapewnienie rzetelności sporządzanych rekomendacji albo nieujawnienie swojego interesu 

i konfliktów interesów istniejących w chwili ich sporządzania lub rozpowszechniania. W przypadku gdy jest 

możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń 

w zakresie rekomendacji inwestycyjnych, zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę 

pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. Za niewypełnianie 

poszczególnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR Ustawa o Obrocie przewiduje karę 

pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego 

przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza 

ona 4.145.600,00 PLN. 
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Informacje poufne 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR zabrania się każdej osobie: 

• wykorzystywania informacji poufnych lub usiłowania wykorzystywania informacji poufnych; 

• rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub 

• bezprawnego ujawniania informacji poufnych. Zgodnie z Rozporządzeniem MAR informacje poufne 

obejmują następujące rodzaje informacji: 

− określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 

większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości 

publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub 

na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

− w odniesieniu do towarowych instrumentów pochodnych określone w sposób precyzyjny 

informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące bezpośrednio lub 

pośrednio jednego lub większej liczby takich instrumentów pochodnych lub dotyczące 

bezpośrednio powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, a które w przypadku 

podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny takich 

instrumentów pochodnych lub powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oraz gdy 

można zasadnie oczekiwać, że dane informacje zostaną ujawnione lub ich ujawnienie jest 

wymagane zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi na szczeblu unijnym lub 

krajowym, zasadami rynku, umową, praktyką lub zwyczajem, na odpowiednich rynkach 

towarowych instrumentów pochodnych lub rynkach kasowych; 

− w odniesieniu do uprawnień do emisji lub opartych na nich produktów sprzedawanych na aukcjach, 

określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, 

dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby takich instrumentów, a które 

w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na 

ceny tych instrumentów lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych; 

− w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, 

oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi 

instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, 

dotyczące bezpośrednio lub pośrednio jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub 

większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości 

publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, 

cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych 

instrumentów finansowych. 

Informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które 

istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie 

oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby 

można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub 

zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych, powiązanych 

kontraktów towarowych na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na 

uprawnieniach do emisji. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub 

wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone 

w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy 

pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego 

przyszłego wydarzenia. 

Etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia 

kryteria informacji poufnych. 
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Informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący 

wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych 

na rynku kasowym lub sprzedawanych na aukcji produktów opartych na uprawnieniach do emisji, oznaczają 

informacje, które racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy 

podejmowaniu swych decyzji inwestycyjnych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR emitent jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej informacje 

poufne bezpośrednio go dotyczące niezwłocznie. 

Emitent zapewnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej w sposób umożliwiający szybki 

dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz w stosownych 

przypadkach w urzędowo ustanowionym systemie. Emitent nie może łączyć podawania informacji poufnych 

do wiadomości publicznej z reklamowaniem własnej działalności. Emitent zamieszcza i utrzymuje na swojej 

stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, 

przez okres co najmniej pięciu lat. 

Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, 

pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:  

• niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta; 

• opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii 

publicznej; 

• emitent jest w stanie zapewnić poufność takich informacji. 

W przypadku gdy Emitent opóźnia podanie informacji poufnych do wiadomości publicznej, informuje on KNF 

o opóźnieniu ujawnienia informacji i składa pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych 

w niniejszym ustępie natychmiast po podaniu informacji do wiadomości publicznej. 

Emitenci lub osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz: 

• sporządzają listę wszystkich osób mających dostęp do informacji poufnych i pracujących dla nich na 

podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie, wykonując zadania, w ramach których mają dostęp 

do informacji poufnych, takich jak doradcy, księgowi lub agencje ratingowe (lista osób mających 

dostęp do informacji poufnych); 

• niezwłocznie aktualizują listę osób mających dostęp do informacji poufnych; 

• przedstawiają listę osób mających dostęp do informacji poufnych KNF na jego żądanie w możliwie 

najkrótszym terminie. 

Ustawa o Obrocie i Ustawa o Ofercie przewidują sankcje karne i administracyjne sankcje pieniężne dotyczące: 

• bezprawnego ujawnienia, wykorzystywania, rekomendowania lub nakłaniania innej osoby do 

wykorzystania informacji poufnych i bezprawnego ich ujawniania, za które sąd może wymierzyć kary: 

(i) grzywny do 2.000.000,00 PLN albo karę pozbawienia wolności do lat 4 za bezprawne ujawnienie 

informacji poufnej; (ii) grzywny do 5.000.000,00 PLN albo karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5 za wykorzystanie informacji poufnej; (iii) grzywny do 2.000.000,00 PLN albo karę 

pozbawienia wolności do lat 4 za udzielenie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia 

instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna; 

• naruszenia obowiązku podawania informacji poufnych do wiadomości publicznej, za które KNF może 

nałożyć sankcje administracyjne w postaci: (i) wykluczenia papierów wartościowych z obrotu na 

rynku regulowanym; albo (ii) administracyjnej kary pieniężnej do wysokości 10.364.000,00 PLN lub 

kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim 

zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000,00 PLN, 

albo (iii) kary pieniężnej do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty 

w przypadku, gdy możliwe jest ustalenie kwoty takiej korzyści lub straty zamiast sankcji 

wymienionych w punktach (i) i (ii) powyżej. 
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Ograniczenia w zakresie nabywania akcji spółki publicznej w trakcie trwania okresów zamkniętych 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR w trakcie okresu zamkniętego osoba pełniąca obowiązki zarządcze 

u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, 

bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów 

pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych. 

Okres zamknięty stanowi okres 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego 

lub sprawozdania na koniec roku obrotowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej 

zgodnie z: (i) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub (ii) prawem 

krajowym. 

Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej 

rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego: (i) na podstawie indywidualnych 

przypadków z powodu istnienia wyjątkowych okoliczności, takich jak poważne trudności finansowe, 

wymagających natychmiastowej sprzedaży akcji; albo (ii) z powodu cech danej transakcji dokonywanej 

w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do 

akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub 

cech transakcji z nimi związanych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane 

powiadamiają emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do 

akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych 

z nimi instrumentów finansowych. Powiadomienia dokonuje się niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 

trzech dni roboczych po dniu transakcji. Emitent zapewnia, aby informacje zgłoszone zgodnie z zasadami 

opisanymi powyżej zostały podane do wiadomości publicznej niezwłocznie i nie później niż w terminie trzech 

dni roboczych od zawarcia transakcji w sposób umożliwiający szybki i niedyskryminujący dostęp do tych 

informacji zgodnie z wykonawczymi standardami technicznymi regulowanymi przez Rozporządzenie MAR.  

Na każdego kto wbrew zakazowi w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje transakcji na rachunek 

własny lub na rachunek osoby trzeciej, KNF może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 

2.072.800,00 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej 

przez podmiot zamiast kary, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 

trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

Na wszystkie osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane, które nie wykonały lub 

nienależycie wykonały obowiązek powiadamiania emitenta oraz KNF o każdej transakcji zawieranej na 

własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych emitenta lub do instrumentów pochodnych 

bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę 

pieniężną: (i) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2.072.800,00 PLN; (ii) w przypadku innych 

podmiotów – do wysokości 4.145.600,00 PLN. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 

osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa powyżej, zamiast 

powyższej kary KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub 

unikniętej straty. 

Ponadto, w przypadku stwierdzenia naruszenia szeregu przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie 

wskazanym w Ustawie o Obrocie KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania 

dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które 

mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na 

zastosowanie innych sankcji za naruszenie obowiązków. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie sporządzania i rozpowszechniania 

rekomendacji inwestycyjnych, dokonywania transakcji w czasie okresu zamkniętego wbrew zakazowi, 
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zawiadamiania o transakcjach przez osoby pełniące obowiązki zarządcze lub obowiązków związanych 

z listami osób mających dostęp do informacji poufnych KNF może w drodze decyzji zakazać osobie fizycznej, 

do której obowiązków należy zapewnienie przestrzegania przez tę osobę prawną lub tę jednostkę wyżej 

wymienionych przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie zawierania na rachunek własny lub na rachunek 

osoby trzeciej transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony, 

nieprzekraczający 5 lat. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia wymienionych wyżej przepisów Rozporządzenia MAR w zakresie 

przez osobę fizyczną, KNF może zakazać tej osobie fizycznej zawierania na rachunek własny lub na rachunek 

osoby trzeciej transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, dopuszczone do obrotu na rynku 

regulowanym lub wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, na czas określony, 

nieprzekraczający 5 lat. 

W przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki związane z listą osób mających 

dostęp do informacji poufnych KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 

4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego 

w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN. 

W przypadku naruszenia tych obowiązków KNF może nałożyć na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję 

członka zarządu emitenta, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. W przypadku gdy jest możliwe 

ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa 

powyżej, zamiast powyższej kary KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty 

osiągniętej korzyści lub unikniętej straty. 

W przypadku gdy emitent na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze udzielił zgody na dokonywanie 

transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem art. 7-9 

rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia 

niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na 

manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości 

publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach 

zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze 

podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz.Urz. UE L 88 z 05 kwietnia 2016 r., str. 1), KNF może 

nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN. 

Obowiązki związanie ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych wynikające z Ustawy o Ofercie 

Obowiązki notyfikacyjne dotyczące nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji spółki publicznej 

Zgodnie z Ustawą o Ofercie każdy kto: 

• osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w spółce publicznej; albo 

• posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby 

głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 

20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów. 

jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie KNF oraz tę spółkę, jednakże nie później niż 

w terminie czterech dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie jego udziału w ogólnej liczbie 

głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć, a w przypadku zmiany 

wynikającej z nabycia lub zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym lub 

w alternatywnym systemie obrotu. Nie później niż w terminie sześciu dni sesyjnych od dnia zawarcia 

transakcji. Dniami sesyjnymi są dni sesyjne określone przez spółkę prowadzącą rynek regulowany 

(w przypadku Spółki będzie to GPW), zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ogłoszone przez KNF 
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w drodze publikacji na stronie internetowej. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki publicznej powstaje również w przypadku: 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o co najmniej: 

(a) 2% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku 

oficjalnych notowań giełdowych, (b) 5% ogólnej liczby głosów – w spółce publicznej, której akcje są 

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym innym niż rynek oficjalnych notowań giełdowych lub 

wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu; 

• zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, o co 

najmniej 1% ogólnej liczby głosów. 

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim. 

Obowiązek dokonania zawiadomienia do KNF oraz spółki publicznej nie powstaje w przypadku, gdy po 

rozrachunku w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji zawartych na rynku regulowanym lub 

w alternatywnym systemie obrotu w tym samym dniu zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce 

publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu ogólnej liczby głosów, 

z którym wiąże się powstanie omówionych powyżej obowiązków. 

Spółka publiczna jest obowiązana do niezwłocznego przekazywania informacji otrzymanych od jej 

akcjonariusza w wykonaniu opisanych powyżej obowiązków równocześnie do publicznej wiadomości, KNF 

oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje tej spółki, lub podmiotowi 

organizującemu alternatywny system obrotu, w którym są notowane te akcje. 

Na każdego, kto nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa powyżej, KNF może (i) nałożyć 

karę pieniężną do wysokości 1.000.000,00 PLN w przypadku osób fizycznych oraz do wysokości 

5.000.000,00 PLN albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego przychodu wykazanego 

w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 5.000.000,00 PLN 

w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne; albo (ii) nałożyć karę pieniężną do wysokości dwukrotnej 

kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści 

osiągniętej lub straty unikniętej w wyniku naruszenia, o którym mowa powyżej, przez podmiot niedokonujący 

zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 – 69b Ustawy o Ofercie, lub dokonujący takiego zawiadomienia 

z naruszeniem warunków określonych w tych przepisach, zamiast sankcji wymienionych w punkcie 

(i) powyżej. 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności 

prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło m.in. z naruszeniem wskazanego 

powyżej obowiązku dokonania zawiadomienia. 

KNF może zwolnić spółkę publiczną z obowiązku przekazania informacji otrzymanych od jej akcjonariusza 

w wykonaniu opisanych powyżej obowiązków do publicznej wiadomości, jeżeli ujawnienie takich informacji 

mogłoby: 

• zaszkodzić interesowi publicznemu, lub 

• spowodować istotną szkodę dla interesów tej spółki, 

o ile brak odpowiedniej informacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd ogółu inwestorów w zakresie oceny 

papierów wartościowych. 

Wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej 

Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie 

Przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem 

przypadku opisanego w kolejnym akapicie, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na 
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sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, 

z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia 

wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki. 

W przypadku gdy przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia 

akcji (tj. uzyskania statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej 

posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej lub osobie prawnej będącej wobec niej 

podmiotem dominującym oraz nabycie lub objęcie akcji spółki publicznej przez podmiot bezpośrednio lub 

pośrednio zależny), objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach 

wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu 

spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, 

akcjonariusz lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany w terminie trzech miesięcy od 

przekroczenia 33% ogólnej liczby głosów do: 

• ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie 

powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów; albo 

• zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów; 

chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył akcje, w ogólnej liczbie 

głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów, odpowiednio w wyniku 

podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego akcji. 

Jeżeli przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek ogłoszenia 

wezwania będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów 

uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło 

zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie 

Przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić, z zastrzeżeniem 

poniższego akapitu, wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 

wszystkich pozostałych akcji tej spółki. 

W przypadku gdy przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku pośredniego nabycia 

akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do 

spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, 

wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz 

lub podmiot, który pośrednio nabył akcje, jest obowiązany w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 

66% ogólnej liczby głosów do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich 

pozostałych akcji tej spółki, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza lub podmiotu, który pośrednio nabył 

akcje, w ogólnej liczbie głosów ulegnie zmniejszeniu do nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów, 

odpowiednio w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia 

uprzywilejowania jego akcji. 

Akcjonariusz, który w okresie sześciu miesięcy po przeprowadzeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 

lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki publicznej nabył po cenie wyższej niż cena określona w tym 

wezwaniu kolejne akcje tej spółki w inny sposób niż w ramach wezwań lub w wyniku przymusowego wykupu 

akcji na żądanie akcjonariusza mniejszościowego, jest obowiązany w terminie miesiąca od tego nabycia do 

zapłacenia różnicy ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od 

których akcje zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich 

akcji spółki publicznej, które zostały nabyte od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot 

obowiązany do ogłoszenia i ta osoba postanowiły o obniżeniu ceny akcji. 

Jeżeli przekroczenie 66% ogólnej liczby głosów nastąpiło w wyniku dziedziczenia, obowiązek ogłoszenia 

wezwania będzie miał zastosowanie w przypadku, gdy po takim nabyciu akcji udział w ogólnej liczbie głosów 
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uległ dalszemu zwiększeniu. Termin wykonania tego obowiązku liczy się od dnia, w którym nastąpiło 

zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów. 

Wyjątki od obowiązku ogłoszenia wezwania 

Obowiązek ogłoszenia wezwania na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie nie powstaje w przypadku nabywania 

akcji od Skarbu Państwa: (i) w wyniku pierwszej oferty publicznej; (ii) w okresie trzech lat od dnia 

zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej. 

Obowiązek ogłoszenia wezwania na podstawie art. 73-74 Ustawy o Ofercie nie powstaje w przypadku 

nabywania akcji: 

• spółki, której akcje wprowadzane są wyłącznie do alternatywnego systemu obrotu albo nie są 

przedmiotem obrotu zorganizowanego; 

• od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej; 

• w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego oraz w postępowaniu egzekucyjnym; 

• zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty 

na warunkach określonych w Ustawie o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych; 

• obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych ustaw do 

korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu zastawu; 

• w drodze dziedziczenia, z wyłączeniem przypadków omówionych w punktach powyżej „Wezwanie 

na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie” oraz „Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie”, gdzie 

mimo nabycia akcji w drodze dziedziczenia powstaje obowiązek ogłoszenia wezwania; 

• w przymusowej restrukturyzacji. 

Zasady ogłaszania wezwań 

W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji w przypadku 

wezwania, o którym mowa w art. 73 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane wyłącznie: 

(a) zdematerializowane: (i) akcje innej spółki, (ii) kwity depozytowe, (iii) listy zastawne albo (b) obligacje 

emitowane przez Skarb Państwa. W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na 

zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 Ustawy o Ofercie, mogą być nabywane 

wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe 

dające prawo głosu w spółce. W przypadku gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje 

spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi 

na to wezwanie po cenie ustalonej zgodnie ze szczegółowymi regulacjami Ustawy o Ofercie, które zostały 

opisane poniżej. 

Ogłoszenie wezwania następuje po ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości co najmniej 100% wartości 

akcji, które mają być przedmiotem wezwania. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane 

zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego 

udzieleniu. 

Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na czternaście dni roboczych 

przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego 

ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje. Podmiot ten 

załącza do zawiadomienia treść wezwania. 

Odstąpienie od ogłoszonego wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił 

wezwanie dotyczące tych samych akcji spółki publicznej. Odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie 

pozostałe akcje spółki na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny 

podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu. 

Po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania KNF może, najpóźniej na trzy dni robocze 

przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zgłosić żądanie wprowadzenia niezbędnych zmian lub 



RYNEK KAPITAŁOWY W POLSCE ORAZ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NABYWANIEM I 

ZBYWANIEM AKCJI 

 

Prospekt Vortex Energy S.A. 249 

uzupełnień w treści wezwania albo przekazania wyjaśnień dotyczących jego treści, w terminie określonym 

w żądaniu, nie krótszym niż dwa dni. Żądanie, o którym mowa powyżej, doręczone podmiotowi 

prowadzącemu działalność maklerską, pośredniczącemu w ogłoszeniu i przeprowadzeniu wezwania, uważa 

się za doręczone podmiotowi obowiązanemu do ogłoszenia wezwania. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 

w wezwaniu ulega wstrzymaniu do czasu dokonania czynności wskazanych w żądaniu KNF przez podmiot 

obowiązany do ogłoszenia wezwania. 

W okresie między zawiadomieniem KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany a zakończeniem 

wezwania, podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego 

dominujące, lub podmioty, z którymi łączy go pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te 

podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej 

polityki wobec spółki, mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania 

i w sposób w nim określony, nie mogą zbywać akcji spółki, której dotyczy wezwanie, ani zawierać umów, 

z których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania, jak również nie 

mogą nabywać pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie. 

Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd spółki publicznej, której 

akcji wezwanie dotyczy, przekazują informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, odpowiednio 

przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej 

organizacji – bezpośrednio pracownikom. 

Zarząd spółki publicznej, której akcje objęte są wezwaniem, o którym mowa w art. 73 lub art. 74 Ustawy 

o Ofercie, jest obowiązany, nie później niż na dwa dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania 

zapisów, przekazać KNF oraz do publicznej wiadomości stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania wraz 

z podaniem podstaw tego stanowiska. Stanowisko zarządu spółki przedstawiane jest równocześnie 

przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w przypadku braku takiej 

organizacji – bezpośrednio pracownikom. 

Po zakończeniu wezwania, podmiot, który ogłosił wezwanie, jest obowiązany zawiadomić, w trybie 

omówionym w punkcie Obowiązki notyfikacyjne dotyczące nabywania i zbywania znacznych pakietów akcji 

spółki publicznej powyżej, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie 

głosów osiągniętym w wyniku wezwania. 

Cena akcji proponowana w wezwaniu 

Cena akcji proponowana w wezwaniu, w przypadku gdy którekolwiek z akcji spółki są przedmiotem obrotu 

na rynku regulowanym, nie może być niższa od: (i) średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy 

poprzedzających ogłoszenie wezwania, w czasie których dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku 

głównym, albo (ii) średniej ceny rynkowej z krótszego okresu – jeżeli obrót akcjami spółki był dokonywany 

na rynku głównym przez okres krótszy niż określony powyżej. 

W przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zgodnie ze wskazanymi powyżej regułami albo w przypadku 

spółki, w stosunku do której otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe – cena 

proponowana w wezwaniu nie może być niższa od ich wartości godziwej. 

Cena akcji proponowana w wezwaniach nie może być również niższa od: (i) najwyższej ceny, jaką za akcje 

będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia, podmioty od niego zależne lub 

wobec niego dominujące, lub podmioty, z którymi łączy go pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, zapłaciły w okresie dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem 

wezwania, albo (ii) najwyższej wartości rzeczy lub praw, które podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania 

lub podmioty, o których mowa powyżej, wydały w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania, w okresie 

dwunastu miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. 

Cena akcji proponowana w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych 
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akcji spółki publicznej ogłaszanym na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie nie może być również niższa od 

średniej ceny rynkowej z okresu trzech miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym poprzedzających 

ogłoszenie wezwania. 

Cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny ustalonej zgodnie z powyższymi zasadami 

w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki, które będą nabyte w wezwaniu 

od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania i ta 

osoba tak postanowiły. 

W przypadku gdy średnia cena rynkowa akcji objętych wezwaniem, ustalona zgodnie z zasadami omówionymi 

w niniejszym punkcie, znacznie odbiega od wartości godziwej tych akcji z powodu: 

• przyznania akcjonariuszom prawa poboru, prawa do dywidendy, prawa do nabycia akcji spółki 

przejmującej w związku z podziałem spółki publicznej przez wydzielenie lub innych praw 

majątkowych związanych z posiadaniem akcji spółki publicznej; 

• znacznego pogorszenia sytuacji finansowej lub majątkowej spółki na skutek zdarzeń lub okoliczności, 

których spółka nie mogła przewidzieć lub im zapobiec; 

• zagrożenia spółki trwałą niewypłacalnością. 

Podmiot ogłaszający wezwanie może zwrócić się do KNF z wnioskiem o udzielenie zgody na zaproponowanie 

w wezwaniu ceny niespełniającej kryteriów, o których mowa powyżej. KNF może udzielić takiej zgody, o ile 

proponowana cena nie jest niższa od wartości godziwej tych akcji, a ogłoszenie takiego wezwania nie naruszy 

uzasadnionego interesu akcjonariuszy, jak również może w decyzji określić termin, w ciągu którego powinno 

nastąpić ogłoszenie wezwania po cenie wskazanej w decyzji. KNF podaje do publicznej wiadomości treść 

decyzji w sprawie wniosku o udzielenie zgody na zaproponowanie w wezwaniu ceny niespełniającej 

kryteriów, o których mowa powyżej, wraz z jej uzasadnieniem. W przypadku udzielenia przez KNF zgody 

cena proponowana w wezwaniu może być niższa od ceny określonej w decyzji KNF udzielającej zgody, 

w odniesieniu do akcji stanowiących co najmniej 5% wszystkich akcji spółki publicznej, które będą nabyte 

w wezwaniu od oznaczonej osoby zgłaszającej się na wezwanie, jeżeli podmiot obowiązany do ogłoszenia 

wezwania i ta osoba tak postanowiły. 

Za cenę proponowaną w wezwaniu na zamianę akcji uważa się wartość zdematerializowanych akcji innej 

spółki, których własność zostanie przeniesiona w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania. Wartość 

tych akcji ustala się w przypadku akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym: (i) według 

średniej ceny rynkowej z okresu sześciu miesięcy obrotu tymi akcjami na rynku regulowanym 

poprzedzających ogłoszenie wezwania, albo (ii) według średniej ceny z krótszego okresu – jeżeli obrót 

akcjami był dokonywany na rynku regulowanym przez okres krótszy niż określony w literze (i). W przypadku 

gdy nie jest możliwe ustalenie wartości akcji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym – według ich wartości 

godziwej. 

Za średnią cenę rynkową, o której mowa w opisanych powyżej regulacjach, uważa się cenę będącą średnią 

arytmetyczną ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. 

Sankcje z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie 

Akcjonariusz obowiązany do wykonania obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 i 3 Ustawy o Ofercie (zob. 

punkt Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie powyżej) lub art. 74 ust. 2 i 5 Ustawy o Ofercie (zob. 

punkt Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie powyżej) nie może do dnia ich wykonania 

bezpośrednio lub pośrednio nabywać lub obejmować akcji spółki publicznej, w której przekroczył określony 

w tych przepisach próg ogólnej liczby głosów. 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności 

prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków 

określonych w art. 69 Ustawy o Ofercie. 
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Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu ze wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie 

progu ogólnej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 

(zob. punkt Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie powyżej) lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

(zob. punkt Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie powyżej). Zakaz wykonywania prawa głosu, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych 

przez podmioty zależne od akcjonariusza lub podmiotu, który nabył akcje z naruszeniem obowiązków 

określonych w art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie. 

Akcjonariusz, który przekroczył próg ogólnej liczby głosów, w przypadku, o którym mowa odpowiednio 

w art. 73 ust. 2 lub 3 (zob. punkt Wezwanie na podstawie art. 73 Ustawy o Ofercie powyżej) albo art. 74 ust. 

2 lub 5 (zob. punkt Wezwanie na podstawie art. 74 Ustawy o Ofercie powyżej) Ustawy o Ofercie, nie może 

wykonywać prawa głosu ze wszystkich akcji spółki publicznej, chyba że wykona w terminie obowiązki 

określone w tych przepisach. Zakaz wykonywania prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 

dotyczy także wszystkich akcji spółki publicznej posiadanych przez podmioty zależne od akcjonariusza lub 

podmiotu, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 73 ust. 2 lub 3 albo art. 74 ust. 2 lub 5 Ustawy 

o Ofercie. 

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie 

ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie (zob. punkt Cena akcji proponowana w wezwaniu powyżej). 

Podmiot, który nabył lub objął akcje spółki publicznej z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 77 ust. 4 

pkt 3 Ustawy o Ofercie (zakaz nabywania pośrednio akcji spółki publicznej, której dotyczy wezwanie, przez 

podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz podmioty, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1 Ustawy 

o Ofercie, w okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania a zakończeniem 

wezwania), oraz podmioty od niego zależne nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji. Zakaz, o którym 

mowa w zdaniu poprzedzającym, znajduje zastosowanie również do podmiotu, który nabył lub objął akcje 

z naruszeniem zakazu, o którym mowa w pierwszym akapicie niniejszego podpunktu, jak również podmiotów, 

które zgodnie z art. 77 ust. 4 pkt 1 Ustawy o Ofercie w okresie między dokonaniem zawiadomienia o zamiarze 

ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, 

jedynie w ramach tego wezwania i w sposób w nim określony. 

Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazom, o których mowa w akapitach 

poprzedzających, oraz prawo głosu podmiotu, o którym mowa w czwartym akapicie niniejszego podpunktu, 

nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, 

z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. Ponadto na każdego, kto: (i) przekracza określony próg ogólnej 

liczby głosów bez zachowania warunków, o których mowa w art. 73-74 Ustawy o Ofercie; (ii) nie zachowuje 

warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie; (iii) nie ogłasza wezwania lub nie 

przeprowadza w terminie wezwania – w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 9 Ustawy o Ofercie; 

(iv) nie ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie wykonuje w terminie 

obowiązku zbycia akcji w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 2 lub 3 Ustawy o Ofercie; (v) nie 

ogłasza wezwania lub nie przeprowadza w terminie wezwania w przypadkach, o których mowa w art. 74 ust. 

2 lub 5 Ustawy o Ofercie; (vi) nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji w przypadku określonym 

w art. 74 ust. 3 Ustawy o Ofercie; (vii) w wezwaniu, o którym mowa w art. 73-74 lub art. 91 ust. 6 Ustawy 

o Ofercie, proponuje cenę niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie; (viii) bezpośrednio lub 

pośrednio nabywa lub obejmuje akcje z naruszeniem art. 77 ust. 4 pkt 1 lub 3 albo art. 88a Ustawy o Ofercie, 

KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.000.000,00 PLN. 

Szczególne przypadki dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych 

Obowiązki dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych opisane w niniejszym rozdziale 

spoczywają: 

a) również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów 

w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami 
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spółki publicznej; 

b) na funduszu inwestycyjnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek 

publicznych następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: (i) inne fundusze inwestycyjne 

zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, (ii) inne fundusze inwestycyjne lub 

alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zarządzane przez ten sam podmiot; 

c) alternatywnej spółce inwestycyjnej – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego 

progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez: inne alternatywne spółki inwestycyjne zarządzane przez tego samego zarządzającego 

ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, inne alternatywne fundusze inwestycyjne 

utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 

d) na funduszu emerytalnym – również w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 

łącznie przez inne fundusze emerytalne zarządzane przez to samo towarzystwo emerytalne; 

e) również na podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 

liczby głosów określonego w przepisach dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych 

następuje w związku z posiadaniem akcji: (i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie 

lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności 

polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek 

dającego zlecenie, (ii) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, 

w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami 

Ustawy o Obrocie oraz Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących 

w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, 

może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu, (iii) przez 

osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia 

do wykonywania prawa głosu; 

f) również na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu 

został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten 

nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 

g) również łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 

zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów 

podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 

h) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, posiadając 

akcje spółki publicznej w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 

ogólnej liczby głosów określonego w przepisach Ustawy o Ofercie; 

i) również na pełnomocniku niebędącym firmą inwestycyjną, upoważnionym do dokonywania na 

rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych. 

W przypadkach, o których mowa w punktach g) i h) powyżej, obowiązki określone w przepisach Ustawy 

o Ofercie dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych mogą być wykonywane przez jedną ze stron 

porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. 

Ponadto obowiązki dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych powstają również w przypadku 

zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej w związku z rozwiązaniem porozumienia, 

o którym mowa w punkcie h) powyżej, a także w związku ze zmniejszeniem udziału strony tego porozumienia 

w ogólnej liczbie głosów. 

Obowiązki określone w przepisach Ustawy o Ofercie dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych 

powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi 
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lub zarejestrowanymi w podmiocie, który może nimi rozporządzać według własnego uznania. 

Istnienie porozumienia dotyczącego nabywania przez podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego 

głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, domniemywa się 

w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: (i) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo 

oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, 

opieki i kurateli; (ii) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; (iii) jednostki powiązane 

w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości. 

Do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach Ustawy o Ofercie 

dotyczących znacznych pakietów akcji spółek publicznych: (i) po stronie podmiotu dominującego – wlicza się 

liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; (ii) po stronie pełnomocnika, który w ramach 

reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu 

z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu 

głosowania – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem; (iii) wlicza się liczbę głosów ze 

wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy 

statutu, umowy lub przepisu prawa oraz (iv) po stronie pełnomocnika, o którym mowa w pkt. h) powyżej, 

wlicza się liczbę głosów posiadanych przez mocodawcę wynikających z akcji zapisanych na rachunkach 

papierów wartościowych, w zakresie których pełnomocnik ma umocowanie. Powyższego przepisu nie stosuje 

się do Skarbu Państwa i podmiotów od niego zależnych, pod warunkiem że: (i) podmioty wykonujące 

uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa oraz podmioty od niego zależne wykonują 

przysługujące im prawa głosu niezależnie od siebie; oraz (ii) osoby decydujące o sposobie wykonywania 

prawa głosu przez podmioty zależne od Skarbu Państwa działają niezależnie. 

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub 

przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem instrumentów 

finansowych, które: (i) po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich 

posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez emitenta, lub 

(ii) odnoszą się do akcji emitenta w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do 

skutków instrumentów finansowych określonych w pkt 1, niezależnie od tego, czy instrumenty te są 

wykonywane przez rozliczenie pieniężne. W przypadku instrumentów finansowych wskazanych powyżej 

liczba głosów posiadanych w spółce publicznej odpowiada liczbie głosów wynikających z akcji, do których 

nabycia uprawniony lub zobowiązany jest posiadacz tych instrumentów finansowych. 

Przymusowy wykup akcji na żądanie akcjonariusza większościowego 

Akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub 

wobec niego dominującymi oraz podmiotami, z którymi łączy go pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 

nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub 

prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce, 

przysługuje, w terminie trzech miesięcy od osiągnięcia lub przekroczenia tego progu, prawo żądania od 

pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji. 

Cenę akcji podlegających przymusowemu wykupowi ustala się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

Ustawy o Ofercie dotyczących ustalania ceny w wezwaniu (art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie) z zastrzeżeniem, 

że jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło w wyniku 

wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki ogłoszonego zgodnie z art. 74 Ustawy 

o Ofercie, cena takiego przymusowego wykupu nie może być niższa od ceny zaproponowanej w tym 

wezwaniu. 

Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody akcjonariusza, do którego skierowane 

jest żądanie wykupu. 

Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowieniu 
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zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem 

przymusowego wykupu. Ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku 

lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. 

Przymusowy wykup jest ogłaszany i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność 

maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest obowiązany – nie później niż na czternaście dni 

roboczych przed rozpoczęciem przymusowego wykupu – do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego 

ogłoszenia KNF oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są dane akcje, a jeżeli akcje 

spółki notowane są na kilku rynkach regulowanych – wszystkich tych spółek. Podmiot ten załącza do 

zawiadomienia informacje na temat przymusowego wykupu. 

Niedopuszczalne jest odstąpienie od ogłoszonego przymusowego wykupu. 

Przymusowy odkup akcji na żądanie akcjonariusza mniejszościowego 

Akcjonariusz spółki publicznej może zażądać wykupienia posiadanych przez niego akcji przez innego 

akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce. Żądanie składa się na 

piśmie w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie tego progu przez 

innego akcjonariusza. 

W przypadku gdy informacja o osiągnięciu lub przekroczeniu progu 95% ogólnej liczby głosów nie została 

przekazana do publicznej wiadomości w trybie określonym przepisami Ustawy o Ofercie, termin na złożenie 

żądania biegnie od dnia, w którym akcjonariusz spółki publicznej, który może żądać wykupienia posiadanych 

przez niego akcji, dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o osiągnięciu 

lub przekroczeniu tego progu przez innego akcjonariusza. 

Żądaniu, o którym mowa powyżej, obowiązani są zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub 

przekroczył 95% ogólnej liczby głosów, jak również podmioty wobec niego zależne i dominujące, w terminie 

30 dni od dnia jego zgłoszenia. Obowiązek nabycia akcji od akcjonariusza spoczywa również solidarnie na 

każdej ze stron pisemnego lub ustnego porozumienia dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki 

publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, 

o ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, co 

najmniej 95% ogólnej liczby głosów. 

Akcjonariusz żądający wykupienia akcji na powyższych zasadach uprawniony jest do otrzymania ceny nie 

niższej niż określona zgodnie z przepisami art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie dotyczącymi ustalania ceny akcji 

w wezwaniu, z zastrzeżeniem, że jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie progu 95% ogólnej liczby głosów 

nastąpiło w wyniku wezwania na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji spółki ogłoszonego 

zgodnie z art. 74 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz żądający wykupienia akcji jest uprawniony do otrzymania 

ceny nie niższej niż zaproponowana w tym wezwaniu. 

Przymusowy odkup akcji w przypadku wykluczenia akcji z obrotu 

Jeżeli akcje spółki zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym z uwagi na nałożenie przez KNF 

sankcji administracyjnych na (i) emitenta; (ii) oferującego; lub (iii) podmiot wnioskujący o dopuszczenie 

papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym bez zgody ich emitenta, na podstawie art. 96 ust. 

1, 1e, 1i, art. 96c ust. 1 Ustawy o Ofercie albo na podstawie art. 20 ust. 3, 4b, 4c lub 7d Ustawy o Obrocie, 

akcjonariusz tej spółki posiadający bezpośrednio, pośrednio lub w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 

ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, mniej niż 5% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej na dzień odpowiednio 

(i) wszczęcia postępowania zakończonego wydaniem przez KNF decyzji o wykluczeniu; lub (ii) wszczęcia 

postępowania w sprawie żądania, o którym mowa w art. 20 ust. 3, 4c lub 7d Ustawy o Obrocie; (iii) podjęcia 

przez GPW decyzji o wykluczeniu akcji z obrotu na rynku regulowanym, może żądać odkupu posiadanych 

przez niego na ten dzień akcji, które zostały wykluczone z obrotu na rynku regulowanym. Taki akcjonariusz 

powinien złożyć spółce pisemne żądanie odkupu akcji w terminie trzech miesięcy od dnia wykluczenia akcji 

spółki z obrotu na rynku regulowanym. W przypadku złożenia skargi do sądu administracyjnego na decyzję, 
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w której KNF wykluczyła lub żądała wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym, termin odkupu 

biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku oddalającego skargę. 

W takim przypadku spółka dokonuje odkupu wszystkich akcji na rachunek własny lub na rachunek 

akcjonariuszy pozostających w spółce, w jednym terminie po trzech miesiącach od dnia upływu terminu, 

o którym mowa powyżej. W przypadku braku środków na zaspokojenie wszystkich roszczeń odkup następuje 

na zasadzie proporcjonalności. Cena odkupu akcji nie może być niższa od ceny określonej zgodnie z art. 79 

ust. 1-3 Ustawy o Ofercie na dzień wykluczenia akcji z obrotu na rynku regulowanym. 

Odkupione akcje ulegają umorzeniu. Umorzenia dokonuje zarząd emitenta bez zwoływania walnego 

zgromadzenia. Przepis art. 359 § 7 KSH stosuje się odpowiednio. 

Członek zarządu lub rady nadzorczej spółki nie może żądać odkupu akcji w związku z ich wykluczeniem 

z obrotu. 

Akcjonariusz nie może żądać odkupu akcji w przypadku ogłoszenia upadłości spółki lub wydania postanowienia 

o oddaleniu wniosku o ogłoszenie jej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza albo wystarcza 

jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Obowiązki notyfikacyjne wynikające z KSH oraz regulacji antymonopolowych 

Obowiązki notyfikacyjne w przypadku powstania stosunku dominacji wynikające z KSH 

Akcjonariusz spółki posiadający wobec niej przymiot spółki dominującej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH 

ma obowiązek zawiadomić tę spółkę zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od 

dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji spółki dominującej 

reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. Uchwała walnego zgromadzenia 

powzięta z naruszeniem przepisów KSH dotyczących obowiązku notyfikacji o powstaniu stosunku dominacji 

jest nieważna, chyba że spełnia wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów 

nieważnych. 

Spółką dominującą w rozumieniu przepisów KSH jest spółka, która: (i) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio 

większością głosów na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej 

spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub (ii) jest 

uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki 

zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami; lub (iii) jest uprawniona do powoływania lub 

odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na 

podstawie porozumień z innymi osobami; lub (iv) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę 

członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej); (v) dysponuje bezpośrednio lub pośrednio 

większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na 

podstawie porozumień z innymi osobami; lub (vi) wywiera decydujący wpływ na działalność spółki 

kapitałowej zależnej, w szczególności na podstawie umów o zarządzanie spółką lub umów o przekazywanie 

zysku przez spółkę. 

Akcjonariusz spółki, członek zarządu albo rady nadzorczej może żądać, aby spółka handlowa, która jest 

akcjonariuszem spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec 

określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem spółki. Uprawniony 

akcjonariusz może żądać ponadto ujawnienia liczby akcji lub głosów, jakie spółka handlowa, do której 

skierowano pytanie, posiada w spółce, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień 

z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie. 

Odpowiedzi na pytania należy udzielić uprawnionemu akcjonariuszowi oraz spółce w terminie dziesięciu dni 

od dnia otrzymania żądania. Jeżeli żądanie udzielenia odpowiedzi doszło do adresata później niż na dwa 

tygodnie przed dniem, na który zwołano walne zgromadzenie, bieg terminu do jej udzielenia rozpoczyna się 

w dniu następującym po dniu, w którym zakończyło się to walne zgromadzenie. Od dnia rozpoczęcia biegu 

terminu udzielenia odpowiedzi do dnia jej udzielenia zobowiązana do odpowiedzi spółka nie może 

wykonywać praw z posiadanych przez nią akcji. 
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Przepisy opisane powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie również w przypadku ustania stosunku 

zależności. W takim wypadku na spółce, która przestała być spółką dominującą w odniesieniu do spółki, ciąży 

obowiązek powiadomienia o ustaniu stosunku dominacji. 

Obowiązki notyfikacyjne wynikające z regulacji antymonopolowych 

Regulacje UE 

Koncentracja z udziałem przedsiębiorców działających w Polsce może podlegać również przepisom unijnym. 

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji znajduje zastosowanie do tzw. koncentracji o wymiarze unijnym. 

Koncentracja ma „wymiar unijny”, jeżeli: 

• łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 

5.000.000.000,00 EUR; oraz 

• łączny obrót przypadający na Unię Europejską, każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw, wynosi więcej niż 250.000.000,00 EUR, 

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

Mimo niespełnienia powyższych przesłanek koncentracja ma wymiar unijny również w przypadku, gdy 

łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

• łączny światowy obrót wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi więcej niż 

2.500.000.000,00 EUR; 

• w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich łączny obrót wszystkich zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR; 

• w każdym z co najmniej trzech Państw Członkowskich ujętych dla celów wskazanych w punkcie 

poprzedzającym łączny obrót każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych przedsiębiorstw wynosi 

więcej niż 25.000.000,00 EUR; oraz 

• łączny obrót przypadający na Unię Europejską każdego z co najmniej dwóch zainteresowanych 

przedsiębiorstw wynosi więcej niż 100.000.000,00 EUR, 

chyba że każde z zainteresowanych przedsiębiorstw uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów 

przypadających na Unię Europejską w jednym i tym samym Państwie Członkowskim. 

Koncentracja podlegająca Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji występuje w przypadku, gdy powstaje 

trwała zmiana kontroli wynikająca z: 

• łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw; 

lub 

• przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo 

przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścią 

jednego lub więcej innych przedsiębiorstw, czy to w drodze zakupu papierów wartościowych lub 

aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób. 

Koncentrację w rozumieniu Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji stanowi także utworzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego, 

w przypadku, w którym wspólne przedsiębiorstwo pozostawać będzie pod wspólną kontrolą co najmniej 

dwóch wspólników. Koncentracje o wymiarze unijnym, określone w Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji 

zgłasza się KE przed ich wykonaniem i po zawarciu umowy, ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia lub 

nabyciu kontrolnego pakietu akcji, przy czym w określonych przypadkach koncentracje mogą być także 

zgłaszane na wcześniejszym etapie. Dokonanie koncentracji powinno być zawieszone do czasu podjęcia przez 

Komisję Europejską ostatecznej decyzji lub upływu terminu przewidzianego na wydanie decyzji. Jeżeli 

zgłoszona koncentracja nie przeszkodzi znacząco skutecznej konkurencji na wspólnym rynku lub znacznej 

jego części, w szczególności w wyniku utworzenia lub umocnienia pozycji dominującej, KE uznaje taką 
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koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem. 

Co do zasady, koncentracje objęte Rozporządzeniem w Sprawie Koncentracji nie podlegają zgłoszeniu do 

organu antymonopolowego Państwa Członkowskiego. 

Komisja Europejska w formie decyzji może m.in. nałożyć na przedsiębiorstwo grzywnę w wysokości nie 

większej niż 10% obrotu zainteresowanego przedsiębiorstwa, jeśli przedsiębiorstwo to, umyślnie lub 

nieumyślnie nie zgłasza koncentracji przed jej dokonaniem lub dokonuje koncentracji z naruszeniem 

określonych przepisów Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji. W przypadku gdy Komisja Europejska 

stwierdzi, że koncentracja została już dokonana i że została ona uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem 

lub że została ona dokonana z naruszeniem określonych w załączonych do decyzji warunków, Komisja 

Europejska może: 

• wymagać od zainteresowanych przedsiębiorstw rozwiązania koncentracji, szczególnie poprzez 

rozwiązanie łączenia lub zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów, w celu 

przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji; w przypadku gdy nie jest możliwe poprzez 

rozwiązanie koncentracji przywrócenie stanu, jaki miał miejsce przed dokonaniem koncentracji, 

Komisja Europejska może przedsięwziąć wszelkie inne środki konieczne do przywrócenia takiego 

stanu w jak największym stopniu; 

• nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż 

zainteresowane przedsiębiorstwa rozwiążą ją lub podejmą inne środki dla przywrócenia 

wcześniejszego stanu zgodnie z jej decyzją. 

Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów 

Zamiar koncentracji przedsiębiorców podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK, jeżeli: 

• łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 

poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 1.000.000.000,00 EUR; lub 

• łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji 

w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekroczył równowartość 50.000.000,00 EUR. 

Obrót, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, oblicza się zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie 

o Ochronie Konkurencji i Konsumentów i rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. 

Prezes UOKiK, w drodze decyzji, wydaje zgodę na koncentrację, w wyniku której konkurencja na rynku nie 

zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. 

Przepisy Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów stosuje się nie tylko do przedsiębiorców, 

w rozumieniu przepisów Prawa Przedsiębiorców, lecz również, między innymi, do osób fizycznych 

posiadających kontrolę w rozumieniu tej ustawy nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby taka osoba 

fizyczna nie prowadziła działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów Prawa Przedsiębiorców, o ile 

podejmuje ona dalsze działania podlegające kontroli koncentracji zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie 

Konkurencji i Konsumentów. 

Obowiązek zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji znajdzie zastosowanie w przypadku zamiaru: 

(i) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, (ii) przejęcia przez nabycie lub objęcie akcji 

bądź innych papierów wartościowych całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób, bezpośredniej 

lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 

(iii) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorstwa, (iv) nabycia przez przedsiębiorcę części 

mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie 

w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000,00 EUR. 

Przez przejęcie kontroli rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez 

przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych 
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lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na określonego przedsiębiorcę lub 

przedsiębiorców. 

Zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu, jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie 

kontroli, oraz jego spółek zależnych, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym 

z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000,00 EUR. Ponadto, nie podlega 

zgłoszeniu zamiar koncentracji: 

• jeżeli obrót żadnego z dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców podlegających połączeniu 

lub przedsiębiorców, którzy chcą utworzyć wspólnego przedsiębiorcę, nie przekroczył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10.000.000,00 EUR; 

• polegającej na przejęciu kontroli nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy 

kapitałowej oraz jednocześnie nabyciu części mienia przedsiębiorcy lub przedsiębiorców należących 

do tej grupy kapitałowej – jeżeli obrót przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, nad którymi ma nastąpić 

przejęcie kontroli, i obrót realizowany przez nabywane części mienia nie przekroczył łącznie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie 

równowartości 10.000.000,00 EUR; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich 

odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny 

lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców pod warunkiem, że odsprzedaż ta 

nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia oraz że: (i) instytucja ta nie wykonuje praw 

z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy lub (ii) wykonuje te prawa wyłącznie w celu 

przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji; 

• polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia 

wierzytelności pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem prawa 

do ich sprzedaży; 

• następującej w toku postępowania upadłościowego z wyłączeniem, gdy zamierzający przejąć kontrolę 

lub nabywający część mienia jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą 

konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego lub którego część mienia jest nabywana; 

• przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, która podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od 

dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji o wyrażeniu zgody na dokonanie 

koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać wydana. Czynność prawna będąca 

podstawą koncentracji może być dokonana pod warunkiem wydania przez Prezesa UOKiK decyzji w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie koncentracji lub upływu ustawowych terminów na jej wydanie. Realizacja 

publicznej oferty kupna lub zamiany akcji zgłoszona Prezesowi UOKiK nie stanowi naruszenia ustawowego 

obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji do czasu wydania przez Prezesa UOKiK decyzji 

o wyrażeniu zgody na dokonanie koncentracji lub upływu terminu, w jakim taka decyzja powinna zostać 

wydana, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie 

w celu utrzymania pełnej wartości swej inwestycji kapitałowej lub dla zapobieżenia poważnej szkodzie, jaka 

może powstać u przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. 

Prezes UOKiK może m.in. nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości nie 

większej niż 10% obrotu, osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeśli 

przedsiębiorca ten dokonał choćby nieumyślnie koncentracji bez uzyskania zgody Prezesa UOKiK. Prezes 

UOKiK może również nałożyć karę pieniężną na osobę zarządzającą w wysokości do 50-krotności 

przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoba ta (umyślnie albo nieumyślnie) nie zgłosiła zamiaru koncentracji. 

Ponadto w przypadku niezgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru koncentracji, w przypadku niewykonania 

decyzji o zakazie koncentracji bądź oparcia decyzji na nierzetelnych informacjach, za które są odpowiedzialni 

przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, lub jeżeli przedsiębiorcy nie spełniają warunków zgody na 
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dokonanie koncentracji, Prezes UOKiK może uchylić decyzję (jeśli została wydana), a w przypadkach gdy 

koncentracja została już dokonana, a przywrócenie konkurencji na rynku nie jest możliwe w inny sposób, 

Prezes UOKiK może w drodze decyzji określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, 

nakazać w szczególności: 

• podział połączonego przedsiębiorcy na warunkach określonych w decyzji; 

• zbycie całości lub części majątku przedsiębiorcy; 

• zbycie udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami lub 

rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. 

Prezes UOKiK może ponadto wystąpić do sądu o stwierdzenie nieważności umowy lub podjęcie innych 

środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. 
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OPODATKOWANIE 

Podane niżej informacje są oparte na stanie prawnym obowiązującym na Datę Prospektu oraz mają charakter 

ogólny i nie stanowią pełnej i wiążącej analizy skutków związanych z nabyciem, posiadaniem, zbyciem lub 

wykonywaniem praw z akcji przez inwestorów na gruncie polskiego prawa podatkowego. Zaleca się 

skorzystanie z usług profesjonalnych doradców w celu ustalenia konsekwencji podatkowych, które mogą 

wystąpić w odniesieniu do danego stanu faktycznego. Przepisy prawa podatkowego państwa inwestora oraz 

przepisy prawa podatkowego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, tj. państwa założenia Emitenta, 

mogą mieć wpływ na opodatkowanie dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu papierów wartościowych. 

Zakres zastosowania ustaw normujących opodatkowanie podatkiem dochodowym 

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych normuje opodatkowanie podatkiem dochodowym 

dochodów osób prawnych oraz spółek kapitałowych w organizacji. Przepisy ustawy mają zastosowanie 

również wobec jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw 

w spadku i spółek niemających osobowości prawnej, a także do: 

• spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

• spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży: 

− przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach 

podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób 

fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących 

podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, lub 

− aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian 

w składzie podatników – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę 

spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego 

dochody z takiej spółki; 

• spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli 

zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne 

i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich 

osiągania. 

Podatnicy, mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi 

podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Podatnicy, którzy nie mają 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od 

dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych normuje opodatkowanie podatkiem dochodowym 

dochodów osób fizycznych oraz daninę solidarnościową. Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów 

(przychodów) niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). 

Osoby fizyczne, które nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają 

obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).  
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Ogólne zasady opodatkowania dochodów z tytułu odpłatnego zbycia akcji dopuszczonych do 

publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Przychody ze zbycia akcji, w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia, a także z papierów 

wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych, w tym także ich zbycia, uważa się za przychody 

z zysków kapitałowych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę 

dochodów: osiągniętego z zysków kapitałowych oraz osiągniętego z innych źródeł przychodów. Generalnie 

ujmując, dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła 

przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w danym roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania 

przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica stanowi stratę ze źródła przychodów. Z założenia, 

przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona 

w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych odbiega 

w znacznym stopniu od wartości rynkowej tych rzeczy, praw lub usług, organ podatkowy określa ten przychód 

w wysokości wartości rynkowej. Za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w danym 

roku podatkowym oraz za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, uważane są zasadniczo także należne 

przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, 

udzielonych bonifikat i skont. Nie uważa się natomiast za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie 

lub nabycie akcji oraz papierów wartościowych, które stanowią jednak koszt uzyskania przychodu 

z odpłatnego zbycia tych akcji oraz papierów wartościowych. 

Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania. 

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w danym roku podatkowym, podatnik może: 

• obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach 

podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 

50% wysokości tej straty, albo 

• obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie 

następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000,00 PLN, nieodliczona 

kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia 

w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. 

Podatnicy są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy 

pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek 

należnych za poprzednie miesiące, a także składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości dochodu 

osiągniętego (lub straty poniesionej) w danym roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku 

następnego, a następnie w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od 

dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Podatnicy będący 

rezydentami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska powinni zapoznać się z postanowieniami 

właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ponieważ mogą one przewidywać inne zasady 

opodatkowania dochodów z akcji. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Przychody z odpłatnego zbycia akcji oraz papierów wartościowych zasadniczo uważa się za przychody 

z kapitałów pieniężnych. Dochód ze źródła przychodów stanowi nadwyżka sumy przychodów z tego źródła 

nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w danym roku podatkowym. W sytuacji gdy koszty uzyskania 

przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Co do zasady, od dochodów 

uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz z odpłatnego zbycia akcji podatek dochodowy 

wynosi 19% uzyskanego dochodu, chyba że odpłatne zbycie akcji oraz papierów wartościowych następuje 

w wykonywaniu działalności gospodarczej (co spowoduje konieczność rozliczenia tego dochodu na zasadach 

właściwych dla tego źródła przychodów). Dochód stanowi różnica między sumą przychodów uzyskanych 
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z odpłatnego zbycia akcji oraz odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów 

określonymi na podstawie właściwych przepisów ustawy. Przychodami są natomiast otrzymane lub 

postawione do dyspozycji podatnika w danym roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także 

wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychód z odpłatnego zbycia 

akcji i papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności akcji i papierów 

wartościowych. Za koszty uzyskania przychodów nie są uważane wydatki na objęcie lub nabycie akcji oraz 

papierów wartościowych. Są one jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych akcji 

i papierów wartościowych. 

Dla powyższego stanu prawnego należy uwzględnić umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których 

stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy 

o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, jeśli 

dla celów podatkowych zostanie udokumentowane miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego 

certyfikatem rezydencji. 

Dochodów z odpłatnego zbycia akcji oraz papierów wartościowych nie łączy się z dochodami 

opodatkowanymi według skali podatkowej, a także z dochodami z działalności gospodarczej opodatkowanymi 

w sposób linowy. 

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może: 

• obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach 

podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 

50% wysokości tej straty, albo 

• obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie 

następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000,00 PLN, nieodliczona 

kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia 

w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. 

Podatnicy będący rezydentami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska inwestujący w akcje 

spółek powinni zapoznać się z postanowieniami właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

gdyż mogą one przewidywać inne zasady opodatkowania dochodów z akcji. 

Ogólne zasady opodatkowania przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu 

udziału w zyskach osób prawnych 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Przychody z dywidend oraz inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających 

siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które stanowią przychody faktycznie uzyskane 

z tego udziału, są uważane za przychody z zysków kapitałowych. W tym zakresie przedmiotem 

opodatkowania jest przychód, a podatek dochodowy od przychodów z dywidend oraz innych przychodów 

(dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma wysokość 19% uzyskanego przychodu (dochodu). 

Zwalnia się od podatku dochodowego przychody z dywidend oraz inne wymienione w ustawie przychody 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza 

z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacji gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

• wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka 

mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych, o których mowa w punkcie pierwszym powyżej, jest spółka podlegająca 

w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich 
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osiągania; 

• spółka, o której mowa w pkt drugim, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% akcji w kapitale spółki, 

o której mowa w pkt pierwszym; 

• spółka, o której mowa pkt drugim, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem 

dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. 

Powyższe zwolnienie ma zastosowanie, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne 

przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, mających siedzibę lub zarząd na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej posiada akcje w spółce wypłacającej te należności w wysokości określonej 

w pkt trzecim powyżej nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również zastosowanie 

w sytuacji, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji w określonej wyżej wysokości przez spółkę 

uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku 

niedotrzymania warunku posiadania akcji, w wymaganej wysokości nieprzerwanie przez okres dwóch lat, 

spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% dochodów 

(przychodów). 

Przedstawione powyżej zwolnienie stosuje się: 

• jeżeli posiadanie nie mniej niż 10% akcji, o których była mowa powyżej, wynika z tytułu własności; 

• w odniesieniu do dochodów uzyskanych z akcji posiadanych na podstawie tytułu: 

− własności, 

− innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, 

gdyby posiadanie tych akcji nie zostało przeniesione. 

Konieczny jest także w tym zakresie warunek istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie 

unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest 

Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego 

innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został 

uzyskany. 

Zwolnienia nie stosuje się natomiast, jeżeli skorzystanie ze zwolnienia było: 

• sprzeczne w danych okolicznościach z przedmiotem lub celem tych przepisów; 

• głównym lub jednym z głównych celów dokonania transakcji lub innej czynności albo wielu transakcji 

lub innych czynności, a sposób działania był sztuczny. Sposób działania nie jest sztuczny, jeżeli na 

podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się 

zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania w dominującej mierze z uzasadnionych 

przyczyn ekonomicznych. Do przyczyn tych nie zalicza się celu skorzystania z opisanego wyżej 

zwolnienia, sprzecznego z przedmiotem lub celem tych przepisów. 

Zasady opodatkowania przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące 

przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi 

dochodowemu, w tym dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób 

prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości 

nieprzekraczającej w danym roku podatkowym kwoty 2.000.000,00 PLN na rzecz tego samego podatnika, są 

obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych 

wypłat. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż 19%, zwolnienia lub warunków 

niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego 
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opodatkowania, płatnik jest zobowiązany do zachowania należytej staranności, którą ocenia się przez pryzmat 

charakteru oraz skali działalności prowadzonej przez płatnika. 

Jeżeli łączna kwota należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, wypłacona 

podatnikowi w obowiązującym u płatnika roku podatkowym nie przekracza kwoty 2.000.000,00 PLN, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności z takich 

tytułów w związku ze zwolnieniem od omawianego podatku dochodowego, które przedstawiono wyżej, 

stosują to zwolnienie pod warunkiem udokumentowania przez uzyskującą dochody (przychody) z dywidend 

oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych spółkę, mającą siedzibę w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego: 

• jej miejsca siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub 

• istnienia zagranicznego zakładu – zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ administracji 

podatkowej państwa, w którym znajduje się jej siedziba lub zarząd, albo przez właściwy organ 

podatkowy państwa, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. 

W przypadku należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, wypłacanych na rzecz 

spółki podlegającej w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie 

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, 

lub jej zagranicznego zakładu, jeżeli łączna kwota takich należności wypłacona temu podatnikowi 

w obowiązującym u płatnika roku podatkowym, nie przekracza kwoty 2.000.000,00 PLN, osoby prawne 

i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują 

przedstawione powyżej zwolnienie, pod warunkiem uzyskania od tej spółki lub jej zagranicznego zakładu 

pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełniono warunek polegający na tym, że 

spółka otrzymująca te należności nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

całości swoich dochodów, bez względu na ich źródło osiągania. 

Jeżeli łączna kwota należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu przekracza kwotę 

2.000.000,00 PLN, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby 

fizyczne będące przedsiębiorcami są zobowiązane jako płatnicy pobrać w dniu dokonania wypłaty 

zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat według stawki – w przypadku dywidend oraz innych 

przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – 19%, od nadwyżki ponad kwotę 

2.000.000,00 PLN bez możliwości niepobrania podatku na podstawie właściwej umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania, a także bez uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających z innych 

przepisów szczególnych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Wniosek o zwrot podatku może natomiast złożyć: 

• podatnik, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga 

przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, 

• płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku. 

Wniosek o zwrot podatku musi zawierać oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we 

wniosku, a także co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku. Obowiązek złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obowiązuje również na dalszym etapie postępowania 

w odniesieniu do przedstawianych faktów oraz przekazywanej uzupełniającej dokumentacji. Do wniosku 

o zwrot podatku konieczne jest dołączenie dokumentacji pozwalającej na ustalenie jego zasadności. 

W sprawach dotyczących zwrotu podatku organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa konkretną kwotę 

zwrotu. 

Kto podaje nieprawdę lub zataja prawdę, składając oświadczenie umożliwiające niepobranie podatku 

w przypadku, jeśli kwota należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu przekroczy 
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2.000.000,00 PLN lub oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku o zwrot 

podatku lub we wniosku o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia oraz co do zgodności z oryginałem 

dokumentacji załączonej do tych wniosków, podlega sankcjom przewidzianym w Kodeksie Karnym 

Skarbowym z dnia 10 września 1999 r. 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.) wprowadzono liczne zmiany przepisów prawnych 

dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. 

Wspomnianą w poprzednim akapicie ustawą wprowadzono m.in. minimalny podatek CIT w wysokości 

10% od podstawy opodatkowania, którą stanowi suma m.in. (i) 4% wielkości przychodów z działalności 

operacyjnej, (ii) kosztów nabycia określonych usług niematerialnych, poniesionych na rzecz podmiotów 

powiązanych (w części przewyższającej 3.000.000,00 PLN + 5% tzw. podatkowej EBITDA), (iii) kosztów 

finansowania dłużnego, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (w części przekraczającej 

30% tzw. podatkowej EBITDA oraz (iv) pozycji związanej z podatkiem odroczonym. 

Wprowadzono również nowy podatek z tytułu tzw. przerzucanych dochodów w wysokości 19%. Za 

„przerzucone dochody” uznane są określone rodzaje kosztów poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz 

podmiotu powiązanego z siedzibą poza UE/EOG i stanowiące należność tego podmiotu, jeżeli m.in. zapłacony 

podatek przez ten podmiot w państwie jego siedziby, jest niższy o 25% niż kwota podatku, który byłby od 

niego należny, gdyby dochody te zostały opodatkowane 19% stawką podatku. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

Przychody z dywidend oraz inne przychody (dochody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które 

stanowią przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, są uważane za przychody z zysków kapitałowych. 

W tym zakresie przedmiotem opodatkowania jest przychód, a podatek dochodowy od przychodów z dywidend 

oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma wysokość 

19% uzyskanego przychodu (dochodu). Zryczałtowany podatek pobiera się co do zasady bez pomniejszania 

przychodu o koszty uzyskania. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych nie łączy się natomiast z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. 

Zasady opodatkowania przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału 

w zyskach osób prawnych stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego 

opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej 

z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie 

z taką umową jest jednak możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca 

zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. 

Przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków 

niepobrania podatku, które wynikają z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest zobowiązany do 

zachowania należytej staranności, którą ocenia się przez pryzmat charakteru oraz skali działalności 

prowadzonej przez płatnika. 

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz 

jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek 

dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub 

wartości pieniężnych z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. 

Zryczałtowany podatek dochodowy od dywidend oraz wybranych dochodów (przychodów) z udziału 

w zyskach osób prawnych pobierają jako płatnicy podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych 

dla podatników, w sytuacji gdy dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a wypłata świadczenia na 

rzecz podatnika następuje za pośrednictwem tych podmiotów. W zakresie papierów wartościowych 
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zapisanych na rachunkach zbiorczych, płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend oraz 

wybranych dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych, są podmioty prowadzące rachunki 

zbiorcze, za pośrednictwem których należności z tych tytułów są wypłacane. Podatek jest pobierany w dniu 

przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego. 

Jeżeli łączna kwota dokonanych temu samemu podatnikowi wypłat (świadczeń) lub postawionych do jego 

dyspozycji pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów podlegających zryczałtowanemu podatkowi 

dochodowemu, w tym dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przekracza 

w danym roku podatkowym kwotę 2.000.000,00 PLN, płatnik jest zobowiązany pobierać zryczałtowany 

podatek dochodowy, stosując podstawową stawkę podatku od nadwyżki ponad kwotę 2.000.000,00 PLN, 

z pominięciem stawki podatku, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów 

szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Przepis nakazujący pobrać podatek w przypadku, jeśli kwota należności podlegających zryczałtowanemu 

podatkowi dochodowemu przekroczy 2.000.000,00 PLN nie znajduje zastosowania, gdy płatnik złożył 

oświadczenie, że: 

• posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania stawki podatku 

albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów 

o unikaniu podwójnego opodatkowania; 

• po przeprowadzeniu weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia 

lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, nie posiada 

wiedzy uzasadniającej przypuszczenie, że istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania 

stawki podatku, zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub 

umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Wniosek o zwrot podatku może złożyć: 

• podatnik, który w związku z uzyskaniem należności, od której został pobrany podatek, osiąga 

przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, 

• płatnik, jeżeli wpłacił podatek z własnych środków i poniósł ciężar ekonomiczny tego podatku. 

Wniosek o zwrot podatku zawiera oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych 

we wniosku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do wniosku. 

Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, istnieje także na dalszym 

etapie postępowania w odniesieniu do przedstawianych kolejnych faktów oraz przekazywanej 

uzupełniającej dokumentacji. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się dokumentację pozwalającą na 

ustalenie jego zasadności. Co do zasady, w sprawie zwrotu podatku organ podatkowy wydaje decyzję, 

w której określa kwotę zwrotu. 

Kto podaje nieprawdę lub zataja prawdę, składając oświadczenie umożliwiające niepobranie podatku 

w przypadku, jeśli kwota należności podlegających zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu przekroczy 

2.000.000,00 PLN, lub oświadczenie co do zgodności z prawdą faktów przedstawionych we wniosku o zwrot 

podatku oraz co do zgodności z oryginałem dokumentacji załączonej do tego wniosku, podlega sankcjom 

przewidzianym w Kodeksie Karnym Skarbowym z dnia 10 września 1999 r. 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.) wprowadzono liczne zmiany przepisów prawnych 

dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.. 

Przepisy wspomnianej w poprzednim akapicie ustawy pozostawiają progresywny charakter rozliczenia 

podatku dochodowego od osób fizycznych, przy utrzymaniu niezmienionych stawek 17% oraz 32%. Jednakże, 

podwyższeniu uległ próg opodatkowania dla zastosowania wyższej 32%-owej stawki podatku - z obecnie 

obowiązującej kwoty 85.528,00 PLN do kwoty 120.000,00 PLN. 
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Zmianie uległa jednak kwota wolna od podatku, która z dotychczasowej kwoty (degresywnej) w maksymalnej 

wysokości – 8.000,00 PLN zostanie zwiększona do kwoty 30.000,00 PLN rocznie – co wynika z planowanej 

wysokości kwoty zmniejszającej podatek (5.100,00 PLN). Kwota będzie miała charakter stały niezależnie od 

osiąganych dochodów podatników rozliczających się na zasadach ogólnych. 

Jednocześnie należy wskazać, że kwota wolna nie dotyczy osób rozliczających dochody z działalności 

gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub opodatkowujących dochody z pozarolniczej 

działalności gospodarczej stawką liniową 19%. 

Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania 

Na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania czynność nie będzie 

skutkowała osiągnięciem korzyści podatkowej, gdy osiągnięcie tej korzyści, sprzecznej w danych 

okolicznościach z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, było głównym lub jednym 

z głównych celów jej dokonania, a sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania). 

Przez korzyść podatkową rozumie się: 

• niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego 

lub obniżenie jego wysokości, 

• powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, 

• powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, 

• brak obowiązku pobrania podatku przez płatnika, jeżeli wynika on z okoliczności wskazanych 

w pkt pierwszym. 

W przedstawionym stanie skutki podatkowe czynności określa się na podstawie takiego stanu rzeczy, jaki 

mógłby zaistnieć, gdyby dokonano czynności odpowiedniej. Za odpowiednią uznaje się czynność, której 

podmiot mógłby w danych okolicznościach dokonać, jeżeli działałby rozsądnie i kierował się zgodnymi 

z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy 

podatkowej lub jej przepisu, a jego sposób działania nie byłby sztuczny. 

Jeżeli korzyść podatkowa została osiągnięta w rezultacie dokonania czynności, o której mowa powyżej, 

w wyniku zastosowania przepisu ustawy podatkowej określającego warunki przyznania zwolnienia 

podmiotowego lub przedmiotowego, wyłączenia z podstawy opodatkowania, w tym wyłączenia przychodów 

(dochodów) z opodatkowania, lub odliczenia od przychodu, dochodu lub podatku, to skutki podatkowe określa 

się na podstawie stanu prawnego, jaki zaistniałby, gdyby dany przepis ustawy podatkowej nie miał 

zastosowania. 

Sposób działania nie jest uznawany za sztuczny, gdy na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, 

że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami zastosowałby ten sposób działania 

w dominującej mierze z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Do przyczyn tych nie zalicza się celu 

osiągnięcia korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu. 

W ramach oceny, czy osiągnięcie korzyści podatkowej było głównym lub jednym z głównych celów 

dokonania czynności, bierze się pod uwagę cele ekonomiczne czynności wskazane przez stronę. 
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Podstawa prawna ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym 

GPW oraz o ich rejestrację w KDPW 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 23 lipca 2021 r. uchwałę numer 11/202 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 PLN i nie wyższą niż 

2.500.000,00 PLN poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C 

z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowego akcjonariusza, zmiany statutu Spółki w związku 

z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii C i praw do akcji 

Spółki serii C do obrotu na rynku regulowanym. Uchwała Emisyjna stanowi podstawę prawną podwyższenia 

kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 PLN oraz nie wyższą niż 2.500.000,00 PLN (tj. do 

kwoty nie niższej niż 7.500.001,00 PLN oraz nie wyższej niż 10.000.000,00 PLN poprzez emisję nie mniej 

niż 1, ale nie więcej niż 2.500.000 Akcji Serii C. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą 

Emisyjną pozbawiło wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich 

Akcji Serii C. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich 

Akcji Serii C wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny 

emisyjnej Akcji Serii C stanowi załącznik do Uchwały o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego. Uchwała 

Emisyjna, wraz z załączoną do niej pisemną opinią Zarządu, o której mowa powyżej, została zawarta 

w protokole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 lipca 2021 r., który stanowi Załącznik 

1 do Prospektu. 

Podstawę prawną ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji Dopuszczanych (w tym Akcji 

Sprzedawanych oraz Akcji Nowej Emisji) i Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym 

przez GPW oraz ich rejestrację w KDPW stanowi Uchwała o Podwyższeniu Kapitału Zakładowego oraz 

pozostałe uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 lipca 2021 r. (protokół zawierający 

wspomniane uchwały Walnego Zgromadzenia stanowi Załącznik 1 do Prospektu). 

Biegli rewidenci 

Zgodnie z § 12 ust. 15 pkt 7) Statutu, wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki 

dokonuje Rada Nadzorcza. TPA Sp. z o.o. sp.k. został wybrany jako firma audytorska do przeglądu i dokonał 

przeglądu Skonsolidowanych Historycznych Informacji Finansowych UoR sporządzonych zgodnie z Ustawą 

o Rachunkowości oraz Sprawozdania Spółki MSR 2020 sporządzonego zgodnie z MSR na potrzeby Oferty 

oraz wydał do nich sprawozdania z badania, bez zastrzeżeń. Sprawozdanie z badania Historycznych Informacji 

Finansowych UoR oraz Sprawozdania Spółki MSR 2020 w imieniu TPA Sp. z o.o. sp.k. podpisał Krzysztof 

Horodko, biegły rewident wpisany do rejestru pod numerem ewidencyjnym 10229. Poza Historycznymi 

Informacjami Finansowymi do Prospektu zostały dołączone inne informacje zbadane przez biegłego 

rewidenta, tj. Sprawozdanie Połączone Pro Forma MSR 2020. Raport niezależnego biegłego rewidenta 

z wykonania usługi atestacyjnej na temat Sprawozdania Połączonego Pro Forma MSR 2020 został również 

sporządzony przez TPA Sp. z o.o. sp.k. Dołączone do Prospektu Śródroczne Informacje Finansowe 3Q nie 

zostały zbadane przez biegłego rewidenta, jednakże zostały poddane przeglądowi, z którego raport bez 

zastrzeżeń wystawił w imieniu TPA Sp. z o.o. sp.k. Krzysztof Horodko, biegły rewident wpisany do rejestru 

pod numerem ewidencyjnym 10229. 

TPA Sp. z o.o. sp.k. jest firmą audytorską w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach wpisaną na listę firm 

audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3082. TPA Sp. z o.o. 

sp.k. spełnia wymogi niezależności wynikające z przepisów prawa, jak i standardów obowiązujących firmy 

audytorskie i biegłych rewidentów. Poza umowami związanymi z Ofertą oraz umowami obejmującymi 

badanie sprawozdań statutowych Spółki pomiędzy TPA Sp. z o.o. sp.k. a Spółką, TPA Sp. z o.o. sp.k. nie 

posiada innych interesów w Spółce, w tym w szczególności na Datę Prospektu nie posiada żadnych 

instrumentów kapitałowych Spółki, w szczególności akcji ani warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez 

Spółkę. W okresie objętym Historycznymi Informacjami Finansowymi nie doszło do rezygnacji, zwolnienia 
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lub niewybrania na kolejny rok biegłego rewidenta Spółki, w tym poprzednika prawnego Spółki, oraz Grupy. 

Podmioty zaangażowane w Ofertę 

Firma Inwestycyjna, Wyłączny Globalny Koordynator i Prowadzący Księgę Popytu  

W związku z Ofertą funkcję firmy inwestycyjnej i Wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego 

Księgę Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych oraz oferującego pełni Santander Bank Polska S.A. – 

Santander Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzanego przez Sąd Rejonowy dla 

m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000008723. Na Datę Prospektu pomiędzy Firmą Inwestycyjną i innymi podmiotami zaangażowanymi 

w emisję i Ofertę a Spółką nie występują relacje o istotnym znaczeniu dla emisji lub Oferty. Na Datę Prospektu 

pomiędzy Firmą Inwestycyjną a Spółką nie istnieją konflikty interesów o jakimkolwiek znaczeniu dla emisji 

lub Oferty z zastrzeżeniem faktu, iż w dniu 14 lipca 2021 r. doszło do zawarcia umowy finansowania 

pomostowego przewidującej udzielenie VPL przez Santander Bank Polska S.A. kredytu do wysokości 

22.000.000,00 PLN. Środki pozyskane w ramach przeprowadzonej Oferty w odniesieniu do Akcji Nowej 

Emisji zostaną przeznaczone na spłatę finansowania pomostowego, przy czym niedojście Oferty do skutku nie 

stanowi przypadku naruszenia przedmiotowej umowy, a na rzecz Santander Bank Polska S.A. ustanowiono 

szereg zabezpieczeń spłaty finansowania, charakterystycznych dla tego typu umów, o charakterze rzeczowym 

i osobistym, które zostały szczegółowo opisane w części rozdziału Opis działalności Emitenta poświęconej 

istotnym umowom. Zespół Firmy Inwestycyjnej zaangażowany w przeprowadzenie Oferty, jako zespół biura 

maklerskiego Firmy Inwestycyjnej jest zespołem wydzielonym organizacyjnie od zespołu Santander Bank 

Polska zajmującego się kwestiami związanymi z udzieleniem Spółce finansowania pomostowego. 

Doradca prawny Spółki 

W związku z Ofertą usługi prawne na rzecz Spółki w zakresie prawa polskiego świadczy Deloitte Legal, 

Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II 22, 00-133 

Warszawa, Polska („Deloitte Legal”).  

Ponadto Deloitte Legal świadczyła, świadczy lub może świadczyć w przyszłości na rzecz Spółki usługi prawne 

w odniesieniu do prowadzonej przez Spółkę działalności, na podstawie odpowiednich umów o świadczenie 

usług doradztwa prawnego. Deloitte Legal nie posiada istotnych interesów w Spółce, w tym w szczególności 

na Datę Prospektu nie posiada akcji Spółki. Na Datę Prospektu pomiędzy Deloitte Legal i innymi podmiotami 

zaangażowanymi w emisję i Ofertę a Spółką nie występują relacje o istotnym znaczeniu dla emisji lub Oferty. 

Na Datę Prospektu pomiędzy Deloitte Legal a Spółką nie istnieją konflikty interesów o jakimkolwiek 

znaczeniu dla emisji lub Oferty. 

Informacje pochodzące od osób trzecich 

Za wyjątkiem sprawozdań biegłego rewidenta z badania Historycznych Informacji Finansowych oraz raportu 

atestacyjnego dotyczącego Sprawozdań Połączonych Pro Forma MSR 2020 w Prospekcie nie zostały 

zamieszczone informacje pochodzące od ekspertów, którzy działaliby na zlecenie Emitenta, w celu 

przygotowania analiz branżowych czy rynkowych.  

W Prospekcie nie zostało zamieszczone oświadczenie ani raport eksperta. Na potrzeby Prospektu nie uzyskano 

innych informacji od osób trzecich, niż pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych. W tym zakresie 

w rozdziale Opis działalności oraz Otoczenie rynkowe zamieszczone zostały informacje pochodzące od osób 

trzecich, w szczególności raportów i publikacji dotyczących branży OZE. Informacje te zostały dokładnie 

powtórzone. W stopniu, w jakim Spółka jest tego świadoma i w jakim może to ocenić na podstawie informacji 

opublikowanych przez osobę trzecią, nie zostały pominięte żadne fakty, które sprawiłyby, że powtórzone 

informacje byłyby niedokładne, niekompletne lub wprowadzały w błąd. 
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Dokumenty udostępnione do wglądu 

W okresie ważności Prospektu w siedzibie Spółki (pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin), jak również na stronie 

internetowej Spółki (https://vortex-energy[.]pl/), będą udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich 

kopie: 

• aktualny Statut; 

• aktualny odpis Spółki z rejestru przedsiębiorców KRS; 

• treść uchwał Walnego Zgromadzenia podjętych na potrzeby Oferty oraz dopuszczenia akcji Spółki do 

obrotu na rynku regulowanym. 

Publiczne oferty przejęcia 

W roku 2020 oraz w 2021 do Daty Prospektu akcje Spółki nie były przedmiotem żadnej publicznej oferty 

przejęcia. 

Koszty oferty 

Opłaty pobierane od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane 

Spółka nie będzie pobierać żadnych opłat od podmiotów składających zapisy na Akcje Oferowane. Kwota 

wpłacana przez Inwestora przy składaniu zapisu może zostać jednak powiększona o ewentualną prowizję 

firmy inwestycyjnej przyjmującej zapis, zgodnie z regulacjami takiej firmy inwestycyjnej. 

Wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej 

W zamian za usługi świadczone w związku z Ofertą Emitent oraz Oferujący będą zobowiązani do zapłacenia 

na rzecz Firmy Inwestycyjnej prowizji w wysokości obliczonej w oparciu o ustalony procent całkowitych 

wpływów brutto z Oferty (rozumianych jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych przydzielonych w Ofercie 

i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych), przy czym Emitent będzie pokrywał prowizję Firmy Inwestycyjnej  

w wysokości 3-5% całkowitych wpływów brutto z Oferty Akcji Nowej Emisji, a Oferujący będzie pokrywał 

prowizję Firmy Inwestycyjnej w wysokości 3-5% całkowitych wpływów brutto z Oferty Akcji 

Sprzedawanych. Ponadto Emitent i Oferujący mogą podjąć decyzję o wypłacie na rzecz Firmy Inwestycyjnej 

prowizji uznaniowej w wysokości obliczonej w oparciu o całkowite wpływy brutto z Oferty (rozumiane jako 

iloczyn liczby Akcji Oferowanych przydzielonych w Ofercie i Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych), wedle 

uznania odpowiednio Emitenta albo Oferującego, przy czym Emitent będzie pokrywał prowizję uznaniową, 

która nie przekroczy 1% całkowitych wpływów brutto z Oferty Akcji Nowej Emisji, a Oferujący będzie 

pokrywał prowizję uznaniową, która nie przekroczy 1% całkowitych wpływów brutto z Oferty Akcji 

Sprzedawanych.  

Pozostałe koszty Oferty 

Dodatkowo na Datę Prospektu Spółka szacuje pozostałe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę na kwotę około 

1.200.000,00 PLN (powiększoną o podatek VAT z tytułu świadczenia usług danego rodzaju wchodzących 

w skład pozostałych kosztów Oferty, jeżeli będzie należny). 

Pozostałe koszty Oferty ponoszone przez Spółkę obejmują między innymi: (i) wynagrodzenie, koszty 

i wydatki doradztwa prawnego; (ii) koszty usług badania oraz przeglądu przez biegłego rewidenta 

Historycznych Informacji Finansowych, koszty przeglądu przez biegłego rewidenta oraz inne koszty 

doradztwa biegłego rewidenta; (iii) koszty sporządzenia Prospektu; (iv) koszty i wydatki związane 

z organizacją spotkań z inwestorami (investor education, pilot fishing), prezentacji roadshow, usług 

doradczych PR i IR; (v) koszty druku i dystrybucji dokumentów sporządzonych w związku z Ofertą, w tym 

Prospektu, oraz związanych z reklamą Oferty; (vi) koszty rozliczenia Oferty ponoszone na rzecz KDPW, 

GPW, KDPW_CCP, oraz pozostałe opłaty KDPW, GPW i notarialne. 

Po przeprowadzeniu Oferty Spółka poda do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego szczegółowe 

informacje na temat wyników Oferty, w tym informacje na temat wpływów uzyskanych przez Spółkę z emisji 
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Akcji Nowej Emisji oraz wysokości kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z Ofertą. 

Informacja o pełnych kosztach Oferty 

Pełna informacja na temat rzeczywistych kosztów Oferty zostanie przekazana przez Emitenta do publicznej 

wiadomości w formie raportu bieżącego sporządzonego zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie 

Publicznej. 

Umowa z animatorem Spółki 

Na Datę Prospektu umowa z animatorem Emitenta nie została zawarta. Spółka nie wyklucza zawarcia takiej 

umowy po dopuszczeniu Akcji Dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. 

Agent emisji 

Emitent nie przewiduje korzystania z usług agentów ds. płatności. 

Miejsce rejestracji akcji 

Akcje Dopuszczane, (w tym Akcje Oferowane) oraz PDA zostaną zarejestrowane w systemie depozytowym 

prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: 

ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa. Na Datę Prospektu Akcje Serii A i B są zarejestrowane w rejestrze 

akcjonariuszy prowadzonym przez Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 
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OŚWIADCZENIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE 

W PROSPEKCIE 

Oświadczenie Spółki 

 

W imieniu Vortex Energy S.A. z siedzibą w Szczecinie i adresem: pl. Rodła, nr 8, 70-419 Szczecin, wpisana 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-

Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000861956, 

NIP: 7773365718, REGON: 387131506, o kapitale zakładowym w wysokości 7.500.000,00 PLN opłaconym 

w całości („Spółka”), jako członek organu zarządzającego Spółki umocowany do reprezentacji, niniejszym 

oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie są zgodne ze stanem 

faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, a zawarte w nim 

informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne. 

 

 

 

_________________________________ 

Maciej Pepliński 

Prezes Zarządu Spółki 
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Oświadczenie Oferującego 

 

W imieniu VH INVEST AG, spółki utworzonej oraz istniejącej zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą 

w Kassel i adresem: Wilhelmsstraße 19, 34117 Kassel, Niemcy, zarejestrowanej w Niemieckim Rejestrze 

Handlowym (Handelsregister) prowadzonym przez Amtsgericht w Kassel pod numerem HRB 15911 

(„VH Invest”), jako członek organu zarządzającego VH Invest umocowany do reprezentacji, niniejszym 

oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte w Prospekcie są zgodne ze stanem 

faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, a zawarte w nim 

informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne. 

 

 

 

_________________________________ 

Till Jeske 

Członek Zarządu VH Invest  
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Oświadczenie Firmy Inwestycyjnej 

 

W imieniu Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II 17, 00-854 

Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000008723, NIP: 8960005673, REGON: 930041341, o kapitale zakładowym w wysokości 

1.021.893. 140,00 PLN opłaconym w całości („Firma Inwestycyjna”), jako osoby umocowane do 

reprezentacji Firmy Inwestycyjnej, niniejszym oświadczamy, że – zgodnie z naszą najlepszą wiedzą – 

informacje zawarte w Prospekcie, w częściach, za których sporządzenie Firma Inwestycyjna ponosi 

odpowiedzialność, są zgodne ze stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na jego znaczenie, a zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne. 

Odpowiedzialność Firmy Inwestycyjnej jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 

zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących części Prospektu: rozdziału 

Warunki Oferty oraz odpowiadające temu rozdziałowi części Podsumowania. 

 

 

 

____________________________ 

Juan De Porras Aguirre 

Wiceprezes Zarządu 
 

____________________________ 

Lech Gałkowski 

Członek Zarządu 
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Oświadczenie Doradcy Prawnego 

 

W imieniu Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana 

Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000293620 („Doradca Prawny”), jako osoba umocowana do reprezentacji 

Doradcy Prawnego, niniejszym oświadczam, że – zgodnie z moją najlepszą wiedzą – informacje zawarte 

w Prospekcie, w częściach, za których sporządzenie Doradca Prawny ponosi odpowiedzialność, są zgodne ze 

stanem faktycznym i że w Prospekcie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie, 

a zawarte w nim informacje są prawdziwe, rzetelne i kompletne. 

Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jako podmiotu odpowiedzialnego za sporządzenie informacji 

zamieszczonych w niniejszym Prospekcie ograniczona jest do następujących części Prospektu: rozdziału 

Rynek kapitałowy w Polsce oraz obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem akcji oraz rozdziału Prawa 

i obowiązki związane z akcjami oraz walne zgromadzenie. 

 

 

 

____________________________ 

Tomasz Ostrowski 

Komplementariusz 
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SKRÓTY I POJĘCIA BRANŻOWE 

Definicje i objaśnienia skrótów  

Termin Wyjaśnienie  

AM ..............................................................  Ang. Asset Management – zarządzanie instalacjami OZE 

CfD ..............................................................  Ang. Contract for Differnce – kontrakty różnicowe na cenę energii elektrycznej lub świadectw 

pochodzenia 

IOŚ ..............................................................  Instytut Ochrony Środowiska 

Formuła PPA .........................................  Sposób realizacji projektów OZE, który zakłada zawarcie umów PPA na etapie rozwoju lub 

budowy instalacji OZE, tj. zabezpieczenie nabywcy energii produkowanej przez przyszłą 

elektrownię fotowoltaiczną lub wiatrową 

LSPV ..........................................................  Ang. Large Scale PV – wielkoskalowe projekty fotowoltaiczne 

nN/SN ........................................................  Niskie i średnie napięcie 

OECD ........................................................  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

OSD ............................................................  Operator systemu dystrybucyjnego 

OZE  ...........................................................  Odnawialne źródła energii  

O&M ..........................................................  Ang. Operating and Maintenance – działalność związana z zarządzaniem i konserwacją 

instalacji OZE 

PPA .............................................................  Ang. Power Purchase Agreement – umowa na zakup zielonej energii, zawierana między 

wytwórcą OZE a odbiorcą końcowym 

PV ................................................................  Fotowoltaika lub związane z fotowoltaiką 

RtB ..............................................................  Ang. Ready to Build – projekty OZE, dla których uzyskano pozwolenie na budowę niezbędne dla 

realizacji projektu z punktu widzenia budowlanego 

SN/WN......................................................  Średnie i wysokie napięcie  

Świadectwo pochodzenia ................  Dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą OZE 

URE  ...........................................................  Urząd Regulacji Energetyki  

Zielony certyfikat ................................  Prawo majątkowe powstałe w wyniku wydania świadectwa pochodzenia przez Prezesa URE. 

Jeden zielony certyfikat odpowiada wytworzeniu jednej kilowatogodziny energii z OZE  
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SKRÓTY I DEFINICJE 

Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Termin Wyjaśnienie 

Akcje Dopuszczane   Akcje Spółki, w odniesieniu w odniesieniu do których zamiarem Spółki jest ich dopuszczenie 

i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW na podstawie 

niniejszego Prospektu, to jest: Akcje Serii A i B oraz Akcje Serii C. 

Akcje Istniejące   Zobacz „Akcje serii A i B”  

Akcje Nowej Emisji   Zobacz „Akcje Serii C” 

Akcje Oferowane   Łącznie Akcje Sprzedawane oraz Akcje Nowej Emisji  

Akcje Serii A i B   Łącznie akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii A i B 

Akcje Serii C   Akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii C, emitowane na podstawie Uchwały Emisyjnej  

Akcje Sprzedawane   Akcje serii B, które będą sprzedawane przez Oferującego w ramach Oferty 

Amerykańska Ustawa 

o Papierach Wartościowych   

Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. The United States 

Securities Act of 1933), ze zm.  

Aneks Cenowy  Aneks do Umowy Plasowania, określający Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów 

Indywidualnych i Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych 

Cena Maksymalna   Maksymalna cena Akcji Oferowanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów 

Indywidualnych, która została ustalona przez Spółkę i Oferującego, w porozumieniu z Firmą 

Inwestycyjną wynosząca 68,00 PLN  

Data Notowania Oczekiwany pierwszy dzień obrotu Akcjami Istniejącymi i PDA na GPW 

Data Prospektu   Dzień Zatwierdzenia Prospektu  

Dobre Praktyki   Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjęte w 2021 r. przez Radę Giełdy na 

podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu GPW  

Dopuszczenie   Dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Dopuszczanych i PDA do obrotu na rynku podstawowym 

(albo, w przypadku nie spełniania wymogów do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku 

podstawowym, rynku równoległym) GPW  

Doradca Prawny   Deloitte Legal, Ostrowski, Gizicki i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana 

Pawła II 22, 00-133 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000293620  

Dz.U.  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  

Dz.U. UE  Dziennik Urzędowy UE  

Emitent   Vortex Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie i adresem: pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem  0000861956; kod LEI: 2594000QMUHNHHKFNM63 

EOG  Europejski Obszar Gospodarczy, strefa wolnego handlu obejmująca kraje UE i Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii)  

ESMA   Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities 

and Markets Authority)  

EUR   Jednostka walutowa wprowadzona na początku trzeciego etapu Europejskiej Unii Gospodarczej 

i Walutowej na mocy Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską  

Firma Inwestycyjna , Wyłączny 

Globalny Koordynator i 

Prowadzący Księgę Popytu  

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II 17, 00-854 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
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Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Termin Wyjaśnienie 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000008723, pełniąca w ramach Oferty funkcję firmy 

inwestycyjnej pośredniczącej w Ofercie oraz zarządzającego księgą popytu  

GPW   Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz, o ile z kontekstu 

nie wynika inaczej, rynek regulowany prowadzony przez tę spółkę  

GUS   Główny Urząd Statystyczny  

Grupa   Spółka wraz z jej jednostkami zależnymi 

Historyczne Informacje 

Finansowe   

Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UoR oraz Sprawozdanie Spółki MSR 2020 

Inwestor   Inwestor Indywidualny lub Inwestor Instytucjonalny  

Inwestorzy Indywidualni   Inwestorzy inni niż Inwestorzy Instytucjonalni  

Inwestorzy Instytucjonalni   Inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu art. 2 lit e) Rozporządzenia Prospektowego oraz inne 

osoby, do których Firma Inwestycyjna skieruje zaproszenie do wzięcia udziału w budowaniu księgi 

popytu  

Inwestorzy Zastępczy  Inwestorzy Instytucjonalni, którzy wzięli lub nie udział w budowaniu księgi popytu, i którym mogą 

być zaoferowane w ramach Oferty Akcje Oferowane, w odniesieniu do których Inwestorzy 

Indywidualni uchylili się od skutków prawnych złożonych zapisów 

IRR  Internal Rate of Return, czyli wewnętrzna stopa zwrotu, to metoda oceny efektywności 

ekonomicznej inwestycji oraz wskaźnik finansowy wyznaczony w oparciu o tę metodę 

KDPW   Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie  

KDPW_CCP   KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  

KNF   Komisja Nadzoru Finansowego  

Komitet Audytu  Komitet audytu Spółki 

Kodeks Cywilny  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740)  

KRS   Krajowy Rejestr Sądowy  

KSH   Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1526)  

LCoE  Levelized Cost of Energy to średni jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej 

MiFID II   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 

rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 

2011/61/UE (Dz.U.UE L 173/349, z 12 czerwca 2014 r., ze zm.)  

MSSF/MSR   Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości 

Finansowej i ich interpretacje, zatwierdzone do stosowania w Unii Europejskiej, zgodnie 

z Rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. 

w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości 

MSR 24  Międzynarodowy Standard Rachunkowości 24 – Ujawnianie informacji na temat podmiotów 

powiązanych 

NBP  

Odpowiednie Państwo 

Członkowskie   

Narodowy Bank Polski  

Każde państwo członkowskie EOG (inne niż Polska), które obowiązuje Rozporządzenie 

Prospektowe  

Oferta   Oferta publiczna Akcji Oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzana na 

podstawie Prospektu  

Oferujący   VH Invest AG 

ONZ  Organizacja Narodów Zjednoczonych 
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Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Termin Wyjaśnienie 

Ostateczna Cena Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów 

Indywidualnych   

Cena emisyjna Akcji Oferowanych, która zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu 

wśród Inwestorów Instytucjonalnych, po której Akcje Oferowane będą nabywali Inwestorzy 

Indywidualni  

Ostateczna Cena Akcji 

Oferowanych dla Inwestorów 

Instytucjonalnych   

Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji i cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych, która zostanie ustalona 

w drodze budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, po której Akcje 

Oferowane będą nabywali Inwestorzy Instytucjonalni 

PDA   Zobacz „Prawo do Akcji”  

PEP 2040   Polityka energetyczna Polski do 2040 roku przyjęta przez Radę Ministrów. Jest to dokument 

strategiczny, wyznaczający kierunek rozwoju sektora paliwowo-energetycznego oparty na 

następujących filarach: (1) Sprawiedliwa transformacja; (2) Zeroemisyjny system energetyczny 

oraz (3) Dobra jakość powietrza 

PLN, zł, złoty   Złoty, prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej będący w obiegu od dnia 

1 stycznia 1995 r., zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (tekst jednolity: 

Dz.U. z 1994 r., Nr 84, poz. 386, ze zm.)  

Polska  Rzeczpospolita Polska 

Prawo do Akcji  Papier wartościowy, z którego wynika uprawnienie do otrzymania Akcji Nowej Emisji, powstające 

z chwilą przydziału Akcji Nowej Emisji i wygasające z chwilą rejestracji tych akcji w depozycie 

papierów wartościowych albo z dniem, w którym uprawomocni się decyzja sądu rejestrowego 

o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki  

Prezes UOKIK   Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

Prospekt  Niniejszy Prospekt Spółki, stanowiący prospekt w rozumieniu Ustawy o Ofercie oraz 

Rozporządzenia Delegowanego, na podstawie którego Spółka będzie przeprowadzała Ofertę oraz 

ubiegała się o Dopuszczenie  

Rada Giełdy   Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

Rada Nadzorcza   Rada nadzorcza Emitenta  

Raport Deloitte ANG  Raport Deloitte „Introduction to the Polish renewables market: Discussion materials” 

Raport Deloitte OZE  Raport Deloitte „Potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce” 

Raport Forum Energii  Raport Forum Energii „Transformacja energetyczna w Polsce: Edycja 2021” 

Raport GUS  Raport Głównego Urzędu Statystycznego „Energia ze źródeł odnawialnych w 2019 r.” 

Raport IEO  Raport Instytutu Energii Odnawialnej „Mapa drogowa rozwoju przemysłu fotowoltaicznego 

w Polsce do 2030 roku” 

Raport McKinsey  Raport McKinsey & Company „Neutralna emisyjnie Polska 2020: Jak wyzwanie zmienić 

w szansę” 

Raport MKiŚ  Raport Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” 

Raport Pekao  Raport Banku Pekao „U progu zielonej rewolucji: Perspektywy sektora OZE w Polsce na tle 

trendów globalnych i regionalnych” 

Regulamin GPW   Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w wersji obowiązującej na Datę 

Prospektu  

Regulamin KDPW   Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w wersji obowiązującej na Datę 

Prospektu  

Rozporządzenie Delegowane  Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/980 z dnia 14 marca 2019 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, 

treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, 

i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (Dz.U.UE L 166/26 z 21 czerwca 2019 r.)  
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Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Termin Wyjaśnienie 

Rozporządzenie MAR   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 

2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE L 173/1 z 12 czerwca 2014 r., ze zm.)  

Rozporządzenie o Raportach   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących 

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 

uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 

państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.)  

Rozporządzenie o Rynku 

i Emitentach  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych 

warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych 

dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U.2019.803, ze zm.) 

Rozporządzenie Prospektowe 

  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 

w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów 

wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz.U.UE L 168/12 z 30 czerwca 2017 r., ze zm.)  

RRF  Recovery and Resilience Facility, czyli Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 

to fundusz na 672.500.000.000,00 EUR, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek państw 

UE po pandemii SARS-CoV-2 

Skonsolidowane Historyczne 

Informacje Finansowe UoR  

Informacje finansowe stanowiące część F-1 rozdziału Prospektu zatytułowanego Informacje 

finansowe 

Sprawozdanie Połączone Pro 

Forma MSR 2020  

Informacje finansowe stanowiące część F-5 rozdziału Prospektu zatytułowanego Informacje 

finansowe 

Sprawozdanie Spółki MSR 

2020  

Informacje finansowe stanowiące część F-3 rozdziału Prospektu zatytułowanego Informacje 

finansowe 

Statut  statut Emitenta obowiązujący na Datę Prospektu 

Spółka  Zobacz „Emitent” 

Spółki Zależne  Spółki z Grupy, z wyłączeniem Emitenta 

Śródroczne Informacje 

Finansowe 3Q  

Informacje finansowe stanowiące część F-7 rozdziału Prospektu zatytułowanego Informacje 

finansowe 

Ustawa o Biegłych Rewidentach 

  

ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1415)  

Ustawy o Kontroli Niektórych 

Inwestycji  

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2145) 

Ustawa o Niektórych 

Zabezpieczeniach Finansowych 

  

ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020 r., poz. 103) 

Ustawa o Obrocie   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 89, ze zm.)  

Ustawa o Ofercie Publicznej  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 2080, ze zm.)  

Ustawa o OZE  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. 

poz. 610, ze zm.)  

Ustawa o Rachunkowości  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 217) 

Ustawa 10H  Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2021 r. poz. 724, ze zm.)  
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Prospekt Vortex Energy S.A. 281 

Definicje i objaśnienia skrótów 

 

Termin Wyjaśnienie 

Uchwała o Podwyższeniu 

Kapitału Zakładowego; 

Uchwała Emisyjna  

Uchwała Nr 11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vortex Energy S.A. z dnia 23 lipca 

2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 PLN 

i nie wyższą niż 2.500.000,00 PLN poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji 

zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowego 

akcjonariusza, zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz 

ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii C i praw do akcji Spółki serii C do obrotu na rynku 

regulowanym  

UE   Unia Europejska  

USD   Dolar, jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki  

VH Invest   VH Invest AG, spółka utworzona oraz istniejąca zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą 

w Kassel, pod adresem Wilhelmsstraße 19, 34117 Kassel, Niemcy, zarejestrowana 

w Niemieckim Rejestrze Handlowym (Handelsregister) prowadzonym przez Amtsgericht 

w Kassel pod numerem HRB 15911; kod LEI: 391200BB4Y32BG7TS068 

VPL   Vortex Energy Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i adresem: pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, 

spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem  0000456208 

VPP   VPL Projects Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie i adresem: pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, spółka 

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000458933 

Walne Zgromadzenie   Walne Zgromadzenie Emitenta  

Zarząd   Zarząd Emitenta  

Zarząd GPW   Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

Zatwierdzenie Prospektu Zatwierdzenie Prospektu przez KNF. Zatwierdzając Prospekt KNF nie weryfikuje ani nie 

zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega 

prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną 

przez Emitenta działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem papierów 

wartościowych. 
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INFORMACJE FINANSOWE 

1. Skonsolidowane Historyczne Informacje Finansowe UOR 

2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanych Historycznych 

Informacji Finansowych UOR 

3. Sprawozdanie Spółki MSR 2020 

4. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania Spółki MSR 2020 

5. Sprawozdanie połączone pro forma MSR 2020 

6. Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej na temat sprawozdania 

połączonego pro forma MSR 2020 

7. Śródroczne informacje finansowe 3Q 

8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznych informacji finansowych 3Q 
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Dane finansowe  
1. Skonsolidowany bilans 

Aktywa w PLN 
 

 Stan na dzień 
31.12.2018  

 Stan na dzień 
31.12.2019  

 Stan na dzień 
31.12.2020  

I.        Aktywa trwałe 60 985 775,23 83 762 145,65 57 449 629,54 

1.    Wartości niematerialne i prawne, w tym: 149 065,43 58 727,84 36 061,32 
         – wartość firmy                    -                            -                          -      
2.       Wartość firmy jednostek podporządkowanych                    -                            -                          -      
3.       Rzeczowe aktywa trwałe 18 588 546,40 42 857 269,55 35 354 439,10 
4.       Należności długoterminowe 4 050,00 4 000,00 2 082 067,88 
4.1.    Od jednostek powiązanych                    -                            -                          -      

        4.2.    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada 
zaangażowanie w kapitale 

                   -                            -                          -      

4.3.    Od pozostałych jednostek 4 050,00 4 000,00 2 082 067,88 
5.        Inwestycje długoterminowe  39 385 269,52 37 896 641,75 17 391 790,27 
5.1.     Nieruchomości                    -                            -                          -      
5.2.     Wartości niematerialne i prawne                    -                            -                          -      
5.3.     Długoterminowe aktywa finansowe 39 385 269,52 37 896 641,75 17 391 790,27 

a.     w jednostkach powiązanych, w tym: 2 355 118,08    2 411 811,22    2 490 857,52      

 udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw 
własności 

-        -                        -      

 udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych konsolidacją                    -                            -                          -      

b.    w pozostałych jednostkach, w których emitent  posiada 
zaangażowanie w kapitale, w tym: 16 276 810,24      19 618 245,93                     -      

 udziały lub akcje w jednostkach współzależnych 
                   -                            -                          -      

i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 

 udziały lub akcje w innych jednostkach                    -                            -                          -      

c. w pozostałych jednostkach 20 753 341,20        15 866 584,60    14 900 932,75    

5.4.      Inne inwestycje długoterminowe                    -                            -                          -      

6.         Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 858 843,88 2 945 506,51 2 585 270,97 

6.1.      Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 650 095,18 2 775 825,23 2 395 164,38 

6.2.      Inne rozliczenia międzyokresowe 208 748,70 169 681,28 190 106,59 

II.     Aktywa obrotowe 10 030 252,75 16 692 446,81 24 931 565,70 

1.         Zapasy 3 753,29 1 425 429,89 2 873 955,70 

2.         Należności krótkoterminowe 4 469 239,69 5 801 129,36 7 523 906,70 

2.1.     Od jednostek powiązanych 1  459 198,66    1 430 025,20    1 479 083,39 

2.2.     Od pozostałych jednostek, w których emitent 
                   -                            -                          -      

   posiada zaangażowanie w kapitale 

2.3.     Od pozostałych jednostek 3 010 041,03          4 371 104,16    6 044 823,31    

3.         Inwestycje krótkoterminowe 4 948 825,95 9 156 346,44 14 154 230,90 

3.1.     Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 948 825,95 9 156 346,44 14 154 230,90 

   a.  w jednostkach powiązanych                    -                            -                          -      

   b. w pozostałych jednostkach 15 251,28 811 515,08                     -      

            c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 933 574,67 8 344 831,36 14 154 230,90 

3.2.      Inne inwestycje krótkoterminowe                    -                            -                          -      

4.         Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 608 433,82 309 541,12 379 472,40 
III.       Należne wpłaty na kapitał zakładowy                    -                            -      75 000,00 

IV.       Akcje (udziały) własne                    -                            -                          -  
     

Aktywa razem 71 016 027,98 100 454 592,46 82 456 195,24 
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Pasywa w PLN  Stan na dzień 
31.12.2018  

 Stan na dzień 
31.12.2019  

 Stan na dzień 
31.12.2020  

I.    Kapitał własny -9 439 133,85    -10 552 677,04    -4 358 764,24    

1.   Kapitał zakładowy       700 000,00             700 000,00           800 000,00    

2.   Kapitał zapasowy   17 664 455,53        17 664 455,53        8 815 934,03    

3.   Kapitał z aktualizacji wyceny                    -                            -                          -      
4.   Pozostałe kapitały rezerwowe       290 040,00             290 040,00           290 040,00    
5.   Różnice kursowe z przeliczenia                     -                            -                          -      
     a. dodatnie różnice kursowe                    -                            -                          -      
     b. ujemne różnice kursowe                    -                            -                          -      
6.   Zysk (strata) z lat ubiegłych -18 840 183,73    -28 096 485,10    -20 462 734,08    

7.   Zysk (strata) netto -9 253 445,65    -1 110 687,47        6 197 995,81    

8.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                    -                            -                          -      

II.    Kapitały mniejszości                    -                           -                         -      

III.   Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych                     -                            -                          -      
IV.   Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   80 451 559,27      111 007 269,50      86 814 959,49    
1.     Rezerwy na zobowiązania       702 191,41             318 167,90           635 960,34    
1.1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego       624 325,00             162 386,00           301 007,00    
1.2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                    -                            -                          -      

a.       długoterminowa                    -                            -      -      

b.       krótkoterminowa                    -                            -                          -      

1.3. Pozostałe rezerwy         77 866,41             155 781,90           334 953,34    
a.       długoterminowe         40 836,80             129 613,24    308 784,68    
b.       krótkoterminowe         37 029,61              26 168,66             26 168,66    

2.      Zobowiązania długoterminowe   63 347 438,49        92 199 832,72      47 990 227,05    
2.1.   Wobec jednostek powiązanych 49 040 380,55 66 519 142,36 35 813 946,67    
2.2.   Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie 

w kapitale 
                   -                            -                          -      

2.3.   Wobec pozostałych jednostek 14 307 057,94    25 680 690,36    12 176 280,38    
3.      Zobowiązania krótkoterminowe   14 034 118,38        13 543 651,73      25 856 504,79    
3.1.   Wobec jednostek powiązanych 7 781 539,33        8 112 180,05    11 177 872,76    
3.2.   Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie 

w kapitale                    -                            -                          -      

3.3.   Wobec pozostałych jednostek 6 252 579,05    5 431 471,68    14 678 632,03    
3.4.  Fundusze specjalne                    -                            -                          -      
4.      Rozliczenia międzyokresowe      2 371 413,55          4 945 617,15      12 332 267,31    
4.1.   Ujemna wartość firmy                    -                            -                          -      
4.2.   Inne rozliczenia międzyokresowe     2 371 413,55          4 945 617,15      12 332 267,31    

a.      długoterminowe     2 371 413,55          4 945 617,15        5 865 197,42    
b.      krótkoterminowe                    -                            -          6 467 069,89    

Pasywa razem   71 016 027,98      100 454 592,46      82 456 195,24    

 
 
 
Wszystkie pozycje aktywów i zobowiązań i rezerw na zobowiązania zostały przeliczone na walutę euro po kursie średnim 
NBP na dzień bilansowy, natomiast pozycje kapitałów własnych - po kursie historycznym stosowanym do przeliczenia 
wybranych pozycji kapitałów własnych w poszczególnych latach. 
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Aktywa w EUR  Stan na dzień 
31.12.2018  

 Stan na dzień 
31.12.2019  

 Stan na dzień 
31.12.2020  

I.        Aktywa trwałe 14 182 738,42           19 669 401,35           12 448 996,61    
1.       Wartości niematerialne i prawne, w tym:               34 666,38                  13 790,73                   7 814,28    

– wartość firmy                          -                               -                               -      

2.       Wartość firmy jednostek podporządkowanych                          -                               -                               -      

3.       Rzeczowe aktywa trwałe          4 322 917,77           10 063 935,55             7 661 098,88    
4.       Należności długoterminowe                   941,86                      939,30                451 171,86    
4.1.    Od jednostek powiązanych                          -                               -                               -      
4.2.   Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada 

zaangażowanie w kapitale                          -                               -                               -      

4.3.   Od pozostałych jednostek                   941,86                      939,30                451 171,86    
5.       Inwestycje długoterminowe  9 159 365,00             8 899 058,76             3 768 698,59    
5.1.   Nieruchomości                          -                               -                               -      
5.2.   Wartości niematerialne i prawne                          -                               -                               -      
5.3.   Długoterminowe aktywa finansowe 9 159 365,00             8 899 058,76             3 780 268,87    

a.  w jednostkach powiązanych, w tym: 547 701,88    566 352,29    539 754,16      
 udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane 

metodą praw własności -        -                        -      

 udziały lub akcje w jednostkach zależnych nieobjętych 
konsolidacją                    -                            -                          -      

b.  w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada 
zaangażowanie w kapitale, w tym: 

3 785 304,71      4 606 844,18                     -      

 udziały lub akcje w jednostkach współzależnych  
i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności                    -                            -                          -      

 udziały lub akcje w innych jednostkach                    -                            -                          -      
c.       w pozostałych jednostkach 4 826 358,42    3 725 862,30   3 228 944,43    

5.4.    Inne inwestycje długoterminowe                          -                               -                               -      
6.       Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe             664 847,41                691 677,00                560 213,00    
6.1.    Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego             616 301,20                651 831,68                519 018,02    
6.2.    Inne rozliczenia międzyokresowe               48 546,21                  39 845,32                  41 194,98    
II.     Aktywa obrotowe          2 332 616,92             3 919 794,95             5 402 523,55    
1.       Zapasy                   872,86                334 725,82                622 769,29    
2.       Należności krótkoterminowe          1 039 358,07             1 362 247,12             1 630 386,30    
2.1.    Od jednostek powiązanych 339 348,53    335 804,91    320 508,66 
2.2.    Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada  

zaangażowanie w kapitale                    -                            -                          -      

2.3.    Od pozostałych jednostek 700 009,54    1 026 442,21    1 309 877,64    
3.       Inwestycje krótkoterminowe          1 150 889,76             2 150 134,19             3 067 138,53    
3.1.    Krótkoterminowe aktywa finansowe          1 150 889,76             2 150 134,19             3 067 138,53    

a.      w jednostkach powiązanych                          -                               -                               -      
  b.      w pozostałych jednostkach                3 546,81                190 563,60                             -      
  c.      środki pieniężne i inne aktywa pieniężne          1 147 342,95             1 959 570,59             3 067 138,53    

3.2.    Inne inwestycje krótkoterminowe                          -                               -                               -      
4.       Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe             141 496,24                  72 687,83                  82 229,44    
III.      Należne wpłaty na kapitał zakładowy                          -                               -      16 252,06  
IV.      Akcje (udziały) własne                          -                               -                               -      
Aktywa razem 16 515 355,34           23 589 196,30           17 867 772,22    
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

   



Grupa Vortex Energy S.A. 
Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata obrotowe zakończone  

31 grudnia 2020, 31 grudnia 2019 oraz 31 grudnia 2018 roku 

(dane w złotych) 

www.vortex-energy.pl | 4  

 

Pasywa w EUR 
 Stan na dzień 
31.12.2018 r.  

 Stan na dzień 
31.12.2019 r.  

 Stan na dzień 
31.12.2020 r.  

I.   Kapitał własny -2 195 147,41    -2 478 026,78    -944 518,56    

1.   Kapitał zakładowy             167 829,49                167 829,49                191 805,13    

2.   Kapitał zapasowy          4 235 166,40             4 235 166,40             2 113 676,67    

3.   Kapitał z aktualizacji wyceny                          -                               -                               -      
4.   Pozostałe kapitały rezerwowe               69 538,95                  69 538,95                  69 538,95    
5.   Różnice kursowe z przeliczenia -32 270,69    - 56 956,23                  69 170,94    
      a. dodatnie różnice kursowe                          -                               -      69 170,94          
      b. ujemne różnice kursowe -32 270,69    -56 956,23    -    
 6.  Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 466 762,30    -6 635 411,55    -4 772 115,66    

7.   Zysk (strata) netto -2 168 649,26    -258 193,83             1 383 405,41   
8.   Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

                         -                               -                               -      

II.   Kapitały mniejszości                          -                               -                               -      

III.  Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych                           -                               -                               -      
IV.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania        18 710 502,75           26 067 223,08           18 812 290,78    
1.     Rezerwy na zobowiązania             163 300,33                  74 713,61                137 808,86    
1.1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego             145 191,86                  38 132,21                  65 226,45    
1.2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                          -                               -                               -      

a. długoterminowa                          -                               -      -     

b. krótkoterminowa                          -                               -                               -      

1.3. Pozostałe rezerwy               18 108,47                  36 581,40                  72 582,41    
a. długoterminowe                9 496,93                  30 436,36                 66 911,82  
b. krótkoterminowe                8 611,54                   6 145,04                   5 670,59    

2.        Zobowiązania długoterminowe        14 731 962,44           21 650 776,73           10 399 199,76    
2.1.     Wobec jednostek powiązanych 11 404 739,66 15 620 322,26 7 760 671,46    
2.2.     Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada 

zaangażowanie w kapitale                    -                            -                          -      

2.3.     Wobec pozostałych jednostek 3 327 222,79    6 030 454,48    2 638 528,29    
3.        Zobowiązania krótkoterminowe          3 263 748,46             3 180 380,82             5 602 952,41    
3.1.    Wobec jednostek powiązanych 1 809 660,31        1 904 938,37    2 422 179,24    
3.2.    Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada 

zaangażowanie w kapitale                    -                            -                          -      

3.3.    Wobec pozostałych jednostek 1 454 088,15    1 275 442,45    3 180 773,17    
3.4.    Fundusze specjalne                          -                               -                               -      
4.        Rozliczenia międzyokresowe              551 491,52             1 161 351,92             2 672 329,75    
4.1.    Ujemna wartość firmy                          -                               -                               -      
4.2.     Inne rozliczenia międzyokresowe             551 491,52             1 161 351,92             2 672 329,75    

a. długoterminowe             551 491,52             1 161 351,92             1 270 953,76    
b. krótkoterminowe                          -                               -               1 401 375,98    

Pasywa razem        16 515 355,34           23 589 196,30           17 867 772,22    
 
 

Wszystkie pozycje aktywów i zobowiązań i rezerw na zobowiązania zostały przeliczone na walutę euro po kursie średnim 
NBP na dzień bilansowy, natomiast pozycje kapitałów własnych - po kursie historycznym stosowanym do przeliczenia 
wybranych pozycji kapitałów własnych w poszczególnych latach. 
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2. Skonsolidowany rachunek zysków  i strat 

Rachunek zysków i strat  sporządzony za  
okres 01.01.2018 - 

31.12.2018  

 sporządzony za  
okres 01.01.2019 - 

31.12.2019  

 sporządzony za  
okres 01.01.2020 - 

31.12.2020  (wariant porównawczy) w PLN 

I.     Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 503 837,51 8 748 436,13 10 887 691,46 

a. od jednostek powiązanych 1 283 681,04 503 131,55    496 368,64    

1.    Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 407 667,75 7 909 018,58 10 866 938,16 

2.    Zmiana stanu produktów                                  -                                    -                                      -      

3.    Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                 -                                    -                                      -      

4.    Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 96 169,76 839 417,55 20 753,30 

II.    Koszty działalności operacyjnej: 11 691 151,55 13 433 545,83 13 492 115,38 

1.    Amortyzacja 745 528,90 1 223 908,82 1 533 635,40 

2.    Zużycie materiałów i energii 303 739,08 1 532 562,37 318 532,41 

3.    Usługi obce 5 284 124,38 5 247 937,95 5 206 271,54 

4.    Podatki i opłaty, w tym: 300 255,68 397 141,24 483 505,40 

a. podatek akcyzowy                                 -                                    -                                      -      

5.    Wynagrodzenia 3 763 847,86 3 962 060,11 4 650 388,10 

6.    Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 804 195,11 763 879,71 873 208,14 

a. emerytalne 301 639,20 301 639,20                                 -      

7.    Pozostałe koszty rodzajowe 397 277,43 306 055,63 426 574,39 

8.    Wartość sprzedanych towarów i materiałów 92 183,11                               -                                      -      

III.    Zysk (strata) ze sprzedaży (I–II) -8 187 314,04 -4 685 109,70 -2 604 423,92 

IV.    Pozostałe przychody operacyjne 107 416,78 1 397 470,25 2 771 511,64 

1.      Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13 495,93                               -      43 457,34 

2.     Dotacje 43 433,92 163 230,48 250 591,44 

3.     Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                 -      0 0 

4.     Inne przychody operacyjne 50 486,93 1 234 239,77 2 477 462,86 

V.    Pozostałe koszty operacyjne 107 917,08 301 796,25 820 718,58 

1.     Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 -                                    -                                      -      

2.     Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 20 416,93 12 665,91 530 572,02 

3.     Inne koszty operacyjne 87 500,15 289 130,34 290 146,56 

VI.   Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV–V) -8 187 814,34 -3 589 435,70 -653 630,86 

VII.   Przychody finansowe 1 135 685,29 1 418 038,03 1 171 061,85 

1.    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                 -      14 186,93 3 355,35 

a.  od jednostek powiązanych, w tym:                                 -      14 186,93 3 355,35 

  w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale                                 -      14 186,93 3 355,35 

b.  od pozostałych jednostek, w tym:                                 -                                    -                                      -      

  w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale                                 -                                    -                                      -      

2.    Odsetki, w tym: 1 135 671,87 1 148 860,03 1 048 660,81 

  od jednostek powiązanych 630 751,45 663 430,83 559 733,85 

3.    Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                 -                                    -                                      -      

  w jednostkach powiązanych                                 -                                    -                                      -      

4.    Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                 -      14 833,71                             79 898,76 

5.    Inne 13,42 240 157,36 39 146,93 

VIII.  Koszty finansowe 3 084 183,79 2 347 736,44 8 084 923,66 

1.    Odsetki, w tym: 1 435 428,93 2 137 497,05 3 264 999,24 
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  dla jednostek powiązanych -    1 457 662,39 2 307 240,83    

2.   Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                 -                                    -      2 516,91 

  w jednostkach powiązanych                                 -                                    -      2 516,91 

3.   Aktualizacja wartości aktywów finansowych 834 338,53 210 239,39                                 -      

4.   Inne 814 416,33                               -      4 817 407,51 

IX.  Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych                                 -                                    -      16 528 098,89 

X.   Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 26 440,69 26 440,69 13 220,34 

XI.  Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych                                 -                                    -                                      -      

XII.   Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

-220 891,53 2 883 557,28 -905 878,00 

XIII.  Zysk (strata) brutto (VI+VII–VIII+/–IX–X+XI+/–XII) -10 383 645,06 -1 662 017,52 8 041 507,88 

XIV.  Podatek dochodowy -1 130 199,41 -551 330,05 1 843 512,07 

        a.   część bieżąca 3 347,00  36 339,00  1 321 928,00  

        b.   część odroczona - 1 133 546,41  -587 669,05  521 584,07  

XV.   Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                 -                                    -                                      -      

XVI.  (Zyski) straty mniejszości                                 -                                    -                                      -      

XVII.  Zysk (strata) netto (XIII–XIV–XV+/–XVI) -9 253 445,65 -1 110 687,47 6 197 995,81 
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Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) w EUR  sporządzony za  okres 
01.01.2018 - 31.12.2018  

 sporządzony za  okres 
01.01.2019 - 31.12.2019  

 sporządzony za  okres 
01.01.2020 - 31.12.2020  

I.          Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym:                       821 163,80                     2 033 688,43                       2 430 155,13    

 od jednostek powiązanych 300 846,29    116 958,38    110  791,63    
1.     Przychody netto ze sprzedaży produktów                       798 625,33                     1 838 554,83                       2 425 522,95    
2.     Zmiana stanu produktów                                      -                                        -                                           -      
3.     Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

jednostki                                     -                                        -                                           -      

4.     Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                         22 538,47                        195 133,59                              4 632,18    
II.     Koszty działalności operacyjnej:                    2 739 953,10                     3 122 803,47                       3 011 467,90    
1.     Amortyzacja                       174 723,10                        284 513,62                          342 310,58    
2.     Zużycie materiałów i energii                         71 184,68                        356 264,17                            71 097,09    
3.     Usługi obce                    1 238 394,09                     1 219 951,83                       1 162 050,52    
4.     Podatki i opłaty, w tym:                         70 368,30                          92 320,68                          107 919,40    

 podatek akcyzowy                                     -                                        -                                           -      
5.     Wynagrodzenia                       882 100,16                        921 032,70                       1 037 976,19    
6.      Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                       188 472,19                        177 573,83                          194 901,85    

 emerytalne                         70 692,55                          70 119,99                                         -      
7.      Pozostałe koszty rodzajowe                         93 106,44                          71 146,65                            95 212,28    

8.      Wartość sprzedanych towarów i materiałów                         21 604,15                                      -                                           -      

III.     Zysk (strata) ze sprzedaży (I–II) -                 1 918 789,30    -               1 089 115,04    -                     581 312,78    
IV.     Pozostałe przychody operacyjne                         25 174,33                        324 860,24                          618 607,10    
1.      Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych 
                          3 162,92                                      -                                9 699,77    

2.     Dotacje                         10 179,23                          37 945,06                            55 932,52    
3.     Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                     -                                     0,00    -                                0,00    
4.      Inne przychody operacyjne                         11 832,18                        286 915,18                          552 974,81    
V.     Pozostałe koszty operacyjne                         25 291,58                          70 156,49                          183 186,08    
1.    Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych 

                                    -                                        -                                           -      

2.    Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                           4 784,94                            2 944,36                          118 424,77    
3.    Inne koszty operacyjne                         20 506,65                          67 212,13                            64 761,31    
VI.   Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV–V) -1 918 906,55    -834 411,29    -145 891,75    
VII.   Przychody finansowe                       266 160,64                        329 641,49                          261 383,41    
1.    Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                     -                              3 297,94                                 748,92    

a.  od jednostek powiązanych, w tym:                                     -                              3 297,94                                 748,92    
 w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale                                     -                              3 297,94                                 748,92    
b.  od pozostałych jednostek, w tym:                                     -                                        -                                           -      
 w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale                                     -                                        -                                           -      

2.    Odsetki, w tym:                       266 157,50                        267 067,54                          234 063,25    
 od jednostek powiązanych 147 824,29 154 221,68 124 933,75 

3.   Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     -                                        -                                           -      
 w jednostkach powiązanych                                     -                                        -                                           -      

4.    Aktualizacja wartości aktywów finansowych                                     -                                      3 448,29                              17 833,57    
5.    Inne                                  3,15                          55 827,72                              8 737,68    

VIII. Koszty finansowe                       722 813,22                        545 762,05                    1 804 571,59    

1.    Odsetki, w tym:                       336 408,94                        496 889,15                          728 754,55    

 dla jednostek powiązanych - 338 852,69 514 986,12 

2.     Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                                     -                                        -                                   561,78    

 w jednostkach powiązanych                                     -                                        -                                   561,78    

3.     Aktualizacja wartości aktywów finansowych                       195 536,64                         48 872,90                                         -      

4.     Inne                       190 867,64                                      -                         1 075 255,26    
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IX.  Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych                                     -                                        -                         3 689 105,67    

X.    Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych                           6 196,67                            6 146,48                              2 950,81    
XI.   Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 

podporządkowanych                                     -                                        -                                           -      

XII.   Udział w zyskach (stratach) jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

- 51 768,42                        670 320,61    -202 193,83    

XIII.  Zysk (strata) brutto (VI+VII–VIII+/–IX–X+XI+/–XII) -2 433 524,22    -386 357,71                       1 794 881,10    

XIV.  Podatek dochodowy -264 874,97    -128 163,88                          411 475,68    

a.   część bieżąca 784,41  8 447,39  295 060,04  
b.   część odroczona -265 659,37    -136 611,27    116 414,64  

XV.   Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)                                     -                                        -                                           -      

XVI.  (Zyski) straty mniejszości                                     -                                        -                                           -      

XVII. Zysk (strata) netto (XIII–XIV–XV+/–XVI) -2 168 649,26    - 258 193,83    1 383 405,41    

 

Wszystkie pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone na walutę euro po średniorocznym kursie NBP obliczonym 
dla danego roku obrotowego jako średnia kursów z ostatniego dnia każdego miesiąca roku.  
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3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 

Rachunek przepływów pieniężnych w PLN  sporządzony za  okres 
01.01.2018 - 31.12.2018  

 sporządzony za  okres 
01.01.2019 - 31.12.2019  

 sporządzony za  okres 
01.01.2020 - 31.12.2020  

A.   Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
 
I.    Zysk (strata) netto -9 253 445,65    -1 110 687,47                      6 197 995,81    
II.   Korekty razem                       3 711 551,74                           800 745,40    29 336 922,62    
1.   Zyski (straty) mniejszości*)                                         -                                           -                                          -      
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności7)/Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności*)                          220 891,53    -2 883 557,28                         905 878,00    
3.   Amortyzacja, w tym:                          771 969,59                        1 250 349,51                      1 546 855,74    

a.  odpisy wartości firmy jednostek 
podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy 
jednostek podporządkowanych*)                            26 440,69                             26 440,69                           13 220,34    

4.   (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych                          324 373,06    -409 378,45                      3 438 205,26    
5.    Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                          377 906,34                        1 185 199,05                      2 323 057,19    
6.    (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej                          765 174,62                             11 183,08    -16 732 266,10    
7.    Zmiana stanu rezerw -72 217,20    -384 023,51                         439 895,44    
8.    Zmiana stanu zapasów                          144 640,38    -1 421 676,60    -1 448 525,81    
9.    Zmiana stanu należności                          714 265,54    - 1 478 266,55    -9 903 915,12    
10.  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów                          152 230,36                        2 147 338,20                    41 168 165,85    
11.   Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                          300 155,80                        2 786 433,67                      7 599 568,95    
12.   Inne korekty                            12 161,72    -2 855,72                                    3,22    
III.    Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+II) - 5 541 893,91    -309 942,07    35 534 918,43   
B.    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
 

I.     Wpływy                          317 525,08                        5 677 075,55    33 206 638,97    
1.     Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych                                         -                                           -                                          -      
2.     Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne                                         -                                           -                                          -      
3.     Z aktywów finansowych, w tym:                            43 079,96                        5 472 075,55    32 384 143,40    
a. w jednostkach powiązanych                                         -      -                                0,00                    25 906 352,14    
 zbycie aktywów finansowych                                         -                                           -                        6 808 569,85    
 dywidendy i udziały w zyskach                                         -                                           -                                          -      
 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                         -      -                                0,00                    13 472 782,29    
 odsetki                                         -                                           -                                          -      
 inne wpływy z aktywów finansowych                                         -                                           -      5 625 000,00    

b. w pozostałych jednostkach                            43 079,96                        5 472 075,55                      6 477 791,26    
 zbycie aktywów finansowych                                         -                                        0,00                             3 252,65    
 dywidendy i udziały w zyskach                                         -                                           -                                          -      
 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                            43 079,96                        5 472 075,55                      6 474 538,61    
 odsetki                                         -                                           -                                          -      
 inne wpływy z aktywów finansowych                                         -                                           -                                          -      

4.     Inne wpływy inwestycyjne                          274 445,12                           205 000,00                         822 495,57    
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II.     Wydatki -10 288 596,33    -26 415 296,02    -23 003 958,90    
1.      Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych -10 288 596,33    -25 402 294,38    -18 211 749,12    
2.      Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne                                         -                                           -                                          -      
3.      Na aktywa finansowe, w tym:                                         -      - 1 000,64    -4 792 209,78    
a.       w jednostkach powiązanych                                         -      -1 000,64                                        -      
 nabycie aktywów finansowych                                         -      - 1 000,64                                        -      
 udzielone pożyczki długoterminowe                                         -                                           -                                          -      

b.      w pozostałych jednostkach                                         -                                           -      -4 792 209,78    
 nabycie aktywów finansowych                                         -                                           -                                          -      
 udzielone pożyczki długoterminowe                                         -                                           -      -4 792 209,78    

4.     Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone 
mniejszości*)                                         -                                           -                                          -      
5.      Inne wydatki inwestycyjne                                         -      -1 012 001,00                                        -      
III.    Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II) - 9 971 071,25    -20 738 220,47    10 202 680,07    
C.     Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
 
I.      Wpływy                     41 121 964,00                      34 222 609,29                      7 619 459,68    
1.      Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału                                         -                                           -                             25 000,00    
2.       Kredyty i pożyczki                     41 121 964,00                      34 222 609,29                      7 594 459,68    
3.       Emisja dłużnych papierów wartościowych                                         -                                           -                                          -      
4.       Inne wpływy finansowe                                         -                                           -                                          -      
II.     Wydatki -21 890 309,15    - 9 763 190,06    -47 547 658,64    
1.       Nabycie akcji (udziałów) własnych                                         -                                           -                                          -      
2.       Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                                         -                                           -                                          -      
3.       Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku                                         -                                           -                                          -      
4.       Spłaty kredytów i pożyczek -21 125 431,07    -8 742 217,42    -46 710 652,99    
5.       Wykup dłużnych papierów wartościowych                                         -                                           -                                          -      
6.       Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                         -                                           -                                          -      
7.       Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego -351 882,42    -341 137,98    -22 386,30    
8.       Odsetki -412 995,66    -679 834,66    -814 619,35    
9.       Inne wydatki finansowe                                         -                                           -                                          -      
III.      Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II)                     19 231 654,85                      24 459 419,23    - 39 928 198,96    
D.      Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–
B.III+/–C.III)                       3 718 689,69                        3 411 256,69                      5 809 399,54    
E.      Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym:                       3 718 689,69                        3 411 256,69                      5 809 399,54    
 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych                                         -                                        -                                          -      
F.      Środki pieniężne na początek okresu                       1 214 884,98                        4 933 574,67                      8 344 831,36    
G.     Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w 
tym:                       4 933 574,67                        8 344 831,36                    14 154 230,90    
 o ograniczonej możliwości dysponowania                                         -                                           -                                          -      
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Rachunek przepływów pieniężnych w EUR 
sporządzony za  okres 

01.01.2018 - 31.12.2018 
sporządzony za  okres 

01.01.2019 - 31.12.2019 
sporządzony za  okres 

01.01.2020 - 31.12.2020 

A.      Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

   

I.     Zysk (strata) netto -2 168 649,26 -258 193,83 1 383 405,41 

II.    Korekty razem 869 843,97 186 143,74 6 548 061,47 

1.     Zyski (straty) mniejszości*) - - - 
2.    Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności7)/Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności*) 

51 768,42 -670 320,61 202 193,83 

3.       Amortyzacja, w tym: 180 919,77 290 660,10 345 261,38 
a. odpisy wartości firmy jednostek 
podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy 
jednostek podporządkowanych*) 

6 196,67 6 146,48 2 950,81 

4.       (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 76 020,48 -95 165,38 767 414,49 

5.       Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 88 566,61 275 515,02 518 511,14 

6.       (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 179 327,29 2 599,65 -3 734 676,21 

7.       Zmiana stanu rezerw -16 924,91 -89 271,29 98 185,57 

8.       Zmiana stanu zapasów 33 898,10 -330 487,32 -323 313,94 

9.       Zmiana stanu należności 167 396,18 -343 642,40 -2 210 574,22 

10.    Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów 35 676,90 499 176,86 9 188 819,29 

11.    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 70 344,89 647 742,96 1 696 239,42 

12.    Inne korekty 2 850,24 -663,85 0,72 
III.      Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+II) -1 298 805,28 -72 050,09 7 931 466,88 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

   

I.        Wpływy 74 415,58 1 319 710,48 7 4111 790,11 

1.       Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych - - - 

2.       Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne - - - 

3.       Z aktywów finansowych, w tym: 10 096,27 1 272 055,55 7 228 207,41 

a. w jednostkach powiązanych - 0,00 5 782 351,08 

 zbycie aktywów finansowych - - 1 519 686,79 

 dywidendy i udziały w zyskach - - - 

 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - 0,00 3 007 152,72 

 odsetki - - - 

 inne wpływy z aktywów finansowych - - 1 255 511,57 

b. w pozostałych jednostkach 10 096,27 1 272 055,55 1 445 856,33 

 zbycie aktywów finansowych - 0,00 726,00 

 dywidendy i udziały w zyskach - - - 

 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 10 096,27 1 272 055,55 1 445 130,33 

 odsetki - - - 

 inne wpływy z aktywów finansowych - - - 

4.       Inne wpływy inwestycyjne 64 319,31 47 654,93 183 582,70 

II.     Wydatki -2 411 248,48 -6 140 581,12 -5 134 530,94 

1.       Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych -2 411 248,48 -5 905 095,64 -4 064 899,86 
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2.       Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne - - - 

3.       Na aktywa finansowe, w tym: - -232,61 -1 069 631,08 

a. w jednostkach powiązanych - -232,61 - 

 nabycie aktywów finansowych - -232,61 - 

 udzielone pożyczki długoterminowe - - - 

b. w pozostałych jednostkach - - -1 069 631,08 

 nabycie aktywów finansowych - - - 

 udzielone pożyczki długoterminowe - - -1 069 631,08 
4.       Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone 
mniejszości*) 

- - - 

5.       Inne wydatki inwestycyjne - -235 252,87 - 
III.      Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II) 

-2 336 832,90 - 4 820 870,64 2 277 259,18 

C.      Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

   

I.       Wpływy 9 637 395,62 7 955 493,23 1 700 679,07 
1.       Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 

- - 5 580,05 

2.       Kredyty i pożyczki 9 637 395,62 7 955 493,23 1 695 099,02 

3.       Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - 

4.       Inne wpływy finansowe - - - 

II.     Wydatki -5 130 240,61 -2 269 581,25 -10 612 735,20 

1.       Nabycie akcji (udziałów) własnych - - - 

2.       Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - 

3.       Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku - - - 

4.       Spłaty kredytów i pożyczek -4 950 982,81 -2 032 242,80 -10 425 913,82 

5.       Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - 

6.       Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - 
7.       Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego -82 467,61 -79 301,99 -4 996,67 

8.       Odsetki -96 790,19 -158 036,46 -                              181 824,71 

9.       Inne wydatki finansowe - - - 
III.      Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II) 4 507 155,01 5 685 911,98 -8 912 056,13 

D.      Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–
B.III+/–C.III) 871 516,83 792 991,24 1 296 669,93 

E.      Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym: 

871 516,83 792 991,24 1 296 669,93 

 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu 
różnic kursowych 

- - - 

F.      Środki pieniężne na początek okresu 284 721,98 1 146 873,97 1 862 583,52 
G.     Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w 
tym: 

1 156 238,81 1 939 865,22 3 159 253,45 

 o ograniczonej możliwości dysponowania - - - 

 

Wszystkie pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na walutę euro po 
średniorocznym kursie NBP obliczonym dla danego roku obrotowego jako średnia kursów z ostatniego dnia każdego 
miesiąca roku.  
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4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

Zestawienie zmian w kapitale własnym w PLN 
 Stan na dzień 

31.12.2018  
 Stan na dzień 

31.12.2019  
 Stan na dzień 

31.12.2020  

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -197 849,92 -9 439 133,85 -10 552 676,60 

a.  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

b.  korekty błędów 
                                  

-      
                                  

-      
                                  

-      
II. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -197 849,92 -9 441 989,13 -10 552 676,60 

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 
                                  

-      
                                  

-      100 000,00 

a. zwiększenia (z tytułu) 
                                  

-      
                                  

-      100 000,00 

 emisji akcji (wydania udziałów)
                                  

-      
                                  

-      100 000,00 

b. zmniejszenia (z tytułu)                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

 umorzenia akcji (udziałów)                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu 700 000,00 700 000,00 800 000,00 

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 17 664 455,53 17 664 455,53 17 664 455,53 

2.1. Zmiany kapitału zapasowego                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

a. zwiększenia (z tytułu)                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

 emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

 podziału zysku (ustawowo)                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

 podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                   
-      

                                  
-      

                          
-      

b. zmniejszenia (z tytułu)                                   
-      

                                  
-      -8 848 521,50 

 pokrycia straty                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

 przeniesienie wyniku lat ubiegłych Vortex Energy Polska                                    
-      

                                  
-      -8 848 521,50 

2.2  Kapitał zapasowy na koniec okresu 17 664 455,53 17 664 455,53 8 815 934,03 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

a. zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
                                  

-      
                                  

-      
                                  

-      

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 
                                  

-      
                                  

-      
                                  

-      

a. zwiększenia (z tytułu) 
                                  

-      
                                  

-      
                                  

-      

b. zmniejszenia (z tytułu) 
                                 

-      
                                  

-      
                                  

-      

 zbycia środków trwałych                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

3.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 290 040,00 290 040,00 290 040,00 

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

a. zwiększenia (z tytułu)                                   
-      

       
-      

                                  
-      
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b. zmniejszenia (z tytułu) 
                                  

-      
                                  

-      
                                  

-      
4.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 290 040,00 290 040,00 290 040,00 

5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych*)                                  
-      

                                 
-      

                                 
-      

6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 082 291,16 -18 840 183,73 -28 096 484,66 

6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                   
-      

                                  
-      

                                  
-  

a. zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

b. korekty błędów                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

a. zwiększenia (z tytułu)                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

 podziału zysku z lat ubiegłych                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

b. zmniejszenia (z tytułu)                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

a. zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                   
-      

                                  
-      

                                  
-      

b. korekty błędów 
                                  

-      
                                  

-      
                                  

-      
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych -6 082 291,16 -18 840 183,73 -28 096 484,66 

a. zwiększenia (z tytułu) 12 161,72 
                                  

-      8 848 521,50 

 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 
                                  

-      
                                  

-      
                                  

-      

 przeniesienie wyniku lat ubiegłych Vortex Energy Polska                                    
-      

                                  
-      

8 848 521,50 

 korekty konsolidacyjne 12 161,72                                   
-      

                                  
-      

b. zmniejszenia (z tytułu) -12 770 054,29 -9 256 300,93 -1 214 770,48 

 transfer skonsolidowanego wyniku finansowego -12 770 054,29 -9 253 445,65 -1 110 687,47 

 korekty konsolidacyjne                                   
-      

-2 855,28 - 

 sprzedaż 5 spółek konsolidowanych metodą pełną   -104 083,01 

6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -18 840 183,73 -28 096 484,66 -20 462 733,64 

6.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -18 840 183,73 -28 096 484,66 -20 462 733,65 

7. Wynik netto -9 253 445,65 -1 110 687,47 6 197 995,81 

a. zysk netto                                   
-      

                                  
-      6 197 995,81 

b. strata netto -9 253 445,65 -1 110 687,47                                   
-      

c. odpisy z zysku -  -  -  

III. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) -9 439 133,85 -10 552 676,60 -4 358 763,80 
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Wprowadzenie do skonsolidowanych historycznych informacji finansowych 
1. Informacje ogólne  

W okresach objętych skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi Grupa Vortex Energy S.A. nie tworzyła 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, dlatego też aby przedstawić zagregowane dane finansowe 
prezentujące sytuację finansową w latach 2018-2020 przygotowano skonsolidowane historyczne informacje finansowe 
według planowanej struktury Grupy.   

Do dnia 23 lipca 2021 roku zarówno Vortex Energy SA (dalej: Emitent), jaki i dwie operacyjne spółki z Grupy: Vortex Energy 
Polska Sp. z o.o. oraz VPL Projects Sp. z o.o. były w tej samej linii spółkami zależnymi wobec jednostki dominującej VH 
Invest AG, która to była 100 procentowym udziałowcem wymienionych spółek. Grupa składa się również ze spółek 
celowych, których 100 procentowym udziałowcem jest VPL Projects Sp. z o.o., a w jednym przypadku Vortex Energy Polska 
Sp. z o.o. Przez Grupę, w dalszej części dokumentu, należy rozumieć spółki Vortex Energy S.A., Vortex Energy Polska Sp. z 
o.o., VPL Projects Sp. z o.o. oraz spółki celowe wskazane w tabeli w niniejszym punkcie. 

Poniżej zaprezentowano schemat Grupy obowiązujący w okresach objętych niniejszymi skonsolidowanymi historycznymi 
informacjami finansowymi:   

 

W 2021 roku tj. po okresie objętym skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi, Grupa Vortex Energy SA 
została zreorganizowana w taki sposób, że Vortex Energy S.A. stał się jednostką dominującą dla dwóch spółek 
operacyjnych: Vortex Energy Polska Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów oraz VPL Projects Sp. z o.o., w której to z 
kolei 100% udziałów posiada Vortex Energy Polska Sp. z o.o. W zakresie spółek celowych nie wprowadzono zmian. 
Powyższa reorganizacja struktury właścicielskiej przebiegła etapowo zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 Podwyższenie kapitału VPL Projects Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału podstawowego i zapasowego VPL Projects 
Sp. z o.o. w drodze konwersji pożyczek otrzymanych w latach 2018-2020 w kwocie 10 764 800,67 złotych oraz 
otwartych rozrachunków z tytułu zobowiązań handlowych w kwocie 655 340,70 wobec jedynego udziałowca VH 
Invest AG – w efekcie kapitał podstawowy i zapasowy VPL Projects Sp. z o.o. uległ podwyższeniu odpowiednio o 
kwotę 1 770 000,00 złotych oraz 9 650 141,37 złotych przy jednoczesnym obniżeniu zobowiązań długoterminowych 
z tytułu pożyczek o kwotę 11 420 141,37 złotych. Powyższa transakcja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym dnia 22 czerwca 2021 roku.  

 Podwyższenie kapitału Vortex Energy Polska Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału podstawowego i zapasowego 
Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w drodze wniesienia przez jedynego udziałowca – VH Invest AG – udziałów 
posiadanych przez tego udziałowca w VPL Projects Sp. z o.o. – w efekcie kapitał podstawowy i zapasowy Vortex 
Energy Polska Sp. z o.o. uległ podwyższeniu odpowiednio o kwotę 500 000,00 złotych oraz 2 584 000,00 złotych 
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przy jednoczesnym wzroście inwestycji długoterminowych o kwotę 3 084 000,00 złotych. Powyższa transakcja 
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 15 lipca 2021 roku 

 Podwyższenie kapitału Vortex Energy S.A. - podwyższenie kapitału podstawowego i zapasowego Vortex Energy 
S.A. w drodze wniesienia przez jedynego udziałowca – VH Invest AG – udziałów posiadanych przez tego udziałowca 
w Vortex Energy Polska Sp. z o.o. – w efekcie kapitał podstawowy i zapasowy Vortex Energy S.A. uległ podwyższeniu 
odpowiednio o kwotę 7 400 000,00 złotych oraz 211 600 000,00 złotych przy jednoczesnym wzroście inwestycji 
długoterminowych o kwotę 219 000 000,00 złotych. Powyższa transakcja została zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym dnia  30 lipca 2021 roku. 

W wyniku powyższych zdarzeń aktualny schemat Grupy, wg stanu na dzień sporządzenia niniejszych skonsolidowanych 
historycznych informacji finansowych, kształtował się następująco:   

 

Strukturę udziałów w spółkach celowych w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela: 

Spółka Udziałowiec: 
na dzień 

31.12.2020 
na dzień 

31.12.2019 
na dzień 

31.12.2018 
EF Pałubice Sp. z o.o. Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 100% 100% 0% 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Ostrowice Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

VPL Komplemenatriusz Sp. z o. EW Rościszewo Sp. k. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. Cleanenergy 6 Sp. k. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Dębica Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Jarszewo Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Śniatowo Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Gozdowo Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Piotrków Kujawski sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 0% 100% 100% 

EW Polanów Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Świdnica Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Radziejów Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 0% 100% 100% 

ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 0% 100% 100% 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 
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Spółka Udziałowiec: 
na dzień 

31.12.2020 
na dzień 

31.12.2019 
na dzień 

31.12.2018 
ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 0% 100% 100% 

ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 0% 100% 100% 

ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Sunfield 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Sunfield 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

ES Sunfield 4 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Greenfield 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Greenfield 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Greenfield 3 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Greenfield 6 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Greenfield 7 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Greenfield 8 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Greenfield 9 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Greenfield 10 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

Vortex Energy Solar Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Greenfield 12 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

Vortex Energy Windpark Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

Park Wiatrowy Pałczyn 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

Park Wiatrowy Genowefa Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

Future Energy Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 0% 50% 50% 

KWE Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100% 100% 

Horyzonty M.K Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 5% 5% 5% 

 
 
 
W okresie objętym niniejszymi skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi skład Grupy zmienił się 
następująco: 

a. w 2019 roku Grupa nabyła spółkę EF Pałubice Sp. z o.o., która od momentu nabycia konsolidowana jest metodą 
pełną 

b. w 2020 roku Grupa sprzedała udziały w 5 spółkach (EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o., ES Radziejów Sp. z o.o., ES 
Jutrzenka 9 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o.), w których posiadała 100% udziałów i 
konsolidowała metodą pełną 

c. w 2020 roku Grupa sprzedała udziały w spółce konsolidowanej metodą praw własności (Future Energy Sp. z o.o.), 
w której posiadała 50% udziałów 

 
 
 
W poniższych tabelach zaprezentowano podstawowe dane finansowe podmiotów nabytych i zbytych w okresach objętych 
skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi: 
 

Dane finansowe na dzień 
sprzedaży 

EW Piotrków 
Kujawski Sp. z 

o.o. 

ES Radziejów 
Sp. z o.o. 

ES Jutrzenka 9 
Sp. z o.o. 

ES Jutrzenka 
12 Sp. z o.o. 

ES Jutrzenka 
13 Sp. z o.o. 

Future Energy 
Sp. z o.o. 

              
Aktywa trwałe 20 644 650,00 3 558 008,45 3 718 811,28 7 256 685,76 7 163 818,07 129 404 163,21 
Aktywa obrotowe 4 749 868,14 385 732,22 293 537,60 536 286,44 663 952,86 11 154 238,84 
              
Aktywa razem 25 394 518,14 3 943 740,67 4 012 348,88 7 792 972,20 7 827 770,93 140 558 402,05 
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Dane finansowe na dzień 
sprzedaży 

EW Piotrków 
Kujawski Sp. z 

o.o. 

ES Radziejów 
Sp. z o.o. 

ES Jutrzenka 9 
Sp. z o.o. 

ES Jutrzenka 
12 Sp. z o.o. 

ES Jutrzenka 
13 Sp. z o.o. 

Future Energy 
Sp. z o.o. 

Kapitał własny 1 598,64 1 422 822,87 1 260 320,25 2 531 254,69 2 632 213,40 1 488 641,96 
Rezerwy na zobowiązania 0,00 192 810,00 210 237,50 404 710,00 415 520,00 12 262 297,00 
Zobowiązania długoterminowe 0,00 2 268 028,32 2 446 134,08 4 702 441,14 4 624 796,36 125 484 357,38 
Zobowiązania krótkoterminowe 25 392 919,50 60 079,48 95 657,05 154 566,37 155 241,17 1 323 105,71 
Rozliczenia międzyokresowe 
bierne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              
Pasywa razem 25 394 518,14 3 943 740,67 4 012 348,88 7 792 972,20 7 827 770,93 140 558 402,05 
              
Przychody łącznie 322 386,27 326 398,02 342 808,88 595 728,17 676 251,77 16 982 470,53 
Koszty łącznie 612 514,80 226 748,41 240 488,30 499 952,09 471 541,46 18 885 809,11 
              
Wynik finansowy netto -290 128,53 99 649,61 102 320,58 95 776,08 204 710,31 -1 903 338,58 

 
  

Dane finansowe na dzień nabycia EF Pałubice Sp. z o.o. 
    
Aktywa trwałe 809,49 
Aktywa obrotowe 121 419,02 
    
Aktywa razem 122 228,51 
    
Kapitał własny -1 318,40 
Rezerwy na zobowiązania 0,00 
Zobowiązania długoterminowe 121 200,00 
Zobowiązania krótkoterminowe 2 346,91 
Rozliczenia międzyokresowe bierne 0,00 
    
Pasywa razem 122 228,51 
    
Przychody łącznie 0,19 
Koszty łącznie 3 462,87 
    
Wynik finansowy netto -3 462,68 

Grupa nabyła 100% udziałów w EF Pałubice Sp. z o.o. za kwotę 5.000 PLN.  

 
2. Opis działalności Grupy 

Emitent pełni w Grupie rolę spółki holdingowej, która jest spółką dominującą dla działalności Grupy. Działalność 
operacyjna Grupy w Polsce jest prowadzona przez spółkę Vortex Energy Polska Sp. z o.o.  (VPL) oraz, w bardzo 
ograniczonym zakresie, przez spółkę VPL Projects Sp. z o.o.  (VPP). Celem istnienia spółki VPP jest pełnienie funkcji spółki 
holdingowej dla spółek specjalnego przeznaczenia (SPV), które są tworzone na potrzeby zarządzania poszczególnymi 
projektami Grupy (tj. w celu projektowania lub budowy parków wiatrowych albo farm fotowoltaicznych lub do zarzadzania 
takimi farmami lub parkami). 

Oferta Vortex Energy Polska Sp. z .o.o. obejmuje kompleksową obsługę projektów wiatrowych i fotowoltaicznych – 
na co składa się m.in. zaplanowanie parku, pozyskanie tytułów prawnych do gruntów i ich zabezpieczenie, prowadzenie 
postępowań administracyjnych zmierzających do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, a także realizacja 
inwestycji, czyli przeprowadzenie procesu budowy oraz uzyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do 
eksploatacji parku wiatrowego lub farmy fotowoltaicznej. VPL świadczy również usługi zarządzania technicznego i 
handlowego dla instalacji OZE. Poza projektami, w pełni zrealizowanymi przez Grupę, VPL, w ramach prowadzonej 
działalności nabywa również projekty z rynku OZE zlokalizowane w wielu regionach Polski, które znajdują się na różnych 
etapach zaawansowania. 



Grupa Vortex Energy S.A. 
Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata obrotowe zakończone  

31 grudnia 2020, 31 grudnia 2019 oraz 31 grudnia 2018 roku 

(dane w złotych) 

www.vortex-energy.pl | 19  

 

Do podstawowych segmentów Grupy można zaliczyć sprzedaż projektów inwestycyjnych, budowę i zarządzanie 
elektrowniami, oraz sprzedaż energii elektrycznej. Szczegóły zostały przedstawione w części V informacji dodatkowej.  

Projekty realizowane przez Grupę są najczęściej finansowane przez inwestorów, dla których są one realizowane. 
Jednakże niektóre z projektów są finansowane przez Grupę. W przypadku finansowania przez Grupę, korzysta ona 
najczęściej z finansowania zapewnianego przez VH Invest AG (niemiecką spółkę-matkę), przeważnie w formie pożyczek. 
VH Invest AG zapewnia finansowanie ze środków własnych lub poprzez proces refinansowania z użyciem kredytów 
bankowych zaciąganych w Niemczech. 

 
3. Podstawowe dane spółek z Grupy  

 
Vortex Energy Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 17 czerwca 2020 roku. Spółka została wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861956 w dniu 28 września 2020 roku. 
Obecnie Spółka wpisana jest do rejestru pod Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. Spółce nadano numer statystyczny REGON 387131506 oraz numer identyfikacji 
podatkowej NIP 7773365718. Wysokość kapitału podstawowego spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 100.000,00 
złotych a na dzień sporządzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych wynosi 7 500 000,00 
złotych. 

Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8. 
 
Skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. 
Dane porównywalne zawiewają dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2018. Wszystkie jednostki wchodzące w skład Grupy sporządzają swoje sprawozdanie za analogiczne okresy 
sprawozdawcze. W okresie objętym niniejszymi skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi nie 
dokonywano żadnych zmian w zakresie roku obrotowego w żadnej ze spółek wchodzących w skład Grupy. Rok obrotowy 
wszystkich spółek jest spójny z rokiem kalendarzowym i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia. 
 
Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z). Spółka prowadzi 
również działalność w zakresie: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i handlu energią elektryczną, zbierania odpadów 
niebezpiecznych, robót budowlanych, wynajmu i dzierżawy ruchomości oraz nieruchomości, kupna i sprzedaży 
nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa podatkowego, prawnego oraz 
technicznego, handlu hurtowego, działalności rachunkowo-księgowej, leasingu finansowego, pozostałych form udzielania 
kredytów.   

Skład organów: 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Zarządu wchodziła Bogna Agnieszka Kaźmierczak – Prezes Zarządu.  
Na dzień sporządzenia skonsolidowanych historycznych informacji finansowych w skład Zarządu wchodzi Maciej Krzysztof 
Pepliński – Prezes Zarządu.   

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 
a. Zbigniew Biliński – Przewodniczący  
b. Nadieżda Chwisiuk – Członek 
c. Małgorzata Tończyk – Członek  

Na dzień sporządzenia skonsolidowanych historycznych informacji finansowych w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 
a. Till Jeske  
b. Adam Pantkowski  
c. Florian Leuthold  
d. Włodzimierz Bieliński 
e. Tomasz Wija. 
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Vortex Energy Polska Spółka z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 28 listopada 2012 roku. Spółka została 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000456208 w dniu 26 marca 2013 roku. Spółce 
nadano numer statystyczny REGON 321357713 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 3020001493. Wysokość kapitału 
podstawowego spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 500.000,00 złotych a na dzień sporządzenia niniejszych 
skonsolidowanych historycznych informacji finansowych wynosi 1 000 000,00 złotych. 
Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8.  
 
VPL Projects Spółka z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 28 listopada 2012 roku. Spółka została wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000458933 w dniu 18 kwietnia  2013 roku. Spółce nadano 
numer statystyczny REGON 321365960 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 3020001671. Wysokość kapitału 
podstawowego spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 200.000,00 złotych a na dzień sporządzenia niniejszych 
skonsolidowanych historycznych informacji finansowych wynosi 1 970 000,00 złotych 
Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8.  
  
 
Dane spółki konsolidowanej metodą praw własności: 
 
Future Energy Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 9 stycznia 2009 roku. Spółka została wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000328768 w dniu 30 kwietnia  2009 roku. Spółce nadano numer 
statystyczny REGON 100651622 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 8291711329. Wysokość kapitału podstawowego 
spółki wynosi 50.000,00 złotych. Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8.  
Przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii.  
Do dnia 27 listopada 2020 roku VPL Projects Sp. z o.o. posiadała 50% udziałów. 
 

Dane spółek niepodlegających konsolidacji: 
Horyzonty M.K Sp. z o.o. została wyłączona z konsolidacji z uwagi na zasadę istotności. VPL Projects Sp. z o.o. posiada 5% 
udziałów, a spółka nie generuje żadnych przychodów, gdyż jest spółką celową na etapie prowadzenia inwestycji. Ostatnie 
dostępne dane finansowe tj. dane na 31 grudnia 2019 roku wykazują sumę bilansową wynoszącą 294.554,72 złotych oraz 
stratę w wysokości 710,00 złotych.   Wysokość kapitału podstawowego spółki wynosi 5.000,00 złotych. 

Dla wszystkich spółek z Grupy czas trwania spółki jest nieoznaczony.  

 
4. Przyjęte metody konsolidacji oraz źródła danych finansowych wykorzystanych do sporządzenia 

Skonsolidowanych historycznych informacji finansowych 
 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe sporządzone za lata 2018 – 2020 zawierają dane wszystkich spółek 
wchodzących w skład Grupy, a żadna ze spółek nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających 
samodzielnie sprawozdania finansowe. Jednostkowe dane finansowe Vortex Energy S.A, Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 
oraz VPL Projects Sp. z o.o.  za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku wraz z danymi porównawczymi za rok 
obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Jednostkowe dane finansowe 
ww. jednostek za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku jak również jednostkowe dane finansowe pozostałych 
podmiotów za cały okres objęty niniejszymi skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi nie były 
przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta.   
 
Skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone na podstawie jednostkowych sprawozdań 
finansowych wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy. Wszelkie dane finansowe prezentowane w niniejszym 
dokumencie, w tym skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek 
przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym jak również noty i ujawnienia w 
informacji dodatkowej, zostały sporządzone na podstawie sumy analogicznych danych zawartych w ostatecznych i 
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podpisanych sprawozdaniach finansowych ww. podmiotów za okresy objęte skonsolidowanymi historycznymi 
informacjami finansowymi z uwzględnieniem korekt i wyłączeń konsolidacyjnych opisanych w szczegółach w punkcie 8.  
 
Wyjątek od powyższej reguły stanowią dane finansowe Emitenta tj. spółki Vortex Energy S.A. Z uwagi na fakt, iż Emitent 
został utworzony dnia 17 czerwca 2020 roku, skonsolidowane historyczne informacje finansowe obejmują dane finansowe 
Emitenta wyłącznie za okres od 17 czerwca do 31 grudnia 2020 roku. W konsekwencji dane finansowe prezentowane w 
niniejszym dokumencie za lata zakończone 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku nie obejmują danych 
finansowych Emitenta. 
 
Dane finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku zostały zaprezentowane w 
niniejszym dokumencie w celu zilustrowania wyników finansowych Grupy tak jakby Grupa istniała w tych okresach 
sprawozdawczych. Z uwagi na zakończenie procesu przekształceń właścicielskich, opisanych w punkcie 1 niniejszego 
opracowania, prezentacja danych finansowych za lata 2018-2019 pozwala na kompleksowe zrozumienie historii oraz 
wyników działalności Grupy.  
 
 
Przyjęte metody konsolidacji dla poszczególnych spółek z Grupy prezentuje poniższa tabela: 
 

Spółka Metoda konsolidacji Data sprzedaży 
Vortex Energy S.A. pełna ------ 

Vortex Energy Polska Sp. z o.o. pełna ------ 
VPL Projects Sp. z o.o. pełna ------ 
EF Pałubice Sp. z o.o. pełna ------ 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Ostrowice Sp. z o.o. pełna ------ 

VPL Komplemenatriusz Sp. z o. EW Rościszewo Sp. k. pełna ------ 
VPL Komplementariusz Sp. z o.o. Cleanenergy 6 Sp. k. pełna ------ 

ES Dębica Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Jarszewo Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Śniatowo Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 04.2021 

EW Gozdowo Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Piotrków Kujawski sp. z o.o. pełna do dnia sprzedaży udziałów 10.2020 

EW Polanów Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Świdnica Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Radziejów Sp. z o.o. pełna do dnia sprzedaży udziałów 09.2020 
ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 04.2021 
ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. pełna do dnia sprzedaży udziałów 09.2020 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 04.2021 
ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 04.2021 
ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. pełna do dnia sprzedaży udziałów 09.2020 
ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. pełna do dnia sprzedaży udziałów 09.2020 
ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o. pełna ------ 

ES Sunfield 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Sunfield 2 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Sunfield 3 Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 04.2021 
ES Sunfield 4 Sp. z o.o. pełna ------ 

EW Greenfield 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 2 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 3 Sp. z o.o. pełna ------ 
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Spółka Metoda konsolidacji Data sprzedaży 
EW Greenfield 6 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 7 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 8 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 9 Sp. z o.o. pełna ------ 

EW Greenfield 10 Sp. z o.o. pełna ------ 
Vortex Energy Solar Sp. Z o.o. pełna ------ 

EW Greenfield 12 Sp. z o.o. pełna ------ 
Vortex Energy Windpark sp. z o.o. pełna ------ 
Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
Park Wiatrowy Pałczyn 2 Sp. z o.o. pełna ------ 
Park Wiatrowy Genowefa Sp. z o.o. pełna ------ 

Future Energy Sp. z o.o. praw własności do dnia sprzedaży udziałów 11.2020 
KWE Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 06.2021 

EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji pełna po dniu bilansowym 05.2021 
Horyzonty M.K Sp. z o.o. nie podlegająca konsolidacji ------ 

 
5. Założenie kontynuacji działalności 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe za lata 2018 – 2020 zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej zarówno przez Emitenta jak i przez Grupę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.  
W konsekwencji skonsolidowane historyczne informacje finansowe nie zawierają korekt, które byłyby konieczne w 
przypadku przyjęcia braku założenia kontynuacji działalności. Na dzień bilansowy istnieją przesłanki wskazujące na 
zagrożenie kontynuacji działalności ponieważ Grupa wykazuje ujemne kapitały własne oraz nadwyżkę zobowiązań 
bieżących nad aktywami obrotowymi. Dodatkowo utrzymująca się strata na działalności operacyjnej w latach 2018-2020 
może być uznana za krytyczną dla oceny zdolności kontynuacji działalności i traktowana jako niepewność oraz zagrożenie 
co do możliwości jej kontunuowania. Główny udziałowiec – VH Invest AG  - podpisał tak zwany „list wsparcia”, w którym 
zadeklarował udzielenie wsparcia finansowego, w razie potrzeby, w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 31 
grudnia 2021 r., w celu umożliwienia Grupie regulowania zobowiązań oraz realizacji projektów inwestycyjnych. W ramach 
przyrzeczonego wsparcia VH Invest AG zobowiązuje się do udzielenia oprocentowanej pożyczki. VH Invest na datę 
przygotowania historycznych informacji finansowych potwierdziło możliwość udzielenia wsparcia, a na podstawie 
przedstawionych Grupie wyników VH Invest AG, Grupa przyjmuje, że kondycja finansowa VH Invest pozwala na udzielenie 
takiego wsparcia. W przeszłości Grupa Emitenta w dużej mierze korzystała z oprocentowanych pożyczek udzielonych przez 
VH Invest AG. Na dzień sporządzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupa Vortex 
Energy SA nie posiada otwartych zobowiązań pożyczkowych względem VH Invest AG.  

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku Grupa osiągnęła zysk netto w kwocie 6,2 miliona złotych, tym 
samym w istotny sposób pokrywając ujemną wartość kapitałów własnych wynikającą ze strat poprzednich okresów. 
Powyższy zysk w istotnej większości jest efektem sprzedaży jednostek zależnych w 2020 roku co może wskazywać, że jest 
to zdarzenie incydentalne, które jednorazowo, pozytywnie wpływa na wyniki i wskaźniki finansowe Grupy. Model 
biznesowy Grupy zakłada regularną sprzedaż podmiotów zależnych na rzecz inwestorów zewnętrznych. W 2020 roku 
Grupa dokonywała sprzedaży spółek z ukończonymi instalacjami wiatrowymi / fotowoltaicznymi (wytworzonymi 
wewnętrznie przez Grupę) co w konsekwencji spowodowało istotny wzrost zysku wykazanego jako zysk na sprzedaży 
udziałów w jednostkach zależnych, prezentowanego poza działalnością operacyjną Grupy. W 2021 roku oraz latach 
kolejnych Grupa planuje dokonywanie sprzedaży podmiotów zależnych, również na wcześniejszym etapie ich działalności 
tj. przed fazą budowlaną, jednocześnie zabezpieczając realizację budowy instalacji wiatrowych / solarnych w ramach 
kontraktów budowlanych realizowanych na rzecz inwestorów zewnętrznych. W konsekwencji Grupa będzie osiągała 
przychody z realizacji usług budowlanych od podmiotów zewnętrznych prezentowanych w podstawowej działalności 
operacyjnej w rachunku zysków i strat. Tym samym wyniki z działalności operacyjnej będą przyjmowały wartość dodatnią 
a istotnemu obniżeniu ulegnie wynik na sprzedaży udziałów w jednostkach zależnych.  

W kolejnych latach Zarząd planuje poprawić sytuację finansową Grupy, a w konsekwencji zlikwidować przesłankę 
zagrożenia kontynuacji działalności w postaci ujemnych kapitałów własnych poprzez realizację celów strategicznych. 
Wedle wstępnych danych finansowych na dzień 30.09.2021 r. Grupa osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie 
12mln złotych oraz zysk na sprzedaży jednostek podporządkowanych w wysokości około 20mln złotych. Powyższe wyniki 
będą miały pozytywny wpływ na wysokość kapitałów własnych i wskaźników płynności .W 2021 roku   dokonano sprzedaży 
pięciu jednostek zależnych – działających parków fotowoltaicznych o mocy do 5MW, a  także projektu wiatrowego o mocy 
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34,2MW. Aktualnie realizowana jest również budowa parku wiatrowego o mocy 24,5MW na rzecz inwestora zewnętrznego 
(wpływy z tego kontraktu są planowane do drugiej połowy 2022 roku). W kolejnych okresach jest planowana sprzedaż 
praw projektowych i realizacja kontraktów budowlanych parków fotowoltaicznych o mocy do 36MW oraz parków 
wiatrowych o mocy ok. 70MW (planowane wpływy spodziewane są już w czwartym kwartale i będą realizowane przez 
okres następnych 24 miesięcy). Planowana marża I stopnia na realizacji tych kontraktów ma wynieść w latach w 2021-2023 
ponad 120 mln złotych.                

 W  2021 roku Grupa dokonała restrukturyzacji wzajemnych należności i zobowiązań z podmiotami powiązanymi z Grupą, 
a także reorganizacji docelowej struktury Grupy. W ich rezultacie redukcji uległo łączne zadłużenie długoterminowe  Grupy 
z wysokości 47,8mln złotych (według stanu na 31.12.2020 r.) na ok 19,5mln złotych (przy uwzględnieniu uruchomionej 
pierwszej transzy finansowania pomostowego na mocy zawartej umowy z Santander Bank Polska). Grupa spłaciła 
wszystkie pożyczki do jednostek powiązanych oraz otrzymała płatności z tytułu spłat pożyczek udzielonych w wysokości ok 
16,5mln złotych. Wartość środków pieniężnych na dzień 30.09.2021 r. wzrosła o około 10mln złotych w porównaniu do 
stanu środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r. W związku z dynamicznym rozwojem, Grupa podjęła działania mające 
na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz o ich rejestrację w KDPW.  

6. Połączenie spółek 

W latach obrotowych, za które sporządzono skonsolidowane historyczne informacje finansowe żadna ze spółek z Grupy 
nie połączyła się z inną jednostką gospodarczą, nie nabyła również zorganizowanej części przedsiębiorstwa.  

7. Waluta sprawozdań finansowych  

Wszystkie jednostkowe sprawozdania finansowe, jak i skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały 
sporządzone w polskich złotych.  

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 

Średni kurs NBP na dzień bilansowy: 

Waluta 31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

EUR 4,6148 4,2585 4,3000 

USD ----- 3,7977 3,7597 

Kurs średnioroczny: 

Waluta 2020 rok 2019 rok 2018 rok 

EUR 4,4802 4,3018 4,2669 

USD ----- 3,8440 3,6227 

 

Najniższy kurs średni NBP: 

Waluta 2020 rok 2019 rok 2018 rok 

EUR 4,2279 4,2406 4,1423 

USD ----- 3,7243 3,3173 

Najwyższy średni kurs NBP: 

Waluta 2020 rok 2019 rok 2018 rok 

EUR 4,6330 4,3891 4,3978 

USD ----- 4,0154 3,8268 
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8. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości  

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały przygotowane zgodnie z: 

a. Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Dz.U. z 2021 roku, poz. 217 z późniejszymi zmianami. 
b. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 października 2020 roku w sprawie zakresu informacji wykazywanych 

w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych wymaganych w prospekcie dla 
emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie standardy 
rachunkowości  

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 3 Ustawy o rachunkowości Grupa nie korzysta z zasad opisanych w Krajowych 
Standardach Rachunkowości.  

 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Składniki majątku o wartości do 10.000,00 
zł amortyzowane są jednorazowo, w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki  majątku  o wartości  powyżej  10.000,00 
zł  amortyzowane są metodą  liniową w okresie odpowiadającym  szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 
Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania. Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ich 
ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji), o ile spowoduje to podwyższenie ich wartości 
użytkowej, a koszty tych ulepszeń przekroczą 10.000,00 zł. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok o wartości 
niższej i równej 3.500,00 przenoszone są bezpośrednio w koszt zużycia materiałów.   

Utrata wartości środków trwałych (w tym środków trwałych w budowie) oraz wartości niematerialnych i prawnych - na 
każdy dzień bilansowy zarząd jednostki dominującej dokonuje oceny czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości 
jakiegokolwiek istotnego składnika rzeczowych aktywów trwałych. W tym celu przeprowadzane są testy na utratę 
wartości, których celem jest ustalenie tzw. wartości odzyskiwalnej aktywów ustalanej jako bieżąca wartość przyszłych 
przepływów pieniężnych generowanych przez dany składnik aktywów niefinansowych. Aktywa podlegającej ocenie 
grupuje się do poziomu tzw. ośrodków wypracowujących środki pieniężne tj. najmniejsza grupa aktywów, której można w 
racjonalny sposób przypisać generowane przepływy. W przypadku gdy wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości 
księgowej dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar kosztów wykazywanych w sprawozdaniu z wyników 
finansowych. W kolejnych okresach sprawozdawczych możliwe jest odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w 
przypadku ustania przesłanek stanowiących o ich pierwotnej utracie wartości. Grupa dokonuje oceny utraty wartości 
środków trwałych na poziomie każdego istotnego projektu inwestycyjnego tj. środków trwałych w postaci elektrowni 
wiatrowej / fotowoltaicznej.  

Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem 
lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach 
środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są 
amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 

Środki trwałe użytkowane na podstawie umów spełniających definicję leasingu finansowego, zgodnie z przepisami art. 
3 ust 4 i 5 Ustawy o rachunkowości, ujmowane są w bilansie w pozycji rzeczowych aktywów trwałych i amortyzowane 
przez okres użyteczności ekonomicznej. Zobowiązanie finansowe z tytułu leasingu finansowego wyceniane są metodą 
skorygowanej ceny nabycia.  

Długoterminowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe stanowią pożyczki udzielone podmiotom powiązanym oraz 
pozostałym. Na moment ujęcia w księgach wycenia się według ceny nabycia a na dzień bilansowy wg skorygowanej ceny 
nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości dokonywane są na 
podstawie indywidualnej oceny każdej pożyczki pod kątem prawdopodobieństwa otrzymania zapłaty. Odpisy aktualizujące 
obciążają koszty finansowe w rachunku zysków i strat, natomiast rozwiązanie odpisu ujmowane jest jako przychód 
finansowy w rachunku zysków i strat. 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.    

Należności krótko- i długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 
(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 
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Zobowiązania krótko- i długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dokonywane są, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających 
na bieżący okres sprawozdawczy. Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, odprawy 
przyznawane są zgodnie z regulacjami Kodeksu Pracy.  

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.  

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych 
przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie wpisanej 
w rejestrze sądowym. 

Transakcje w walucie obcej wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty, obowiązującego i 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa i 
pasywa wyrażone w walucie obcej wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty, obowiązującego i 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Wartość rozchodu walut obcych z rachunku bankowego wycenia 
się kolejno po kursach począwszy od tego, który został najwcześniej zastosowany – metoda FIFO. 

Odroczony podatek dochodowy wyliczany jest metodą bilansową, jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w 
przyszłości w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi 
im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwa na podatek odroczony 
jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast  składnik  aktywów 
z tytułu  podatku odroczonego  jest  rozpoznawany  do  wysokości w jakiej prawdopodobne jest, że będzie można 
pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe oraz straty podatkowe. Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy weryfikowane są na każdy dzień 
bilansowy oraz wyceniane z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego 
przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z 
tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy prezentowane są w bilansie 
oddzielnie. 

Przychody i koszty umów długoterminowych: 

Przychody w tytułu wykonania niezakończonej usługi budowlanej objętej umową o okresie realizacji dłuższym niż 6 
miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się według najbardziej miarodajnej metody 
uzależnionej od specyfiki poszczególnego projektu:  proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonania usługi lub 
proporcjonalnie do procentowego wskaźnika realizacji budżetu kosztów.  

Koszty wytworzenia niezakończonej usługi budowlanej dla której zastosowano metodę stopnia zaawansowania usługi 
ustala się w stopniu opowiadającym stopniowi zaawansowania usługi, po odliczeniu kosztów, które wpłynęły na wynik 
finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych oraz po uwzględnianiu ewentualnej przewidywanej straty związanej z 
wykonaniem usługi objętej umową.  

W okresie objętym skonsolidowaną historyczną informacją finansową Grupa korzystała z metody procentowego wskaźnika 
realizacji budżetu kosztów dla potrzeb wyceny przychodów z umów budowlanych.  

Różnice pomiędzy przychodami i kosztami faktycznie poniesionymi, a przychodami i kosztami wpływającymi na wynik 
finansowy, spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych czynnych lub biernych.  

Dla umów związanych z rozwojem projektów w zakresie energii odnawialnej koszty bezpośrednio z nimi związane 
aktywowane są na długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych kosztów do momentu zakończenia realizacji 
umowy i rozpoznania przychodu z tego tytułu. Koszty pośrednie odnoszone są w wynik finansowy danego okresu.    

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariancie porównawczym. 
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Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz 
związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 
wyceny. 

Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto. 

Procedury konsolidacyjne 

Grupa sporządza skonsolidowane historyczne informacje finansowe tak jakby cała Grupa stanowiła jeden podmiot 
gospodarczy. Skonsolidowane historyczne informacje finansowe sporządzane są na podstawie sumy bilansów oraz 
rachunków zysków i strat wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy (konsolidowanych metodą pełną) z wyłączeniem 
spółek konsolidowanych metodą praw własności tj. spółki Future Energy Sp. z o.o., w której Grupa posiadała 50% udziałów.  
Dane zagregowane w powyższy sposób podlegają następnie korektom konsolidacyjnym mającym na celu eliminację 
wzajemnych sald, transakcji oraz niezrealizowanych zysków / strat ujętych w wartości aktywów. Dodatkowo 
skonsolidowane historyczne informacje finansowe podlegają korektom mającym na celu ujednolicenie zasad wyceny oraz 
prezentacji danych finansowych przez wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy. Grupa nie posiada jednostek, których 
dane finansowe wyrażone są w innej walucie niż PLN.  

Kluczowe korekty i wyłączenia konsolidacyjne ujęte w skonsolidowanych historycznych informacjach finansowych to: 

a. wyłączenie wzajemnych sald rozrachunków handlowych oraz pożyczek udzielonych i otrzymanych wraz z wyłączeniem 
odsetek przychodowych i kosztowych naliczonych od ww. pożyczek 

b. wyłączenie kapitału podstawowego oraz inwestycji długoterminowych, w tym również wyłączenie dopłat do kapitału 
własnego spółek celowych 

c. wyłączenie wzajemnych przychodów ze sprzedaży z odpowiednimi kosztami operacyjnymi 
d. eliminacja niezrealizowanych zysków (marży) powstałych na transakcjach sprzedaży usług projektowych oraz 

budowlanych pomiędzy spółkami z Grupy tj. eliminacja przychodów ze sprzedaży usług oraz kosztów wytworzenia 
usługi w korespondencji z wartością środków trwałych lub środków trwałych w budowie, w tym również korekta 
amortyzacji środków trwałych    

e. ujęcie wpływu wyceny metodą praw własności jako udziału Grupy w wyniku finansowym jednostki wycenianej metodą 
praw własności 

Opis istotnych różnic pomiędzy standardami krajowymi a MSSF 

1. Rezerwy na przyszłe koszty związane z likwidacją elektrowni wiatrowych / fotowoltaicznych i przywróceniem terenu 
do stanu sprzed inwestycji 
Grupa w momencie zakończenia budowy elektrowni wiatrowej / fotowoltaicznej dokonuje szacunku kosztów jakie 
konieczne będą do poniesienia po zakończeniu okresu ekonomicznej użyteczności elektrowni. Powyższe koszty dotyczą 
demontażu wybudowanej inwestycji oraz przywróceniu gruntu do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji. Zgodnie z 
polskimi przepisami księgowymi powyższa rezerwa odnoszona jest bezpośrednio w koszty w rachunku zysków i strat. 
Ponadto Grupa nie ujmuje rezerwy jednorazowo w momencie zakończenia inwestycji a co roku doksięgowuje tę część 
rezerwy, która przypada na ten rok. Zakładając 25 letni okres użyteczności ekonomicznej elektrowni oszacowana kwota 
przyszłych kosztów demontażu zwiększa co roku wartość rezerwy i obciąża rachunek zysków i strat w 1/25 ww. kwoty. 
Zgodnie z MSR powyższą rezerwę można ująć w wartości początkowej inwestycji w łącznej kwocie przewidywanych 
kosztów likwidacji elektrowni. W konsekwencji ww. rezerwa obciąża koszty rachunku zysków i strat w ramach odpisów 
umorzeniowych inwestycji 

 
W poniższych tabelach zaprezentowano porównanie wyceny środków trwałych oraz wpływu na wynik finansowy oraz 
wartość kapitałów własnych powyżej opisanych rezerw w zależności od przyjętego standardu sprawozdawczego: 
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UoR 2018 2019 2020 
    

Rzeczowe aktywa trwałe 18 588 546 24 268 723 35 354 439 
Rezerwy na zobowiązania 702 191 318 168 635 960 

    

Amortyzacja 745 529 1 223 909 1 533 635 
Pozostałe koszty operacyjne 50 487 1 234 240 2 477 463 
MSR 2018 2019 2020 

    

Rzeczowe aktywa trwałe 19 568 630 26 399 358 36 963 748 
Rezerwy na zobowiązania 1 723 111 2 537 579 2 363 294 

    

Amortyzacja 786 366 1 271 848 1 562 883 
Pozostałe koszty operacyjne 9 650 1 186 300 2 448 215 
    

Różnica 2018 2019 2020 
    

Rzeczowe aktywa trwałe 980 083 2 130 635 1 609 309 
Rezerwy na zobowiązania 1 020 920 2 219 411 1 727 334 

    

Amortyzacja 40 837 47 940 29 248 
Pozostałe koszty operacyjne -40 837 -47 940 -29 248 
        
Łączna różnica wyniku 
finansowego 

- - - 

Zgodnie z powyższymi danymi zastosowanie podejścia zgodnie z polskimi, jak i międzynarodowymi standardami 
rachunkowości nie powoduje różnic w wyniku finansowym oraz kapitałach własnych niemniej wpływa na wartości 
rzeczowych aktywów trwałych oraz rezerw na zobowiązania. 

 
2. Wycena umów leasingu finansowego zgodnie z MSSF 16 

Grupa jest stroną umów, na podstawie których korzysta z udostępnionych przez podmioty trzecie rzeczowych aktywów 
trwałych za wynagrodzeniem. Zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości (tj. w oparciu o kryteria klasyfikacji umów 
leasingu finansowego opisane w art. 3 ust 4 i 5 Ustawy o rachunkowości) ww. umowy klasyfikowane są przez Grupę 
jako umowy najmu i dzierżawy a tym samym miesięczne / roczne opłaty na rzecz kontrahentów ujmowane są 
bezpośrednio w rachunku zysków i strat w pozycji usług obcych. Zgodnie z MSSF 16 powyższe umowy powinny zostać 
zaklasyfikowane jako umowy leasingu finansowego tj. jako prawo do korzystania z aktywów i wyceniane zgodnie z 
MSSF 16 tj. jako rzeczowe aktywa trwałe i zobowiązania finansowe w bilansie oraz obciążać rachunek zysków i strat 
poprzez amortyzację i odsetki. W ocenie Grupy umowy, które spełniają warunki MSSF 16 dotyczą najmu biura (główna 
siedziba Grupy w Szczecinie) oraz dzierżawy gruntów, na których posadowione są elektrownie wiatrowe / solarne. 
W poniższych tabelach zaprezentowano wpływ wyceny ww. umów zgodnie z MSSF 16: 
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 2018 2019 2020 
Umowy dzierżawy gruntu    
a. rzeczowe aktywa trwałe 1 994 035 3 106 921 2 195 409 
b. zobowiązania finansowe 1 994 035 3 110 488 2 201 462 
c. usługi obce 0 -83 749 -115 944 
d. amortyzacja 0 79 761 110 423 
e. odsetki 0 7 555 10 232 

    

Wpływ na wynik finansowy 0 -3 567 -4 711 
Wpływ na kapitały własne 0 -3 567 -8 278 

    

Umowa najmu biura    

a. rzeczowe aktywa trwałe 1 217 864 811 909 405 955 
b. zobowiązania finansowe 1 195 705 793 542 417 836 
c. usługi obce -460 821 -426 246 -391 690 
d. amortyzacja 405 955 405 955 405 955 
e. odsetki 32 707 24 084 15 984 

    

Wpływ na wynik finansowy 22 159 -3 792 -30 248 
Wpływ na kapitały własne 22 159 18 367 -11 882 

 
 

PODSUMOWANIE 
W poniższej tabeli zaprezentowano łączny wpływ wyżej opisanych różnic pomiędzy krajowymi a międzynarodowymi 
standardami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej na wynik finansowy oraz kapitały własne: 

Wpływ różnic UoR vs MSR 2018 2019 2020 

     

Łączny wpływ na wynik finansowy 22 159 -7 359 -34 959 
Łączny wpływ na kapitały własne 22 159 14 800 -20 160 

 

 

 
Informacja dodatkowa - Noty do bilansu 

1. Wartości niematerialne i prawne  
 

31 grudnia 2020 roku 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

Wartość początkowa                        -                             -      1 051 236,12                             -      1 051 236,12      
Zwiększenia                        -                             -      24 000,00 - 24 000,00 
Zmniejszenia                        -                             -                             -                             -                             -      
Transfery                        -                             -                             -                             -                             -      
Saldo zamknięcia                        -                             -      1 075 236,12 - 1 075 236,12 
Umorzenie                        -                             -      992 508,28                             -      992 508,28      
Zwiększenia                        -                             -      46 666,52 - 46 666,52 
Zmniejszenia:                        -                             -                             -                             -                             -      
Transfery                        -                             -                             -                             -                             -      
Saldo zamknięcia                        -                             -      1 039 174,80 - 1 039 174,80 
Odpisy aktualizujące                         -                             -                             -                             -                             -      
Saldo zamknięcia                        -                             -      -                                 -                             -      
Wartość netto -  -  36 061,32 - 36 061,32 
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31 grudnia 2019 roku 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

Wartość początkowa                        -                             -      1 042 744,32                                           1 042 744,32 
Zwiększenia                        -                             -      8 491,80                             -      8 491,80     
Zmniejszenia                        -                             -                             -                             -                             -      
Transfery                        -                             -                             -                             -                             -      
Saldo zamknięcia                        -                             -      1 051 236,12                             -      1 051 236,12      
Umorzenie                        -                             -      893 678,89                                              -      893 678,89        
Zwiększenia                        -                             -      98 829,39                             -                      98 829,39      
Zmniejszenia:                        -                             -                             -                             -                             -      
Transfery                        -                             -                             -                             -                             -      
Saldo zamknięcia                        -                             -      992 508,28                             -      992 508,28      
Odpisy aktualizujące                         -                             -                             -                             -                             -      
Saldo zamknięcia                        -                             -      -                                 -                             -      
Wartość netto -  -  58 727,84 -  58 727,84    

 
Dla wszystkich okresów obrachunkowych, wszystkie wartości niematerialne i prawne stanowią własność Grupy. 

 

2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 
W poniższej tabeli przedstawiono zmiany w zakresie wszystkich pozycji związanych z jednostką wycenianą metodą praw 
własności – Future Energy Sp. z o.o. Udziały, wartość firmy, pożyczki udzielone oraz dopłaty do kapitału udzielone przez 
Grupę zostały zaprezentowane łącznie w pozycji bilansu Inwestycje długoterminowe – długoterminowe aktywa finansowe 
– w jednostkach powiązanych.    

 

 

 

31 grudnia 2018 roku 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki na 
wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

Wartość początkowa                        -                             -      990 136,69                                     -                     990 136,69 
Zwiększenia                        -                             -      52 607,63                             -      52 607,63      
Zmniejszenia                        -                             -                             -                             -                             -      
Transfery                        -                             -                             -                             -                             -      
Saldo zamknięcia                        -                             -      1 042 744,32                             -      1 042 744,32      
Umorzenie                        -                             -      626 603,01                                              -      626 603,01                       
Zwiększenia                        -                             -      267 075,88                             -                      267 075,88      
Zmniejszenia:                        -                             -                             -                             -                             -      
Transfery                        -                             -                             -                             -                             -      
Saldo zamknięcia                        -                             -      893 678,89                             -      893 678,89      
Odpisy aktualizujące                         -                             -                             -                             -                             -      
Saldo zamknięcia                        -                             -      -                                 -                             -      
Wartość netto -  -  149 065,43  -  149 065,43    
Saldo otwarcia                        -                             -      363 533,68                           -               363 533,68      
Saldo zamknięcia -  -       149 065,43  -  149 065,43    
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3. Rzeczowe aktywa trwałe  
 

2018 rok 
Grunty 

 

Budynki, 
lokale i 

obiekty inż. 
lądowej i 

wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

Zaliczki na 
środki 
trwałe 

w budowie 
Razem 

Wartość początkowa 56 192,00 48 960,28 485 934,01 1 419 054,88 109 832,78 7 458 200,39 48 780,49 9 626 954,83 

Zwiększenia - 81 826,26 16 579,76 - - 10 118 330,55 - 10 216 736,57 

Zmniejszenia - - - 25 614,84 - - - -25 614,84 

Transfery - 3 567 306,51 9 271 527,02 - - -12 790 053,04 -48 780,49 - 

Saldo zamknięcia 56 192,00 3 698 093,05 9 774 040,79 1 393 440,04 109 832,78 4 786 477,90 - 19 818 076,56 

Umorzenie - 6 691,20        290 837,72          409 415,13        62 559,37    -  - 769 503,42 

Zwiększenia - 56 307,19        140 271,70          277 989,84           11 072,85    -  - 485641,58 

Zmniejszenia: - - -                                                                   
-      

25 614,84    -                               
--      

- - -25 614,84 

Transfery - - -                                                                   
-      

-                                  
-      

-                               
-      

- - - 

Saldo zamknięcia - 62 998,39        431 109,42         661 790,13           73 632,22    - - 1 229 530,16 

Wartość netto 56 192,00 3 635 094,66     9 342 931,37          731 649,91            36 200,56            4 786 477,90    - 18 588 546,40 

 

 

 

 

 

 

Ruch na Future Energy Sp. z o.o. Udziały Wartość firmy Pożyczki Dopłata 
Stan na 31.12.2017 - - 10 955 345,54 4 627 861,16 
a. wartość brutto 32 570,95 132 203,44 10 955 345,54 9 500 000,00 
b. odpis -32 570,95 -66 101,72   -4 872 138,84 
c. amortyzacja wartości firmy   -66 101,72     
Amortyzacja firmy 2018   -26 440,69     
Aktualizacja odpisu   26 440,69   -220 891,53 
Naliczone odsetki     573 374,46   
Wycena walutowa     341 120,61   
          
Stan na 31.12.2018 - - 11 869 840,61 4 406 969,63 
Amortyzacja firmy 2019   26 440,69     
Aktualizacja odpisu   -26 440,69   2 857 116,59 
Naliczone odsetki     604 671,09   
Wycena walutowa     -120 351,99   
          
Stan na 31.12.2019 - - 12 354 159,71 7 264 086,22 
Amortyzacja firmy 2020   13 220,34     
Aktualizacja odpisu 32 570,95 -13 220,34   -919 098,34 
Naliczone odsetki     498 884,16   
Wycena walutowa     619 738,42   
Sprzedaż udziałów -32 570,95       
Spłata     -13 472 782,29 -5 625 000,00 
Umorzenie / spisanie       -719 987,88 
Stan na 31.12.2020 - - - - 
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2019 rok 
Grunty 

 

Budynki, 
lokale i 

obiekty inż. 
lądowej i 

wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

 
Zaliczki na 

środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość początkowa 56 192,00 3 698 093,05 9 774 040,79 1 393 440,04 109 832,78 4 786 477,90 - 19 818 076,56 

Zwiększenia - - 19 314,86 - - 25 374 487,72 - 25 393 802,58 

Zmniejszenia - - - - - - - - 

Transfery - 5 672 527,76 9 386 877,10 - - -15 059 404,86 - - 

Saldo zamknięcia 56 192,00 9 370 620,81 19 180 232,75 1 393 440,04 109 832,78 15 101 560,76 - 45 211 879,14 

Umorzenie - 62 998,39        431 109,42         661 790,13           73 632,22    -                                                       
-      

- 1 229 530,16 

Zwiększenia - 260 585,48        623 520,14 255 504,73 10 469,07 - - 1 150 079,43 

Zmniejszenia: - - -25 000,00 - - - - -25 000,00 

Transfery - - - - - - - - 

Saldo zamknięcia - 323 583,88     1 029 629,56 917 294,86 84 101,29 - - 2 354 609,59 

Wartość netto 56 192,00 9 047 036,94  18 150 603,18 476 145,18 25 731,49 15 101 560,76 - 42 857 269,55 

 

2020 rok Grunty 
 

Budynki, 
lokale i 

obiekty inż. 
lądowej i 

wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

 
Zaliczki na 

środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość początkowa 56 192,00 9 370 620,81 19 180 232,75 1 393 440,04 109 832,78 15 101 560,76 - 45 211 879,14 

Zwiększenia - - 7 126,55 37 910,00 - 18 165 464,68 - 18 210 501,23 

Zmniejszenia - 4 579 360,86 9 948 825,14 189 398,65 - -10 451 000,00 - -25 168 584,65 

Transfery - 5 160 484,03 8 548 401,37 - - -13 708 885,40 - - 

Saldo zamknięcia 56 192,00 9 951 743,98 17 786 935,53   1 241 951,39 109 832,78 9 107 140,04 - 38 253 795,72 

Umorzenie - 323 583,88     1 029 629,56 917 294,86 84 101,29 - - 2 354 609,59 

Zwiększenia - 431 120,69 813 958,37 231 420,75 10 469,07 - - 1 486 968,88 

Zmniejszenia: - 233 566,73 554 576,12 154 078,99 - - - -942 221,84 

Transfery - - - - - - - - 

Saldo zamknięcia - 521 137,83 1 289 011,81 994 636,62 94 570,36 - - 2 899 356,62 

Wartość netto 56 192,00 9 430 606,15 16 497 923,72 247 314,77 15 262,42  9 107 140,04 - 35 354 439,10 

 

Dla wszystkich okresów obrachunkowych zwiększenia pozycji środków trwałych w budowie stanowią nakłady inwestycyjne 
na budowę farm fotowoltaicznych, natomiast transfery stanowią kwoty zakończonych inwestycji. Ponadto, w 2020 roku 
zmniejszenia wartości brutto i umorzenia związane są ze sprzedażą czterech spółek celowych.   

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wszystkie środki trwałe stanowiły własność Grupy. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiadała następujące środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu: 

a. Samochody osobowe o łącznej wartości netto 277.206,82 złotych, 
b. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox o wartości netto 10.366,97 złotych. 

 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa posiadała następujące środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu: 

a. Samochody osobowe o łącznej wartości netto 706.100,14 złotych, 
b. Urządzenie wielofunkcyjne Xerox o wartości netto 12.920,71 złotych. 
 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała w użytkowaniu obce środki trwałe na podstawie umów: 

a. Umowa najmu powierzchni biurowej w Bydgoszczy, wysokość opłat za 2020 rok równa 2.194,56 złotych, wynajem 
zakończony w lutym 2020 roku, 

b. Umowa dzierżawy działki w Gminie Łęczyca, wysokość opłat za 2020 rok równa 18.000,00 złotych, 
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c. Umowa najmu powierzchni biurowej w Szczecinie oraz umowa najmu powierzchni parkingowej, wysokość opłat za 
2020 rok równa 388.095,37 złotych, 

d. Umowy dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe oraz fotowoltaiczne, wysokość opłat za 2020 rok równa 
831.053,80 złotych. 

e. Umowa dzierżawy 3 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wysokość opłat za 2020 rok równa 
12.252,29 złotych.  

 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiadała w użytkowaniu obce środki trwałe na podstawie umów: 

a. Umowa najmu samochodu osobowego, wysokość opłat za 2019 rok równa 16.581,05 złotych, 
b. Umowa najmu powierzchni biurowej w Bydgoszczy, wysokość opłat za 2019 rok równa 13.115,52 złotych, 
c. Umowa dzierżawy działki w Gminie Łęczyca, wysokość opłat za 2019 rok równa 18.000,00 złotych, 
d. Umowa najmu powierzchni biurowej w Szczecinie oraz umowa najmu powierzchni parkingowej, wysokość opłat za 

2019 rok równa 413.130,69 złotych., 
e. Umowy dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe oraz fotowoltaiczne wysokość opłat za 2019 rok równa 

712.839,23 złotych. 
f. Umowa dzierżawy 3 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wysokość opłat za 2019 rok równa 

4.165.069,28 złotych.  
 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa posiadała w użytkowaniu obce środki trwałe na podstawie umów: 

a. Umowa najmu samochodu osobowego, wysokość opłat za 2018 rok równa 237.134,78 złotych, 
b. Umowa najmu powierzchni biurowej w Bydgoszczy, wysokość opłat za 2018 rok równa 15.298,51 złotych, 
c. Umowa dzierżawy działki w Gminie Łęczyca, wysokość opłat za 2018 rok równa 18.000,00 złotych, 
d. Umowa najmu powierzchni biurowej w Szczecinie oraz umowa najmu powierzchni parkingowej, wysokość opłat za 

2018 rok równa 444.941,78 złotych, 
e. Umowy dzierżawy gruntów pod elektrownie wiatrowe oraz fotowoltaiczne wysokość opłat za 2018 rok równa 

804.049,71 złotych. 

Na każdy dzień bilansowy Grupa posiadała nieruchomość gruntową o powierzchni 6.049 m² na terenie gminy Szadek, w 
miejscowości Prusinowice o wartości 56.192,00 złotych. Spółka będąca właścicielem gruntu znajduje się w likwidacji od 
2015 roku. W dniu 17 maja 2021 roku 100% udziałów w przedmiotowej spółce zostało zbyte na rzecz VH Invest AG.  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości istotnych składników majątku trwałego – 
działających instalacji fotowoltaicznych. Żaden z testów nie wykazała konieczności dokonania odpisu z tytułu utraty 
wartości składnika aktywów. Wyniki poszczególnych testów prezentuje poniższa tabela: 

Projekt (moc do 1MW) NPV Wartość księgowa netto (NBV) Różnica NPV-NBV 

Piątek 3 311 925,31                                           1 626 219,00    1 685 706,31    

Kraśnik Koszaliński             5 089 230,10                                           3 420 379,73                1 668 850,37    

Zacisze I             3 921 153,58                                           2 372 206,00                1 548 947,58    

Zacisze II             3 109 520,40                                           2 070 736,00                1 038 784,40    

Dębica             4 431 383,52                                           2 753 070,00                1 678 313,52    

Komorów I             3 833 192,70                                           2 849 991,00                   983 201,70    

Komorów II             3 923 683,88                                           2 594 358,00                1 329 325,88    

Pinczyn II             3 639 697,18                                           2 669 599,00                   970 098,18    

Kamień Pomorski I             3 844 453,67                                           2 643 691,00                1 200 762,67    

Kamień Pomorski II             3 815 286,97                                           2 676 153,00                1 139 133,97    

            38 919 527,32                                         25 676 402,73    13 243 124,59    
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Wartość bieżąca netto (NPV) została oszacowania jako bieżąca wartość zrealizowanych i spodziewanych strumieni 
pieniężanach związanych z funkcjonowaniem projektu. Stopa dyskontowa została przyjęta na poziomie 5%. Horyzont 
prognozy jest zgodny z bilansową stawką amortyzacji instalacji i został ustalony na 25 lat. 

Spodziewane wpływy zostały oszacowane jako iloczyn planowanej produkcji energii elektrycznej i ceny aukcyjnej 
(waloryzowanej rok rocznie). Po okresie wsparcia aukcyjnego (tj. upływie 15 lat) wpływy zostały oszacowane jako iloczyn 
wielkości produkcji energii elektrycznej i prognozowanej ceny energii elektrycznej. 

Spodziewane wydatki zostały oszacowane na poziomie zabudżetowanych dla danego projektu kosztów operacyjnych z 
uwzględnieniem planowanej inflacji. 

W przypadku projektów z uzyskaną dotacją – uwzględniono wpływ dotacji w NPV. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości istotnych  z punktu zaawansowania rozwoju 
projektu – środków trwałych w budowie. Żaden z testów nie wykazał konieczności dokonania odpisu z tytułu utraty 
wartości składnika aktywów.  Wyniki poszczególnych testów prezentuje poniższa tabela: 

Kategoria NPV Wartość księgowa netto (NBV) Różnica NPV-NBV 

PV (moc ok 51MW) 122 681 327,02    106 788 656,94    15 892 670,08    

WIND (moc ok 70MW) 515 446 801,58                            352 500 300,00            162 946 501,58    

  
        

638 128 128,60    459 288 956,94    234 840 471,34    

 

Wartość bieżąca netto (NPV) w teście dotyczącym środków trwałych w budowie została oszacowania jako bieżąca wartość 
zrealizowanych i spodziewanych strumieni pieniężanach związanych z funkcjonowaniem projektu. Stopa dyskontowa 
została przyjęta na poziomie 5%. Horyzont prognozy jest zgodny z bilansową stawką amortyzacji instalacji i został ustalony 
na 25 lat. 

Test został przeprowadzony dla projektów o najwyższym stopniu zaawansowania w podziale na projekty wiatrowe i 
fotowoltaiczne (PV). 

W odniesieniu do projektów  z zabezpieczonym wsparciem aukcyjnym spodziewane wpływy zostały oszacowane jako 
iloczyn planowanej produkcji energii elektrycznej i średniej (oczekiwanej) ceny aukcyjnej (waloryzowanej rok rocznie). Po 
okresie wsparcia aukcyjnego (tj. upływie 15 lat) wpływy zostały oszacowane jako iloczyn wielkości produkcji energii 
elektrycznej i prognozowanej ceny energii elektrycznej. W odniesieniu do pozostałych projektów spodziewane wpływy 
zostały oszacowane jako iloczyn planowanego wolumenu energii elektrycznej i prognozowanych cen energii elektrycznej. 

Spodziewane wydatki zostały oszacowane na poziomie szacunku średnich kosztów operacyjnych farm 
wiatrowych/fotowoltaicznych z uwzględnieniem planowanej inflacji. 

Aktualna wartość nadkładów Grupy na Środki trwałe w budowie wynosi 9,107 mln złotych. Docelowa wartość środków 
trwałych została oszacowana na łącznym poziomie 459,289 mln złotych i została przyjęta jako właściwa do porównania w 
teście na utratę wartości  projektów będących w fazie rozwoju. 

4. Należności długoterminowe od jednostek pozostałych 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kaucje, należności z tytułu sprzedaży 
udziałów  

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Saldo otwarcia                   4 000,00                        4 050,00                        4 100,00      
Zwiększenia, w tym:                   2 078 117,88                   -                        50,00      
Wpłata                    2 068 554,35                        -                        50,00      
Naliczenie 9 563,53                   -                        -      
Zmniejszenia, w tym:                   50,00                      50,00                                            100,00 
Zwrot                    50,00                        50,00                        100,00      
Inne                   -                        -                        -      
Saldo zamknięcia                  2 082 067,88                   4 000,00                        4 050,00      
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W 2020 roku Grupa wpłaciła kaucję za udział w aukcji OZE organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki dla 29 projektów 
w łącznej wysokości 2.061.840,00 złotych.  

Należności długoterminowe w latach 2018-2020 stanową należności w walucie polskich złotych. Należności te nie zostały 
objęte odpisem aktualizującym. 

 

5. Długoterminowe aktywa finansowe  
 

Tytuł 
31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

                 17 391 790,28         37 896 641,75       39 385 269,52    

 a. w jednostkach powiązanych                     2 490 847,52           2 411 811,22         2 355 118,08    
 udziały lub akcje                                       -                               -                             -      
 inne papiery wartościowe                                       -                               -                             -      
 udzielone pożyczki                     2 490 847,52           2 411 811,22         2 355 118,08    
 inne długoterminowe aktywa finansowe                                       -                               -                             -      

 b. w jednostkach, w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale wyceniane metodą 
praw własności  

                                     -           19 618 245,93       16 276 810,24    

 udziały lub akcje                                       -                               -                             -      

 inne papiery wartościowe                                       -                               -                             -      

 udzielone pożyczki                                       -           12 354 159,71       11 869 840,61    

 inne długoterminowe aktywa finansowe                                       -             7 264 086,22         4 406 969,63    

 c. w pozostałych jednostkach                   14 900 942,76         15 866 584,60       20 753 341,20    

 udziały lub akcje                            2 145,24                  5 397,89                4 397,25    

 inne papiery wartościowe                                       -                               -                             -      

 udzielone pożyczki                   14 898 797,52         15 861 186,71       20 748 943,95    

 inne długoterminowe aktywa finansowe                                       -                               -                             -      

 

 

 

Zmiany w wartościach pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym:  
 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Saldo otwarcia 2 411 811,22 2 355 118,08 2 291 468,98 
Zwiększenia, w tym: 79 036,30 58 759,75 63 649,10 
Nabycie / Udzielenie - - - 
Naliczenie / kapitalizacja odsetek 60 849,71 58 759,75 57 376,99 
Wycena walutowa 18 186,59 - 6 272,11 
Aktualizacja wartości  - - - 
Transfery - - - 
Zmniejszenia, w tym: - 2 066,61 - 
Sprzedaż / Spłata  - - - 
Wycena walutowa - 2 066,61 - 
Aktualizacja wartości - - - 
Transfery na krótkoterminowe - - - 
Inne - - - 
Saldo zamknięcia 2 490 847,52 2 411 811,22 2 355 118,08 
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Zmiany w wartościach pożyczek udzielonych jednostkom pozostałym:  

 

 

 

Struktura walutowa udzielonych pożyczek: 

 

Waluta  31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 
31 grudnia 2018 

roku 

W jednostkach powiązanych: 2 490 847,52 2 411 811,22 2 355 118,08 

PLN   2 246 730,40 2 191 785,65 2 138 327,47 

EUR   52 322,50 51 042,93 49 797,99 

EUR po przeliczeniu na PLN  244 117,12 220 025,57 216 790,61 

W jednostkach pozostałych: 14 898 746,89 28 215 346,42 32 618 784,56 

PLN   9 429 627,83 21 675 438,63 20 917 109,93 

EUR   1 185 702,16 1 536 354,83 2 721 938,11 

EUR po przeliczeniu na PLN  5 469 119,06 6 539 907,79 11 701 674,63 

Razem PLN 17 389 594,41 30 627 157,64 34 973 902,64 

 

Zmiany w wartościach inwestycji w jednostkach wycenianych metodą praw własności zostały zaprezentowane w nocie 
I.2  „Wartość firmy jednostek podporządkowanych”. 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała udzielone pożyczki, z reguły oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną 
kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. 

Umowy udzielonych pożyczek w Grupie są następujące: 

a. Umowy zawarte w latach 2016-2017 z WindClub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp. k. na łączną wartość  nominalną 
w wysokości 1 343 288,70 euro oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Saldo otwarcia                  15 866 584,60         20 753 341,20         6 851 631,73    
Zwiększenia, w tym:                    5 552 726,14              649 287,67                           -      
Nabycie / Udzielenie                    4 792 209,78                  3 600,00                           -      
Naliczenie / kapitalizacja odsetek                                      -                               -                             -      
Wycena walutowa                                      -                               -                             -      
Aktualizacja wartości                         38 121,23                14 833,71                           -      
Transfery                         18 758,59              161 678,16                           -      
Zmniejszenia, w tym:                    6 518 367,97                             -              118 882,49    
Sprzedaż / Spłata                    6 518 367,97           5 477 569,66              39 865,34    
Wycena walutowa                                      -                               -                             -      
Aktualizacja wartości                                      -                  11 183,08              79 017,15    
Transfery na krótkoterminowe                                      -                               -                             -      
Inne                                      -                               -                             -      
Saldo zamknięcia                  14 900 942,76         15 866 584,60       20 753 341,20    
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na dzień 31 grudnia.  Wartość bilansowa na dzień 31.12.2020 wynosi: 4 951 709,17 zł. Pożyczki te zostały spłacone 
w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

b. Umowy zawarte w latach 2016-2017 z WindClub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp. k. na łączną wartość nominalną w 
wysokości 8 335 900,00 złotych oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek 
na dzień 31 grudnia.  Wartość bilansowa na dzień 31.12.2020 wynosi: 8 994 459,79 zł. Pożyczki te zostały spłacone 
w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

c. Umowy zawarte w latach 2014-2017 z BioVege Sp. z o.o. (dawniej EW Greenfield 4 Sp. z o.o.) na łączną wartość 
nominalną w wysokości 2 046 511,53 złotych oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją 
niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia.  Wartość bilansowa na dzień 31.12.2020 wynosi:2 249 730,40 zł. 
Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

d. Umowy zawarte w 2017 roku z BioVege Sp. z o.o. (dawniej EW Greenfield 4 Sp. z o.o.) na łączną wartość nominalną 
w wysokości 48 000,00 euro oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na 
dzień 31 grudnia. Wartość bilansowa na dzień 31.12.2020 wynosi: 241 457,87 zł. Pożyczki te zostały spłacone w 
całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

e. Umowy zawarte w latach 2014-2020 z Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. na łączną wartość nominalną 8 876,50 zł 
oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. Wartość 
bilansowa na dzień 31.12.2020 wynosi: 9 124,65 zł.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 
2021 roku. 

f. Umowy zawarte w latach 2014-2019 z WindClub Sp. z o.o. Sp.k. na łączną wartość nominalną 17 006,50 zł 
oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. Wartość 
bilansowa na dzień 31.12.2020 wynosi: 20 166,75 zł.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 
2021 roku. 

g. Umowy zawarte w latach 2014-2018 z Vortex Windcon Sp. z o.o. na łączną wartość nominalną 29 586,50 zł 
oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. Wartość 
bilansowa na dzień 31.12.2020 wynosi: 34 449,17 zł.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 
2021 roku. 

h. Umowy zawarte w latach 2019-2020 z WindClub Sp. z o.o. na łączną wartość nominalną 450,00 zł oprocentowane 
2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. Wartość bilansowa na dzień 
31.12.2020 wynosi: 408,19 zł.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

i. Umowy zawarte w latach 2015-2020 z Horyzonty M.K. na łączną wartość nominalną 207 872,58 zł oprocentowane 
2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. Wartość bilansowa na dzień 
31.12.2020 wynosi: 242 339,77 zł. 

j. Umowa zawarta w 2019 roku z Vortex Immobilien KG w wratości nominalnej 160 571,16 zł oprocentowane 2,5% 
w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. Wartość bilansowa na dzień 
31.12.2020 wynosi: 165 295,41 zł. Pożyczka  została spłacona w całości w pierwszym kwartale 2021 roku.  

k. Umowy zawarte w 2020 roku z Vortex Polska Management Sp. z o.o. Vortex Polska  Sp.k. na łączną wartość 
nominalną 112 500,00 euro, oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na 
dzień 31 grudnia. Wartość bilansowa na dzień 31.12.2020 wynosi: 520 069,04 zł. Pożyczki te zostały spłacone w 
całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

 

Poniżej przedstawiono szczegóły umów pożyczek  udzielonych przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do 
pożyczkobiorcy o najwyższym saldzie tj. WindClub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp. k.: 
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Na dzień 31.12.2020 roku 

Pożyczki udzielone w PLN: 

Data 
udzielenia 

Pierwotna kwota 
pożyczki 

Wartość 
pożyczki na 

dzień bilansowy 

Oprocentowanie 
pożyczki na dzień 

bilansowy 

Termin 
płatności 

Zabezpieczenie 
splaty 

Data 
dokonania 
całkowitej 

spłaty 

Komentarz 

2016-06-30      400 000,00 zł  255 259,88 zł  2,50% 2024-06-29 brak 2021-01-14 

Umowa aneksowana trzykrotnie w 
przedmiocie wydłużenia terminu spłat, 

ostatni raz w dniu 20.12.2018 wydłużając 
termin spłaty do dnia 2024-06-24 

2016-07-12        27 000,00 zł  29 259,27 zł  2,50% 2024-07-11 brak 2021-01-14 

Umowa aneksowana trzykrotnie w 
przedmiocie wydłużenia terminu spłat, 

ostatni raz w dniu 20.12.2018 wydłużając 
termin spłaty do dnia 2024-07-11 

2016-09-20   3 093 450,00 zł  3 352 299,10 zł  2,50% 2024-03-31 brak 2021-01-26 

Umowa aneksowana trzykrotnie w 
przedmiocie wydłużenia terminu spłat, 

ostatni raz w dniu 20.12.2018 wydłużając 
termin spłaty do dnia 2024-03-31 

2017-06-01   4 815 450,00 zł  5 133 041,50 zł  2,50% 2024-05-29 brak 2021-01-29 

Umowa aneksowana w dniu 20.12.2018 
roku w przedmiocie wydłuzenia terminu 

spłaty do dnia 2024-05-29 

 

Pożyczki udzielone w EUR: 

Data 
udzielenia 

Pierwotna kwota 
pożyczki 

Wartość 
pożyczki na 

dzień bilansowy 

Oprocentowanie 
pożyczki na dzień 

bilansowy 
Termin płatności 

Zabezpieczenia 
spłaty 

Data 
dokonania 
całkowitej 

spłaty 

Komentarz 

2017-10-31  €  1 176 413,70   4 951 709,17 zł 2,50% 2021-04-21 brak 2021-01-14 umowa cesji 

 

 

Na dzień 31.12.2019 roku 

Pożyczki udzielone w PLN: 

Data udzielenia Pierwotna kwota 
pożyczki 

Wartość 
pożyczki na 

dzień bilansowy 

Oprocentowanie 
pożyczki na 

dzień bilansowy 

Termin 
płatności 

Zabezpieczenia 
spłaty 

Data dokonania 
całkowitej 

spłaty 
Komentarz 

2016-06-30        400 000,00 zł   422 898,15 zł 2,50% 2024-06-29 brak 2021-01-14 

Umowa aneksowana trzykrotnie w przedmiocie 
wydłużenia terminu spłat, ostatni raz w dniu 
20.12.2018 wydłużając termin spłaty do dnia 
2024-06-24 

2016-07-12          27 000,00 zł   28 5454,63 zł 2,50% 2024-07-11 brak 2021-01-14 

Umowa aneksowana trzykrotnie w przedmiocie 
wydłużenia terminu spłat, ostatni raz w dniu 
20.12.2018 wydłużając termin spłaty do dnia 
2024-07-11 

2016-09-20    3 093 450,00 zł   3 270 535,71 zł 2,50% 2024-03-31 brak 2021-01-26 

Umowa aneksowana trzykrotnie w przedmiocie 
wydłużenia terminu spłat, ostatni raz w dniu 
20.12.2018 wydłużając termin spłaty do dnia 
2024-03-31 

2017-06-01    4 815 450,00 zł   5 007 845,37 zł 2,50% 2024-05-29 brak 2021-01-29 
Umowa aneksowana w dniu 20.12.2018 roku w 
przedmiocie wydłużenia terminu spłaty do dnia 
2024-05-29 
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Pożyczki udzielone w EUR: 

Data udzielenia 
Pierwotna kwota 

pożyczki 
Wartość pożyczki 

na dzień bilansowy 

Oprocentowanie 
pożyczki na 

dzień bilansowy 

Termin 
płatności 

Zabezpieczenia 
spłaty 

Data dokonania 
całkowitej 

spłaty 
Komentarz 

2016-06-29  €       166 875,00   751 317,88 zł 2,50% 2021-06-28 brak 2020-03-13   
2016-08-08  €       166 875,00   751 317,88 zł 2,50% 2021-08-07 brak 2020-08-13   
2017-10-31  €    1 176 413,70   4 866 490,25 zł 2,50% 2021-04-21 brak 2021-01-14 umowa cesji 

 

Na dzień 31.12.2018 roku: 

Pożyczki udzielone w PLN: 
Data 

udzielenia 
Pierwotna kwota 

pożyczki 

Wartość 
pożyczki na 

dzień bilansowy 

Oprocentowanie 
pożyczki na 

dzień bilansowy 

Termin 
płatności 

Zabezpieczeni
a spłaty 

Data dokonania 
całkowitej spłaty 

Komentarz 

2016-03-31                   90 000,00 zł   92 831,30 zł 2,50% 2021-03-31 brak 2021-08-06   
2016-06-15                   36 000,00 zł   37 132,52 zł 2,50% 2021-06-14 brak 2021-08-06   

2016-06-30                400 000,00 zł   412 583,56 zł 2,50% 2024-06-29 brak 2021-01-14 

Umowa aneksowana trzykrotnie w 
przedmiocie wydłużenia terminu spłat, 
ostatni raz w dniu 20.12.2018 wydłużając 
termin spłaty do dnia 2024-06-24 

2016-07-12                   27 000,00 zł   27 849,39 zł 2,50% 2024-07-11 brak 2021-01-14 

Umowa aneksowana trzykrotnie w 
przedmiocie wydłużenia terminu spłat, 
ostatni raz w dniu 20.12.2018 wydłużając 
termin spłaty do dnia 2024-07-11 

2016-09-20             3 093 450,00 zł   3 190 766,55 zł 2,50% 2024-03-31 brak 2021-01-26 

Umowa aneksowana trzykrotnie w 
przedmiocie wydłużenia terminu spłat, 
ostatni raz w dniu 20.12.2018 wydłużając 
termin spłaty do dnia 2024-03-31 

2017-06-01             4 815 450,00 zł   4 885 702,80 zł 2,50% 2024-05-29 brak 2021-01-29 
Umowa aneksowana w dniu 20.12.2018 
roku w przedmiocie wydłużenia terminu 
spłaty do dnia 2024-05-29 

Pożyczki udzielone w EUR: 
Data 

udzielenia 
Pierwotna kwota 

pożyczki 

Wartość 
pożyczki na 

dzień bilansowy 

Oprocentowanie 
pożyczki na 

dzień bilansowy 

Termin 
płatności 

Zabezpieczenia 
spłaty 

Data dokonania 
całkowitej 

spłaty 
Komentarz 

2016-06-29  €                166 875,00   740 136, 23 zł 2,50% 2021-06-28 brak 2020-08-13  
2016-08-08  €                166 875,00   740 136,23 zł 2,50% 2021-08-07 brak 2020-08-13  
2017-10-31  €            1 176 413,70   5 217 716,31 zł 2,50% 2021-04-21 brak 2021-01-14 umowa cesji 
2017-10-31  €            1 012 225,00   4 489 494,49 zł 2,50% 2021-04-21 brak 2019-11-14 umowa cesji 

 

Wszystkie umowy pożyczek zawarte z WindClub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp.k. przed dniem 30.09.2016 roku 
przewidywały oprocentowanie w wysokości 5% w skali roku (bez kapitalizacji). W dniu 30.09.2016 zostały zawarte 
aneksy zmieniające stopę oprocentowania tych pożyczek z 5% (bez kapitalizacji) na 2,5% z roczną kapitalizacją 
niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia każdego roku. 

Zawierane umowy pożyczek przewidywały całkowitą spłatę pożyczki na koniec okresu na jaki zostały zawarte, nie 
ustanawiano więc szczegółowego harmonogramu spłat. Jednakże kontrahent spłacał częściowo pożyczki z 
wygenerowanych w toku działalności operacyjnej nadwyżek finansowych. W takim przypadku wierzyciel nie miał 
wątpliwości co możliwości spłaty  pożyczek przez dłużnika co ostatecznie nastąpiło w pierwszym kwartale 2021 roku. 
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6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - ruch 

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Bilans otwarcia 2 775 825,23 2 650 095,18 1 630 619,77 
Utworzenie  2 395 164,38 2 775 825,23 2 650 095,18 
Rozwiązanie 2 775 825,23 2 650 095,18 1 630 619,77 
Bilans zamknięcia 2 395 164,38 2 775 825,23 2 650 095,18 
Zmiana stanu podatku odroczonego, w tym: -380 660,85 125 730,05 1 019 475,41 
- odniesiona na wynik finansowy -380 660,85 125 730,05 1 019 475,41 
- odniesiona na kapitał własny - - - 
- odniesiona na wartość firmy - - - 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały skalkulowane wyłącznie na podstawie różnic przejściowych 
pomiędzy wartością podatkową a bilansową poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. Grupa, kierując się zasadą 
ostrożności, nie tworzy podatku odroczonego od strat podatkowych. 

Zestawienie pozycji szczegółowych podatku odroczonego: 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - szczegóły 

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Rezerwy na zobowiązania 28 823,63 192 463,56 68 529,62 
Dotacje rozliczane w czasie 1 023 524,40 911 328,28 417 114,16 
Różnica pomiędzy wartością podatkową a 
księgową środków trwałych 945 964,35 1 160 194,76 607 425,63 

Odpis aktualizujący wartość udziałów i dopłat w 
jednostce konsolidowanej metodą praw własności 

- 424 823,62 967 675,77 

Odpisy aktualizujące wartość należności 
handlowych 

65 591,00 62 046,00 76 071,00 

Wycena kontraktu budowlanego - - 371 793,00 
Naliczone odsetki i różnice kursowe od pożyczek 119 109,00 15 410,00 72 379,00 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 4 253,00 69 070,00 
Wycena walutowa 171 022,00 - - 
Inne 41 130,00 5 306,00 37,00 
Razem 2 395 164,38 2 775 825,23 2 650 095,18 

 

7.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  
 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Koszty rozwoju projektów wiatrowych / solarnych                150 000,00                 150 000,00                 150 000,00  

Pozostałe (suma pozycji nieistotnych)                  40 106,59                  19 681,28                  58 748,70 

Razem długoterminowe                190 106,59                          169 681,28                       208 748,70  

 

8. Zapasy  
 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

1.  Materiały                       11 949,25  12 647,90 2 040,80 

2.  Półprodukty i produkty w toku -  -               -    

3.  Produkty -  -                             -      

4.  Towary (świadectwa pochodzenia)                        1 072,65  838 016,29                       1 712,49  

5.  Zaliczki na dostawy                 2 860 933,80  574 765,70 -    

Zapasy ogółem                       2 873 955,70                       1 425 429,89                               3 753,29  
odpisy aktualizujące wartość zapasów, razem                            -                                 -      - 
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9. Należności krótkoterminowe 

Tytuł 
31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

7 523 906,70 5 801 129,36 4 469 239,69 

 Należności od jednostek powiązanych 1 479 083,39 1 430 025,20 1 459 198,66 

 a/ Z tytułu dostaw i usług  1 479 083,39 1 430 025,20 1 459 198,66 

 b/ Inne  - - - 

 Należności od pozostałych jednostek  6 044 823,31 4 371 104,16 3 010 041,03 

 a/ Z tytułu dostaw i usług  5 962 886,14 912 051,96 918 974,69 
 b/ Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń  

34 932,00 3 403 507,02 1 778 992,02 

 d/ Inne  47 005,17 55 545,18 312 074,32 

 e/ Dochodzone na drodze sądowej  - - - 

Należności od jednostek powiązanych w całości dotyczą jednostek zależnych, o terminie płatności do 12 miesięcy. 

 

Wiekowanie należności: 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Należności z tytułu dostaw i usług ( brutto) - o 
pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty: 

7 441 969,53 2 342 077,16 2 378 173,35 

1. do 1 miesiąca 4 980 805,81 2 342 077,16 1 439 452,60 

2. powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 461 163,72 -  113 435,79 

3. powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  -  -  825 284,96 

4. powyżej 6 miesięcy do 1 roku -  -  - 

5. powyżej 1 roku -  -  - 

6. należności przeterminowane -  -  - 
7. odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu 
dostaw i usług, przeterminowane Należności z 
tytułu dostaw i usług, razem (netto), w tym: 

374 878,92 382 790,92 375 478,92 

a. nieprzeterminowane - 2 100,00 2 400,00 
b. do 1 miesiąca - - - 
c. powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - 900,00 - 
d. powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - 1 707,00 - 
e. powyżej 6 miesięcy do 1 roku 600,00 3 000,00 1 200,00 
f. powyżej 1 roku 374 280,92 375 083,92 371 878,92 

Standardowe terminy płatności mieszczą się w przedziale 14-30 dni. 

10. Odpisy na należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług  

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Bilans otwarcia                 386 517,70                    377 090,92                345 352,50  
Utworzenie                      3 355,35                        9 426,78                  31 738,42  
Wykorzystanie                      5 010,23  -   - 
Rozwiązanie                     6 273,00  -  -  
Bilans zamknięcia                 378 589,82                    386 517,70                   377 090,92  
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Struktura walutowa 

Waluta  31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

PLN                              31 738,42                            41 232,36                           32 476,42  

EUR                              81 500,00                            81 157,53                            81 000,00  

EUR po przeliczeniu na PLN                           346 851,40                          345 285,34                          344 614,50  

Razem PLN                 378 589,82                    386 517,70                   377 090,92  

 

 

11. Należności sporne 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

1. Należności dochodzone na drodze sądowej ( w tym) 3 388,00 3 388,00 3 388,00 

a. tytułu dostaw i usług 3 388,00 3 388,00 3 388,00 
2. Należności dochodzone na drodze sądowej, na 
które dokonano odpisów aktualizujących 

3 388,00 3 388,00 3 388,00 

3. Należności sporne na które nie dokonywana 
odpisów aktualizacyjnych i nie wykazano jako " 
Należności dochodzone na drodze sądowej" (w tym) 

- - 88 878,89 

b. z tytułu dostaw i usług - - 88 878,89 

 

12. Inwestycje krótkoterminowe  

Tytuł 
31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

     14 154 230,90       9 156 346,44       4 948 825,95    

Krótkoterminowe aktywa finansowe:      14 154 230,90       9 156 346,44       4 948 825,95    

a. w pozostałych jednostkach -       811 515,08            15 251,28    

- udziały lub akcje                            -                            -                            -      

- inne papiery wartościowe                            -                            -                            -      

- udzielone pożyczki -          811 515,08            15 251,28    

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe                            -                            -                            -      

b. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne      14 154 230,90       8 344 831,36       4 933 574,67    

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach      14 154 230,90       8 026 212,22       4 933 574,67    

- inne środki pieniężne                            -            318 619,14                          -      

- inne aktywa pieniężne                            -                            -                            -      
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Zmiany w wartościach udzielonych pożyczek:  
 

 

13. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  

Tytuł  
31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

  14 154 230,90      8 344 831,36      4 933 574,67    

 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach    14 154 230,90      8 026 212,22      4 933 574,67    

 Inne środki pieniężne                          -           318 619,14                          -      

 
Struktura walutowa: 

Waluta 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

PLN                2 848 474,33       8 256 119,91       4 874 794,53    

EUR                2 449 890,91            20 831,62            13 669,80    

EUR po przeliczeniu na PLN            11 305 756,57            88 711,45            58 780,14    

Razem PLN 14 154 230,90 8 344 831,36 4 933 574,67 

 

14. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Wycena kontraktów budowlanych -  -  464 866,69 

Wycena przychodów z zarządzania farmami 
wiatrowymi 

                        218 683,48                          203 646,01  95 225,01 

Inne (suma pozycji nieistotnych)                        160 788,92                          105 895,11  48 342,12 

Razem krótkoterminowe 379 472,40  309 541,12  608 433,82  

  
 
 
 
 
 

Udzielone pożyczki 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Saldo otwarcia 811 515,08 15 251,28 8 816 173,29 
Zwiększenia, w tym: 11 030,49 1 016 515,08 212 922,54 
Nabycie / Udzielenie - 1 012 001,00 - 
Naliczenie / kapitalizacja odsetek 11 030,49 4 514,08 212 922,54 
Wycena walutowa - - - 
Aktualizacja wartości  - - - 
Transfery - - - 
Zmniejszenia, w tym: 822 494,94 220 251,28 9 013 844,55 
Sprzedaż / Spłata  822 494,94 205 000,00 274 445,12 
Wycena walutowa - - 9 574,6 
Aktualizacja wartości - - - 
Transfery  - 15 251,28 8 729 824,83 
Inne - - - 
Saldo zamknięcia - 811 515,08 15 251,28 
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15. Kapitał podstawowy  
 

Kapitał podstawowy Vortex Energy SA wynosi 100.000,00 złotych i jest podzielony na 100 akcji na okaziciela serii A o 
numerach od jeden do sto, każda akcja o wartości nominalnej 1.000,00 złotych, w całości objętych przez VH Invest AG. 
Kapitał wpłacony wynosi 25.000,00 złotych. 

Kapitał podstawowy Vortex Energy Polska Sp. z o.o. wynosi 500.000,00 złotych i jest podzielony na 1.000 równych i 
niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy w całości objętych przez VH Invest AG. 

Kapitał podstawowy VPL Projects Sp. z o.o. wynosi 200.000,00 złotych i jest podzielony na 400 równych i niepodzielnych 
udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy w całości objętych przez VH Invest AG. 

 
 

16. Kapitał zapasowy, pozostałe kapitały rezerwowe 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Kapitał zapasowy, tym:        8 815 934,03        17 664 455,53                 17 664 455,53  

z zysku  1 315 934,03 10 164 455,53 10 164 455,53 

wkład pieniężny agio 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe, tym: 290 040,00 290 040,00 290 040,00 

z dopłat  290 040,00 290 040,00 290 040,00 

 
 
 
 

17. Rezerwa na podatek odroczony  
 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - ruch 

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Bilans otwarcia 162 386,00 624 325,00 738 396,00 
Utworzenie  301 007,00 162 386,00 624 325,00 
Rozwiązanie 162 386,00 624 325,00 738 396,00 
Bilans zamknięcia 301 007,00 162 386,00 624 325,00 
Zmiana stanu podatku odroczonego, w tym: 138 621,00 -461 939,00 -114 071,00 
- odniesiona na wynik finansowy 138 621,00 -461 939,00 -114 071,00 
- odniesiona na kapitał własny - - - 
- odniesiona na wartość firmy - - - 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego została skalkulowana wyłącznie na podstawie różnic przejściowych 
pomiędzy wartością podatkową a bilansową poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. 

 
 
Zestawienie pozycji szczegółowych podatku odroczonego: 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - szczegóły 

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Środki trwałe w leasingu finansowym 0,00 91 549,00 136 614,00 
Wycena kontraktu budowlanego 147 665,00 38 693,00 390 531,00 
Naliczone odsetki i różnice kursowe od pożyczek 84 991,00 10 619,00 91 678,00 
Wycena walutowa 68 351,00 21 015,00 0,00 
Inne   510,00 5 502,00 
Razem 301 007,00 162 386,00 624 325,00 
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18. Rezerwy  
 

Rezerwy długoterminowe tworzone są na koszty rozbiórki parków wiatrowych i fotowoltaicznych. Zmiany prezentuje 
poniższa tabela: 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Bilans otwarcia                      129 613,24                            40 836,80                                             -   

Utworzenie  301 024,44                           88 776,44                             40 836,80  

Wykorzystanie  -  -  -  

Rozwiązanie                      122 103,00  -  -  

Bilans zamknięcia                      308 534,68                          129 613,24                             40 836,80  

      

Rezerwy krótkoterminowe: 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Bilans otwarcia, w tym                26 168,66             37 029,61                         36 012,61  

   Koszty sądowe                 7 000,00             17 860,95                         16 843,95  

   Koszty likwidacji                 19 168,66             19 168,66                         19 168,66  

Utworzenie, w tym -               6 100,00                           1 017,00  

   Koszty sądowe -               6 100,00                           1 017,00  

   Koszty likwidacji  -   - -  

Wykorzystanie  -   - -  

   Koszty sądowe -   - -  

   Koszty likwidacji  -   - -  

Rozwiązanie -             16 960,95  -  

   Koszty sądowe -             16 960,95  -  

   Koszty likwidacji  -   - -  

Bilans zamknięcia                26 168,66             26 168,66                         37 029,61  

 
 

19. Zobowiązania długoterminowe  

Tytuł 
31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

                 47 990 227,05         92 199 832,72       63 347 438,49    
 Wobec jednostek powiązanych                   35 813 946,67         66 519 142,36       49 040 376,38    
 a. Kredyty i pożyczki                   35 813 946,67         66 519 142,36       49 040 376,38    
 b. Z tytułu emisji dłużnych pap. wart.                                       -                               -                             -      
 c. Inne zobowiązania finansowe                                       -                               -                             -      
 d. Zobowiązania wekslowe                                       -                               -                             -      
 e. Inne                                       -                               -                             -      
 Wobec pozostałych jednostek                   12 176 280,38         25 680 690,36       14 307 062,11    
 a. Kredyty i pożyczki                   12 176 280,38         25 680 690,36       14 285 215,45    
 b. Z tytułu emisji dłużnych pap. wart.                                       -                               -                             -      
 c. Inne zobowiązania finansowe                                       -                               -                21 846,66    
 d. Zobowiązania wekslowe                                       -                               -                             -      
 e. Inne                                       -                               -                             -      
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania długoterminowe: 
a. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień bilansowy 
3.803.852,00 złotych  

b. Umowy pożyczek przejęte w 2020 roku przez Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, przeznaczone na 
częściowe sfinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, oprocentowane 7% w skali roku, o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 3.387.032,03 złotych  

c. Umowa pożyczki zawarta w 2014 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 158.833,17 złotych, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

d. Umowę pożyczki zawartą w 2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 602.963,42 
złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

e. Umowa pożyczki zawarta w 2020 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 604.713,79 euro, 
oprocentowana 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

f. Umowy pożyczek zawarte w latach 2013-2020 z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 6.454.856,96 euro, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

g. Umowy pożyczek zawarte w 2015-2020 roku z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 5.799.512,62 złotych, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

h. Umowę pożyczki zawartą w 2010 roku z Vortex Anlagenbau GmbH o wartości na dzień bilansowy 45.889,09 euro, 
oprocentowaną 5% w skali roku, 

i. Umowy pożyczek zawarte w latach 2010-2011 VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
30.043,19 euro, oprocentowane 5%, 7% w skali roku,  

j. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2008-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 748.484,81 złotych, oprocentowane 5-8% w skali roku  

k. Umowę pożyczki zawartą w 2012 roku z Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 325.087,86 złotych, 
oprocentowane 7% w skali roku 

l. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2010-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 13.964,56 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 
31 grudnia  

 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:  

a. Umowy kredytów inwestycyjnych zawarte w 2018 oraz 2019 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A, przeznaczone na 
sfinansowanie budowy sześciu farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień bilansowy 13.901.148,75 złotych, 

b. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień bilansowy 
3.803.852,00 złotych  

c. Umowy pożyczek zawarte w 2014 oraz 2016 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
1.394.251,97 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 
grudnia  

d. Umowę pożyczki zawartą w 2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 593.322,69 
złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

e. Umowy pożyczek zawarte w 2015 oraz 2017 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
927.035,11 euro, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

f. Umowy pożyczek zawarte w latach 2013-2019 z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 14.253.597,69 euro, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

g. Umowy pożyczek zawarte w 2015 oraz w 2018-2019 roku z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 
5.620.029,88 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 
grudnia  

h. Umowę pożyczki zawartą w 2017 roku z Vortex Energy GmbH & Co KG o wartości na dzień bilansowy 160.259,05 euro, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

i. Umowę pożyczki zawartą w 2010 roku z Vortex Anlagenbau GmbH o wartości na dzień bilansowy 44.356,24 euro, 
oprocentowaną 5% w skali roku, 

j. Umowy pożyczek zawarte w latach 2010-2011 VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
28.877,70 euro, oprocentowane 5%, 7% w skali roku,  

k. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2008-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 692.792,85 złotych, oprocentowane 5-8% w skali roku  

l. Umowę pożyczki zawartą w 2012 roku z Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 297.610,27 złotych, 
oprocentowane 7% w skali roku 
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m. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2010-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 11.520,02 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 
31 grudnia  

 
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa posiadała następujące kredyty i pożyczki długoterminowe:  

a. Umowy kredytów inwestycyjnych zawarte w 2018 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A, przeznaczone na 
sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień bilansowy 6.241.150,55 złotych, 

b. Umowa pożyczki zawarta w 2017 roku z Max Bögl International SE o wartości na dzień bilansowy 20.279,52 euro, 
oprocentowana 5% w skali roku 

c. Umowy pożyczek zawarte w 2014 oraz 2016 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
1.352.891,94 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 
grudnia  

d. Umowę pożyczki zawartą w 2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 627.394,29 
złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

e. Umowy pożyczek zawarte w 2015 oraz 2017 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
1.277.444,16 euro, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 
grudnia  

f. Umowy pożyczek zawarte w latach 2013-2018 z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 11.213.896,62 euro, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

g. Umowy pożyczek zawarte w 2015 oraz w 2018 roku z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 627.458,08 
złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

h. Umowę pożyczki zawartą w 2017 roku z Vortex Energy GmbH & Co KG o wartości na dzień bilansowy 156.541,19 euro, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  
 

 
Struktura wymagalności zobowiązań długoterminowych: 

31 grudnia 2020 roku 1 - 3 lat 3 – 5 lat powyżej 5 lat Razem 
 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
powiązanych, w tym: 

                 19 333 
864,10                             -         16 480 082,57        35 813 946,67     

a. kredyty i pożyczki bankowe                                      -       -   -                          -       

b. pozostałe kredyty i pożyczki                  19 333 
864,10    

 -     16 480 082,57        35 813 946,67     

c. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                      -       -                         -                              -       

d. z tytułu leasingu finansowego                                      -       -                         -                              -       

e. inne                                      -       -                         -                              -       

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
pozostałych, w tym: 

                   2 027 
599,09    

          580 229,28         9 568 452,01        12 176 280,38     

a. kredyty i pożyczki bankowe                                      -       -   -                          -       

b. pozostałe kredyty i pożyczki 
                   2 027 

599,09    
          580 229,28         9 568 452,01        12 176 280,38     

c. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                      -       -   -                          -       

d. z tytułu leasingu finansowego                                      -       -   -                          -       

e. inne                                      -       -   -                          -       

Razem 
                 21 361 

463,19              580 229,28       26 048 534,58        47 990 227,05     
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31 grudnia 2019 roku 1 - 3 lat 3 – 5 lat powyżej 5 lat Razem 
 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
powiązanych, w tym: 27 034 669,37 - 39 484 472,99 66 519 142,36  

a. kredyty i pożyczki bankowe - - - -  

b. pozostałe kredyty i pożyczki 27 034 669,37 - 39 484 472,99 66 519 142,36  

c. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - -  

d. z tytułu leasingu finansowego - - - -  

e. inne - - - -  

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
pozostałych, w tym: 

3 869 656,01 2 543 751,65 19 267 282,70 25 680 690,36  

a. kredyty i pożyczki bankowe 1 510 753,86 1 963 522,37 10 426 872,52 13 901 148,75  

b. pozostałe kredyty i pożyczki 2 358 902,15 580 229,28 8 840 410,18 11 779 541,61  

c. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - - -  

d. z tytułu leasingu finansowego - - - -  

e. inne - - - -  

Razem 30 904 325,38 2 543 751,65 58 751 755,69 92 199 832,72  

 

 

31 grudnia 2018 roku 1 - 3 lat 3 – 5 lat powyżej 5 lat Razem 
 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
powiązanych, w tym: 

                   3 819 561,50         11 216 442,87       34 004 372,01        49 040 376,38     

a. kredyty i pożyczki bankowe                                      -       -    -                           -       

b. pozostałe kredyty i pożyczki                    3 819 561,50         11 216 442,87       34 004 372,01        49 040 376,38     

c. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                      -       -    -                           -       

d. z tytułu leasingu finansowego                                      -       -    -                           -       

e. inne                                      -       -    -                           -       

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
pozostałych, w tym: 

                   4 573 684,46           3 078 051,98         6 655 325,67        14 307 062,11     

a. kredyty i pożyczki bankowe                       786 609,38              833 396,76         4 621 144,41          6 241 150,55     

b. pozostałe kredyty i pożyczki                    3 765 228,42           2 244 655,22         2 034 181,26          8 044 064,90     

c. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                      -       -   -                          -       

d. z tytułu leasingu finansowego                         21 846,66     -   -             21 846,66     

e. inne                                      -       -   -                          -       

Razem                    8 393 245,96         14 294 494,85       40 659 697,68        63 347 438,49     

 

Struktura walutowa 

Waluta 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
powiązanych, w tym: 

35 813 946,67 66 519 142,36 49 040 376,38 

PLN   6 026 072,77 5 820 196,60 820 620,87 
EUR   6 454 856,96 14 253 597,69 11 213 896,63 
EUR po przeliczeniu na PLN  29 787 873,90 60 698 945,76 48 219 755,51 
Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek 
pozostałych, w tym: 

12 176 280,38 25 680 690,36 14 307 062,11 

PLN   9 035 234,90 20 738 581,49 8 053 723,09 
EUR   680 646,07 1 160 528,09 1 454 264,89 
EUR po przeliczeniu na PLN  3 141 045,48 4 942 108,87 6 253 339,03 
Razem PLN 47 990 227,05 92 199 832,72 63 347 438,49 
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20. Zobowiązania krótkoterminowe  

Tytuł  
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

               25 856 504,79                  13 543 651,73                   14 034 118,38    

 Wobec jednostek powiązanych  11 177 872,76 8 112 180,05 7 781 539,33 

 a. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  11 177 872,76 8 112 180,05 7 781 539,33 

 - dostawy i usługi do 12 miesięcy  11 177 872,76 8 112 180,05 7 781 535,16 

 - dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy  - - - 

 b. Inne  - - 4,17 

 Wobec pozostałych jednostek  14 678 632,03 5 431 471,68 6 252 679,05 

 a. Kredyty i pożyczki                   1 624 037,33    1 200 575,13 3 478 642,05 

 b. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                       -                                          -                                              -      

 c. Inne zobowiązania finansowe                                       -                            22 386,30                        341 677,62    

 d. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                 10 480 308,00    3 911 137,37    2 125 162,32    

 dostawy i usługi do 12 miesięcy  10 480 308,00    3 911 137,37    2 125 162,32    

 dostawy i usługi powyżej 12 miesięcy                                       -                                          -                                              -      

 e. Zaliczki otrzymane na dostawy                                       -                              3 770,80                                           -      

 f. Zobowiązania wekslowe                                       -                                          -                                             -      
 g. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń  

                 2 506 965,85                        177 351,02                        140 452,70    

 h. Z tytułu wynagrodzeń                                       -                                          -                               7 414,82    

 i. Inne                         67 320,85    116 251,06 159 229,54  

 Fundusze specjalne                                       -                                          -                                           -      

 
Zobowiązania od jednostek powiązanych w całości dotyczą jednostek zależnych, o terminie płatności do 12 miesięcy. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek: 

a. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 267.200,67 złotych  

b. Umowy pożyczek przejęte w 2020 roku przez Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, oprocentowane 7% w skali roku, o 
łącznej wartości na dzień bilansowy 133.699,15 złotych  

c. Umowa pożyczki zawarta w 2016 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
1.219.811,80 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

d. Umowa pożyczki zawarte w 2014 roku z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.030,58 euro, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

 
Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i 
pożyczek:  
a. Umowy kredytów inwestycyjnych zawarte w 2018 oraz 2019 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A, 

przeznaczone na sfinansowanie budowy sześciu farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień bilansowy 
787.644,78 złotych, 

b. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 267.200,67 złotych  

c. Umowę pożyczki zawartą w 2018 roku z Vortex Energy Obrót Sp. z o.o. o wartości na dzień bilansowy 59.369,35 
złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

d. Umowa pożyczki zawarta w 2017 roku z Max Bögl International SE o wartości na dzień bilansowy 20.279,52 euro, 
oprocentowana 5% w skali roku 
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Na dzień 31 grudnia 2018 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i 
pożyczek:  

a. Umowy kredytów inwestycyjnych zawarte w 2018 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A, przeznaczone na 
sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.923.877,42 złotych, 

b. Umowę pożyczki zawartą w 2018 roku z Vortex Energy Obrót Sp. z o.o. o wartości na dzień bilansowy 57.921,32 
złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

c. Umowy pożyczek zawarte w 2013 oraz 2014 roku z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 44.084,99 
euro, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia,  

d. Umowę pożyczki zawartą w 2010 roku z Vortex Anlagenbau GmbH o wartości na dzień bilansowy 42.827,58 euro, 
oprocentowaną 5% w skali roku, 

e. Umowy pożyczek zawarte w latach 2010-2011 VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 27.715,38 euro, oprocentowane 5%, 7% w skali roku,  

f. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2010-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na 
dzień bilansowy 13.539,98 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną 
spłacone na dzień 31 grudnia  

g. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2008-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na 
dzień bilansowy 692.792,85 złotych, oprocentowane 5-8% w skali roku  

h. Umowę pożyczki zawartą w 2012 roku z Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 297.610,27 
złotych, oprocentowane 7% w skali roku 

 
Struktura walutowa: 

Waluta 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Wobec jednostek powiązanych: 11 177 872,76 8 112 180,05 7 781 539,33 

PLN - - - 

EUR   2 422 179,24 1 904 938,37 1 809 660,31 

EUR po przeliczeniu na PLN  11 177 872,76 8 112 180,05 7 781 539,33 

Wobec jednostek pozostałych: 14 678 632,03 5 431 471,68 6 252 579,05 

PLN   5 340 208,44 5 174 141,63 5 535 429,74 

EUR   2 023 581,43 60 418,12 166 769,82 

EUR po przeliczeniu na PLN  9 338 423,59 257 290,56 717 110,21 

USD - 10,40 10,40 

USD po przeliczeniu na PLN - 39,50 39,10 

Razem PLN                25 856 504,79                  13 543 651,73                   14 034 118,38    

 

21. Rozliczenia międzyokresowe  

Inne rozliczenia międzyokresowe  31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Długoterminowe, w tym: 5 865 197,42 4 945 617,15 2 371 413,55 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – 
gwarancja ubezpieczeniowa pod kontrakt 
budowlany 

- 149 152,50 176 075,85 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dotacje 5 386 970,50 4 796 464,65 2 195 337,70 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów – sprzedaż 
udziałów 

478 226,92 - - 

Krótkoterminowe, w tym: 6 467 069,89 - - 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów – kontrakt 
budowalny 

6 467 069,89 - - 

Razem 12 332 267,31 4 945 617,15 2 371 413,55 
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Noty do rachunku zysków i strat 

 
1. Przychody ze sprzedaży towarów i usług 

Rodzaj działalności  31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Usługi budowlane              2 868 603,70                    463 800,00                    217 800,00    

Usługi zarządzania              1 739 851,91                 1 684 021,45                 1 394 596,70    

Usługi księgowe                   36 100,00                      24 300,00                      34 100,00    

Usługi najmu                 128 754,21                    156 463,31                    226 972,80    

Usługi rozwoju projektów              2 263 600,00                                     -                      369 227,38    

Sprzedaż energii elektrycznej, świadectw pochodzenia              2 479 403,70                 5 885 454,93                    169 755,03    

Sprzedaż towarów                                     -                        92 373,75    

Usługi doradcze                  312 876,31                    519 346,44                    774 416,60    

Usługi pozostałe                 500 000,00                      15 050,00                    224 595,25    

Wycena łączna usług budowlanych i rozwoju projektu                  558 501,63    -  -  

Przychody netto ze sprzedaży, razem           10 887 691,46                 8 748 436,13                 3 503 837,51    

 

Struktura terytorialna 

Terytorium  31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Kraj 10 593 366,54 8 245 917,68 3 003 636,78 

Unia Europejska  294 324,92 502 518,45 500 200,73 

Kraje spoza Unii Europejskiej  - - - 

Przychody netto ze sprzedaży, razem           10 887 691,46                       8 748 436,13                 3 503 837,51    

 

Dane finansowe w zakresie usług budowlanych 

 
Przychody 

ustalone według 
stopnia 

zaawansowania 

Koszty ustalone 
według stopnia 
zaawansowania 

Przychody 
zafakturowane 

Koszt 
poniesione 

Rezerwa 
na straty 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

czynne 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

bierne 

Umowy o usługi budowlane 
ogółem za rok 2020 

558 501,63 - 5 132 203,70 1 869 968,95 - 558 501,63 - 

- w tym umowy 
niezakończone łącznie 

558 501,63 - 5 132 203,70 1 869 968,95 - 558 501,63 - 

- w tym umowy 
niezakończone ustalone 
metodą zysku zerowego 

- - - - - - - 

 

 
Przychody 

ustalone według 
stopnia 

zaawansowania 

Koszty ustalone 
według stopnia 
zaawansowania 

Przychody 
zafakturowane 

Koszt 
poniesione 

Rezerwa na 
straty 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

czynne 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

bierne 

Umowy o usługi budowlane 
ogółem za rok 2019 

- - 463 800,00 393 615,14 - - - 

- w tym umowy 
niezakończone łącznie 

- - - - - - - 

- w tym umowy 
niezakończone ustalone 
metodą zysku zerowego 

- - - - - - - 
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Przychody 

ustalone 
według stopnia 
zaawansowania 

Koszty ustalone 
według stopnia 
zaawansowania 

Przychody 
zafakturowane 

Koszt 
poniesione 

Rezerwa 
na straty 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

czynne 

Rozliczenia 
międzyokresowe 

bierne 

Umowy o usługi budowlane 
ogółem za rok 2018 

- - 587 027,38 369 196,52 - - - 

- w tym umowy 
niezakończone łącznie 

- - - - - - - 

- w tym umowy 
niezakończone ustalone 
metodą zysku zerowego 

- - - - - - - 

 

W latach 2018-2019 Grupa realizowała kontrakty budowalne, które ukończyły się w jednym roku obrotowym w związku z 
czym odpowiednio na dzień 31 grudnia 2018 oraz 31 grudnia 2019 nie wystąpiła konieczność wycenienia kontraktów 
budowalnych metodą stopnia zaawansowania.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa dokonała wyceny kontraktu budowalnego realizowanego dla inwestora 
zewnętrznego. W konsekwencji rozpoznano 558 tysięcy złotych przychodu oraz rozliczeń międzyokresowych czynnych. 
Podatek odroczony od ww. wyceny wyniósł 106 tysięcy złotych (rezerwa na podatek odroczony). 

2. Pozostałe przychody i koszty operacyjne  

Pozostałe przychody operacyjne 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Rozwiązanie rezerw  - - - 

Sprzedaż środków trwałych                           43 457,34                       -                              13 495,93  

Zwrot składek ubezpieczeniowych                       189 354,94   -                             1 430,41  

Pokrycie ujemnego salda               1 977 594,44                        913 027,02                          46 948,28  

Rozliczenie dotacji                   250 591,44                       163 230,48                          43 433,92  

Kary, odszkodowania                       153 304,93                        302 183,54  -  

Gwarancja ubezpieczeniowa pod kontrakt budowalny                      149 152,50  -  -  

Pozostałe przychody operacyjne                           8 056,05                          19 029,21                            2 108,24  

Razem                   2 771 511,64                    1 397 470,25                       107 416,78  

 

W latach 2018-2020 roku Grupa była właścicielem łącznie piętnastu parków fotowoltaicznych, które mają zapewnione 
wsparcie w ramach systemu aukcyjnego OZE. System ten gwarantuje wytwórcy energii elektrycznej, który wygrał aukcję 
OZE tzw. pokrycie ujemnego salda, tj.po zakończeniu danego miesiąca, wytwórca składa wniosek o pokrycie ujemnego 
salda do Zarządy Rozliczeń S.A. i na jego podstawie otrzymuje zwrot różnicy między ceną aukcyjną, (z którą wytwórca 
wygrał aukcję) a dzienną ceną TGbase przemnożoną przez wielkość produkcji w danym miesiącu. Przychód z tytułu 
pokrycia ujemnego salda jest ujmowany w miesiącu, za który jest dokonywane rozliczenie. Zarządca Rozliczeń zatwierdza 
wniosek i dokonuje zapłaty należności do 10go dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Zarządca 
Rozliczeń dokonuje płatności terminowo, nie istnieją żadne nierozliczone należności z tego tytułu. 

Pozostałe koszty operacyjne 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Utworzenie rezerw - - - 

Umorzenie należności, odpisy                      532 786,02                          12 665,91                         20 416,93  

Rezerwa koszty sądowe -                            6 100,00                           1 017,00  

Rezerwa na rozbiórkę instalacji OZE                      118 024,44                          88 776,44                          40 836,80  
Zaniechane inwestycje                          54 186,18                          35 030,98                          35 915,49  

Odszkodowania                         92 250,00                        138 533,54   -  

Pozostałe koszty operacyjne                         23 471,94                          20 689,38                            9 730,86  

Razem                      820 718,58                        301 796,25  107 917,08    
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3. Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 
Otrzymane dywidendy 3 355,35 14 186,93 - 
Odsetki od pożyczek udzielonych do podmiotów 
niepowiązanych 

374 810,29 470 795,14 501 314,38 

Odsetki od pożyczek udzielonych do podmiotów 
powiązanych 

559 733,85 663 430,83 630 751,45 

Pozostałe odsetki otrzymane od podmiotów 
niepowiązanych 

114 116,67 14 634,06 3 606,04 

Wycena kredytów i pożyczek metodą SCN 7 397,91 14 833,71 - 

Odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek 72 500,85 - - 

Umorzenie pożyczek otrzymanych 39 146,93 - - 
Różnice kursowe, w tym - 240 157,36 13,42 
a. zrealizowane - 387 819,06 13,42 
b. niezrealizowane - -147 661,70 - 
Razem 1 171 061,85 1 418 038,03 1 135 685,29 

 

Koszty finansowe 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 
Odsetki od pożyczek otrzymanych od podmiotów 
niepowiązanych 

957 758,41 679 834,66 649 968,13 

Odsetki od pożyczek otrzymanych od podmiotów 
powiązanych 

2 307 240,83 1 457 662,39 785 460,80 

Strata z rozchodu aktywów finansowych                           2 516,91                             -                             -      
Prowizja od otrzymanej pożyczki od podmiotów 
niepowiązanych 

                        53 750,00                             -                             -      

Odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych do 
podmiotów niepowiązanych 

                                     -                  13 477,71                           -      

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostce, w 
której Grupa posiada zaangażowanie w kapitale 

                                     -                               -              759 795,29    

Umorzenie pożyczek do podmiotów niepowiązanych                                      -                196 761,68              74 543,24    
Różnice kursowe, w tym                         39 146,80                             -      814 416,33      
- zrealizowane                    4 724 510,71                             -              213 883,33    
- niezrealizowane                    2 017 927,27                             -      600 533,00    
Razem                    8 084 923,66           2 347 736,44         3 084 183,79    

 
 

 

4. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 
W 2020 roku Grupa dokonała sprzedaży całości posiadanych udziałów w sześciu podmiotach tj. 

a. EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o., ES Radziejów Sp. z o.o., ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. i 
ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. - podmioty zależne od VPL Projects Sp. z o.o. konsolidowane metodą pełną, sprzedaż 
100% udziałów w kapitale podstawowym każdej ze spółek 

b. Future Energy Sp. z o.o. - podmiot współzależny, w którym 50% udziałów posiadała VPL Projects Sp. z o.o., 
konsolidowany metodą praw własności 
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W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły w zakresie zysku na sprzedaży ww. podmiotów w 2020 roku 

Sprzedaż spółek Przychody ze sprzedaży 
Wartość księgowa 

sprzedanych udziałów / 
sprzedanej jednostki 

Wynik na sprzedaży 

EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. 5 000,00 -10 457 795,97 10 462 795,97 
ES Radziejów Sp. z o.o. 956 565,00 287 681,56 668 883,44 
ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. 562 533,00 -1 050 751,72 1 613 284,72 
ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. 1 687 314,00 -2 289 393,06 3 976 707,06 
ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. 1 621 451,00 -2 017 823,00 3 639 274,00 
Future Energy Sp. z o.o. 3 290 900,05 7 123 746,33 -3 832 846,28 
Razem 8 123 763,05 -8 404 335,85 16 528 098,90 

 
Cena nabycia udziałów wskazana w powyższej tabeli została opłacona jednorazowo po zawarciu umowy sprzedaży. 
Ujemne kwoty wartości księgowej wskazanej w powyższej tabeli oznaczają nadwyżkę zobowiązań nad aktywami na dzień 
sprzedaży podmiotu.   
Umowy sprzedaży nie przewidują innych / dodatkowych rozliczeń za przedmiot transakcji w szczególny płatności 
warunkowych lub premii za spełnienie warunków w przyszłości. 
W roku 2018 oraz 2019 Grupa nie dokonywała sprzedaży udziałów w podmiotach wchodzących w skład Grupy. 

 
5. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw 

własności 
Grupa posiadała 50% udziałów w jednostce Future Energy Sp. z o.o. wycenianej metodą praw własności. 
Udziały zostały nabyte w 2015 roku natomiast w 2020 roku Grupa sprzedała wszystkie posiadane udziały w tym podmiocie 
inwestorowi zewnętrznemu. 
W poniższej tabeli zaprezentowano szczegóły w zakresie wpływu wyceny metodą praw własności na wyniki finansowe 
Grupy oraz wartość posiadanych udziałów, w tym udzielonych dopłat do kapitału oraz wartości firmy powstałej na nabyciu 
udziałów. 

Wycena metodą praw własności 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 
Wartość nominalna udziałów 0,00 32 570,95 32 570,95 
Odpis aktualizujący 0,00 -32 570,95 -32 570,95 
Wartość netto 0,00 0,00 0,00 
        
Wartość nominalna wartości firmy 0,00 132 203,44 132 203,44 
Odpis wartości firmy 13 220,34 26 440,69 26 440,69 
Umorzenie narastająco 0,00 -118 983,10 -92 542,41 
Odpis aktualizujący wartość firmy 0,00 -13 220,34 -39 661,03 
Wartość netto wartości firmy 0,00 0,00 0,00 
        
Wartość nominalna dopłat do kapitału 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00 
Odpis aktualizujący -919 098,34 2 857 116,59 -220 891,53 
Odpis aktualizujący narastająco 0,00 -2 235 913,78 -5 093 030,37 
Wartość netto dopłat do kapitału 0,00 7 264 086,22 4 406 969,63 
        
Wpływ wyceny udziałów metodą praw własności na 
wynik finansowy 

-905 878,00 2 883 557,28 -220 891,53 

Odpis wartości firmy -13 220,34 -26 440,69 -26 440,69 
Łączny wpływ na wynik finansowy -919 098,34 2 857 116,59 -247 332,22 
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6. Podatek dochodowy 

Podatek dochodowy 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 
Skonsolidowany wynik finansowy brutto                    8 041 507,88    -      1 662 017,52    -  10 383 645,06    
Korekty konsolidacyjne                    5 080 005,37    -      1 117 883,64    -    3 902 757,53    
Wynik finansowy brutto - suma danych 
jednostkowych 

                   2 946 706,69    -         180 277,94    -    6 331 801,05    

Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą 
opodatkowania 

                   4 010 809,10              371 535,83         2 436 759,99    

- niezrealizowane różnice kursowe                    2 706 583,44    -         147 661,70            600 533,00    
- wycena kontraktów długoterminowych                    1 520 583,71           1 009 506,51    -       217 800,00    
- dopłaty do kapitału                                      -                               -           1 370 800,00    
- odpis wartości udziałów                                      -                               -              763 349,99    
- inne -                     216 358,05    -         490 308,98    -         80 123,00    
Podstawa opodatkowania                    6 957 515,79              191 257,89    -    3 895 041,06    
Podatek dochodowy wg stawki 19%                    1 321 928,00                36 339,00                           -      
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i 
obniżki podatku, w tym podatek za lata ubiegłe 

                                     -                               -                  3 347,00    

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i 
strat 

                   1 321 928,00                36 339,00                3 347,00    

                                       -                                -                              -       
Odroczony podatek dochodowy wykazany w 
rachunku zysków i strat 

                      521 584,07    -         587 669,05    -    1 133 546,41    

- w tym z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych 

-                     403 377,00    -           68 734,00    -         94 212,00    

- w tym z tytułu korekt konsolidacyjnych                       924 961,07    -         518 935,05    -    1 039 334,41    
     

Podatek dochodowy w rachunku wyników razem                    1 843 512,07    -         551 330,05    -    1 130 199,41    

 

7. Podział wyniku finansowego 
 

Wyniki finansowe 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 
Zysk (strata) netto       
a. zysk netto jednostki dominującej                    6 640 031,05              466 577,81                           -      
b.    strata netto jednostki dominującej -                  4 308 297,86    -         580 419,84    -    5 496 957,68    
c.    zyski netto jednostek zależnych                       774 966,47              509 810,20                           -      
d.    straty netto jednostek zależnych -                  1 073 448,06    -         725 779,08    -       818 521,61    
e.    korekty konsolidacyjne                    4 164 744,21    -         780 876,56    -    2 937 966,36    

Wynik finansowy razem                    6 197 995,81    -      1 110 687,47    -    9 253 445,65    

 
Zarządy poszczególnych spółek proponują we wszystkich latach: 

a. w odniesieniu do strat netto - pokrycie z zysków lat następnych; 
b. w odniesieniu do zysków netto - pokrycie strat lat ubiegłych oraz przeniesienie nadwyżki na kapitał zapasowy; 

W żadnym z prezentowanych okresów, żadna spółka wchodząca w skład Grupy nie wypłaciła dywidendy swoim 
wspólnikom. 

Na datę sporządzenia niniejszej historycznej informacji finansowej, przyjęta przez Grupę strategia nie określa polityki w 
zakresie wypłaty dywidendy. Jednakże, z uwagi na plany Grupy dotyczące jej dynamicznego, ale zrównoważonego, rozwoju 
w kolejnych latach, Emitent przyjmuje, że dywidendy nie będą wypłacane przez 2 albo 3 kolejne lata finansowe Emitenta, 
licząc od roku 2021. W związku z powyższym, w ocenie Emitenta wypłata dywidendy nie nastąpi wcześniej niż na 
zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w 2023 roku. Powyższe plany są również uzależnione od dynamiki budowania 
przez Grupę portfela własnych projektów OZE. Grupa zakłada, że posiadanie znaczącej liczby projektów OZE we własnym 
portfolio pozwoli Grupie na pozyskanie stabilnego źródła dochodu, którego wpływ na wynik finansowy powinien być 
pozytywny, co może przełożyć się na łatwiejsze planowanie wypłat zysku w formie dywidendy.  

Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, 
Zarząd weźmie pod uwagę w szczególności perspektywy Grupy, przyszłe oczekiwane zyski, pozycję finansową Grupy oraz 
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plany rozwoju Grupy, a także mające zastosowanie regulacje prawne. Zarząd nie gwarantuje ani nie zapewnia w żaden 
sposób wielkości zysku osiągniętego przez Spółkę i jego części, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy. 
Podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy oraz wielkości wypłacanej dywidendy zależy w każdym wypadku od decyzji 
akcjonariuszy w ramach zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którzy nie są związani w żaden sposób rekomendacją 
Zarządu. 

Wszystkie Akcje, włącznie z Akcjami Oferowanymi, mają równe prawa do dywidendy (oraz zaliczki na poczet dywidendy) i 
uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Emitenta z dniem ich nabycia, pod warunkiem podjęcia przez Walne 
Zgromadzenie uchwały o podziale zysku (lub odpowiednio, w przypadku zaliczki na poczet dywidendy, uchwał Zarządu i 
Rady Nadzorczej) i ustaleniu dnia wypłaty dywidendy, jako daty przypadającej po dacie nabycia Akcji. 

 

 

 

Noty do rachunku przepływów pieniężnych 
 

1. Środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

a. środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach  14 154 230,90 8 026 212,22 4 933 574,67 
b. inne środki pieniężne  - 318 619,14 - 
stan na BZ [PLN] 14 154 230,90 8 344 831,36 4 933 574,67 
kurs walutowy 4,48 4,30 4,27 
stan na BZ [EUR] 3 159 253,45 1 939 865,22 1 156 238,81 

 
2. Przyczyny występowania różnic pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu 

tych pozycji wykazanymi w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych [PLN] 
 

Zmiana stanu rezerw 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Zmiana bilansowa 317 792,44 -384 023,51 -72 217,20 
Różnice       
 - sprzedaż spółek 122 103,00 - - 
Zmiana stanu w RPP 439 895,44 -384 023,51 -72 217,20 

 

Zmiana stanu należności 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Zmiana bilansowa -3 800 845,22 -1 331 839,67 740 329,41 
Różnice       
- konwersja należności na pożyczki   -146 426,88 -26 063,87 
- sprzedaż spółek -5 236 781,15  -  - 
- kompensata pożyczek -866 288,75  -  - 
Zmiana stanu w RPP -9 903 915,12 -1 478 266,55 714 265,54 
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Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Zmiana bilansowa 11 961 981,38 2 147 338,20 152 230,36 
Różnice       
- konwersja zobowiązań na pożyczki 3 659 805,49 -  -  
- sprzedaż spółek 25 546 378,98 -  -  
Zmiana stanu w RPP 41 168 165,85 2 147 338,20 152 230,36 

 

Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Zmiana bilansowa 7 676 954,42 2 786 433,67 300 155,80 
Różnice       
- sprzedaż spółek -77 385,47  - - 
Zmiana stanu w RPP 7 599 568,95 2 786 433,67 300 155,80 

 
 

3. Wykaz  „Pozostałych korekt”, „Pozostałych wpływów” i „Pozostałych wydatków”, których kwoty przekraczają 
5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych 
pozycjach 

Tytuł [PLN] 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 

Działalność operacyjna 
Inne korekty 3,21 -2 855,72 12 161,72 
Działalność inwestycyjna 
Inne wpływy z aktywów finansowych - - - 
Inne wpływy inwestycyjne, w tym: 822 495,57 205 000,00 274 445,12 
 - spłata udzielonych pożyczek 
krótkoterminowych 

822 495,57 205 000,00 274 445,12 

        
Inne wydatki inwestycyjne, w tym: - -1 012 001,00 - 
- udzielenie pożyczek 
krótkoterminowych 

-  -1 012 001,00 -  

Działalność finansowa 
Inne wpływy finansowe - - - 
Inne wydatki finansowe - - - 

 

Noty pozabilansowe  
 

1. Zobowiązania pozabilansowe, w tym w szczególności warunkowe, w tym również udzielone gwarancje i poręczenia, 
łącznie z wekslowymi, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

Wszystkie zobowiązania warunkowe wykazane poniżej dotyczą jednostek pozostałych. 

Na dzień 31.12.2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania pozabilansowe: 

1. zawarte umowy dzierżawy zabezpieczające tereny pod realizowaną inwestycję, zgodnie z którymi czynsz 
dzierżawny należny będzie od roku, w którym rozpoczęte zostaną prace budowlane. Szacunkowa wartość 
zobowiązania dotycząca umów aktywnych (tj. takich, z tytułu których Grupa ponosi już koszty dzierżawy) na dzień 
31 grudnia 2020 wyniosła 2.201.462 złotych; 

2. w związku z zawartymi umowami  pożyczek z WFOŚiGW zostały ustanowione następujące zabezpieczenia ich 
spłaty: 

a. Weksle in blanco, z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, 
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b. Przelewy wierzytelności z umów sprzedaży energii elektrycznej 
c. Przelewy wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia majątku 
d. Zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach 
e. Przelewy wierzytelności z należności i praw do dopłaty do wyprodukowanej energii uzyskanej z wygranej aukcji 

(w tym do wierzytelności z tytułu prawa do pokrycia ujemnego salda) 
f. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc 

3. Warunkowa umowa nabycia udziałów z dnia 4 września 2013 roku z późniejszymi zmianami zawarta z Anną Kos. 
Warunki nie zostały jeszcze spełnione. 

4. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Dębica Sp.  zo.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES  Dębica Sp.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.) i 
kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej w 
przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.650.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

5. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jarszewo Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jarszewo SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.) i 
kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej w 
przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.760.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

6. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jutrzenka 2 SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.) i 
kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej w 
przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 4.070.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

7. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jutrzenka 5 SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.) i 
kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej w 
przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.320.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

8. Dnia 23 października 2020 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. 
pomiędzy ERG Poland Holding Sp. z o.o., a VPL Projects Sp. z o.o. jako sprzedającym. Vortex Energy Polska Sp. z 
o.o. poręczyła wykonanie umowy stosownie do art. 876 k.c., wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 
k.p.c., oraz przyjęła zobowiązanie do spełnienia umowy na podstawie art. 391 k.c. wraz z poddaniem się egzekucji 
w trybie art. 777 k.p.c., do maksymalnej kwoty 6.000.000,00 euro, z datą końcową obowiązywania 31 grudnia 
2026 roku 

9. Dnia 14 czerwca 2016 roku został zawarty aneks do umowy kredytu inwestycyjnego na budowę parku wiatrowego 
Nieświastów zaciągniętego przez spółkę Windclub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp.k., zmieniający sposób i termin 
zawartej przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w 2015 roku gwarancji spłaty kredytu w następujący sposób: Spółka 
zagwarantowała terminową spłatę kredytu wraz z odsetkami, gwarancja ograniczona jest do kwoty stanowiącej 
równowartość rocznej obsługi zadłużenia w danym roku spłaty kredytu i obowiązuje przez cały okres 
kredytowania, tj. do 31 grudnia 2030 roku. Za 2020 rok odsetki wyniosły 1.406.038,48 złotych, a kapitał 
1.148.537,88 złotych 

10. Gwarancja udzielona przez VPL Projects Sp. z o.o. dotycząca spłaty pożyczek zawartych w latach 2015-2016, gdzie 
pożyczkodawcą jest Vortex Energy Polska Sp. z o.o., a pożyczkobiorcą Horyzonty M.K. Sp. z o.o., na dzień 
31.12.2020 saldo zadłużenia objętego gwarancją wynosi 226 211,53 złote. 
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11. Dnia 29 stycznia 2015 roku VPL Projects Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu udziałów w KWE Sp. z o.o. z Global 
Wind Energy Poland Sp. z o.o. i PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz byłych udziałowców w wysokości łącznej 30 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia 
rozwijanego w KWE Sp. z o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

12. Dnia 29 stycznia 2015 roku Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zawarła umowę o współdziałaniu przy projektach 
rozwijanych w KWE Sp. z o.o. z  PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz PAK  w wysokości 10 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia rozwijanego w KWE Sp. z 
o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

 
 

Na dzień 31.12.2019 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania warunkowe: 

1. zawarte umowy dzierżawy zabezpieczające tereny pod realizowaną inwestycję, zgodnie z którymi czynsz 
dzierżawny należny będzie od roku, w którym rozpoczęte zostaną prace budowlane. Szacunkowa wartość 
zobowiązania dotycząca umów aktywnych (tj. takich, z tytułu których Grupa ponosi już koszty dzierżawy) na dzień 
31 grudnia 2019 wyniosła 3.110.488 złotych; 

2. w związku z zawartymi umowami kredytów nieodnawialnego i odnawialnego z bankami  oraz pożyczek z 
WFOŚiGW zostały ustanowione następujące zabezpieczenia ich spłaty: 

a. Weksle in blanco, z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, 
b. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc 

c. Przelewy wierzytelności z umów sprzedaży energii elektrycznej 
d. Przelewy wierzytelności z umów na techniczne zarządzanie i serwis parku fotowoltaicznego 

e. Przelewy wierzytelności z umów dzierżawy nieruchomości 
f. Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia majątku 

g. Zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych 

h. Pełnomocnictwa do wszystkich rachunków bankowych Kredytobiorców 

i. Zastawy finansowe na prawach do rachunków bankowych 

j. Zastawy finansowe na prawach do Rachunków Obsługi Długu 

k. Zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach 

l. Cesje wierzytelności na zabezpieczenie  na mocy dokumentów projektowych, których Spółki były stroną 

m. Przelewy wierzytelności z należności i praw do dopłaty do wyprodukowanej energii uzyskanej z wygranej aukcji 
(w tym do wierzytelności z tytułu prawa do pokrycia ujemnego salda) 

n. Kaucja złożona w trybie art. 102 Prawo bankowe - Rezerwa Obsługi Długu 

3. Poręczenia spłat kredytów udzielonych przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zostały zagregowane w poniższej 
tabeli: 

 

Rodzaj kredytów Kredytodawca Saldo kredytów na dzień 31.12.2019 r. w PLN 

Kredyty inwestycyjne Bank Ochrony Środowiska SA 14 688 793,53 

Kredyty obrotowe Bank Ochrony Środowiska SA - 

 

4. Warunkowa umowa nabycia udziałów z dnia 4 września 2013 roku z późniejszymi zmianami zawarta z Anną Kos. 
Warunki nie zostały jeszcze spełnione. 

5. dnia 14 czerwca 2016 roku został zawarty aneks do umowy kredytu inwestycyjnego na budowę parku wiatrowego 
Nieświastów zaciągniętego przez spółkę Windclub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp.k., zmieniający sposób i termin 
zawartej przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w 2015 roku gwarancji spłaty kredytu w następujący sposób: Spółka 
zagwarantowała terminową spłatę kredytu wraz z odsetkami, gwarancja ograniczona jest do kwoty stanowiącej 
równowartość rocznej obsługi zadłużenia w danym roku spłaty kredytu i obowiązuje przez cały okres 
kredytowania, tj. do 31 grudnia 2030 roku. Za 2019 rok odsetki wyniosły 1.592.013,91 złotych, a kapitał 
1.274.758,58 złotych 
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6. gwarancja udzielona przez VPL Projects Sp. z o.o. dotycząca spłaty pożyczek zawartych w latach 2015-2016, gdzie 
pożyczkodawcą jest Vortex Energy Polska Sp. z o.o., a pożyczkobiorcą Horyzonty M.K. Sp. z o.o., na dzień 
31.12.2019 saldo zadłużenia objętego gwarancją wynosi 220 679,43 złote. 

7. Dnia 29 stycznia 2015 roku VPL Projects Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu udziałów w KWE Sp. z o.o. z Global 
Wind Energy Poland Sp. z o.o. i PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz byłych udziałowców w wysokości łącznej 30 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia 
rozwijanego w KWE Sp. z o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

8. Dnia 29 stycznia 2015 roku Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zawarła umowę o współdziałaniu przy projektach 
rozwijanych w KWE Sp. z o.o. z  PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz PAK  w wysokości 10 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia rozwijanego w KWE Sp. z 
o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

 

 

Na dzień 31.12.2018 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania warunkowe: 

1. zawarte umowy dzierżawy zabezpieczające tereny pod realizowaną inwestycję, zgodnie z którymi czynsz 
dzierżawny należny będzie od roku, w którym rozpoczęte zostaną prace budowlane. Szacunkowa wartość 
zobowiązania dotycząca umów aktywnych (tj. takich, z tytułu których Grupa ponosi już koszty dzierżawy) na dzień 
31 grudnia 2018 wyniosła 1.994.035 złotych; 

2. w związku z zawartymi umowami kredytów nieodnawialnego i odnawialnego zawartych z bankami zostały 
ustanowione następujące zabezpieczenia ich spłaty: 

a. Weksle in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową 
b. Pełnomocnictwa do wszystkich rachunków bankowych Kredytobiorców 
c. Blokady rachunków pieniężnych wraz z pełnomocnictwami do dysponowania rachunkami pieniężnymi 
d. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc 
e. Przelewy wierzytelności z umów sprzedaży energii elektrycznej 
f. Przelewy wierzytelności z umów na techniczne zarządzanie i serwis parku fotowoltaicznego 
g. Przelewy wierzytelności z umów dzierżawy nieruchomości 
h. Przelewy wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia majątku 
i. Przelewy wierzytelności z należności i praw do dopłaty do wyprodukowanej energii uzyskanej z wygranej 

aukcji (w tym do wierzytelności z tytułu prawa do pokrycia ujemnego salda) 
j. Zastawy finansowe na prawach do Rachunków Obsługi Długu 
k. Zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych 
l. Cesja praw z polis ubezpieczenia majątku od wszystkich ryzyk oraz od utraty zysku, 
m. Zastawy finansowe na prawach do rachunków bankowych 
n. przelewy wierzytelności z umów na roboty budowlane i montażowe z generalnymi wykonawcami 
o. Zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach 
p. Cesje wierzytelności na zabezpieczenie  na mocy dokumentów projektowych, których Spółki były stroną 

 

3. Poręczenia spłat kredytów udzielonych przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zostały zagregowane w poniższej 
tabeli: 

 

Rodzaj kredytów Kredytodawca Saldo kredytów na dzień 31.12.2018 r. w PLN 

Kredyty inwestycyjne Bank Ochrony Środowiska SA 6 545 000,00 

Kredyty obrotowe Bank Ochrony Środowiska SA 1 620 028,00 

 

4. Warunkowa umowa nabycia udziałów z dnia 4 września 2013 roku z późniejszymi zmianami zawarta z Anną Kos. 
Warunki nie zostały jeszcze spełnione. 

5. dnia 14 czerwca 2016 roku został zawarty aneks do umowy kredytu inwestycyjnego na budowę parku wiatrowego 
Nieświastów zaciągniętego przez spółkę Windclub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp.k., zmieniający sposób i termin 
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zawartej przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w 2015 roku gwarancji spłaty kredytu w następujący sposób: Spółka 
zagwarantowała terminową spłatę kredytu wraz z odsetkami, gwarancja ograniczona jest do kwoty stanowiącej 
równowartość rocznej obsługi zadłużenia w danym roku spłaty kredytu i obowiązuje przez cały okres 
kredytowania, tj. do 31 grudnia 2030 roku. Za 2018 rok odsetki wyniosły 1.438.198,69 złotych, a kapitał 
1.455.820,69 złotych 

6. gwarancja udzielona przez VPL Projects Sp. z o.o. dotycząca spłaty pożyczek zawartych w latach 2015-2016, gdzie 
pożyczkodawcą jest Vortex Energy Polska Sp. z o.o., a pożyczkobiorcą Horyzonty M.K. Sp. z o.o., na dzień 
31.12.2018 saldo zadłużenia objętego gwarancją wynosi 215 297,00 złotych. 

7. Dnia 29 stycznia 2015 roku VPL Projects Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu udziałów w KWE Sp. z o.o. z Global 
Wind Energy Poland Sp. z o.o. i PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz byłych udziałowców w wysokości łącznej 30 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia 
rozwijanego w KWE Sp. z o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

8. Dnia 29 stycznia 2015 roku Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zawarła umowę o współdziałaniu przy projektach 
rozwijanych w KWE Sp. z o.o. z  PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz PAK  w wysokości 10 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia rozwijanego w KWE Sp. z 
o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

 

 

Segmenty operacyjne 
Grupa prowadzi działalność na rynku energetyki odnawialnej. Tym samym kluczowe rodzaje / segmenty 
działalności dotyczą usług związanych z tym rynkiem.  

Grupa definiuje segment operacyjny jako rodzaj działalności spełniający co najmniej jeden z poniższych 
warunków: 

a. udział przychodów segmentu w łącznych przychodach Grupy wynosi co najmniej 10% 
b. przychody realizowane z działalności objętej danym segmentem charakteryzują się powtarzalnością 
c. Grupa posiada wewnętrzne komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację działalności operacyjnej danego 

segmentu 

Zgodnie z powyższym Grupa zdefiniowała 3 segmenty operacyjne: 

1. Sprzedaż projektów inwestycyjnych, budowa i zarządzanie elektrowniami - działalność polegająca na 
wytworzeniu projektu inwestycyjnego w zakresie elektrowni wiatrowej lub fotowoltaicznej w fazie tzw. ready to 
build. Segment ten odpowiedzialny jest za część projektową, techniczną oraz formalną (zabezpieczenie gruntów 
oraz uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej) związaną z przygotowaniem projektu 
inwestycyjnego pod realizację. Projekt inwestycyjny docelowo sprzedawany jest inwestorowi zewnętrznemu. W 
2020 roku segment obejmował również sprzedaż spółek celowych (SPV) należących do Grupy posiadających 
gotowe instalacje do wytwarzania energii elektrycznej. Segment ten odpowiedzialny jest również za organizację 
procesu budowlanego elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych na rzecz inwestorów zewnętrznych i obsługę 
techniczną oraz operacyjną elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych. 

2. Sprzedaż energii elektrycznej - generowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez 
instalacje posiadane przez poszczególne spółki celowe wchodzące w skład Grupy (elektrownie wiatrowe oraz 
fotowoltaiczne) 

3. Pozostała działalność - segment obejmuje przychody o charakterze jednorazowym z innych usług świadczonych 
przez Grupę na rynku energii odnawialnej, działalność w zakresie udzielania finansowania podmiotom 
niepowiązanym w postaci pożyczek a także świadczenie usług administracyjnych (prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, najem pomieszczeń) na rzecz podmiotów niepowiązanych 

W latach 2018-2020 żaden z opisanych powyższej segmentów operacyjnych nie spełniał wszystkich kryteriów 
zdefiniowanych przez Grupę dla potrzeb wydzielenia danego segmentu. Niemniej kluczowym kryterium, w ocenie Grupy, 
dla potrzeb zidentyfikowania segmentów operacyjnych jest struktura organizacyjna Grupy zaprojektowana w taki sposób 
aby osiągać korzyści ekonomiczne głównie z czterech źródeł działalności (segmentów). 
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W poniższej tabeli zaprezentowano podstawowe dane finansowe poszczególnych segmentów operacyjnych: 

Za okres 12 miesięcy zakończony 31 
grudnia 2018 roku 

Sprzedaż projektów inwestycyjnych, 
budowa i zarządzanie elektrowniami 

Sprzedaż energii 
elektrycznej 

Pozostałe Razem 

          

Przychody ogółem segmentu 17 34 891,86          260 146,08         2 504 569,42         4 499 607,36    

Koszty ogółem segmentu 10 997 747,93          642 328,61         2 112 976,48       13 753 053,01    

w tym amortyzacja -          118 300,40            627 228,50            745 528,90    

Wynik netto segmentu -9 262 856,08 -        382 182,53            391 592,94    -    9 253 445,65    

Aktywa segmentu 1 182 600,79     18 529 386,96       51 304 040,23       71 016 027,98    

Zobowiązania segmentu 2 543 273,99     13 473 184,41       64 438 703,44       80 455 161,83    

 
Za okres 12 miesięcy zakończony 31 

grudnia 2019 roku 
Sprzedaż projektów inwestycyjnych, 
budowa i zarządzanie elektrowniami 

Sprzedaż energii 
elektrycznej Pozostałe Razem 

          

Przychody ogółem segmentu 5 303 506,05        6 961 299,39         2 156 255,56         14 421 061,00    

Koszty ogółem segmentu 7 941 857,68        6 560 471,91         1 029 418,88         15 531 748,47    

w tym amortyzacja -           799 805,33            424 103,49           1 223 908,82    

Wynik netto segmentu -2 638 351,63           400 827,48         1 126 836,68    -      1 110 687,47    

Aktywa segmentu 1 994 617,34      45 367 816,07       53 092 159,04       100 454 592,45    

Zobowiązania segmentu 1 076 827,78      47 690 870,17       62 239 571,55       111 007 269,50    

 
Za okres 12 miesięcy zakończony 31 
grudnia 2020 roku 

Sprzedaż projektów inwestycyjnych, 
budowa i zarządzanie elektrowniami 

Sprzedaż energii 
elektrycznej Pozostałe Razem 

          

Przychody ogółem segmentu 23 487 864,14*        4 688 886,78          2 262 514,58         30 439 265,50    

Koszty ogółem segmentu 14 104 610,80        3 416 979,21          6 719 679,67         24 241 269,69    

w tym amortyzacja -        1 213 338,08             320 297,32           1 533 635,40    

Wynik netto segmentu 9 383 253,34        1 271 907,57    -    4 457 165,09           6 197 995,81    

Aktywa segmentu 14 683 163,50      34 421 324,38        33 351 707,37         82 456 195,24    

Zobowiązania segmentu 16 071 216,10      33 025 731,85        37 718 011,54         86 814 959,49    
*Przychody ogółem segmentu sprzedaż projektów inwestycyjnych, budowa i zarządzanie elektrowniami uwzględniają zysk  (stratę) na sprzedaży 
jednostek podporządkowanych, który jest prezentowany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat poniżej pozycji przychodów ze sprzedaży. 

 

Noty dodatkowe 
1. Instrumenty finansowe 

Kategorie instrumentów finansowych: 

a. aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, 
b. zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 
c. pożyczki udzielone i należności własne, 
d. aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 
e. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe 

Grupa w ramach aktywów finansowych prezentuje: 
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a. pożyczki udzielone zarówno długo- jak i krótkoterminowe 
b. dopłaty do kapitału jednostki współzależnej 

Grupa klasyfikuje powyższe aktywa w całości do kategorii "Pożyczki udzielone i należności własne". Aktywa finansowe 
wyceniane są przy początkowym ujęciu w cenie nabycia a następnie na dzień bilansowy wg metody skorygowanej 
ceny nabycia  z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości w przypadku stwierdzenia przez Grupę istotnych 
przesłanek utraty wartości.  

W poniższej tabeli przedstawiono zakres zmian aktywów finansowych w okresach objętych skonsolidowanymi 
historycznymi informacjami finansowymi: 

Aktywa finansowe 
Przeznaczone do 

obrotu 
Pożyczki udzielone  
i należności własne 

Utrzymywane  
do terminu 

wymagalności 

Dostępne do 
sprzedaży 

          
Stan na 31 grudnia 2017 roku  -                   38 170 341,86     -   -  
a. udzielenie pożyczek / dopłaty do kapitału                                       -        

b. naliczenie odsetek                     1 138 425,81      

c. spłata pożyczek / zwrot dopłat  -                     314 310,46      

d. odpis aktualizujący  -                     299 908,68      

e. wycena walutowa                        701 575,02      

f. inne                                       -        

      

Stan na 31 grudnia 2018 roku  -                   39 396 123,55     -   -  
a. udzielenie pożyczek / dopłaty do kapitału                     1 015 601,00      

b. naliczenie odsetek                     1 136 120,08      

c. spłata pożyczek / zwrot dopłat  -                  5 682 569,66      

d. odpis aktualizujący                     2 860 767,22      

e. wycena walutowa  -                     169 710,13      

f. inne                        146 426,88      

      

Stan na 31 grudnia 2019 roku  -                   38 702 758,94     -   -  
a. udzielenie pożyczek / dopłaty do kapitału                     4 792 209,78      

b. naliczenie odsetek                        959 564,28      

c. spłata pożyczek / zwrot dopłat  -                26 438 645,20      

d. odpis aktualizujący  -                     880 977,11      

e. wycena walutowa                        974 722,24      

f. umorzenie   -                     719 987,88      

      

Stan na 31 grudnia 2020 roku  -                   17 389 645,04     -   -  

Grupa prezentuje powyższe aktywa finansowe w bilansie w pozycjach: I.5.3 Długoterminowe aktywa finansowe oraz 
II.3.1.b Krótkoterminowe aktywa finansowe. 

Zobowiązania finansowe 

Grupa w ramach zobowiązań finansowych prezentuje: 

a. otrzymane kredyty i pożyczki długo- oraz krótkoterminowe, 
b. zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego. 

Grupa klasyfikuje powyższe zobowiązania w całości jako Inne zobowiązania finansowe. Zobowiązania finansowe 
wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem naliczonych odsetek oraz wpływu nierealizowanych różnic 
kursowych. Grupa nie dokonuje wyceny zobowiązań finansowych metodą skorygowanej ceny nabycia z uwagi na brak 
istotnego wpływu ww. wyceny na dane finansowe Grupy. Szczegóły wyceny metodą skorygowanej ceny nabycia 
zamieszczono we wprowadzeniu do skonsolidowanej informacji finansowej pro forma w sekcji dotyczącej polityki 
rachunkowości. 

W poniższej tabeli przedstawiono zakres zmian aktywów finansowych w okresach objętych historyczną informacją 
finansową: 
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Zobowiązania finansowe 
Przeznaczone do 

obrotu 
Pozostałe zobowiązania 

      
Stan na 31 grudnia 2017 roku -                  45 578 263,84    
a. pożyczki / kredyty otrzymane                    41 121 964,00    
b. naliczenie odsetek                      1 435 428,93    
c. spłata pożyczek / kredytów / leasingu   -21 890 309,15    
d. wycena walutowa                      1 009 458,81    
e. aktualizacja wartości                            3 602,56    
f. inne                                        -      
      
Stan na 31 grudnia 2018 roku -                  67 258 408,99    
a. pożyczki / kredyty otrzymane                    34 222 609,29    
b. naliczenie odsetek                      2 137 497,05    
c. spłata pożyczek / kredytów / leasingu   -9 763 190,06    
d. wycena walutowa   -579 088,58    
e. aktualizacja wartości                        196 761,68    
f. inne                                        -      
      
Stan na 31 grudnia 2019 roku -                  93 472 998,37    
a. pożyczki / kredyty otrzymane                      7 594 459,68    
b. naliczenie odsetek                      3 264 999,24    
c. spłata pożyczek / kredytów / leasingu   -47 547 658,64    
d. wycena walutowa                      4 394 118,91    
e. sprzedaż spółek (dekonsolidacja)   -14 353 484,49    
f. konwersja zobowiązań na pożyczki                      3 659 805,49    
g. kompensata pożyczek z należnościami   -866 288,75    
h. aktualizacja wartości   -4 685,43    
   
Stan na 31 grudnia 2020 roku -                  49 614 264,38    

 
 

2. Środki pieniężne zgromadzonych na rachunku VAT 

Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa 
w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo 
bankowe 

1 154 201,16 77 039,23 - 

Razem 1 154 201,16 77 039,23 - 

 

3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do 
zaniechania w następnym okresie 
W latach 2018-2020 – nie wystąpiły 
 

4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, oraz poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie 
najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjnych 

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 
Wartość początkowa 15 101 560,76 4 786 477,90 7 458 200,39 
Zwiększenia razem w tym: 18 165 464,68 25 374 487,72 10 118 330,55 
- zużycie materiałów 3 996 806,78 14 949 039,29 5 169 252,34 
- usługi obce związane z procesem budowy 14 168 657,90 10 425 448,43 4 949 078,21 
- odsetki i różnice kursowe - - - 
        
Sprzedaż -10 451 000,00 - - 
Przyjęcie na środki trwałe -13 708 885,40 -15 059 404,86 -12 790 053,04 
Wynik finansowy razem 9 107 140,04 15 101 560,76 4 786 477,90 
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W okresie objętym skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi Grupa ponosiła nakłady głównie na 
budowę elektrowni fotowoltaicznych tym samym przyczyniając się do pozytywnego wpływu na środowisko naturalne 
poprzez budowę instalacji produkujących "zieloną energię". Grupa nie ponosiła innych wydatków na ochronę środowiska. 
W 2021 roku Grupa planuje poniesie nakładów inwestycyjnych w kwocie 33 milionów złotych w tym na budowę kolejnych 
elektrowni fotowoltaicznych w kwocie 27,9 milionów złotych. 

 
5. W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego 

powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część 
długoterminową i krótkoterminową 

Powiązanie pomiędzy pozycjami bilansu 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 
Pożyczki udzielone w tym:                  17 389 645,04          19 084 513,01        23 119 313,31    
a. aktywa - A.IV.3.d                  17 389 645,04          18 272 997,93        23 104 062,03    
b. aktywa - B.III.1.c                                      -                 811 515,08               15 251,28    
     

Pożyczki otrzymane, w tym:                  42 100 480,65          74 604 405,58        58 642 654,81    
a. pasywa - D.II.1                  40 799 343,02          74 494 831,97        56 997 239,35    
b. pasywa - D.III.1.b                    1 301 137,63               109 573,61          1 645 415,46    
     

Kredyty otrzymane, w tym:                    7 513 783,73          18 846 206,49          8 252 229,90    
a. pasywa - D.II.3.a                    7 190 884,03          17 705 000,75          6 328 352,48    
b. pasywa - D.III.3.a                       322 899,70            1 141 205,74          1 923 877,42    
     

Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego, 
w tym 

                                     -                   22 386,30             363 524,28    

a. pasywa - D.II.3.c                                      -                                -                 21 846,66    
b. pasywa - D.III.3.c                                      -                   22 386,30             341 677,62    

 
 

6. Informacja o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  

W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku Grupa dokonała sprzedaży udziałów w 6 podmiotach wchodzących 
w skład Grupy. Transakcje, z uwagi na incydentalny charakter oraz nadzwyczajną wartość, opisano w szczegółach w nocie 
4 sekcji Noty do rachunku zysków i strat. 

 

7. Informacje o transakcjach zawartych przez Emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których 
Emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z 
podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe 
 

Transakcje między podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. 
 
8. Transakcje z podmiotami powiązanymi 

   31.12.2020   31.12.2019   31.12.2018  

Przychody operacyjne 491 683,21 503 131,55 1 283 681,04 

Koszty operacyjne 2 461 909,68 729 537,04 150 636,08 

Odsetki od pożyczek udzielonych do podmiotów powiązanych 559 733,85 663 430,83 630 751,45 

Odsetki od pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych 2 307 240,83 1 457 662,39 785 460,80 

Długoterminowe należności z  tytułu pożyczek 2 490 847,52 2 411 811,22 2 355 118,08 

Krótkoterminowe należności z  tytułu pożyczek 0,00 811 515,08 15 251,28 

Należności z tytułu dostaw i usług i inne należności 1 479 083,39 1 430 025,20 1 459 198,66 

Zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek 35 813 946,67 66 519 142,36 49 040 376,38 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i inne należności 11 177 872,76 8 112 180,05 7 781 539,33 
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Transakcje wewnątrzgrupowe objęte korektami i wyłączeniami konsolidacyjnymi 

W poniższych tabelach zaprezentowano listę transakcji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład Grupy, które zostały 
wyłączone z prostej sumy bilansów oraz rachunków zysków i strat tych podmiotów w procesie konsolidacji. Celem 
niniejszych tabel jest przedstawienie kluczowych transakcji oraz relacji pomiędzy spółkami z Grupy dla potrzeb lepszego 
zrozumienia działalności całej Grupy. W tabelach przedstawiono wpływ danej transakcji na pozycję sprawozdawczą. 
Poniżej opisano charakter danej transakcji: 

Transakcja 1 - wyłączenie wzajemnych rozrachunków handlowych pomiędzy spółkami z Grupy - salda wynikają głównie z 
usług administracyjnych świadczonych przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. na rzecz pozostałych spółek. 
Transakcja 2 - dopłaty do kapitału - salda dotyczą wyłączenia dopłat do kapitału spółek zależnych wnoszonych przez VPL 
Projects Sp. z o.o. do tych spółek. 
Transakcja 3 - wyłączenie wzajemnych rozrachunków z tytułu pożyczek udzielonych pomiędzy podmiotami z Grupy. 
Transakcja 4 - wyłączenie inwestycji długo- i krótkoterminowych (udziałów) posiadanych przez VPL Projects Sp. z o.o. oraz 
Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w spółkach celowych w korespondencji z kapitałem podstawowym tych spółek. 
Transakcja 5 - wyłączenie przychodów i kosztów związanych ze świadczeniem usług administracyjnych (usługi księgowe, 
podnajem biura) przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. na rzecz spółek z Grupy. 
Transakcja 6 - wyłączenie skutków finansowych umów projektowych oraz budowlanych świadczonych przez Vortex Energy 
Polska Sp. z o.o. na rzecz spółek celowych. W efekcie tej korekty pomniejszeniu ulegają przychody ze sprzedaży oraz koszty 
wytworzenia danej inwestycji (elektrowni) ujęte w księgach rachunkowych Vortex Energy Polska Sp. z o.o. a także 
wyłączenie przychodów oraz kosztów odsetkowych od pożyczek wewnątrzgrupowych. Różnica (tj. marża powstała na 
sprzedaży usług przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. oraz część aktywowanych odsetek od pożyczek) koryguje wartość 
środków trwałych wykazanych w spółkach celowych w taki sposób aby ostateczna wartość tych środków trwałych 
odzwierciedlała kwotę nakładów ponoszonych przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w związku z budową inwestycji 
(elektrowni). 
 

Transakcje wewnątrzgrupowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku 

Aktywa w PLN Transakcje 1  Transakcje 2  Transakcje 3  Transakcje 4  Transakcje 5  Transakcje 6  Razem  

I.        Aktywa trwałe                                     -                                          
-      

-2 846 409,94    -688 718,17                                        
-      

-11 902 377,51    -15 437 505,62    

3.       Rzeczowe aktywa trwałe      -11 902 377,51    -11 902 377,51    

5.        Inwestycje długoterminowe    -2 846 409,94    - 688 718,17      -3 535 128,11    

II.     Aktywa obrotowe - 212 092,10                                        
-      

-17 572 202,41    -24 150,07                                        
-      

                                      
-      

-17 808 444,58    

2.         Należności krótkoterminowe -212 092,10         -212 092,10    

3.         Inwestycje krótkoterminowe   -17 572 202,41    -24 150,07      -17 596 352,48    

III.       Należne wpłaty na kapitał zakładowy                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

IV.       Akcje (udziały) własne                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

Aktywa razem -212 092,10                                        
-      

-20 418 612,35    -712 868,24                                        
-      

-11 902 377,51    -33 245 950,20    

        

Pasywa w PLN Transakcje 1  Transakcje 2  Transakcje 3  Transakcje 4  Transakcje 5  Transakcje 6  Razem  

I.    Kapitał własny                 27 226,76                                        
-      

               999 863,35    -712 868,24                                        
-      

-11 902 377,51    -11 588 155,64    

1.   Kapitał zakładowy    -900 383,00      -900 383,00    

2.   Kapitał zapasowy  - 1 671 300,00        -1 671 300,00    

6.   Zysk (strata) z lat ubiegłych                 13 212,03             1 671 300,00                   779 337,87                 187 514,76     -8 325 699,24    -5 674 334,58    

7.   Zysk (strata) netto                 14 014,73                                        
-      

               220 525,48                                        
-      

                                    
-      

-3 576 678,27    -3 342 138,06    

II.    Kapitały mniejszości                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

III.   Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych  

                    -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

IV.   Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 239 318,86                                        
-      

-21 418 475,70                                        
-      

                                    
-      

                                      
-      

- 21 657 794,56    

2.      Zobowiązania długoterminowe   -21 418 475,70       -21 418 475,70    

3.      Zobowiązania krótkoterminowe -239 318,86         -239 318,86    

Pasywa razem -212 092,10                                        
-      

-20 418 612,35    -712 868,24                                        
-      

-11 902 377,51    -33 245 950,20    
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Rachunek zysków i strat Transakcje 1  Transakcje 2  Transakcje 3  Transakcje 4  Transakcje 5  Transakcje 6  Razem  

I.     Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym: 

    -452 831,71    -9 787 959,50    -10 240 791,21    

II.    Koszty działalności operacyjnej:     -452 831,71    -6 667 430,11    -7 120 261,82    

III.    Zysk (strata) ze sprzedaży (I–II)                                     -                                          
-      

                                      -                                          
-      

                                    
-      

-3 120 529,39    -3 120 529,39    

IV.    Pozostałe przychody operacyjne                 14 014,73                           14 014,73    

V.    Pozostałe koszty operacyjne                                             
-      

VI.   Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV–
V) 

                14 014,73                                        
-      

                                      -                                          
-      

                                    
-      

-3 120 529,39    -3 106 514,66    

VII.   Przychody finansowe      -1 532 130,09    -1 532 130,09    

VIII.  Koszty finansowe   -220 525,48      -1 075 981,21    -1 296 506,69    

XIII.  Zysk (strata) brutto (VI+VII–VIII+/–IX–
X+XI+/–XII) 

                14 014,73                                        
-      

              220 525,48                                        
-      

                                    
-      

-3 576 678,27    -3 342 138,06    

XIV.  Podatek dochodowy                                             
-      

XVII.  Zysk (strata) netto (XIII–XIV–XV+/–XVI)                 14 014,73                                        
-      

               220 525,48                                        
-      

                                    
-      

-3 576 678,27    -3 342 138,06    

 

 

 

Transakcje wewnątrzgrupowe za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku 

Aktywa w PLN Transakcje 1  Transakcje 2  Transakcje 3  Transakcje 4  Transakcje 5  Transakcje 6  Razem  

I.        Aktywa trwałe                                     -                                          -      -40 973 256,68    -22 839 318,24    
                                    

-      -14 794 743,48    -78 607 318,40    

3.       Rzeczowe aktywa trwałe      -14 794 743,48    -14 794 743,48    

5.        Inwestycje długoterminowe    -40 973 256,68    -22 839 318,24      -63 812 574,92    

II.     Aktywa obrotowe - 1 629 551,50                                        -      -125 308,22    
                                      

-      
                                    

-      
                                      

-      -1 754 859,72    

2.         Należności krótkoterminowe -1 629 551,50         -1 629 551,50    

3.         Inwestycje krótkoterminowe   -125 308,22    
                                      

-      
  -125 308,22    

III.       Należne wpłaty na kapitał zakładowy                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

IV.       Akcje (udziały) własne                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

Aktywa razem -1 629 551,50                                        -      -41 098 564,90    -22 839 318,24    
                                    

-      -14 794 743,48    -80 362 178,12    

        

Pasywa w PLN Transakcje 1  Transakcje 2  Transakcje 3  Transakcje 4  Transakcje 5  Transakcje 6  Razem  

I.    Kapitał własny                 13 212,03                                        -                     779 337,87    -22 839 318,24    
                                    

-      -8 325 699,24    -30 372 467,58    

1.   Kapitał zakładowy    -23 026 833,00      -23 026 833,00    

2.   Kapitał zapasowy  -1 671 300,00        -1 671 300,00    

6.   Zysk (strata) z lat ubiegłych                 34 465,00             1 671 300,00                   718 434,39                   187 514,76     -4 217 896,97    -1 606 182,82    

7.   Zysk (strata) netto -21 252,97                                        -                        60 903,48    
                                      

-      
                                    

-      -4 107 802,27    -4 068 151,76    

II.    Kapitały mniejszości                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

III.   Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych                      -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

IV.   Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania -1 642 763,53                                        -      -41 877 902,77    
                                      

-      
                                    

-      -6 469 044,24    -49 989 710,54    

2.      Zobowiązania długoterminowe   -41 751 967,55       -41 751 967,55    

3.      Zobowiązania krótkoterminowe -1 642 763,53     -125 935,22      -6 469 044,24    -8 237 742,99    

Pasywa razem -1 629 551,50                                        -      -41 098 564,90    -22 839 318,24    
                                    

-      -14 794 743,48    -80 362 178,12    
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Rachunek zysków i strat Transakcje 1  Transakcje 2  Transakcje 3  Transakcje 4  Transakcje 5  Transakcje 6  Razem  

I.     Przychody netto ze sprzedaży i zrównane 
z nimi, w tym: 

    -557 569,89    -19 043 770,50    -19 601 340,39    

II.    Koszty działalności operacyjnej:     -557 569,89    -14 935 968,23    -15 493 538,12    

III.    Zysk (strata) ze sprzedaży (I–II)                                     -                                          -                                            
-      

                                      
-      

                                    
-      

-4 107 802,27    -4 107 802,27    

IV.    Pozostałe przychody operacyjne -21 252,97         -21 252,97    

V.    Pozostałe koszty operacyjne                                             
-      

VI.   Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
(III+IV–V) 

-21 252,97                                        -                                            
-      

                                      
-      

                                    
-      

-4 107 802,27    -4 129 055,24    

VII.   Przychody finansowe      - 822 305,75    -822 305,75    

VIII.  Koszty finansowe   -60 903,48      -822 305,75    -883 209,23    

XIII.  Zysk (strata) brutto (VI+VII–VIII+/–IX–
X+XI+/–XII) 

-21 252,97                                        -                        60 903,48                                          
-      

                                    
-      

-4 107 802,27    -4 068 151,76    

XIV.  Podatek dochodowy                                             
-      

XVII.  Zysk (strata) netto (XIII–XIV–XV+/–XVI) -21 252,97                                        -                        60 903,48                                          
-      

                                    
-      

-4 107 802,27    -4 068 151,76    

 

 

Transakcje wewnątrzgrupowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku 

Aktywa w PLN Transakcje 1  Transakcje 2  Transakcje 3  Transakcje 4  Transakcje 5  Transakcje 6  Razem  

I.        Aktywa trwałe 
                                    

-      
                                    

-      -22 084 297,77    -19 322 318,24    
                                    

-      -4 217 896,97    - 45 624 512,98    

3.       Rzeczowe aktywa trwałe      -4 217 896,97    -4 217 896,97    

5.        Inwestycje długoterminowe    -22 084 297,77    -19 322 318,24      -41 406 616,01    

II.     Aktywa obrotowe -1 338 826,83    
                                    

-      -2 455 890,25    
                                      

-      
                                    

-      
                                      

-      -3 794 717,08    

2.         Należności krótkoterminowe -1 338 826,83         -1 338 826,83    

3.         Inwestycje krótkoterminowe   -2 455 890,25    
                                      

-      
  -2 455 890,25    

III.       Należne wpłaty na kapitał zakładowy                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

IV.       Akcje (udziały) własne                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

Aktywa razem -1 338 826,83    
                                    

-      -24 540 188,02    -19 322 318,24    
                                    

-      -4 217 896,97    - 49 419 230,06    

        

Pasywa w PLN Transakcja 1  Transakcja 2  Transakcja 3  Transakcja 4  Transakcja 5  Transakcja 6  Razem  

I.    Kapitał własny              34 465,00    
                                    

-                718 434,39    -19 322 318,24    
                                    

-       4 217 896,97    -22 787 315,82    

1.   Kapitał zakładowy    -19 509 833,00      - 19 509 833,00    

2.   Kapitał zapasowy  -1 671 300,00        -1 671 300,00    

6.   Zysk (strata) z lat ubiegłych               34 465,00               300 500,00                 551 300,94                 187 514,76                                           
-          1 073 780,70    

7.   Zysk (strata) netto 
                                    

-             1 370 800,00                 167 133,45    
                                      

-      
                                    

-      -4 217 896,97    2 679 963,52    

II.    Kapitały mniejszości                     -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

III.   Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych                      -                           -                           -                           -                           -                           -                           -       

IV.   Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania -1 373 291,83    
                                    

-      -25 258 622,41    
                                      

-      
                                    

-      
                                      

-      -26 631 914,24    

2.      Zobowiązania długoterminowe   -22 787 557,18       -22 787 557,18    

3.      Zobowiązania krótkoterminowe -1 373 291,83     -2 471 065,23       -3 844 357,06    

Pasywa razem - 1 338 826,83    
                                    

-      -24 540 188,02    -19 322 318,24    
                                    

-      -4 217 896,97    - 49 419 230,06    
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Rachunek zysków i strat  Transakcja 1  Transakcja 2  Transakcja 3  Transakcja 4  Transakcja 5  Transakcja 6  Razem 

I.     Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z 
nimi, w tym: 

    -204 318,43    -11 252 605,00    -11 456 923,43    

II.    Koszty działalności operacyjnej:     -204 318,43    -7 034 708,03    -7 239 026,46    

III.    Zysk (strata) ze sprzedaży (I–II)                                     
-      

                                    
-      

                                      
-      

                                      
-      

                                    
-      

-4 217 896,97    -4 217 896,97    

IV.    Pozostałe przychody operacyjne                                             
-      

V.    Pozostałe koszty operacyjne                                             
-      

VI.   Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV–
V) 

                                    
-      

                                    
-      

                                      
-      

                                      
-      

                                    
-      

-4 217 896,97    -4 217 896,97    

VII.   Przychody finansowe      -176 343,08    -176 343,08    

VIII.  Koszty finansowe  -1 370 800,00    -167 133,45      -176 343,08    -1 714 276,53    

XIII.  Zysk (strata) brutto (VI+VII–VIII+/–IX–X+XI+/–
XII) 

                                    
-      

      1 370 800,00                 167 133,45                                          
-      

                                    
-      

-4 217 896,97    -2 679 963,52    

XIV.  Podatek dochodowy                                             
-      

XVII.  Zysk (strata) netto (XIII–XIV–XV+/–XVI)                                     
-      

      1 370 800,00                 167 133,45                                          
-      

                                    
-      

-4 217 896,97    -2 679 963,52    

 
 
 

9. Przeciętne zatrudnienie w grupie kapitałowej Emitenta, z podziałem na grupy zawodowe 

Wyszczególnienie 
Przeciętne zatrudnienie 

31 grudnia 2020 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 

Pracownicy umysłowi 37,74 34,66 35,71 
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i 
wychowawczych 1,01 2,80 1,64 

Razem 38,75 37,46 37,35 

 
10. Wynagrodzenie zarządu i rady nadzorczej Emitenta 
Emitent został utworzony w 2020 r. Jak dotąd nie wypłacił wynagrodzenia członkom zarządu i rady nadzorczej. 

 
 

11. Informacje o badaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
W poniższej tabeli przedstawiono wynagrodzenie netto firmy audytorskiej za badanie oraz inne usługi atestacyjne 
przeprowadzone na rzecz spółek z Grupy: 
 

Wynagrodzenie audytora 31 grudnia 2020 roku 31 grudnia 2019 roku 31 grudnia 2018 roku 
        
Vortex Energy SA 125 000,00 - - 
- badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego 5 000,00     

- badanie skonsolidowanych historycznych 
informacji finansowych 

120 000,00     

        
Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 45 000,00 - - 
- badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego 

45 000,00     

        
VPL Projects Sp. z o.o. 39 000,00 - - 
- badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego 

39 000,00     

        
RAZEM 209 000,00 - - 
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12. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w skonsolidowanej 
historycznej informacji finansowej oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma 
negatywny wpływ na gospodarkę światową. Chociaż w chwili publikacji niniejszej historycznej informacji finansowej 
sytuacja ta wciąż się nie zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na jej 
działalność – zostały zrealizowane wszystkie plany w zakresie sprzedaży pięciu parków fotowoltaicznych o łącznej mocy do 
5MW, jednego parku wiatrowego o mocy 25,3MW, którego Grupa była pięćdziesięcioprocentowym właścicielem, 
zakończono budowę pięciu parków fotowoltaicznych o mocy do 5MW, a także sprzedano projekt wiatrowy o mocy 24,5 
MW, którego budowę Grupa realizuje do dnia dzisiejszego.  Niemniej jednak Grupa skorzystała z pomocy rządowej w 
postaci 50% ulgi od składek na ubezpieczenia społeczne za okres od marca do maja 2020 roku. Z uwagi na to, że nadal nie 
można przewidzieć przyszłych skutków pandemii kierownictwo w dalszym ciągu będzie monitorować potencjalny wpływ i 
podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki, jeśli takie wystąpią.  

Na początku 2021 roku Grupa dokonała restrukturyzacji należności i zobowiązań wewnątrz grupowych. 

W drugim kwartale 2021 roku nastąpiła sprzedaż: 

-  pięciu spółek – aktywnie działających parków fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW, 

- jednej spółki celowej postawionej w stan likwidacji, 

- jednej spółki celowej, w której był rozwijany projekt parku wiatrowego o mocy 34,2MW. 

W dniu 14 lipca 2021 r. Vortex Energy Polska Sp. z o. o. zawarła z Santander Bank Polska SA umowę kredytu na kwotę 
22mln PLN.  Warunki kredytowe zostały opisane w pkt 14. 
 
13. Postępowania sądowe i arbitrażowe 
 
Grupa nie jest stroną istotnych sporów sądowych, arbitrażowych lub postępowań przed organami rządowymi, które mogą 
mieć znaczący wpływ na jej sytuację finansową i majątkową w przyszłości jak również nie wystąpiły ww. sprawy sporne w 
okresie objętym skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi. 
 
14. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej Grupy 

Do dnia 31.07.2021 roku Grupa dokonała restrukturyzacji należności i zobowiązań zarówno wewnętrznych jak i wobec 
jednostek powiązanych z Grupą co miało istotny wpływ na redukcję  zadłużenia Grupy.  

Jednocześnie Grupa przeprowadziła reorganizację w jej strukturach, co przyczyniło się do znacznej redukcji zadłużenia 
Grupy wobec VH Invest AG, podwyższenia kapitałów zakładowych i zapasowych spółek VPL Projects Sp. z o.o., Vortex 
Energy Polska Sp. o.o. oraz Vortex Energy S.A. Szczegóły wspomnianej reorganizacji zostały opisane we wprowadzaniu do 
historycznych informacji finansowych w punkcie 1 „Informacje ogólne”. 

W dniu 14 lipca 2021 r. Vortex Energy Polska Sp. z o. o. zawarła z Santander Bank Polska SA umowę kredytu na kwotę 22 
mln PLN. Termin spłaty kredytu został ustalony na 14 stycznia 2023 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustanowione na 
poziomie WIBOR 1M powiększonym o marżę w wysokości 5,5 punktu procentowego. Z uwagi na fakt, że Spółka zawarła 
wspomnianą umowę kredytu w ramach tzw. finansowania pomostowego, pozwalającego zapewnić finansowanie 
zewnętrzne w oczekiwaniu na dokapitalizowanie Spółki poprzez przeprowadzenie oferty publicznej Emitenta ubiegającego 
się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych 
w Warszawie  S.A. („Oferta”), Spółka przyjmuje, że ww. kredyt bankowy zostanie spłacony środkami pozyskanymi w 
Ofercie, do czego jest zobowiązany na podstawie zobowiązań wynikających z umowy kredytu. Celem zastosowania 
finansowania pomostowego było zapewnienie Grupie środków, które częściowo już zostały, a częściowo zostaną 
przeznaczone na prowadzenie procesów uzyskania warunków przyłączenia dla nowych projektów Grupy, a także na 
przygotowanie dokumentacji i opłacenie kaucji związanych z uczestnictwem w aukcjach organizowanych przez URE w 
ramach systemu wsparcia rynku OZE.  
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15.  Pozostałe ujawnienia 

Grupa nie zamieściła w niniejszych skonsolidowanych historycznych informacjach finansowych ujawnień wymaganych 
przepisami przytoczonymi w punkcie 8 Wprowadzenia w przypadku gdy dane transakcje / salda nie dotyczą Grupy lub ich 
wpływ jest nieistotny z punktu widzenia skonsolidowanych historycznych danych finansowych traktowanych jako całość. 
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Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Vortex Energy S.A. 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania  

Opinia 

Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy Vortex Energy S.A. 

(dalej: "Grupa"), w której jednostką dominującą jest Vortex Energy S.A. (dalej: „Spółka”), sporządzonych na 

potrzeby sporządzenia Prospektu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2019/890 z dnia 14 marca 2019 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w 

związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i 

uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (dalej: „Rozporządzenie”), które zawierają: 

− skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku  

oraz 31 grudnia 2018 roku; 

sporządzone za lata obrotowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 

oraz od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku: 

− skonsolidowany rachunek zysków i strat; 

− skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych; 

− zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym; 

oraz 

− dodatkowe informacje i objaśnienia zawierające opis przyjętych zasad rachunkowości  

dalej: „skonsolidowane historyczne informacje finansowe”  

 

Naszym zdaniem zbadane skonsolidowane historyczne informacje finansowe: 

− przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy, skonsolidowanych wyników 

finansowych oraz skonsolidowanych przepływów pieniężnych zgodnie z mającymi zastosowanie 

przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości"), ustawy z 

dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o emitentach”) oraz przyjętymi 

zasadami (polityką) rachunkowości 

− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki 

Dominującej. 

Podstawa opinii 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o numerze 

537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 

2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm ("KSB") oraz stosownie do 

ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym ("Ustawa o 

biegłych rewidentach" - Dz.U. z 2020 poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej 

opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych. 

Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o numerze 

537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym 
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Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych 

(„Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 

r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają 

zastosowanie do badania skonsolidowanych historycznych informacji finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze 

inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy 

biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi 

w ustawie o biegłych rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 

naszej opinii. 

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi – kontynuacja działalności 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości, rzetelności i jasności zbadanych skonsolidowanych historycznych 

informacji finansowych zwracamy uwagę na poniższą kwestię: 

Skonsolidowany bilans Grupy zawarty w skonsolidowanych historycznych informacjach finansowych wykazuje 

ujemną wartość skonsolidowanego kapitału własnego w łącznej kwocie minus 4.358.764,24 złotych wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2020 roku. Powyższe może wskazywać na zagrożenie kontynuacji działalności. 

Skonsolidowane historyczne informacje finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 

przez Grupę jak również poszczególne spółki wchodzące w skład Grupy. Do kwestii kontynuacji działalności Zarząd 

Spółki odniósł się w punkcie 5 wprowadzenia do skonsolidowanych historycznych informacji finansowych, 

potwierdzając zasadność takiego założenia. Ponadto Zarząd Spółki otrzymał pisemne oświadczenie od jedynego 

wspólnika – VH Invest AG – z którego wynika, iż w razie zaistnienia potrzeby, udziałowiec udzieli Spółce 

dodatkowego wsparcia finansowego w celu umożliwienia kontynuacji działalności zarówno Spółki jak i jej podmiotów 

zależnych przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego tj. do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

W świetle naszej wiedzy na temat Grupy oraz informacji zawartych w punkcie 5 wprowadzenia do skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych nie zidentyfikowaliśmy przesłanek wskazujących na brak zasadności przyjęcia 

założenia kontynuacji działalności przez Zarząd Spółki. W konsekwencji nasza opinia nie jest zmodyfikowana w 

odniesieniu do tej sprawy.  

Inne sprawy 

W okresach sprawozdawczych objętych skonsolidowanymi historycznymi informacjami finansowymi Grupa Vortex 

Energy S.A. nie tworzyła grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.  

Odpowiedzialność Kierownika i Rady Nadzorczej Spółki za skonsolidowane historyczne 

informacje finansowe  

Na potrzeby sporządzenia Prospektu Kierownik Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanych 

historycznych informacji finansowych, które przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej 

oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Grupy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Ustawy 

o emitentach, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i 

statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Kierownik Spółki uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie 

skonsolidowanych historycznych informacji finansowych niezawierających istotnego zniekształcenia 

spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając skonsolidowane historyczne informacje finansowe Kierownik Spółki jest odpowiedzialny za ocenę 

zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z 

kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z 

wyjątkiem sytuacji, kiedy Kierownik Spółki albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, zaniechać prowadzenia 

działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.  

Kierownik Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane 

historyczne informacje finansowe spełniały wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości i Ustawie o 

emitentach. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości 

finansowej Grupy, w tym nadzór nad funkcjonowaniem i skutecznością kontroli wewnętrznej w tym zakresie. 
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanych historycznych informacji 

finansowych 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane historyczne informacje finansowe jako 

całość nie zawierają istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania 

z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, 

że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą 

powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 

pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tych 

skonsolidowanych historycznych informacji finansowych.  

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub skuteczności 

prowadzenia jej spraw przez Kierownika Spółki obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 

− identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanych historycznych informacji 

finansowych spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania 

odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby 

stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa 

jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych 

pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

− uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, 

które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli 

wewnętrznej Grupy; 

− oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 

księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Kierownika Spółki; 

− wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Kierownika Spółki zasady kontynuacji 

działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje 

istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość 

zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, 

wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia 

w skonsolidowanych historycznych informacjach finansowych lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, 

modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia 

naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że 

Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności; 

− oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanych historycznych informacji finansowych, 

w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane historyczne informacje finansowe przedstawiają będące ich 

podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację. 

− uzyskujemy wystarczające i odpowiednie dowody badania informacji finansowych jednostek lub działalności 

gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanych historycznych informacji 

finansowych. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy 

wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.  
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Ograniczenie stosowania i rozpowszechniania  

Niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jest wymagane przepisami Rozporządzenia i 

zostało sporządzone w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia i nie powinno być wykorzystywane do innych 

celów.  

 

 

 

........................................................... 

Krzysztof Horodko, nr ewid. 10229 

Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego 

biegłego rewidenta 

Działający w imieniu TPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę 

firm audytorskich pod numerem 3082. 

 

Poznań, 8 listopada 2021 roku 
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Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 
    

AKTYWA Nota 31.12.2020 31.12.2019 

Aktywa trwałe  554,00 - 

Wartości niematerialne  - - 

Rzeczowe aktywa trwałe  - - 

Należności długoterminowe  - - 

Inwestycje długoterminowe  - - 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 6 554,00 - 

Aktywa obrotowe  100 176,50 - 

Zapasy  - - 

Należności krótkoterminowe 7 36,00 - 

Inwestycje krótkoterminowe 8 25 140,50 - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  - - 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy  75 000,00 - 

Akcje własne  - - 

AKTYWA RAZEM  100 730,50 - 

     

     

PASYWA Nota 31.12.2020 31.12.2019 

Kapitał własny  94 130,50 - 

Kapitał akcyjny 9,10 100 000,00 - 

Kapitał zapasowy  - - 

Kapitał z aktualizacji wyceny  - - 

Pozostałe kapitały rezerwowe  - - 

Zyski (straty) netto z lat ubiegłych  - - 

Zyska (strata) netto  -5 869,50 - 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  6 600,00 - 

Rezerwy na zobowiązania  - - 

Zobowiązania długoterminowe  - - 

Zobowiązania krótkoterminowe 11,12 6 600,00 - 

PASYWA RAZEM  100 730,50 - 
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Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych 
dochodów 

 Nota 
28.09.2020 - 

31.12.2020 
01.01.2019 -

31.12.2019 

Przychody operacyjne  - - 

Koszty operacyjne, w tym: 14 6 425,00 - 

a. Usługi obce  6 425,00 - 

Wynik finansowy z działalności operacyjnej  -6 425,00 - 

Pozostałe przychody operacyjne 13 1,50 - 

Pozostałe koszty operacyjne  - - 

Przychody finansowe  - - 

Koszty finansowe  - - 

Wynik brutto  -6 423,50 - 

Podatek dochodowy 15 -554,00  
Wynik finansowy netto   -5 869,50 - 

        
 

 

 

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 

ZA OKRES OD DNIA 28.09.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU     
       

  

Kapitał 
zakładowy 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał  
z aktualizacji 

wyceny 

Kapitał 
rezerwowy 

Zyski 
zatrzymane 

Razem 
kapitał 
własny 

Stan na 28 września 2020 roku - - - - - - 

 
     - 

Całkowite dochody: - - - - -5 869,50 -5 869,50 

Zysk/strata netto roku obrotowego     -5 869,50 -5 869,50 

Zysk/strata netto z lat ubiegłych      - 

 
     - 

Transakcje z właścicielami: 100 000,00 - - - - 100 000,00 

Emisja akcji/wydanie udziałów 100 000,00     100 000,00 

 
     - 

Stan na 31 grudnia 2020 roku 100 000,00 - - - -5 869,50 94 130,50 
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Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych 
 28.09.2020 - 31.12.2020 01.01.2019 - 31.12.2019 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   

I. Zysk / strata brutto -5 869,50 - 

II. Korekty 6 010,00 - 

1. Amortyzacja - - 

2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - - 

3. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - 

4. Zmiana stanu rezerw - - 

5. Zmiana stanu należności -36,00 - 

6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

6 600,00 - 

7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -554,00 - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll) 140,50 - 
 
 

  

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

I. Wpływy - - 

II. Wydatki - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) - - 
   

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

I. Wpływy 25 000,00 - 

1. Wpływy z emisji akcji 25 000,00 - 

II. Wydatki - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 25 000,00 - 
   

Przepływy pieniężne netto razem 25 140,50 - 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 25 140,50 - 
a. zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych - - 

Środki pieniężne na początek okresu - - 

Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym 25 140,50 - 

a. o ograniczonej możliwości dysponowania - - 
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Informacje dodatkowe i noty objaśniające do jednostkowego 
sprawozdania finansowego 

NOTA 1. Informacje ogólne dotyczące spółki 

Vortex Energy Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 17 czerwca 2020 roku. Spółka została 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861956 w dniu 28 
września 2020 roku. Obecnie Spółka wpisana jest do rejestru pod Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w 
Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółce nadano numer statystyczny REGON 
387131506 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 7773365718.  

Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8. 
 
Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.  
 
Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z). Spółka 
prowadzi również działalność w zakresie: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i handlu energią elektryczną, 
zbierania odpadów niebezpiecznych, robót budowlanych, wynajmu i dzierżawy ruchomości oraz nieruchomości, 
kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa 
podatkowego, prawnego oraz technicznego, handlu hurtowego, działalności rachunkowo-księgowej, leasingu 
finansowego, pozostałych form udzielania kredytów.   
 
NOTA 2. Informacje dotyczące składu osobowego zarządu jednostki 

W skład jednoosobowego Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wchodziła pani Bogna Agnieszka 
Kaźmierczak. Od 26 lutego 2021 roku miała miejsce zmiana składu Zarządu – została odwołana pani Bogna 
Agnieszka Kaźmierczak, w jej miejsce został powołany pan Maciej Krzysztof Pepliński. 
 
Kompetencje i zasady pracy Vortex Energy S.A. określone zostały w następujących dokumentach:  

a. Statut Spółki, 
b. Kodeks Spółek Handlowych.  

 
NOTA 3. Informacje dotyczące składu osobowego rady nadzorczej jednostki 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: 
a. Zbigniew Biliński – Przewodniczący  
b. Nadieżda Chwisiuk – Członek 
c. Małgorzata Tończyk – Członek  

 
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

a. Till Jeske  
b. Adam Pantkowski  
c. Florian Leuthold  
d. Włodzimierz Bieliński 
e. Tomasz Wija 

Kompetencje i zasady pracy Rady Nadzorczej Vortex Energy S.A. określone zostały w następujących dokumentach:  

a. Statut Spółki,  
b. Kodeks Spółek Handlowych.  
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NOTA 4. Inwestycje w jednostki zależne 

W 2020 roku nie dokonano dodatkowych inwestycji w jednostki zależne. 

NOTA 5. Format oraz ogólne zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

Zarząd Spółki oświadcza, iż niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Vortex Energy S.A. zostało 
sporządzone wedle najlepszej wiedzy, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi 
zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedla sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Jednostki w 
sposób prawdziwy, rzetelny i jasny. 

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego 
sporządzonego za ten sam okres sprawozdawczy wg polskich standardów rachunkowości (tzw. statutowe 
sprawozdanie finansowe podlegające zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz złożone w 
odpowiednim rejestrze sądowym). Dane finansowe zawarte w obu tych sprawozdaniach, w szczególności w 
zakresie wyników działalności, są ze sobą spójne a główną różnicą pomiędzy tymi sprawozdaniami jest forma 
prezentacji danych tj. odpowiednio wg polskich standardów sprawozdawczych oraz wg MSSF.  

Celem sporządzenia niniejszego sprawozdania jest zaprezentowanie danych Spółki w układzie zgodnym z MSSF tj. 
formacie zgodnym z docelowym sposobem raportowania danych finansowych Spółki zgodnie z uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2021 w sprawie przyjęcia MSSF jako standardów raportowania 
Spółki.  

NOTA 5.1. Podstawa sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską („UE”). MSSF obejmują 
standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) 
oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”). 
 
NOTA 5.2. Format jednostkowego sprawozdania finansowego 

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało 
sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez 
Unię Europejską (MSSF) oraz zgodnie z zasadą kosztu historycznego.  

 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe składa się z:  

a. sprawozdania z sytuacji finansowej,  

b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów,  

c. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,  

d. sprawozdania z przepływów pieniężnych,  

e. informacji dodatkowej i not objaśniających.  

Walutą funkcjonalną i prezentacyjną niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego jest polski złoty. Za 
sporządzenie niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.  
 
NOTA 5.3. Okres objęty jednostkowym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi  

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2020 roku i obejmuje okres od 
28.09.2020 do 31.12.2020 roku. Ze względu na fakt, że rok 2020 jest pierwszym rokiem działalności Spółki brak jest 
danych porównawczych za 2019 rok. 

NOTA 5.4. Założenie kontynuacji działalności  

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd nie stwierdza na dzień podpisania 
jednostkowego sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla 
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możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek 
zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. 

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta 
ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Chociaż w chwili publikacji niniejszego jednostkowego 
sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się nie zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało 
zauważalnego wpływu na jej działalność. Z uwagi na to, że nadal nie można przewidzieć przyszłych skutków 
pandemii kierownictwo w dalszym ciągu będzie monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe 
kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki, jeśli takie wystąpią.  
 

NOTA 5.5. Oświadczenie o zgodności 

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”).  

MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej 
(„KIMSF”). 
 
NOTA 5.6. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości i metody obliczeniowe  

Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z przyjętymi zasadami Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości („MSR”) i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). 
W punkcie 5.8 ujęto jednolity opis zasad rachunkowości. 

NOTA 5.7. Nowe i zmienione regulacje MSSF obowiązujące po raz pierwszy w sprawozdaniach za okresy roczne 
rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku 

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe jest pierwszym sprawozdaniem finansowym  Spółki. W związku z 
tym, Spółka korzysta ze wszystkich zatwierdzonych standardów i przygotowuje na ich podstawie sprawozdanie 
finansowe. Jednostka, kierując się zasadą istotności, nie dokonuje wyceny umowny najmu powierzchni biurowej 
zgodnie z przepisami MSR 16 Leasing. Powyższe uzasadnione jest niskim kosztem najmu tj. 50 złotych miesięcznie, 
nieograniczonym okresem na jaki zawarto umowę oraz miesięcznym okresem wypowiedzenia umowy. W ocenie 
Zarządu ww. podejście nie zniekształca rzetelnego i prawidłowego obrazu sytuacji finansowej Spółki 
prezentowanego w niniejszym sprawozdaniu. Łączny koszt najmu ujęty w pozycji Usługi obce w jednostkowym 
sprawozdaniu z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem 
wyniósł 150 złotych.  

NOTA 5.7.1. Standardy i interpretacje, które weszły w życie po 1 stycznia 2020 roku 

Standardy i interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości, które weszły w życie od lub po 1 stycznia 2020 roku: 

a. Zmiany do MSSF 3 „Połączenia Jednostek” - zmiana doprecyzowuje definicję przedsięwzięcia i ma na celu 
łatwiejsze odróżnienie przejęć przedsięwzięć od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń, 

b. Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF z dnia 29 marca 2018 roku, 
c. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, 

zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definiują istotność, 
d. Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF  

7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji” – reforma IBOR, 
e. Zmiany do MSSF 16 „Leasing” - podejście do zwolnień czynszowych związanych z Covid-19. 

 
Według wiedzy Spółki powyższe zmiany nie miały wpływu na sprawozdanie finansowe Jednostki. 
 
NOTA 5.7.2. Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską 

Dla okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie następujące zmiany, które zostały już 
zatwierdzone przez Unię Europejską: 
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a. zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe – przedłużenie tymczasowego zwolnienia ze stosowania 
MSSF 9 Instrumenty finansowe, 

b. zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena  
i MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 16 
Leasing – reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych – Faza 2. 

 
Według szacunków powyższe zmiany nie będą miały wpływu na sprawozdanie finansowe Jednostki. 
 
 
NOTA 5.7.3. Standardy i interpretacje wydane przez IASB, lecz nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię 
Europejską 

Dla okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie następujące zmiany wydane przez IASB, które 
nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską: 

a. MSSF 17 oraz zmiany do tego standardu, 
b.  Zmiany do MSR 1 dotyczące prezentacji zobowiązań jako krótko- lub długoterminowe, 
c. Zmiany do: 

 MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Koncepcyjnych,  
 MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody z produktów wyprodukowanych w okresie 

przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania, + 
 MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – wyjaśnienia nt. kosztów 

ujmowanych w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia  
 Roczny program poprawek 2018-2020 - poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne 

standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny: MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 
41 „Rolnictwo” oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16 „Leasing”, 

d. Zmiany do MSR 1 dotyczące ujawnień przyjętych polityk rachunkowości, 
e. Zmiany do MSR 8 dotyczące definicji szacunków, 
f. Propozycje zmian do MSSF 16 dotyczące zmian warunków umownych po 30 czerwca 2021 roku. 
g. Zmiany do MSSF 16 „Leasing”- uproszczenie dot. zmian wynikających z umów leasingu w związku  

z COVID-19, 
h. Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań 

wynikających z pojedynczej transakcji. 
 
Według szacunków powyższe zmiany nie będą miały wpływu na sprawozdanie finansowe Jednostki. 
 
NOTA 5.7.4. Wcześniejsze zastosowanie  

Spółka nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów i interpretacji, które zostały 
już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską lub przewidziane są do zatwierdzenia  
w najbliższej przyszłości, a które wejdą w życie po dniu bilansowym. 

NOTA 5.8. Jednolity opis istotnych zasad rachunkowości 
 
NOTA 5.8.1. Zmiany zasad rachunkowości  

Zgodnie z notą 5.3 niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe jest sporządzone za pierwszy rok obrotowy 
Spółki. W związku z tym Jednostka jak dotąd nie dokonywała zmiany zasad rachunkowości. 

NOTA 5.8.2. Środki pieniężne 

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

NOTA 5.8.3. Transakcje w walucie obcej  

Pozycje zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych („PLN”), która 
stanowi walutę funkcjonalną Spółki.  

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten 
dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.  
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Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne denominowane w walutach obcych są przeliczane według 
kursu obowiązującego na ten dzień. Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej i denominowane  
w walutach obcych wycenia się po kursie obowiązującym w dniu ustalenia wartości godziwej. Pozycje niepieniężne 
wyceniane są według kosztu historycznego.  
 
 
 
 
 
Różnice kursowe ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w okresie, w którym powstają,  
z wyjątkiem:  

a. różnic kursowych stanowiących koszty finansowania zewnętrznego, które dotyczących aktywów  
w budowie przeznaczonych do przyszłego wykorzystania operacyjnego, które włącza się do tych aktywów 
i traktuje, jako korekty kosztów odsetkowych,  

b. różnic kursowych wynikających z transakcji przeprowadzonych w celu zabezpieczenia przed określonym 
ryzykiem walutowym zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń.  

 
Kursy walut, przyjęte do wyceny bilansowej spółka przyjęła zgodnie z tabelą nr 255/A/NBP/2020: 
 

 31 grudnia 2020 roku 

EUR 4,6148 

 
 
NOTA 5.8.4. Kapitał własny  

Kapitały własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad 
określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej 
w umowie wpisanej w rejestrze sądowym. 

NOTA 5.8.5. 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 tożsamych ze stratami ekonomicznymi, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 
oszacowania kwoty tego zobowiązania. 

NOTA 5.8.6. Odroczony podatek dochodowy  

Odroczony podatek dochodowy wyliczany jest metodą bilansową, jako podatek podlegający zapłaceniu lub 
zwrotowi w przyszłości w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów  
i pasywów, a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy 
opodatkowania. Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych 
podlegających opodatkowaniu, natomiast  składnik  aktywów z tytułu  podatku odroczonego  jest  rozpoznawany  
do  wysokości w jakiej prawdopodobne jest, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane 
ujemne różnice przejściowe oraz straty podatkowe. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz 
rezerwy na odroczony podatek dochodowy weryfikowane są na każdy dzień bilansowy oraz wyceniane z 
zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą 
obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy prezentowane są w bilansie 
oddzielnie. 

NOTA 5.8.7. Szacunki i osądy 

Sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, 
szacunków i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości 
aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste wartości mogą różnić się od wartości 
szacowanej. 



Vortex Energy S.A. 
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2020 r. 

 sporządzone zgodnie z MSSF 

www.vortex-energy.pl | str. 10 
 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. 
Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. W okresie objętym w niniejszym 
sprawozdaniem finansowym, jedynym szacunkiem jest rezerwa na badanie bilansu ujęta w ramach pozycji 
zobowiązań krótkoterminowych i obliczonego na tej podstawie podatku odroczonego. 
 

NOTA 5.8.8 Ujmowanie przychodów 

Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w momencie ich naliczenia lub zapłaty. 
 
Dywidendy  
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw udziałowców/akcjonariuszy  do ich otrzymania. 
 
NOTA 5.8.9 Ujmowanie kosztów 

Za koszty uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie 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. Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z zysków lub 
strat i innych całkowitych dochodów na podstawie bezpośredniego związku pomiędzy poniesionymi kosztami, a 
osiągnięciem konkretnych przychodów tzn. stosując zasadę współmierności, poprzez rachunek rozliczeń 
międzyokresowych kosztów czynnych i biernych. 

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, jak również z podziałem na miejsce powstawania 
kosztu. 
 

Informacje dodatkowe i noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji 
finansowej 
 
NOTA 6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego spowodowane ujemnymi różnicami 
przejściowymi 
 

 
 
 
NOTA 7. Należności pozostałe 
 

 31.12.2020 31.12.2019 

Należności pozostałe, w tym:      36,00               -      

Należności publiczno-prawne      36,00               -      

Należności pozostałe            -                 -      

Należności pozostałe brutto, razem      36,00               -      

Odpisy aktualizujące wartość należności            -                 -      

Należności pozostałe netto, razem      36,00               -      

- w tym od jednostek powiązanych            -                 -      

Wyszczególnienie 
Wartość 

bilansowa 
Wartość 

Podatkowa 

Różnica przejściowa Stawka 
podatku 

Odroczony podatek 2020 

Dodatnia Ujemna Rezerwa Aktywa 

PASYWA 
Rezerwa na badanie 

bilansu 
6 150,00 - - 6 150,00 9% - 554,00 

     Razem - 554,00 
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NOTA 8. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 

 31.12.2020 31.12.2019 

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 25 140,50 - 

Inne środki pieniężne (lokaty krótkoterminowe) - - 

Środki pieniężne w drodze - - 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 25 140,50 - 

- w tym środki pieniężne w innych walutach - - 
   

 
NOTA 9. Struktura kapitału podstawowego 
 
Stan na 31.12.2020 r.  

Seria/emisja Rodzaj akcji 
Rodzaj 
uprzywilejow
ania akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do akcji 

Liczba akcji 
Wartość serii/emisji wg 
wartości nominalnej 

Seria A na okaziciela brak brak 100 100 000,00 

Liczba akcji razem   100  

Kapitał zakładowy razem   100 000,00  

Wartość nominalna jednej akcji w zł   1 000,00  

            
Na dzień 31 grudnia 2020 roku kapitał zakładowy został opłacony w ¼ części, tj. wpłacono 25 000,00 zł. 
 
W dniu 23 lipca 2021 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ze 
100.000,00 (stu tysięcy) PLN do 7.500.000,00 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy) PLN poprzez emisję 7 400  000 
(siedmiu  milionów czterystu tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii B. Podwyższenie kapitału 
zakładowego zostało zarejestrowane w KRS w dniu 30 lipca 2021 roku. 
 
 
NOTA 10. Struktura akcjonariatu 
 
Stan na 31.12.2020 r. 
  

Lp. Akcjonariusz 
Łączna liczba 

akcji 
Rodzaj akcji 

Ilość głosów  
na walnym 

zgromadzeniu 
akcjonariuszy 

Wartość 
nominalna 
wszystkich 
akcji w zł 

Udział  
w kapitale 

podstawowym 

Udział głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy 

1. 
Bogna 

Agnieszka 
Kaźmierczak 

100 nieuprzywilejowane 100 100 000,00 100% 100% 

Razem  100  100 100 000,00 100% 100% 
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Stan na dzień sporządzenia niniejszej jednostkowego sprawozdania finansowego: 
  

Lp. Akcjonariusz 
Łączna liczba 

akcji Rodzaj akcji 

Ilość głosów na 
walnym 

zgromadzeniu 
akcjonariuszy 

Wartość 
nominalna 
wszystkich 
akcji w zł 

Udział  
w kapitale 

podstawowym 

Udział głosów 
na Walnym 

Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy 

1. VH Invest AG 7 500 000 nieuprzywilejowane 7 500 000 7 500 000,00 100% 100% 

Razem  7 500 000  7 500 000 7 500 000,00 100% 100% 

 
 
 
NOTA 11. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług 

 31.12.2020 31.12.2019 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, w tym: 6 150,00 - 

terminowe 6 150,00 - 

przeterminowane - - 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług, razem 6 150,00 - 

- w tym od jednostek powiązanych - - 
 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług są nieoprocentowane i zazwyczaj rozliczane w terminach 7-21-dniowych. 

 
 
 
NOTA 12. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 

 31.12.2020 31.12.2019 
Zobowiązania publiczno-prawne, z wyłączeniem podatku 
dochodowego 

- - 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - - 

Inne 450,00  

Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, razem 450,00 - 

- w tym od jednostek powiązanych 450,00 - 
 
 

  

 
 

Informacje dodatkowe i noty objaśniające do sprawozdania z zysków lub 
strat i innych całkowitych dochodów 
 
NOTA 13. Pozostałe przychody 

  2020 2019 

Inne przychody operacyjne - różnice z zaokrągleń 1,50 - 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 1,50 - 
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NOTA 14. Koszty działalności operacyjnej 
 
NOTA 14.1. Koszty usług obcych 

  2020 2019 

usługi najmu biura 150,00 - 

usługi bankowe 125,00 - 

usługi audytorskie 6 150,00 - 

Koszty usług obcych, razem 6 425,00 - 

      
 
NOTA 15. Obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym 
 

  2020 2019 

Bieżący podatek dochodowy - - 

Odroczony podatek dochodowy - 554,00 - 

Związany z powstaniem różnic przejściowych -554,00 - 

Razem obciążenie podatkowe wykazane w wyniku finansowym -554,00 - 

      
 
 
Część odroczona podatku dochodowego ustalona została według stawki równej 9%. 
 
 

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 2020 2019 

Zysk/strata przed opodatkowaniem -6 423,50 - 

Różnice pomiędzy zyskiem/stratą brutto, a podstawą 
opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym: 6 150,00 - 

- rezerwa na koszty audytu 6 150,00 - 

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -273,50 - 

      
 

Dodatkowe noty objaśniające  
 
NOTA 16. Objaśnienia do sprawozdania z przepływów środków pieniężnych  

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za 2020 rok zostało sporządzone metodą pośrednią. 

 
NOTA 17. Zarządzanie ryzykiem  

Spółka potencjalnie może być narażona na ryzyka finansowe obejmujące przede wszystkim: 
a. ryzyko walutowe, 
b. ryzyko kredytowe, 
c. ryzyko płynności.    

Spółka zarządza ryzykiem finansowym poprzez bieżącą identyfikację, pomiar, monitorowanie oraz ograniczenie 
podstawowych źródeł ryzyka do akceptowalnego minimalnego poziomu. 
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Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka nie posiadała instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów 
finansowych zabezpieczających ryzyka, jak również nie posiadała, ani nie emitowała pochodnych instrumentów 
finansowych przeznaczonych do obrotu. 

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje ryzyko braku funduszy. 

NOTA 18. Wynagrodzenie kluczowego kierownictwa 

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza nie pobierali wynagrodzenia. 

NOTA 19. Zatrudnienie 

W roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku Spółka nie zatrudniała pracowników. 

NOTA 20. Wynagrodzenie biegłego rewidenta 

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku badaniu przez biegłego 
rewidenta. Do przeprowadzenia badania został wybrany TPA Sp. z o.o. Sp.k. Wynagrodzenie za badanie zostało 
ustalone w wysokości 5 000,00 zł netto. 

 

NOTA 21. Zdarzenia po dacie bilansowej 

W dniu 25.02.2021 100% akcji Spółki zostało zakupione przez VH Invest AG z siedzibą w Kassel. W dniu 26.02.2021 
r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały  w zakresie: 

 zmian osobowych  w Zarządzie Spółki; 

 zmian składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki; 

 zmiany dotychczasowego statutu Spółki w ramach którego dokonano m.in. zmiany firmy z Gold Display 
SA na Vortex Energy SA, zmiany siedziby spółki z Kicina na Szczecin oraz zmiany przedmiotu działalności 
spółki. 

Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w KRS w dniu 16.03.2021 r. 

Od dnia 30 lipca 2021 roku Spółka pełni rolę jednostki dominującej dla działalności Grupy Vortex w Polsce. Aktualną 
strukturę Grupy przedstawia poniższy schemat: 

 

 
W 2021 roku Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym 
GPW oraz o ich rejestrację w KDPW. 
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NOTA 22. Transakcje z jednostkami powiązanymi 

  

31.12.2020 Wobec kluczowego 
kierownictwa 

Zakup towarów                                 -       

Sprzedaż towarów                                 -       

Zakup usług                                 -       

Sprzedaż usług                                 -       

Należności z wyjątkiem pożyczek                                 -       

Zobowiązania z wyjątkiem pożyczek                         450,00     

Dopłaty do kapitału                                 -       

Pożyczki udzielone                                 -       

Pożyczki otrzymane                                 -       

Przychody finansowe - odsetki                                 -       

Koszty finansowe - odsetki                                 -       

Otrzymane poręczenia - koszty finansowe                                 -       

Udzielone poręczenia - przychody  finansowe                                 -       
    

Transakcje były zawierane na warunkach rynkowych. 
 

NOTA 23. Proponowany podział zysku/pokrycia straty  

Zarząd proponuje pozostawić stratę z bieżącego okresu do rozliczenia w latach następnych. 

NOTA 24. Zobowiązania warunkowe  

Na dzień bilansowy Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych. 

 
NOTA 25. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku zgodnie z UoR będzie podlegało zatwierdzeniu. 
Przedstawione jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF nie będzie podlegała zatwierdzeniu. 

 
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI: 
 
 
 
_________________________  
Maciej Pepliński  

                                   

Prezes Zarządu  
 
 
 
______________________________  
Osoba której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych Spółki  
Joanna Najdek (Mastalerz) 
Vortex Energy Polska Sp. z  o.o.  
 
 
Szczecin, dn. 18 października 2021 roku 
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Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Vortex Energy S.A. 

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 

Opinia 

Przeprowadziliśmy badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Vortex Energy S.A. (dalej: "Spółka"), 

sporządzonego na potrzeby sporządzenia Prospektu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/890 z dnia 14 marca 2019 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który 

ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na 

rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (dalej: „Rozporządzenie”), które składa 

się z: 

− jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 

roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
100 730,50 złotych 

− jednostkowego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych 

dochodów rachunku za rok obrotowy od 28 września 2020 roku do 

31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w kwocie 

5 869,50 złotych 

− jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 

od 28 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego 

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 

94 130,50 złotych 

− jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 

28 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie 

stanu środków pieniężnych o kwotę 

25 140,50 złotych 

− informacji dodatkowych i not objaśniających, w tym opis zasad (polityki) 

rachunkowości 

 

 

dalej: „jednostkowe sprawozdanie finansowe”. 

Naszym zdaniem zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe: 

− przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku 

oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie 

z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 

zatwierdzonymi przez Unię Europejską (dalej: „MSSF”) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości; 

− jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki, 

− zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 

rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz.U. z 

2021 r., poz. 2017). 

Podstawa opinii 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o numerze 

537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania przyjętymi uchwałą 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 

2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm ("KSB") oraz stosownie do 

ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym ("Ustawa o 

biegłych rewidentach" - Dz.U. z 2020 poz. 1415). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej 

opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego 

sprawozdania finansowego. 
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Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o numerze 

537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym 

Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych 

(„Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 

r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają 

zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie 

z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma 

audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych 

rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 

naszej opinii. 

Objaśnienie ze zwróceniem uwagi 

Nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego jednostkowego sprawozdania finansowego 

zwracamy uwagę na notę 12 informacji dodatkowej do jednostkowego sprawozdania finansowego, w której Zarząd 

Spółki odniósł się do kwestii związanych z globalną pandemią COVID-19 oraz jej wpływem na działalność 

operacyjną Spółki. W ocenie Zarządu Spółki, na moment sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, dotychczasowa sytuacja związana z globalną pandemią 

nie zagraża kontynuacji działalności Spółki i nie powoduje konieczności ujęcia żadnych korekt w jednostkowych 

sprawozdaniu finansowym. Nasza opinia nie jest zmodyfikowana w odniesieniu do tej sprawy.  

Inne sprawy 

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku jest pierwszym 

sprawozdaniem finansowym sporządzanym przez Spółkę, która została utworzona dnia 28 września 2020 roku. W 

konsekwencji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie zamieszczono danych porównawczych. 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za jednostkowe sprawozdanie finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

jednostkowego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej 

i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF, przyjętymi zasadami (polityką) 

rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą 

Zarząd uznaje za niezbędną aby umożliwić sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego 

niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając jednostkowe sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki 

do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności 

oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd 

albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej 

alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.  

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby jednostkowe sprawozdanie 

finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są 

odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, w tym nadzór nad funkcjonowaniem 

i skutecznością kontroli wewnętrznej w tym zakresie. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy jednostkowe sprawozdanie finansowe jako całość nie 

zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 

zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie 

przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą 

powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 
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pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego 

jednostkowego sprawozdania finansowego.  

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności 

prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 

− identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia jednostkowego sprawozdania finansowego 

spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające 

tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 

naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego 

wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, 

wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej; 

− uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, 

które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli 

wewnętrznej Spółki; 

− oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 

księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki; 

− wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji 

działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje 

istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość 

zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, 

wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia 

w jednostkowym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą 

opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 

sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka 

zaprzestanie kontynuacji działalności; 

− oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy 

jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób 

zapewniający rzetelną prezentację. 

Ograniczenie stosowania i rozpowszechniania  

Niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jest wymagane przepisami Rozporządzenia i 

zostało sporządzone w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia i nie powinno być wykorzystywane do innych 

celów.  

 

 

 

........................................................... 

Krzysztof Horodko, nr ewid. 10229 

Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie 

niezależnego biegłego rewidenta 

Działający w imieniu TPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę 

firm audytorskich pod numerem 3082. 

 

Poznań, 18 października 2021 roku 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  

AKTYWA W PLN Nota 
Vortex 

Energy S.A. 
Vortex Energy 

Polska Sp. z o.o. 
VPL Projects 

Sp. z o.o. 

Suma SPV 
prowadzących 

działalność 
operacyjną w 

2020 roku 

Suma 
pozostałych SPV 

Nieskorygowane 
dane finansowe za 

rok 2020 (suma 
jednostkowych 

danych 
finansowych 
podmiotów z 

Grupy) 

Korekty 
konsolidacyjne 

Korekty pro 
forma 

dotyczące 
wpływu 

transakcji 
opisanej w 

pkt. 1.1 

Korekty zasad 
rachunkowości 

- 
przekształcenie 

na MSSF 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe pro 
forma na dzień 
31 grudnia 2020 

roku 

Aktywa trwałe  - 26 748 233,17 19 138 549,45 75 074 915,00 1 786 738,62 122 748 436,24 -65 245 412,20 - -12 904 622,64 44 598 401,40 

 Wartości niematerialne i prawne  4 - 36 061,32 - - - 36 061,32 - - - 36 061,32 

 Rzeczowe aktywa trwałe  5 - 378 492,76 - 75 062 863,51 1 786 389,02 77 227 745,29 -41 873 306,19 - -12 851 228,14 22 503 210,95 

 Wartość firmy   - - - - - - - - - - 

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i 
zależnych  

 - 19 163 291,97 19 123 155,80 - 349,60 38 286 797,37 -38 286 797,37 - - - 

 Pozostałe aktywa  6 - 2 072 504,35 11 182,09 - - 2 083 686,44 526,68 - - 2 084 213,12 

 Pozostałe aktywa finansowe   - - - - - - - - - - 

 Udzielone pożyczki  7 - - 310,00 - - 310,00 17 442 729,54 - -53 394,50 17 389 645,04 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  8 - 396 852,00 - - - 396 852,00 1 998 312,38 - - 2 395 164,38 

 Rozliczenia międzyokresowe  9 - 4 701 030,77 3 901,56 12 051,49 - 4 716 983,82 -4 526 877,23 - - 190 106,59 

Aktywa obrotowe  100 176,50 26 306 482,17 848 178,17 7 679 171,08 146 256,00 35 080 263,92 -10 073 698,22 - 17 179 925,18 42 186 490,88 

 Zapasy  10 - 2 870 842,25 - 3 113,45 - 2 873 955,70 - - - 2 873 955,70 

 Aktywa z tytułu umów    - - - - - - - - - - 

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności  

11,12 75 036,00 7 619 243,45 301 631,00 5 350 000,16 84 049,85 13 429 960,46 -5 831 053,76 - -104 373,28 7 494 533,42 

 Należności z tytułu podatku dochodowego   - - - - - - - - - - 

 Udzielone pożyczki krótkoterminowe  13 - - - - - - - - - - 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  14 25 140,50 12 595 322,74 546 547,17 2 240 207,54 62 206,15 15 469 424,10 -1 315 193,20 - -686 244,68 13 467 986,22 

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  15 - - - - - - - - 17 970 543,14 17 970 543,14 

 Rozliczenia międzyokresowe  16 - 3 221 073,73 - 85 849,93 - 3 306 923,66 -2 927 451,26 - - 379 472,40 

AKTYWA RAZEM  100 176,50 53 054 715,34 19 986 727,62 82 754 086,08 1 932 994,62 157 828 700,16 -75 319 110,42 - 4 275 302,54 86 784 892,28 
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PASYWA W PLN Nota Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z o.o. 

VPL Projects  
Sp. z o.o 

Suma SPV 
prowadzących 

działalność operacyjną 
w 2020 roku 

Suma 
pozostałych SPV 

Nieskorygowane 
dane finansowe za 

rok 2020 (suma 
jednostkowych 

danych finansowych 
podmiotów z Grupy) 

Korekty 
konsolidacyjne 

Korekty pro 
forma dotyczące 

wpływu 
transakcji 

opisanej w pkt. 
1.1 

Korekty zasad rachunkowości - 
przekształcenie na MSSF 

Skonsolidowane 
informacje 

finansowe pro 
forma na dzień 
31 grudnia 2020 

roku 
Kapitał własny  99 726,50 10 123 273,54 -9 440 827,37 7 478 448,13 -1 816 116,19 6 444 504,61 -10 554 195,55 11 420 141,37 -19 370,46 7 291 079,97 
 Kapitał podstawowy   17 100 000,00 500 000,00 200 000,00 6 400 000,00 -608 703,88 6 591 296,12 -5 791 296,12 6 700 000,00 - 7 500 000,00 
 Kapitał zapasowy  18 - 1 299 183,15 - 1 845 419,10 7 603 358,95 10 747 961,20 -1 932 027,17 9 250 141,37 - 18 066 075,40 
 Kapitał z aktualizacji wyceny   - - - - - - - - - - 
 Pozostałe kapitały rezerwowe  18 - - - - 290 040,00 290 040,00 - - - 290 040,00 
 Różnice kursowe z przeliczenia   - - - - - - - - - - 
 Zysk (strata) z lat ubiegłych   - 1 684 059,34 -5 044 863,57 -852 741,91 -8 709 160,82 -12 922 706,96 -7 283 555,91 -4 530 000,00 -109 833,34 -24 846 096,21 
Zysk (strata) netto  -273,50 6 640 031,05 -4 595 963,80 85 770,94 -391 650,44 1 737 914,25 4 452 683,65 - 90 462,87 6 281 060,78 
 Odpisy z zysku netto w ciągu 
roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  

 - - - - - - - - - - 

 Kapitały mniejszości   - - - - - - - - - - 
 Ujemna wartość jednostek 
podporządkowanych  

 - - - - - - - - - - 

Zobowiązania długoterminowe  - 12 201 238,98 27 835 647,00 43 511 522,61 3 166 424,92 86 714 833,51 -38 284 324,93 -11 420 141,37 328 196,85 37 338 564,06 
 Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego  19 - 301 007,00 - - - 301 007,00 - - - 301 007,00 

 Rezerwy  20 - 900,00 6 100,00 3 133 861,01 19 168,66 3 160 029,67 -2 825 076,33 - 546 077,17 881 030,51 
 Kredyty i pożyczki  21 - 11 899 331,98 27 829 547,00 40 377 661,60 3 147 256,26 83 253 796,84 -35 459 248,60 -11 420 141,37 -1 228 306,15 35 146 100,71 
 Rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych  

 - - - - - - - - - - 

 Zobowiązania z tytułu leasingu  25 - - - - - - - - 1 010 425,83 1 010 425,83 
Zobowiązania 
krótkoterminowe  

 450,00 30 730 202,82 1 591 907,99 31 764 115,34 582 685,89 64 669 362,04 -26 480 589,94 - 3 966 476,15 42 155 248,26 

 Zobowiązania z tytułu umów   - 6 467 069,89 - - - 6 467 069,89 - - - 6 467 069,89 
 Zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług  22 - 20 317 716,35 852 813,31 25 619 089,66 535 513,16 47 325 132,48 -25 666 951,72 - -295 877,66 21 362 303,10 

 Kredyty i pożyczki  23 - 1 219 811,80 50 200,00 634 984,29 31 752,83 1 936 748,92 -312 711,59 - - 1 624 037,33 
 Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego  

 - - - - - - - - 75 871,00 75 871,00 

 Zobowiązania i rezerwy z tytułu 
świadczeń pracowniczych  

 - - - - - - - - - - 

 Zobowiązania z tytułu leasingu  25 - - - - - - - - 461 797,35 461 797,35 
 Zaliczki od kontrahentów   - - - - - - - - - - 
 Pozostałe zobowiązania  22 450,00 2 725 604,78 210 667,76 123 070,89 15 419,90 3 075 213,33 -500 926,63 - -79 369,57 2 494 917,13 
 Zobowiązania przeznaczone do 
sprzedaży  15 - - - - - - - - 3 804 055,03 3 804 055,03 

 Rozliczenia międzyokresowe  24 - - 478 226,92 5 386 970,50 - 5 865 197,42 - - - 5 865 197,42 
SUMA  PASYWÓW  100 176,50 53 054 715,34 19 986 727,62 82 754 086,08 1 932 994,62 157 828 700,16 -75 319 110,42 - 4 275 302,54 86 784 892,28 
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Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów 

W PLN Noty 
Vortex 
Energy 

S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp.  

z o.o. 

VPL Projects 
Sp. z o.o. 

Suma SPV 
prowadzących 

działalność 
operacyjną w 

2020 roku 

Suma 
pozostałych 

SPV 

Nieskorygowane dane 
finansowe za rok 2020 
(suma jednostkowych 
danych finansowych 
podmiotów z Grupy) 

Korekty 
konsolidacyjne 

Korekty pro forma 
dotyczące wpływu 

transakcji opisanej w 
pkt. 1.1 

Korekty zasad 
rachunkowości - 
przekształcenie 

na MSSF 

Skonsolidowane informacje 
finansowe  

pro forma na dzień 31 
grudnia 2020 roku 

Przychody ze sprzedaży   26 - 37 214 155,83 - 2 462 750,82 17 140,68 39 694 047,33 -28 806 355,87 - - 10 887 691,46 
Koszty działalności operacyjnej  275,00 27 044 842,24 927 627,30 2 830 412,54 260 220,12 31 063 377,20 -17 571 261,82 - 8 743,46 13 500 858,84 
Amortyzacja    - 320 297,32 - 1 628 297,68 - 1 948 595,00 -414 959,60 - 516 377,38 2 050 012,78 
Zużycie materiałów i energii   - 3 626 826,66 - 32 077,49 -614,19 3 658 289,96 -3 339 757,55 - - 318 532,41 
Usługi obce   275,00 17 002 723,16 927 243,30 837 278,44 255 296,31 19 022 816,21 -13 816 544,67 - -507 633,92 4 698 637,62 
Podatki i opłaty   - 169 026,28 384,00 308 557,12 5 538,00 483 505,40 - - - 483 505,40 
Wynagrodzenia   - 4 650 388,10 - - - 4 650 388,10 - - - 4 650 388,10 
Ubezpieczenia społeczne i inne 
świadczenia  

 - 873 208,14 - - - 873 208,14 - - - 873 208,14 

Pozostałe koszty rodzajowe   - 402 372,58 - 24 201,81 - 426 574,39 - - - 426 574,39 
Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów  

 - - - - - - - - - - 

Zysk (strata) ze sprzedaży  -275,00 10 169 313,59 -927 627,30 -367 661,72 -243 079,44 8 630 670,13 -11 235 094,05 - -8 743,46 -2 613 167,38 
Pozostałe przychody operacyjne  27 1,50 546 577,43 0,10 2 231 184,38 21,23 2 777 784,64 -6 273,00 - - 2 771 511,64 
Pozostałe koszty operacyjne  27 - 628 262,24 92 261,69 1 445,38 1 012,56 722 981,87 97 736,71 - -118 024,44 702 694,14 
Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej  

 -273,50 10 087 628,78 -1 019 888,89 1 862 077,28 -244 070,77 10 685 472,90 -11 339 103,76 - 109 280,98 -544 349,88 

Przychody finansowe  28 - 606 621,19 4 019 533,23 320 649,82 3 355,35 4 950 159,59 -3 786 495,65 - 7 397,91 1 171 061,85 
Koszty finansowe  28 - 3 191 035,92 7 540 240,14 2 094 654,16 150 935,02 12 976 865,24 -4 891 941,58 - 26 216,02 8 111 139,68 
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub 
części udziałów 
jednostek podporządkowanych   

29 - - - - - - 16 528 098,89 - - 16 528 098,89 

Zysk (strata) z działalności 
gospodarczej (F+G-H+/-I) 

 -273,50 7 503 214,05 -4 540 595,80 88 072,94 -391 650,44 2 658 767,25 6 294 441,06 - 90 462,87 9 043 671,19 

Odpis wartości firmy   - - - - - - 13 220,34 - - 13 220,34 
Odpis ujemnej wartości firmy   - - - - - - - - - - 
Zysk (strata) z udziałów 
w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw 
własności   

 - - - - - - -905 878,00 - - -905 878,00 

Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)   -273,50 7 503 214,05 -4 540 595,80 88 072,94 -391 650,44 2 658 767,25 5 375 342,72 - 90 462,87 8 124 572,85 
Podatek dochodowy  31 - 863 183,00 55 368,00 2 302,00 - 920 853,00 922 659,07 - - 1 843 512,07 
Zyski (straty) mniejszości    - - - - - - - - - - 
Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) 

 
-273,50 6 640 031,05 -4 595 963,80 85 770,94 -391 650,44 1 737 914,25 4 452 683,65 - 

 
90 462,87 6 281 060,78 

 
*zysk na akcję został policzony przy uwzględnieniu docelowej liczby akcji, zgodnie z kryterium kompilacji. Szczegóły zostały opisane w nocie 17
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

w PLN Sporządzony za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 

A.     Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  
I.     Zysk (strata) brutto 8 124 572,85 
II.    Korekty razem 17 548 388,15 
1.     Amortyzacja 2 063 233,33 
2.     Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 328 482,14 
3.     Zyski (straty) z  tytułu różnic kursowych 3 438 205,26 
4.     Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -16 772 914,30 
5.     Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 905 878,00 
6.     Zmiana stanu rezerw 61 147,00 
7.     Zmiana stanu zapasów -1 448 525,81 
8.     Zmiana stanu należności oraz pozostałych aktywów -4 630 230,41 
9.     Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych 21 831 981,04 
10.   Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 819 521,24 
11.   Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży 507 483,75 
12.   Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży 9 690 258,06 
13.   Podatek dochodowy -1 248 359,21 
14.   Inne korekty 2 228,27 
III.    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 25 672 960,99 
B.    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  
I.      Wpływy 33 197 961,36 
1.     Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - 
2.     Zbycie aktywów finansowych (udziały) 6 808 569,85 
3.     Spłata udzielonych pożyczek 20 764 391,51 
4.     Inne wpływy inwestycyjne 5 625 000,00 
II.     Wydatki -12 552 958,90 
1.     Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -7 760 749,12 
2.     Nabycie aktywów finansowych (udziały) - 
3.     Udzielenie pożyczek -4 792 209,78 
4.     Inne wydatki inwestycyjne - 
III.    Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 20 645 002,46 
C.     Przepływy środków pieniężnych z działalności z działalności finansowej  
I.      Wpływy 7 594 459,68 
1.     Wpływy netto z emisji akcji  - 
2.      Kredyty i pożyczki 7 594 459,68 
3.      Emisja dłużnych papierów wartościowych - 
4.      Inne wpływy finansowe - 
II.     Wydatki -47 729 289,32 
1.      Nabycie akcji własnych - 
2.      Spłaty kredytów i pożyczek -46 375 343,95 
3.      Wykup dłużnych papierów wartościowych - 
4.      Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -539 326,01 
5.      Odsetki -814 619,35 
6.      Inne wydatki finansowe - 
III.    Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -40 134 829,64 
D.     Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III) 6 183 133,82 
E.      Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 6 183 133,82 
              - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - 
F.       Środki pieniężne na początek okresu 7 284 852,40 
G.      Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 13 467 986,22 
              - o ograniczonej możliwości dysponowania - 
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 

 Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał  
z aktualizacji 

wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zysk (strata)  
z lat ubiegłych 

Zysk strata 
netto Razem 

31 grudnia 2019 roku 7 500 000,00 26 914 596,90 - 290 040,00 -32 563 489,35 -1 029 270,41 1 111 877,15 

Transfer 
skonsolidowanego 
wyniku finansowego 

- - - - -1 029 270,41 1 029 270,41 - 

Skonsolidowany wynik 
finansowy 

- - - - - 6 281 060,78 6 281 060,78 

Korekty konsolidacyjne - - - - - - - 

Ujęcie kapitału 
podstawowego Vortex 
Energy S.A. 

- - - - - - - 

Przeniesienie wyniku lat 
ubiegłych Vortex  Energy 
Polska Sp. z o.o. 

- -8 848 521,50 - - 8 848 521,50 - - 

Sprzedaż 5 spółek 
konsolidowanych 
metodą pełną 

- - - - -101 857,95 - -101 857,95 

31 grudnia 2020 roku 7 500 000,00 18 066 075,40 - 290 040,00 -24 846 096,21 6 281 060,78 7 291 079,97 

 

Wprowadzenie do skonsolidowanych informacji finansowych pro forma 

1. Informacje ogólne i źródła danych 

Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz 
sprawozdawczości finansowej określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych 
Standardach Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF). Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy, których dane 
finansowe zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu prowadziły w 2020 roku księgi rachunkowe zgodnie z polskimi 
standardami rachunkowości (dalej: PSR). Dla celów sporządzenia skonsolidowanej informacji finansowej pro forma 
zgodnej z MSSF jednostkowe dane finansowe wszystkich spółek zostały przekształcone w taki sposób, jakby zasady 
księgowe określone w MSSF były stosowane w sposób ciągły w poprzednim oraz bieżącym okresie sprawozdawczym. Efekt 
przekształceń dotyczących lat ubiegłych został odniesiony na skonsolidowany kapitał własny. Skonsolidowana informacja 
finansowa pro forma została sporządzona za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Wszystkie jednostki wchodzące 
w skład Grupy sporządzają swoje sprawozdanie za analogiczne okresy sprawozdawcze. 

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Biegły rewident 
przeprowadził jednakże badanie Skonsolidowanych historycznych informacji finansowych sporządzonych przez Grupę za 
lata obrotowe zakończone odpowiednio 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2018 roku 
zamieszczonych Prospekcie.  Dane finansowe z ww. sprawozdania stanowiły podstawę do sporządzenia niniejszych 
skonsolidowanych informacji finansowych pro forma z uwzględnieniem kryteriów kompilacji oraz transakcji opisanych w 
punkcie 1.1. 

Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały skompilowane zgodnie z kryteriami opisanymi w 
punkcie 1.1 oraz wymaganiami określonymi w załączniku nr 20 do rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego 
(Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 2019/980 z dnia 14 marca 2019 roku uzupełniające rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści weryfikacji i zatwierdzenia prospektu, 
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który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na 
rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (dalej: Rozporządzenie).  

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały sporządzone wyłącznie w celach ilustracyjnych i ze względu na 
hipotetyczny charakter nie mają na celu i nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników działalności Grupy w roku obrotowym 
zakończonym 31 grudnia 2020 roku.  

1.1 Opis transakcji oraz kryteriów kompilacji 

W okresie sprawozdawczym zaprezentowanym w niniejszej informacji finansowej pro forma Grupa Vortex Energy S.A. 
formalnie nie tworzyła grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, dlatego też, aby przedstawić 
zagregowane dane finansowe prezentujące sytuację finansową w 2020 roku, przygotowano skonsolidowane informacje 
finansowe pro forma według planowanej struktury Grupy, tak jakby planowane zmiany struktury Grupy i podwyższenie 
jej kapitałów miały miejsce w dniu 01.01.2020 r. W związku z powyższym w skonsolidowanych informacjach finansowych 
pro forma za rok 2020 uwzględniono dodatkowe korekty, nieuwzględnione w księgach rachunkowych 2020 roku jednostek 
wchodzących w skład Grupy, wynikające z planowanych przekształceń kapitałowych mających miejsce w 2021 roku tj: 

 Podwyższenie kapitału VPL Projects Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału podstawowego i zapasowego VPL Projects 
Sp. z o.o. w drodze konwersji pożyczek otrzymanych w latach 2018-2020 w kwocie 10 764 800,67 złotych oraz 
otwartych rozrachunków z tytułu zobowiązań handlowych w kwocie 655 340,70 wobec jedynego udziałowca VH 
Invest AG – w efekcie kapitał podstawowy i zapasowy VPL Projects Sp. z o.o. uległ podwyższeniu odpowiednio o 
kwotę 1 770 000,00 złotych oraz 9 650 141,37 złotych przy jednoczesnym obniżeniu zobowiązań długoterminowych 
z tytułu pożyczek o kwotę 11 420 141,37 złotych. Powyższa transakcja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym dnia 22 czerwca 2021 roku. Ze względu na przyjęte kryteria kompilacji, zastosowano pewne uproszczenie 
polegające na retrospektywnym ujęciu konwersji całej kwoty z pożyczek otrzymanych, z pominięciem zobowiązań, 
na kapitał własny VPL Projects Sp. z o.o. Uproszczenie wynikało z faktu, iż na dzień 1 stycznia 2020 roku, tj. na 
pierwszy dzień okresu sprawozdawczego, VPL nie wykazywała w księgach rachunkowych zobowiązań handlowych 
w kwocie umożliwiającej ujęcie konwersji zgodnie ze stanem faktycznym z 2021 roku.  

 Podwyższenie kapitału Vortex Energy Polska Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału podstawowego i zapasowego 
Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w drodze wniesienia przez jedynego udziałowca – VH Invest AG – udziałów 
posiadanych przez tego udziałowca w VPL Projects Sp. z o.o. – w efekcie kapitał podstawowy i zapasowy Vortex 
Energy Polska Sp. z o.o. uległ podwyższeniu odpowiednio o kwotę 500 000,00 złotych oraz 2 584 000,00 złotych 
przy jednoczesnym wzroście inwestycji długoterminowych o kwotę 3 084 000,00 złotych. Powyższa transakcja 
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 15 lipca 2021 roku. 

 Podwyższenie kapitału Vortex Energy S.A. - podwyższenie kapitału podstawowego i zapasowego Vortex Energy 
S.A. w drodze wniesienia przez jedynego udziałowca – VH Invest AG – udziałów posiadanych przez tego udziałowca 
w Vortex Energy Polska Sp. z o.o. – w efekcie kapitał podstawowy i zapasowy Vortex Energy S.A. uległ podwyższeniu 
odpowiednio o kwotę 7 400 000,00 złotych oraz 211 600 000,00 złotych przy jednoczesnym wzroście inwestycji 
długoterminowych o kwotę 219 000 000,00 złotych. Powyższa transakcja została zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym dnia 30 lipca 2021 roku. 

W efekcie końcowym powyższych założeń, przy uwzględnieniu odpowiednich korekt oraz eliminacji konsolidacyjnych, 
wpływ opisanych transakcji na skonsolidowane informacje finansowe pro forma sprowadza się do zwiększenia wartości 
kapitałów własnych o kwotę 11 420 141,37 złotych (w tym wzrost kapitału podstawowego o kwotę 7 400 000,00 złotych) 
oraz obniżenie wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 11 420 142,37 złotych. 

Dodatkowe wyjaśnienia do prezentowanych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma 

W związku z trwającym procesem ubiegania się przez Vortex Energy S.A. o dopuszczenie jej akcji do obrotu na rynku 
regulowanym (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) Grupa sporządziła uprzednio skonsolidowane 
historyczne informacje finansowe za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2020 roku, 31 grudnia 2019 roku oraz 31 
grudnia 2018 roku zgodnie z polskimi standardami rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Niniejsze 
skonsolidowane informacje finansowe pro forma, jako kolejne informacje finansowe przedstawiane potencjalnym 
inwestorom w procesie oferty publicznej, zostały sporządzone wg MSSF. MSSF przewidują odmienne zasady wyceny 
niektórych elementów sprawozdawczych jak również odmienne zasady grupowania i klasyfikacji poszczególnych transakcji 
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i sald. W celu zapewnienia porównywalności danych oraz zaprezentowania kluczowych różnic pomiędzy danymi 
prezentowanymi zgodnie z polskimi oraz międzynarodowymi zasadami rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, jak 
również w celu spełnienia wymogów sprawozdawczych określonych w Załączniku 20 do Rozporządzenia, w 
skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego 
zaprezentowano: 

 Nieskorygowane historyczne informacje finansowe stanowiące sumę jednostkowych sprawozdań finansowych 
poszczególnych podmiotów wchodzących w skład grupy w tym: 

o w osobnych kolumnach zaprezentowano dane finansowe Emitenta oraz dwóch głównych spółek 
operacyjnych Grupy tj. Vortex Energy Polska Sp. z o.o. oraz VPL Projects Sp. z o.o. 

o w osobnej kolumnie zaprezentowano sumę danych finansowych 16 spółek, które w 2020 roku posiadały 
ukończone projekty inwestycyjne w postaci elektrowni wiatrowych/fotowoltaicznych i prowadziły 
podstawową działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej. W tej 
kolumnie uwzględniono również dane finansowe 5 podmiotów, które zostały sprzedane przez Grupę na 
rzecz inwestorów zewnętrznych. Dane finansowe ww. podmiotów uwzględniono wg stanu na dzień 
sprzedaży 

o w osobnej kolumnie zaprezentowano sumę danych finansowych pozostałych spółek wchodzących w 
skład Grupy (tj. 31 podmiotów), które w 2020 roku nie prowadziły jeszcze działalności operacyjnej oraz 
które nie realizowały projektów inwestycyjnych w postaci elektrowni wiatrowych / fotowoltaicznych.  

 Korekty konsolidacyjne mające na celu przekształcenie sumy danych jednostkowych do danych skonsolidowanych 
pro forma 

 Korekty pro forma mające na celu odzwierciedlenie wpływu transakcji opisanych w punkcie 1.1 
 Korekty zasad rachunkowości mające na celu przekształcenie informacji finansowych do zasad zgodnych z MSSF 
 Skonsolidowane dane finansowe pro forma za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku 

 

1.2 Opis korekt konsolidacyjnych, korekt pro forma oraz korekt zasad rachunkowości 
zamieszczonych w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz 
skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku 

W niniejszym punkcie zaprezentowano szczegółowy opis korekt zastosowanych w odniesieniu do nieskorygowanych 
historycznych informacji finansowych Grupy, których efektem końcowym są skonsolidowane informacje finansowe pro 
forma za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku prezentowane w niniejszym sprawozdaniu: 

1.2.1 Korekty konsolidacyjne 

Kluczowe zasady konsolidacji jak również procedury konsolidacyjne przeprowadzane przez Grupę w celu zaprezentowania 
połączonych danych finansowych wszystkich podmiotów z Grupy w taki sposób jakby stanowiły one jeden podmiot 
gospodarczy zostały opisane w pkt. 2 niniejszego sprawozdania. W ramach korekt konsolidacyjnych uwzględnionych w 
skonsolidowanych informacjach finansowych pro forma Grupa uwzględniła następujące korekty konsolidacyjne: 

 Korekta 1 – wyłączenie wzajemnych sald rozrachunków handlowych, pozostałych rozrachunków oraz 
rozrachunków z tytułu pożyczek udzielonych w ramach spółek należących do Grupy. Ponadto wyłączenie 
przychodów ze sprzedaży oraz kosztów operacyjnych wynikających z transakcji pomiędzy spółkami z Grupy w tym 
eliminacja efektu wyceny bilansowej kontraktu budowlanego, którego stronami były spółki z Grupy 

 Korekta 2 – kompleksowa korekta wartości inwestycji (rzeczowych aktywów trwałych) wynikająca z transakcji 
wewnątrz Grupy w tym: 

o Eliminacja przychodów z tytułu umów projektowych i budowlanych 
o Eliminacja niezrealizowanych zysków skapitalizowanych w wartości rzeczowych aktywów trwałych 
o Eliminacja przychodów i kosztów odsetkowych, jak również odsetek skapitalizowanych w wartości 

rzeczowych aktywów trwałych, wynikających z pożyczek udzielonych wewnątrz Grupy 
o Korekta wartości rzeczowych aktywów trwałych o wartość rezerw na koszty likwidacji elektrowni 

wiatrowych/fotowoltaicznych  
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o Korekta amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych w związku z eliminacją niezrealizowanych zysków 
skapitalizowanych w wartości tych aktywów 

 Korekta 3 – ujęcie wyniku na sprzedaży podmiotów wchodzących w skład Grupy na rzecz inwestorów 
zewnętrznych, w tym podmiotu współzależnego ujmowanego w skonsolidowanych danych finansowych metodą 
praw własności. Korekta zakłada eliminację konsolidacyjnych wartości poszczególnych pozycji aktywów oraz 
pasywów w korespondencji ze skonsolidowanym wynikiem finansowym jak również wpływ wyceny udziałów 
konsolidowanych metodą praw własności 

 Korekta 4 – wyłączenie wartości kapitału podstawowego jednostek zależnych oraz dopłat do kapitału 
prezentowanych w pozycji kapitału zapasowego tych spółek w korespondencji z wartością inwestycji 
długoterminowych 

 Korekta 5 – reklasyfikacje poszczególnych sald i transakcji pomiędzy pozycjami sprawozdawczymi. Głównie 
korekta odnosi się do reklasyfikacji nakładów na przyszłego projekty inwestycyjne do pozycji rzeczowych aktywów 
trwałych (w budowie) oraz przesunięcie sald w zakresie udzielonych pożyczek do osobnej pozycji sprawozdawczej 

 Korekta 6 – efekt podatku odroczonego na poziomie danych skonsolidowanych kalkulowany w oparciu o różnice 
pomiędzy wartością konsolidacyjną poszczególnych aktywów i pasywów (głównie w odniesieniu do rezerw oraz 
otrzymanych dotacji) a wartością podatkową. Korekta ma na celu uwzględnienie podatku odroczonego, który nie 
jest kalkulowany na poziomie spółek zależnych w ich danych jednostkowych w związku ze stosowaniem 
uproszczeń i zwolnień w tym zakresie.  

W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowo wpływ ww. korekt na poszczególne pozycje sprawozdawcze: 

Pozycja sprawozdawcza Korekta 1.  Korekta 2.  Korekta 3.  Korekta 4.  Korekta 5.  Korekta 6.  

 
 
 

Razem 
 
 

 Aktywa trwałe  -20 130 672,91 -25 046 638,52 -24 203 610,70 -712 868,24 2 850 065,79 1 998 312,38 -65 245 412,20 

 Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 -25 046 638,52 -24 203 610,70 0,00 7 376 943,02 0,00 -41 873 306,19 

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 
i zależnych  

-20 130 672,91 0,00 0,00 -712 868,24 -17 443 256,22 0,00 -38 286 797,37 

 Pozostałe aktywa  0,00 0,00 0,00 0,00 526,68 0,00 526,68 

 Udzielone pożyczki  0,00 0,00 0,00 0,00 17 442 729,54 0,00 17 442 729,54 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 998 312,38 1 998 312,38 

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 0,00 0,00 -4 526 877,23 0,00 -4 526 877,23 

               

 Aktywa obrotowe  -212 092,10 0,00 -6 629 359,82 0,00 -3 232 246,30 0,00 -10 073 698,22 

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności  

-212 092,10 0,00 -5 236 781,15 0,00 -382 180,51 0,00 -5 831 053,76 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  0,00 0,00 -1 315 193,20 0,00 0,00 0,00 -1 315 193,20 

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 -77 385,47 0,00 -2 850 065,79 0,00 -2 927 451,26 

               

               

 AKTYWA RAZEM  -20 342 765,01 -25 046 638,52 -30 832 970,52 -712 868,24 -382 180,51 1 998 312,38 -75 319 110,42 

               

               

               

 Kapitał własny  1 315 029,55 -22 343 665,19 9 188 995,95 -712 868,24 0,00 1 998 312,38 -10 554 195,55 

 Kapitał podstawowy   0,00 0,00 -6 235 000,00 443 703,88 0,00 0,00 -5 791 296,12 

 Kapitał zapasowy  0,00 0,00 -260 727,17 -1 671 
300,00 

0,00 0,00 -1 932 027,17 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  -891 509,23 -8 455 312,48 -977 407,32 514 727,88 0,00 2 525 945,23 -7 283 555,91 

 Zysk (strata) netto  2 206 538,78 -13 888 352,71 16 662 130,44 0,00 0,00 -527 632,85 4 452 683,65 
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 Zobowiązania długoterminowe  -21 417 848,70 -2 702 973,33 -14 163 502,90 0,00 0,00 0,00 -38 284 324,93 

 Rezerwy  0,00 -2 702 973,33 -122 103,00 0,00 0,00 0,00 -2 825 076,33 

 Kredyty i pożyczki  -21 417 848,70 0,00 -14 041 399,90 0,00 0,00 0,00 -35 459 248,60 

               

 Zobowiązania krótkoterminowe   -239 945,86 0,00 -25 858 463,57 0,00 -382 180,51 0,00 -26 480 589,94 

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  -239 318,86 0,00 -25 427 632,86 0,00 0,00 0,00 -25 666 951,72 

 Kredyty i pożyczki  -627,00 0,00 -312 084,59 0,00 0,00 0,00 -312 711,59 

 Pozostałe zobowiązania  0,00 0,00 -118 746,12 0,00 -382 180,51 0,00 -500 926,63 

               

 PASYWA RAZEM  -20 342 765,01 -25 046 638,52 -30 832 970,52 -712 868,24 -382 180,51 1 998 312,38 -75 319 110,42 

               

 Przychody ze sprzedaży   1 626 253,63 -30 432 609,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -28 806 355,87 

               

 Koszty działalności operacyjnej  -452 831,71 -17 118 430,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -17 571 261,82 

 Amortyzacja   0,00 -414 959,60 0,00 0,00 0,00 0,00 -414 959,60 

 Zużycie materiałów i energii  0,00 -3 339 757,55 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 339 757,55 

 Usługi obce  -452 831,71 -13 363 712,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 816 544,67 

               

 Zysk (strata) ze sprzedaży  2 079 085,34 -13 314 179,39 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 235 094,05 

               

 Pozostałe przychody operacyjne  14 014,73 0,00 0,00 0,00 -20 287,73 0,00 -6 273,00 

 Pozostałe koszty operacyjne  0,00 118 024,44 0,00 0,00 -20 287,73 0,00 97 736,71 

               

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej   2 093 100,07 -13 432 203,83 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 339 103,76 

               

 Przychody finansowe  0,00 -1 532 130,09 -1 687 433,64 0,00 -566 931,92 0,00 -3 786 495,65 

 Koszty finansowe  -508 464,92 -1 075 981,21 -2 740 563,53 0,00 -566 931,92 0,00 -4 891 941,58 

 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych   

0,00 0,00 16 528 098,89 0,00 0,00 0,00 16 528 098,89 

               

 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 
(F+G-H+/-I)  

2 601 564,99 -13 888 352,71 17 581 228,78 0,00 0,00 0,00 6 294 441,06 

               

 Odpis wartości firmy  0,00 0,00 13 220,34 0,00 0,00 0,00 13 220,34 

 Zysk (strata) z udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności   

0,00 0,00 -905 878,00 0,00 0,00 0,00 -905 878,00 

               

 Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)   2 601 564,99 -13 888 352,71 16 662 130,44 0,00 0,00 0,00 5 375 342,72 

               

 Podatek dochodowy  395 026,21 0,00 0,00 0,00 0,00 527 632,85 922 659,07 

               

 Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)  2 206 538,78 -13 888 352,71 16 662 130,44 0,00 0,00 -527 632,85 4 452 683,65 

Źródłem korekt wskazanych w powyższej tabeli były dane księgowe poszczególnych podmiotów wchodzących w skład 
Grupy. Grupa ocenia, że każda z powyższych korekt będzie miała zastosowanie również w okresach przyszłych.  
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1.2.2 Korekty pro forma dotyczące wpływu transakcji opisanych w punkcie 1.1 

Korekty pro forma dotyczące wpływu transakcji opisanych w punkcie 1.1. tj. przekształceń kapitałowych w poszczególnych 
podmiotach Grupy wynikają z przeprowadzonych przez Grupę działań reorganizacyjnych zakończonych w 2021 roku. 
Poniżej zaprezentowano szczegółowo korekty pro forma uwzględnione w danych finansowych prezentowanych w 
niniejszym sprawozdaniu zaprojektowane i skalkulowane w taki sposób jakby transakcje opisane w pkt. 1.1 miały miejsce 
1 stycznia 2020 roku: 

Pozycja sprawozdawcza 

Korekta 1. 
Podwyższenie 

kapitału 
podstawowego 

VPL Projects Sp. z 
o.o. poprzez 

konwersję 
pożyczki od 
udziałowca 

Korekta 2. 
Podwyższenie 

kapitału 
podstawowego 

Vortex Energy 
Polska Sp. z o.o. 

poprzez 
wniesienie 

udziałów w VPL 
Projects Sp. z o.o. 

Korekta 3. 
Podwyższenie 

kapitału 
podstawowego 

Vortex Energy S.A. 
poprzez 

wniesienie 
udziałów w 

Vortex Energy 
PolskaSp. z o.o. 

Korekta 4. 
Wyłączenie 
kapitałowe 

Razem 

 Aktywa trwałe  0,00 3 084 000,00 219 000 000,00 -222 084 000,00 0,00 

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych  0,00 3 084 000,00 219 000 000,00 -222 084 000,00 0,00 

           

 Aktywa obrotowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

           

 AKTYWA RAZEM  0,00 3 084 000,00 219 000 000,00 -222 084 000,00 0,00 

           

           

           

 Kapitał własny  11 420 141,37 3 084 000,00 219 000 000,00 -222 084 000,00 11 420 141,37 

 Kapitał podstawowy   1 770 000,00 500 000,00 7 400 000,00 -2 970 000,00 6 700 000,00 

 Kapitał zapasowy  9 650 141,37 2 584 000,00 211 600 000,00 -214 584 000,00 9 250 141,37 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 0,00 0,00 -4 530 000,00 -4 530 000,00 

 Zysk (strata) netto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

 Zobowiązania długoterminowe  -11 420 141,37 0,00 0,00 0,00 -11 420 141,37 

 Kredyty i pożyczki  -11 420 141,37 0,00 0,00 0,00 -11 420 141,37 

           

 Zobowiązania krótkoterminowe   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

 PASYWA RAZEM 0,00 3 084 000,00 219 000 000,00 -222 084 000,00 0,00 

Źródłem korekt wskazanych w powyższej tabeli były dane księgowe poszczególnych podmiotów wchodzących w skład 
Grupy, uchwały wspólników poszczególnych spółek jak również dokumenty rejestracyjne w sądzie rejestrowym. Grupa 
ocenia, że każda z powyższych korekt będzie miała zastosowanie również w okresach przyszłych.  

 

1.2.3. Korekty zasad rachunkowości – przekształcenie na zasady zgodne z MSSF 

Grupa zidentyfikowała następujące, kluczowe różnice pomiędzy polskimi a międzynarodowymi standardami 
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej: 
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 korekta 1 - odmienny sposób kalkulacji rezerwy na przewidywane koszty likwidacji elektrowni (wg polskich 
standardów rezerwa tworzona jest sukcesywnie przez okres użyteczności ekonomicznej elektrowni przez wynik 
finansowy, wg MSSF rezerwa ujmowana jest w pełnej kwocie w momencie oddania elektrowni do użytku w 
korespondencji  
z wartością środka trwałego); 

 korekta 2 - wycena pożyczek i kredytów otrzymanych oraz pożyczek udzielonych wg metody skorygowanej ceny 
nabycia (wg polskich standardów zastosowano uproszczenie i nie wyceniono ww. pozycji wg metody 
skorygowanej ceny nabycia); 

 korekta 3 - rozpoznanie oraz wycena umów leasingu finansowego zgodnie z MSSF 16 traktowanych pod polskimi 
standardami jako umowy najmu i dzierżawy rozliczane przez wynik finansowy; 

 korekta 4 - klasyfikacja aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 tj. w jednej 
przeznaczonej do tego pozycji sprawozdawczej podczas gdy wg polskich standardów tego typu pozycje 
prezentowane są wg rodzaju w odpowiednich pozycjach sprawozdania z sytuacji finansowej.  

W poniższej tabeli zaprezentowano szczegółowe dane w zakresie wpływu powyższych różnic na poszczególne pozycje 
sprawozdawcze w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz sprawozdaniu z wyniku finansowego: 

Pozycja sprawozdawcza 

Korekta 1. 
Rezerwa na 

koszty likwidacji 
elektrowni 

wiatrowych/foto
woltaicznych 

Korekta 2. 
Wycena 

kredytów i 
pożyczek 

metodą 
skorygowanej 
ceny nabycia 

Korekta 3. Ujęcie 
leasingu 

finansowego 
zgodnie z MSSF 

16 

Korekta 4. 
Reklasyfikacja 
aktywów oraz 

zobowiązań 
przeznaczonych 

do sprzedaży 

Razem 

 Aktywa trwałe  1 727 333,51 -53 394,50 2 601 363,53 -17 179 925,18 -12 904 622,64 

 Rzeczowe aktywa trwałe  1 727 333,51 0,00 2 601 363,53 -17 179 925,18 -12 851 228,14 

 Udzielone pożyczki  0,00 -53 394,50 0,00 0,00 -53 394,50 

           

 Aktywa obrotowe  0,00 0,00 0,00 17 179 925,18 17 179 925,18 

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  0,00 0,00 0,00 -104 373,28 -104 373,28 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  0,00 0,00 0,00 -686 244,68 -686 244,68 

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 17 970 543,14 17 970 543,14 

           

           

 AKTYWA RAZEM  1 727 333,51 -53 394,50 2 601 363,53 0,00 4 275 302,54 

           

 Kapitał własny  247 637,68 -249 073,30 -17 934,84 0,00 -19 370,46 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  129 613,24 -256 471,21 17 024,64 0,00 -109 833,34 

 Zysk (strata) netto  118 024,44 7 397,91 -34 959,48 0,00 90 462,87 

           

 Zobowiązania długoterminowe  1 479 695,83 195 678,81 2 111 755,91 -3 458 933,70 328 196,85 

 Rezerwy  1 479 695,83 0,00 0,00 -933 618,66 546 077,17 

 Kredyty i pożyczki  0,00 195 678,81 0,00 -1 423 984,96 -1 228 306,15 

 Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 0,00 2 111 755,91 -1 101 330,08 1 010 425,83 

           

 Zobowiązania krótkoterminowe   0,00 0,00 507 542,46 3 458 933,70 3 966 476,15 

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  0,00 0,00 0,00 -295 877,66 -295 877,66 
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 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego  0,00 0,00 0,00 75 871,00 75 871,00 

 Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 0,00 507 542,46 -45 745,10 461 797,35 

 Pozostałe zobowiązania  0,00 0,00 0,00 -79 369,57 -79 369,57 

 Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 3 804 055,03 3 804 055,03 

           

 PASYWA RAZEM  1 727 333,51 -53 394,50 2 601 363,53 0,00 4 275 302,54 

           

 Przychody ze sprzedaży   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

 Koszty działalności operacyjnej  0,00 0,00 8 743,46 0,00 8 743,46 

 Amortyzacja   0,00 0,00 516 377,38 0,00 516 377,38 

 Usługi obce  0,00 0,00 -507 633,92 0,00 -507 633,92 

           

 Zysk (strata) ze sprzedaży  0,00 0,00 -8 743,46 0,00 -8 743,46 

           

 Pozostałe przychody operacyjne  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Pozostałe koszty operacyjne  -118 024,44 0,00 0,00 0,00 -118 024,44 

           

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej   118 024,44 0,00 -8 743,46 0,00 109 280,98 

           

 Przychody finansowe  0,00 7 397,91 0,00 0,00 7 397,91 

 Koszty finansowe  0,00 0,00 26 216,02 0,00 26 216,02 

           

 Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)  118 024,44 7 397,91 -34 959,48 0,00 90 462,87 

           

 Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)   118 024,44 7 397,91 -34 959,48 0,00 90 462,87 

           

 Podatek dochodowy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

 Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)  118 024,44 7 397,91 -34 959,48 0,00 90 462,87 

Źródłem korekt wskazanych w powyższej tabeli były dane księgowe poszczególnych podmiotów wchodzących w skład 
Grupy. Grupa ocenia, że każda z powyższych korekt będzie miała zastosowanie również w okresach przyszłych.  

1.3 Historyczna struktura Grupy 

W okresie sprawozdawczym objętym niniejszymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi pro forma za rok 2020, 
Grupę tworzyły 3 główne spółki: Vortex Energy S.A. (docelowo spółka holdingowa), Vortex Energy Polska Sp. z o.o. i VPL 
Projects Sp. z o.o. (spółki operacyjne) wraz z ich podmiotami zależnymi, z których jedna spółka stanowiła spółkę zależną 
bezpośrednio od Vortex Energy Polska Sp. z o.o. a pozostałe spółki stanowiły podmioty zależne od VPL Projects Sp. z o.o. 
Wspólnym udziałowcem posiadającym 100% udziałów w stosunku do spółek Vortex Energy S.A. (formalnie od dnia 25 
lutego 2021 roku), Vortex Energy Polska Sp. z o.o. oraz VPL Projects Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym był podmiot 
prawa niemieckiego – VH Invest AG. 

Poniżej zaprezentowano schemat Grupy wg stanu na dzień 25 lutego 2021 roku:   
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Strukturę udziałów w spółkach celowych na 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela: 

Spółka Udziałowiec Na dzień 31.12.2020 r. 

EF Pałubice Sp. z o.o. Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 100% 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Ostrowice Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

VPL Komplementariusz Sp. z o. EW Rościszewo Sp. k. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. Cleanenergy 6 Sp. k. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Dębica Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jarszewo Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Śniatowo Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Gozdowo Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Polanów Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Świdnica Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Sunfield 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Sunfield 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

ES Sunfield 4 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Greenfield 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Greenfield 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Greenfield 3 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Greenfield 6 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Greenfield 7 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 
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Spółka Udziałowiec Na dzień 31.12.2020 r. 

EW Greenfield 8 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Greenfield 9 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Greenfield 10 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

Vortex Energy Solar Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Greenfield 12 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

Vortex Energy Windpark Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

Park Wiatrowy Pałczyn 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

Park Wiatrowy Genowefa Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

KWE Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji VPL Projects Sp. z o.o. 100% 

Horyzonty M.K Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 5% 

 

1.4 Docelowa struktura Grupy 

W związku z przeprowadzonymi przez Grupę działaniami reorganizacyjnymi opisanymi szczegółowo w punkcie 1.1, na 
dzień sporządzenia niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma struktura Grupy kształtowała się 
następująco: 

 

 

 

1.5 Opis działalności Grupy  

Emitent pełni w Grupie rolę spółki holdingowej, która jest spółką dominującą dla działalności Grupy. Działalność 
operacyjna Grupy w Polsce jest prowadzona przez spółkę Vortex Energy Polska Sp. z o.o.  (VPL) oraz, w bardzo 
ograniczonym zakresie, przez spółkę VPL Projects Sp. z o.o.  (VPP). Celem istnienia spółki VPP jest pełnienie funkcji spółki 
holdingowej dla spółek specjalnego przeznaczenia (SPV), które są tworzone na potrzeby zarządzania poszczególnymi 
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projektami Grupy (tj. w celu projektowania lub budowy parków wiatrowych albo farm fotowoltaicznych lub do zarządzania 
takimi farmami lub parkami). 

Oferta Vortex Energy Polska Sp. z .o.o. obejmuje budowę i kompleksową obsługę projektów wiatrowych  
i fotowoltaicznych – na co składa się m.in. zaplanowanie parku, pozyskanie tytułów prawnych do gruntów i ich 
zabezpieczenie, prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do uzyskania niezbędnych decyzji 
administracyjnych, a także realizacja inwestycji, czyli przeprowadzenie procesu budowy oraz uzyskanie wszelkich decyzji  
i pozwoleń, niezbędnych do eksploatacji parku wiatrowego lub farmy fotowoltaicznej. VPL świadczy również usługi 
zarządzania technicznego i handlowego dla instalacji OZE. Poza projektami, w pełni zrealizowanymi przez Grupę, VPL,  
w ramach prowadzonej działalności nabywa również projekty z rynku OZE zlokalizowane w wielu regionach Polski, które 
znajdują się na różnych etapach zaawansowania. 

Do podstawowych segmentów Grupy można zaliczyć sprzedaż projektów inwestycyjnych, budowę i zarządzanie 
elektrowniami oraz sprzedaż energii elektrycznej. Szczegóły zostały przedstawione w nocie 3 „Informacja dotyczące 
segmentów działalności”.  

Projekty realizowane przez Grupę są najczęściej finansowane przez inwestorów zewnętrznych. Jednakże niektóre  
z projektów są finansowane przez Grupę. W przypadku finansowania przez Grupę, korzysta ona najczęściej z finansowania 
zapewnianego przez VH Invest AG (niemiecką spółkę-matkę), przeważnie w formie pożyczek. VH Invest AG zapewnia 
finansowanie ze środków własnych lub poprzez proces refinansowania z użyciem kredytów bankowych zaciąganych  
w Niemczech. 

 

1.6 Podstawowe dane spółek z Grupy  
Vortex Energy Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 17 czerwca 2020 roku. Spółka została wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861956 w dniu 28 września 2020 roku. 
Obecnie Spółka wpisana jest do rejestru pod Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  

Krajowego Rejestru Sądowego. Spółce nadano numer statystyczny REGON 387131506 oraz numer identyfikacji 
podatkowej NIP 7773365718. Wysokość kapitału podstawowego spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 100.000,00 
złotych a na dzień sporządzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych wynosi 7 500 000,00 
złotych 

Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8. 

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z). Spółka prowadzi 
również działalność w zakresie: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i handlu energią elektryczną, zbierania odpadów 
niebezpiecznych, robót budowlanych, wynajmu i dzierżawy ruchomości oraz nieruchomości, kupna i sprzedaży 
nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa podatkowego, prawnego oraz 
technicznego, handlu hurtowego, działalności rachunkowo-księgowej, leasingu finansowego, pozostałych form udzielania 
kredytów.   

Aktualny skład organów: 
Na dzień sporządzenia skonsolidowanej informacji finansowej pro forma w skład Zarządu wchodzi Maciej Krzysztof 
Pepliński – Prezes Zarządu.   

Na dzień sporządzenia niniejszej skonsolidowanej informacji finansowej pro forma w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

a. Till Jeske  
b. Adam Pantkowski  
c. Florian Leuthold  
d. Włodzimierz Bieliński 
e. Tomasz Wija. 
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Vortex Energy Polska Spółka z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 28 listopada 2012 roku. Spółka została 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000456208 w dniu 26 marca 2013 roku. Spółce 
nadano numer statystyczny REGON 321357713 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 3020001493. Wysokość kapitału 
podstawowego spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 500.000,00 złotych a na dzień sporządzenia niniejszych 
skonsolidowanych historycznych informacji finansowych wynosi  1 000 000,00 złotych. 
Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8.  
 
VPL Projects Spółka z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 28 listopada 2012 roku. Spółka została wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000458933 w dniu 18 kwietnia  2013 roku. Spółce nadano 
numer statystyczny REGON 321365960 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 3020001671. Wysokość kapitału 
podstawowego spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 200.000,00 złotych a na dzień sporządzenia niniejszych 
skonsolidowanych historycznych informacji finansowych wynosi 1 970 000,00 złotych. 
Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8.  
 
Dane spółek niepodlegających konsolidacji: 
Horyzonty M.K Sp. z o.o. została wyłączona z konsolidacji z uwagi na zasadę istotności. VPL Projects Sp. z o.o. posiada 5% 
udziałów, a spółka nie generuje żadnych przychodów, gdyż jest spółką celową na etapie prowadzenia inwestycji. Ostatnie 
dostępne dane finansowe tj. dane na 31 grudnia 2020 roku wykazują sumę bilansową wynoszącą 300 258,87 złotych oraz 
stratę w wysokości 1 028,00 złotych.   Wysokość kapitału podstawowego spółki wynosi 5.000,00 złotych. 

Dla wszystkich spółek z Grupy czas trwania spółki jest nieoznaczony.  

 

1.7  Podstawa sporządzenia informacji finansowej pro forma 

Oświadczenia o zgodności z MSSF 

Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe pro forma Grupy Vortex Energy SA zostało sporządzone w oparciu  
o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską 
(„UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”). 

Prezentowane skonsolidowane informacje finansowe pro forma przedstawiają sytuację finansową i majątkową Grupy na 
dzień 31 grudnia 2020 roku, wyniki jej działalności, zmiany w skonsolidowanym kapitale własnym oraz przepływy pieniężne 
za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku. 
 
Zastosowanie MSSF po raz pierwszy 
 
Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe pro forma za rok 2020 są pierwszym tego typu sprawozdaniem 
sporządzonym przez Emitenta zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o stosowaniu MSSF dnia 26 czerwca 2021 roku ze skutkiem od 1 
stycznia 2021 roku. Celem sporządzenia niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma wg MSSF jest 
zaprezentowanie danych porównawczych dla przyszłych sprawozdań Emitenta sporządzanych wg MSSF. 
 
Waluta informacji finansowej pro forma 
 

Walutą funkcjonalną i prezentacyjną niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych pro forma jest polski złoty. 
 
Dla potrzeb wyceny bilansowej został przyjęty średni kurs NBP na dzień bilansowy: 
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Waluta 31 grudnia 2020 

EUR 4,6148 

 
Kontynuacja działalności 
 

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma za 2020 rok zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej zarówno przez Emitenta jak i przez Grupę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.   
 
Zatwierdzenie skonsolidowanej informacji finansowej pro forma 
 

Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa pro forma nie będzie podlegała zatwierdzeniu. Zatwierdzeniu podlega 
każde sprawozdanie jednostkowe Spółki wchodzącej w skład Grupy. 
 
Podstawa wyceny 
 

Skonsolidowane informacje finansowe pro forma zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. 
Sporządzenie skonsolidowanych informacji finansowych pro forma zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń 
oraz dokonania szacunków i osądów, które wpływają na przyjęte zasady rachunkowości oraz wielkości wykazane  
w skonsolidowanej informacji finansowej pro forma. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz 
innych czynników, w tym przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. 
Oszacowania i osądy księgowe podlegają regularnej ocenie. Istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na 
osądach i szacunkach zostały przedstawione jako element poszczególnych not objaśniających do skonsolidowanej 
informacji finansowej pro forma. Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości są spójne z zasadami stosowanymi w 
poprzednim roku obrotowym. 
 
 
 
1.8 Sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2 
 

Zgodnie z rekomendacjami European Securities and Markets Authority oraz Komitetu Standardów Rachunkowości,  
w związku z  wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz niepewności jakie ona wygenerowała, na dzień 31 
grudnia 2020 r. Grupa przeanalizowała dokonane osądy i oszacowania oraz inne założenia stosowanych zasad 
rachunkowości. W szczególności, uwzględniając istniejące i przewidywane skutki pandemii na działalność Grupy, 
rozważono następujące kwestie: 

 zweryfikowano kluczowe założenia przeprowadzonych testów pod kątem utraty wartości inwestycji w spółki 
zależne. Nie stwierdzono konieczności ujęcia odpisów z tytułu utraty ich wartości na dzień 31 grudnia 2020 r.; 

 nie odnotowano potrzeby zmiany szacunków dotyczących okresów ekonomicznej użyteczności i stawek 
amortyzacyjnych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych; 

 wykonano analizę ściągalności należności handlowych od klientów oraz dokonano aktualizacji założeń wyceny 
oczekiwanych strat kredytowych związanych z należnościami handlowymi. Na dzień 31 grudnia 2020 r. nie 
zidentyfikowano żadnego istotnego negatywnego wpływu spowolnienia gospodarczego na regulowanie 
zobowiązań przez kontrahentów Grupy. 

Z uwagi na to, że nadal nie można przewidzieć przyszłych skutków pandemii kierownictwo w dalszym ciągu będzie 
monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla Grupy, 
jeśli takie wystąpią. 
 
1.9 Nowe i zmienione regulacje MSSF obowiązujące po raz pierwszy w sprawozdaniach za 
okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku. 
 

Niniejsza informacja finansowa pro forma jest pierwszym sprawozdaniem Grupy. W związku z tym, Grupa korzysta ze 
wszystkich zatwierdzonych standardów i przygotowuje na ich podstawie skonsolidowane informacje finansowe pro forma.  
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1.10 Standardy i interpretacje, które weszły w życie po 1 stycznia 2020 roku 
 

Standardy i interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które 
weszły w życie od lub po 1 stycznia 2020 roku: 

a. Zmiany do MSSF 3 „Połączenia Jednostek” - zmiana doprecyzowuje definicję przedsięwzięcia i ma na celu 
łatwiejsze odróżnienie przejęć przedsięwzięć od grup aktywów dla celów rozliczenia połączeń; 

b. Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF z dnia 29 marca 2018 roku; 
c. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany 

wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – definiują istotność, 
d. Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 39 „Instrumenty finansowe” oraz MSSF 7 „Instrumenty 

finansowe: ujawnianie informacji” – reforma IBOR, 
e. Zmiany do MSSF 16 „Leasing” - podejście do zwolnień czynszowych związanych z Covid-19. 

Według wiedzy Spółki powyższe zmiany nie miały wpływu na skonsolidowaną informację finansową pro forma Grupy. 
 
1.11 Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską  
 

Dla okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie następujące zmiany, które zostały już zatwierdzone 
przez Unię Europejską: 

a. zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe – przedłużenie tymczasowego zwolnienia ze stosowania MSSF 9 
Instrumenty finansowe, 

b. zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena i MSSF 7 
Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe i MSSF 16 Leasing – reforma 
wskaźników referencyjnych stóp procentowych – Faza 2. 

Według szacunków powyższe zmiany nie będą miały wpływu na skonsolidowaną informację finansową pro forma Grupy. 
 
1.12 Standardy i interpretacje wydane przez IASB, które nie zostały jeszcze zatwierdzone 
 

Dla okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie następujące zmiany wydane przez IASB, które nie 
zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską: 

a. MSSF 17 oraz zmiany do tego standardu, 
b. Zmiany do MSR 1 dotyczące prezentacji zobowiązań jako krótko- lub długoterminowe, 
c. Zmiany do: 

 MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do Założeń Koncepcyjnych,  
 MSR 16  „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przygotowywania 

rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania, + 
 MSR 37  „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – wyjaśnienia nt. kosztów ujmowanych  

w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia  
 Roczny program poprawek 2018-2020 - poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne 

standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny: MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo” oraz do 
przykładów ilustrujących do MSSF 16 „Leasing”, 

d. Zmiany do MSR 1 dotyczące ujawnień przyjętych polityk rachunkowości, 
e. Zmiany do MSR 8 dotyczące definicji szacunków, 
f. Propozycje zmian do MSSF 16 dotyczące zmian warunków umownych po 30 czerwca 2021 roku. 
g. Zmiany do MSSF 16 „Leasing”- uproszczenie dot. zmian wynikających z umów leasingu w związku z COVID-19 
h. Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań wynikających  

z pojedynczej transakcji. 
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Według szacunków powyższe zmiany nie będą miały wpływu na skonsolidowaną informację finansową pro forma  Grupy. 
 
1.13 Wcześniejsze zastosowanie 
 

Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów i interpretacji, które zostały już 
opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską lub przewidziane są do zatwierdzenia w najbliższej przyszłości,  
a które wejdą w życie po dniu bilansowym. 

2. Polityka Rachunkowości 

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Składniki majątku o wartości do 10 000,00 
zł amortyzowane są jednorazowo, w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki  majątku  o wartości  powyżej  10 000,00 
zł  amortyzowane są metodą  liniową w okresie odpowiadającym  szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 
Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania. Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ich 
ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji), o ile spowoduje to podwyższenie ich wartości 
użytkowej, a koszty tych ulepszeń przekroczą 10 000,00 zł. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok o wartości 
niższej i równej 3 500,00 przenoszone są bezpośrednio w koszt zużycia materiałów.  Grupa przyjęła następujące stawki 
amortyzacji dla kluczowych środków trwałych: 

 Elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne prezentowane jako budynki i urządzenia techniczne i maszyny – 25 lat 
 Grunty i budynki używane na podstawie umów leasingu finansowego – przez okres trwania umowy tj. 25 lat  

w przypadku gruntów oraz 2 lata w przypadku najmu biura 

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są 
amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. Grupa tworzy rezerwy na koszty likwidacji 
farm wiatrowych/fotowoltaicznych, których wartość jest ujęta w wartości początkowej środków trwałych, stanowiącej 
podstawę amortyzacji. 

Zobowiązanie z tytułu umów leasingu finansowego - Grupa jest stroną umów, na podstawie których korzysta  
z udostępnionych przez podmioty trzecie rzeczowych aktywów trwałych za wynagrodzeniem. Zgodnie z MSSF 16 powyższe 
umowy są klasyfikowane jako umowy leasingu finansowego (prawa do użytkowania aktywów) i wyceniane zgodnie z MSSF 
16 tj. jako rzeczowe aktywa trwałe i zobowiązania finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz obciążają 
amortyzację i odsetki w sprawozdaniu z wyniku finansowego. W ocenie Grupy umowy, które spełniają warunki MSSF 16 
dotyczą najmu biura (główna siedziba Grupy w Szczecinie) oraz dzierżawy gruntów, na których posadowione są 
elektrownie wiatrowe / fotowoltaiczne. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej na podstawie okresu trwania umów 
najmu/dzierżawy przy uwzględnieniu średnich miesięcznych płatności czynszowych przez cały okres obowiązywania 
umowy zdyskontowanych stopą 5% oszacowaną jako suma stopy wolnej od ryzyka (obligacje 25-letnie) oraz premii za 
ryzyko rynkowe (marża zewnętrznych instytucji finansujących). Nieodwołalny okres umowy leasingu przyjęty do kalkulacji 
zobowiązania wynika z treści z umów zawartych z poszczególnymi podmiotami udostępniającymi aktywa Grupie oraz z 
oceny kierownictwa w zakresie faktycznego, planowego okresu wykorzystywania aktywów tj.: 

a) w przypadku biura – umowa zawarta na czas określony (przeważnie 2-3 letni), co do zasady bez możliwości 
wypowiedzenia przez wynajmującego 

b) w przypadku gruntów – umowy zawarte na okres 25-30 letni dostosowany do planowanego okresu użyteczności 
ekonomicznej elektrowni posadowionej na tym gruncie, co do zasady bez możliwości wypowiedzenia przez 
wynajmującego  

Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.  

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.  Rozchód zapasów następuje zgodnie z metodą FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło).  



Grupa Vortex Energy S.A. 
Skonsolidowane informacje finansowe pro forma za rok 2020  

sporządzone zgodnie z MSSF 
(dane w złotych)  

 

www.vortex-energy.pl | str. 22 

 

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która 
z nich jest niższa.  

Należności i udzielone pożyczki krótko- i długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Po początkowym ujęciu udzielone pożyczki są 
wykazywane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 
 

Zobowiązania krótko- i długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim 
stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy, które mogą zostać zamienione na znane 
kwoty pieniężne i dla których ryzyko zmian wartości jest nieistotne, a także kredyty w rachunku bieżącym. Kredyty  
w rachunku bieżącym są prezentowane w bilansie w ramach zobowiązań krótkoterminowych jako składnik kredytów  
i pożyczek. 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dokonywane są, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających 
na bieżący okres sprawozdawczy. Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, odprawy 
przyznawane są zgodnie z regulacjami Kodeksu Pracy.  

Utrata wartości aktywów niefinansowych. Na każdy dzień bilansowy zarząd jednostki dominującej dokonuje oceny czy 
istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości jakiegokolwiek składnika aktywów niefinansowych. W tym celu 
przeprowadzane są testy na utratę wartości, których celem jest ustalenie tzw. wartości odzyskiwalnej aktywów ustalanej 
jako bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez dany składnik aktywów niefinansowych. 
Aktywa podlegającej ocenie grupuje się do poziomu tzw. ośrodków wypracowujących środki pieniężne tj. najmniejsza 
grupa aktywów, której można w racjonalny sposób przypisać generowane przepływy. W przypadku gdy wartość 
odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar kosztów 
wykazywanych w sprawozdaniu z wyników finansowych. W kolejnych okresach sprawozdawczych możliwe jest 
odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w przypadku ustania przesłanek stanowiących o ich pierwotnej utracie 
wartości.  

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. W związku z powyższym Grupa tworzy rezerwy na koszty likwidacji farm wiatrowych/fotowoltaicznych, 
których wartość jest ujęta w wartości początkowej środków trwałych, stanowiącej podstawę amortyzacji. 

Kapitały  własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych 
przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie wpisanej 
w rejestrze sądowym. 

Instrumenty finansowe metody klasyfikacji i wyceny zostały opisane w nocie numer 35. 

Transakcje w walucie obcej wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty, obowiązującego  
i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa 
i pasywa wyrażone w walucie obcej wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty, obowiązującego  
i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Wartość rozchodu walut obcych z rachunku bankowego wycenia 
się kolejno po kursach począwszy od tego, który został najwcześniej zastosowany – metoda FIFO. 

Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bieżący i odroczony. Podatek ujmuje się w wyniku 
finansowym, z wyłączeniem zakresu, w którym odnosi się on bezpośrednio do pozycji ujętych w innych całkowitych 
dochodach lub kapitale własnym. W tym przypadku podatek również ujmowany jest odpowiednio w innych całkowitych 
dochodach lub kapitale własnym. Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego jest obliczane na podstawie 
obowiązujących przepisów podatkowych. Grupa dokonuje okresowego przeglądu kalkulacji zobowiązań podatkowych  
w odniesieniu do sytuacji, w których odnośne przepisy podatkowe podlegają interpretacji, tworząc ewentualne rezerwy 
kwot, należnych organom podatkowym. 
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Odroczony podatek dochodowy wyliczany jest metodą bilansową, jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi  
w przyszłości w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi 
im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwa na podatek odroczony 
jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast  składnik  aktywów 
z tytułu  podatku odroczonego  jest  rozpoznawany  do  wysokości w jakiej prawdopodobne jest, że będzie można 
pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe oraz straty podatkowe. Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy weryfikowane są na każdy dzień 
bilansowy oraz wyceniane z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego 
przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa  
z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy prezentowane są  
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oddzielnie. 

Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 

Zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” Grupa klasyfikuje składniki 
aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana w drodze transakcji 
sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie. Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy stanowi aktywne 
poszukiwanie nabywcy przez kierownictwo jednostki oraz wysokie prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu 
jednego roku od daty ich zakwalifikowania, a także dostępność tych aktywów do natychmiastowej sprzedaży. Aktywa 
trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wyceniane są po 
niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedażą.  
W przypadku przeznaczenia do sprzedaży spółki wchodzącej w skład Grupy, której dane finansowe są ujęte  
w sprawozdaniu, reklasyfikacji do pozycji aktywów i zobowiązań dostępnych do sprzedaży podlegają wszystkie aktywa oraz 
zobowiązania (z wyłączeniem kapitałów własnych) tych spółek w wartościach uwzględniających korekty oraz wyłączenia 
konsolidacyjne.   

Ujmowanie przychodów 

Grupa uzyskuje głównie przychody z następujących tytułów: 

a. z rozwoju projektów wiatrowych/fotowoltaicznych; 
b. z usług budowlanych; 
c. z zarządzania technicznego; 
d. ze sprzedaży energii elektrycznej. 

 
Grupa stosuje zasady MSSF 15 z uwzględnieniem modelu 5 kroków w odniesieniu do analizy dotyczącej ujmowania 
przychodów z umów z klientami: 

a. Wymogi identyfikacji umowy z kontrahentem - umowa z kontrahentem spełnia swoją definicję, gdy zostaną 
spełnione wszystkie następujące kryteria: strony umowy zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich 
obowiązków; Grupa jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr i usług, które mają zostać 
przekazane; Grupa jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra i usługi, które mają być przekazane; 
umowa ma treść ekonomiczną oraz jest prawdopodobne, że Grupa otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej 
przysługiwało w zamian za dobra i usługi, które zostaną przekazane kontrahentowi; 

b. Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia – w momencie zawarcia umowy Grupa dokonuje oceny dóbr 
i usług przyrzeczonych w umowie z kontrahentem i identyfikuje jako zobowiązanie do wykonania świadczenia 
każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz kontrahenta dobra i usługi; 

c. Ustalenie ceny transakcyjnej - w celu ustalenia ceny transakcyjnej Grupa uwzględnia warunki umowy oraz 
stosowane przez nią zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie 
z oczekiwaniem Grupy będzie jej przysługiwała w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr i usług na rzecz 
kontrahenta; 

d. Alokacja ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia - Grupa przypisuje cenę 
transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia w wysokości, która odzwierciedla kwotę 
wynagrodzenia, które przysługuje Grupie w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług kontrahentowi. 
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e. Ujęcie przychodów w momencie spełnienia zobowiązań do wykonania świadczenia - Grupa ujmuje przychody  
w momencie spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia. Za moment wykonania świadczenia uznaje się 
przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi. Przychody są ujmowane jako kwoty równe cenie transakcyjnej, 
która została przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia. Grupa ujmuje przychody  
w momencie spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia. Za moment wykonania świadczenia uznaje się 
przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi. Przychody są ujmowane jako kwoty równe cenie transakcyjnej, 
która została przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia. W przypadku kontraktów 
budowlanych rozliczenie przychodów następuje w okresach miesięcznych na podstawie miesięcznych protokołów 
zaawansowania robót. W przypadku sprzedaży energii wytworzonej przychód rozpoznawany jest w momencie 
wytworzenia energii i wprowadzenia jej do sieci energetycznej. 

Sprzedaż rozwoju projektów wiatrowych oraz fotowoltaicznych następuje w momencie sprzedaży spółek.  

Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w momencie ich naliczenia lub zapłaty. 

Dywidendy  

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw udziałowców/akcjonariuszy  do ich otrzymania. 

Ujmowanie kosztów 

Za koszty uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie 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. Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z wyników finansowych 
i innych całkowitych dochodów na podstawie bezpośredniego związku pomiędzy poniesionymi kosztami, a osiągnięciem 
konkretnych przychodów tzn. stosując zasadę współmierności, poprzez rachunek rozliczeń międzyokresowych kosztów 
czynnych i biernych. 

Grupa prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, jak również z podziałem na miejsce powstawania kosztu. 
 
Koszty finansowania zewnętrznego 

Działalność Grupy finansowana jest z wykorzystaniem pożyczek oraz kredytów. Koszty finansowania zewnętrznego 
(odsetki, różnice kursowe oraz inne koszty związane z obsługą zadłużenia) ujmowane są w wartości początkowej aktywów, 
których budowa finansowana jest z wykorzystaniem tych kredytów lub pożyczek przez okres od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia inwestycji i przyjęcia jej do użytkowania wyłącznie w przypadku gdy istnieje bezpośrednie powiązanie 
celowościowe uzyskanych środków z wydatkami na te aktywa. W innych przypadkach Grupa ujmuje koszty finansowania 
zewnętrznego bezpośrednio w kosztach finansowych w sprawozdaniu z wyniku finansowego.  W 2020 roku Grupa nie 
aktywowała kosztów finansowania zewnętrznego w wartości rzeczowych aktywów trwałych 

Przychody i koszty umów długoterminowych 

Przychody w tytułu wykonania niezakończonej usługi budowlanej objętej umową o okresie realizacji dłuższym niż  
6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się według najbardziej miarodajnej metody 
uzależnionej od specyfiki poszczególnego projektu:  proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonania usługi lub 
proporcjonalnie do procentowego wskaźnika realizacji budżetu kosztów.  

Koszty wytworzenia niezakończonej usługi budowlanej dla której zastosowano metodę stopnia zaawansowania usługi 
ustala się w stopniu opowiadającym stopniowi zaawansowania usługi, po odliczeniu kosztów, które wpłynęły na wynik 
finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych oraz po uwzględnianiu ewentualnej przewidywanej straty związanej  
z wykonaniem usługi objętej umową.  

Różnice pomiędzy przychodami i kosztami faktycznie poniesionymi, a przychodami i kosztami wpływającymi na wynik 
finansowy, spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych czynnych lub biernych.  
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Dla umów związanych z rozwojem projektów w zakresie energii odnawialnej koszty bezpośrednio z nimi związane 
aktywowane są na długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych kosztów do momentu zakończenia realizacji 
umowy i rozpoznania przychodu z tego tytułu. Koszty pośrednie odnoszone są w wynik finansowy danego okresu.    

Sprawozdanie z wyniku finansowego  

Grupa sporządza w wariancie porównawczym. Grupa nie sporządza sprawozdania z całkowitych dochodów z uwagi na fakt, 
iż nie wystąpiły zdarzenia i transakcje, które należałoby ująć w ww. sprawozdaniu. 

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz 
związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 
wyceny. Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto. 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest sporządzane metodą pośrednią. 

Rachunkowość zabezpieczeń. Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.  

Świadczenia pracownicze. Do świadczeń pracowniczych Grupa zalicza m.in. wynagrodzenia miesięczne, wynagrodzenia z 
tytułu premii uznaniowych i okresowych oraz wynagrodzenia należne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Na Grupie 
nie ciąży ani prawny ani zwyczajowy obowiązek wypłaty świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (świadczenia 
emerytalne / rentowe) z uwagi na państwowy program tego typu świadczeń organizowany przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Grupa opłaca składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążając ich 
wartością (w części dotyczącej pracodawcy) wynik finansowy. Ponadto biorąc pod uwagę strukturę wiekową pracowników 
Grupy oraz biorąc pod uwagę zasadę istotności nie tworzy się rezerw na odprawy emerytalne.  

Procedury konsolidacyjne 

Grupa sporządza skonsolidowane informacje finansowe pro forma tak jakby cała Grupa stanowiła jeden podmiot 
gospodarczy. Skonsolidowane dane finansowe pro forma sporządzane są na podstawie sumy sprawozdań z sytuacji 
finansowej oraz sprawozdań z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów wszystkich spółek wchodzących w skład 
Grupy (konsolidowanych metodą pełną). Dane zagregowane w powyższy sposób podlegają następnie korektom 
konsolidacyjnym mającym na celu eliminację wzajemnych sald, transakcji oraz niezrealizowanych zysków / strat ujętych w 
wartości aktywów. Dodatkowo skonsolidowane informacje finansowe pro forma podlegają korektom mającym na celu 
ujednolicenie zasad wyceny oraz prezentacji danych finansowych przez wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy. Grupa 
nie posiada jednostek, których dane finansowe wyrażone są w innej walucie niż PLN. 

Konsolidacji metodą pełną podlegają jednostki, nad którymi jednostka dominująca sprawuje kontrolę tzn. w przypadku 
gdy z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę ma prawa do zmiennych wyników finansowych oraz ma możliwość 
wywierania wpływu na wysokość tych wyników poprzez kierowanie operacyjne oraz finansowe tą jednostką.  

Konsolidacji metodą praw własności podlegają jednostki, w których jednostka dominująca posiada zwykle od 20 do 50% 
ogólnej liczby głosów w organach stanowiących jednakże nie sprawuje nad tą jednostką kontroli. 

Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy podlegają konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli do dnia utraty 
kontroli utożsamianej w przypadku Grupy ze sprzedażą posiadanych udziałów na rzecz inwestorów zewnętrznych.  

Kluczowe korekty i wyłączenia konsolidacyjne ujęte w skonsolidowanej informacji finansowej pro forma to: 

a. wyłączenie wzajemnych sald rozrachunków handlowych oraz pożyczek udzielonych i otrzymanych wraz z 
wyłączeniem odsetek przychodowych i kosztowych naliczonych od ww. pożyczek; 

b. wyłączenie kapitału podstawowego oraz inwestycji długoterminowych, w tym również wyłączenie dopłat do kapitału 
własnego spółek celowych; 

c. wyłączenie wzajemnych przychodów ze sprzedaży z odpowiednimi kosztami operacyjnymi; 
d. eliminacja niezrealizowanych zysków (marży) powstałych na transakcjach sprzedaży usług projektowych oraz 

budowlanych pomiędzy spółkami z Grupy tj. eliminacja przychodów ze sprzedaży usług oraz kosztów wytworzenia 
usługi w korespondencji z wartością środków trwałych lub środków trwałych w budowie, w tym również korekta 
amortyzacji środków trwałych.   
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Polityka rachunkowości w zakresie wyceny skutków transakcji opisanych w pkt. 1.1 wprowadzenia 
do skonsolidowanych informacji finansowych pro forma 

Grupa stosuje następujące zasady rachunkowości w zakresie wyceny transakcji opisanych w pkt. 1.1 wprowadzenia w 
odniesieniu do transakcji 2 i 3 tj. odpowiednio wniesienia udziałów VPL Projects Sp. z o.o. do Vortex Energy Polska Sp. z 
o.o. oraz wniesienia udziałów Vortex Energy Polska Sp. z o.o. do Vortex Energy S.A.: 

a. na poziomie jednostkowych danych finansowych ww. podmiotów, wnoszone udziały podlegają wycenie 
sporządzanej przez niezależnego eksperta w dziedzinie wycen 

b. dla potrzeb ustalenia wartości udziałów VPL Projects Sp. z o.o. wniesionych do Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 
skorzystano z metody skorygowanych aktywów netto, w wyniku której wartość godziwa (rynkowa) ww. udziałów 
została ustalona w kwocie 3.084 tys. złotych  

c. dla potrzeb ustalenia wartości udziałów Vortex Energy Polska Sp. z o.o. wniesionych do Vortex Energy S.A. 
skorzystano z metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w wyniku której wartość godziwa (rynkowa) 
ww. udziałów została ustalona w kwocie 219.000 tys. złotych. Wycena została oparta prognozowane przepływy 
pieniężne w latach 2021-2025 oraz prognozowaną wartość rezydualną składającą się z wartości działalności 
związanej z zarządzaniem technicznym elektrowniami. Średnioważony koszt kapitału własnego (WACC) tj. stopa 
dyskontowa przyjęta w wycenie, wyniósł 8,1%. 

d. na poziomie skonsolidowanych informacji finansowych pro forma wartość udziałów z pkt b) oraz c) podlega 
wyłączeniu w korespondencji z kapitałem podstawowym oraz zapasowym (w takiej relacji jaka wynika z uchwał 
wspólników oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym). W efekcie końcowym wartość udziałów (inwestycji) 
w skonsolidowanych informacjach finansowych pro forma, związana z ww. transakcjami, wynosi 0 złotych 

 

2.1 Szacunki i osądy 

Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa pro forma została sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz 
innych czynników, w tym przewidywań odnośnie przyszłych zdarzeń. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają 
bieżącej weryfikacji.  

Grupa dokonuje szacunków w zakresie: 

a. wyceny umów leasingu finansowego zgodnie z MSSF 16; 
b. wyceny kontraktów budowlanych na dzień bilansowy; 
c. odpisy aktualizujące wartość należności handlowych; 
d. tworzenia rezerw na koszty likwidacji farm wiatrowych/fotowoltaicznych; 
e. wyceny kredytów i pożyczek metodą skorygowanej ceny nabycia; 
f. okresów użyteczności ekonomicznej składników rzeczowych aktywów trwałych 
g. rezerw na świadczenia pracownicze oraz rezerw na potencjalne przyszłe straty 

Osądy i szacunki oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących oraz przyszłych, przewidywanych zdarzeń 
i działań. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się jednak od wyników przewidywanych.  

2.2 Przyjęte metody konsolidacji 

Skonsolidowana informacja finansowa pro forma sporządzona za 2020 rok zawiera dane wszystkich spółek wchodzących 
w skład Grupy, a żadna ze spółek nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie 
sprawozdania finansowe. 
 
Przyjęte metody konsolidacji dla poszczególnych spółek z Grupy prezentuje poniższa tabela: 
 
 



Grupa Vortex Energy S.A. 
Skonsolidowane informacje finansowe pro forma za rok 2020  

sporządzone zgodnie z MSSF 
(dane w złotych)  

 

www.vortex-energy.pl | str. 27 

 

 
Spółka Metoda konsolidacji Data sprzedaży 

Vortex Energy S.A. pełna ------ 
Vortex Energy Polska Sp. z o.o. pełna ------ 
VPL Projects Sp. z o.o. pełna ------ 
EF Pałubice Sp. z o.o. pełna ------ 
VPL Komplementariusz Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Ostrowice Sp. z o.o. pełna ------ 
VPL Komplementariusz Sp. z o. EW Rościszewo Sp. k. pełna ------ 
VPL Komplementariusz Sp. z o.o. Cleanenergy 6 Sp. k. pełna ------ 
ES Dębica Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Jarszewo Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Śniatowo Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 04.2021 
EW Gozdowo Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Polanów Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Świdnica Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 04.2021 
ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 04.2021 
ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 04.2021 
ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Sunfield 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Sunfield 2 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Sunfield 3 Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 04.2021 
ES Sunfield 4 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 2 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 3 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 6 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 7 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 8 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 9 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 10 Sp. z o.o. pełna ------ 
Vortex Energy Solar Sp. Z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 12 Sp. z o.o. pełna ------ 
Vortex Energy Windpark sp. z o.o. pełna ------ 
Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
Park Wiatrowy Pałczyn 2 Sp. z o.o. pełna ------ 
Park Wiatrowy Genowefa Sp. z o.o. pełna ------ 
KWE Sp. z o.o. pełna po dniu bilansowym 07.2021 
EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji pełna po dniu bilansowym 05.2021 
Horyzonty M.K Sp. z o.o. nie podlegająca konsolidacji ------ 
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2.3 Połączenie spółek 

W latach obrotowych, za które sporządzono skonsolidowaną informację finansową pro forma żadna ze spółek z Grupy nie 
połączyła się z inną jednostką gospodarczą, nie nabyła również zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 
 

3.        Informacje dotyczące segmentów działalności 

Grupa prowadzi działalność na rynku energetyki odnawialnej. Tym samym kluczowe rodzaje / segmenty działalności 
dotyczą usług związanych z tym rynkiem.  

Grupa definiuje segment operacyjny jako rodzaj działalności spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a. udział przychodów segmentu w łącznych przychodach Grupy wynosi co najmniej 10% 
b. przychody realizowane z działalności objętej danym segmentem charakteryzują się powtarzalnością 
c. Grupa posiada wewnętrzne komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację działalności operacyjnej danego 

segmentu 

Zgodnie z powyższym Grupa zdefiniowała 3 segmenty operacyjne: 

a. Sprzedaż projektów inwestycyjnych, budowa i zarządzanie elektrowniami - działalność polegająca na 
wytworzeniu projektu inwestycyjnego w zakresie elektrowni wiatrowej lub fotowoltaicznej w fazie tzw. ready to 
build. Segment ten odpowiedzialny jest za część projektową, techniczną oraz formalną (zabezpieczenie gruntów 
oraz uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej) związaną z przygotowaniem projektu 
inwestycyjnego pod realizację. Projekt inwestycyjny docelowo sprzedawany jest inwestorowi zewnętrznemu. W 
2020 roku segment obejmował również sprzedaż spółek celowych (SPV) należących do Grupy posiadających 
gotowe instalacje do wytwarzania energii elektrycznej. Segment odpowiedzialny jest również za organizację 
procesu budowlanego elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych na rzecz inwestorów zewnętrznych oraz za 
obsługę techniczną oraz operacyjną elektrowni wiatrowych oraz fotowoltaicznych. 

b. Sprzedaż energii elektrycznej - generowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez 
instalacje posiadane przez poszczególne spółki celowe wchodzące w skład Grupy (elektrownie wiatrowe oraz 
fotowoltaiczne); 

c. Pozostała działalność - segment obejmuje przychody o charakterze jednorazowym z innych usług świadczonych 
przez Grupę na rynku energii odnawialnej, działalność w zakresie udzielania finansowania podmiotom 
niepowiązanym w postaci pożyczek a także świadczenie usług administracyjnych (prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, najem pomieszczeń) na rzecz podmiotów niepowiązanych. 

W roku 2020 żaden z opisanych powyższej segmentów operacyjnych nie spełniał wszystkich kryteriów zdefiniowanych 
przez Grupę dla potrzeb wydzielenia danego segmentu. Niemniej kluczowym kryterium, w ocenie Grupy, dla potrzeb 
zidentyfikowania segmentów operacyjnych jest struktura organizacyjna Grupy zaprojektowana w taki sposób aby osiągać 
korzyści ekonomiczne głównie z czterech źródeł działalności (segmentów). W przypadku spółek, które w trakcie roku 2020 
roku wytworzyły energię elektryczną, a w 2021 roku zostały sprzedane, ich wyniki zostały zaprezentowane w segmencie 
„Sprzedaż energii elektrycznej” natomiast aktywa i zobowiązania zostały wykazane w segmencie „Sprzedaż projektów 
inwestycyjnych, budowa i zarządzanie elektrowniami”. 
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W poniższej tabeli zaprezentowano dane finansowe poszczególnych segmentów operacyjnych: 

Za okres 12 miesięcy 
zakończony  
31 grudnia 2020 roku 

Sprzedaż projektów 
inwestycyjnych, budowa i 

zarządzanie elektrowniami 

Sprzedaż energii 
elektrycznej 

Pozostałe Razem 

     

Przychody ogółem segmentu 23 487 864,14 4 688 886,78 2 262 514,58 30 439 265,50 

Koszty ogółem segmentu 14 104 610,80 3 303 666,02 6 749 927,90 24 158 204,72 

w tym amortyzacja - 1 323 760,93 726 251,85 2 050 012,78 

Wynik netto segmentu 3 383 253,34 1 385 220,76 -4 487 413,32 6 281 060,78 
     
Aktywa segmentu 32 653 706,64 22 194 046,89 31 937 138,75 86 784 892,28 

Zobowiązania segmentu 19 875 271,13 34 567 798,13 25 050 743,05 79 493 812,31 
*Przychody ogółem segmentu sprzedaż projektów inwestycyjnych, budowa i zarządzanie elektrowniami uwzględniają zysk  (stratę) na sprzedaży 
jednostek podporządkowanych, który jest prezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowym i innych dochodach całkowitych poniżej 
pozycji przychodów ze sprzedaży. 

 

Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej 

4. Wartości niematerialne i prawne  
 

31 grudnia 2020 roku 
Koszty zakończonych 

prac rozwojowych Wartość firmy 
Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

Wartość początkowa - - 1 051 236,12 - 1 051 236,12 
Zwiększenia - - 24 000,00 - 24 000,00 
Zmniejszenia - - - - - 
Transfery - - - - - 
Saldo zamknięcia - - 1 075 236,12 - 1 075 236,12 
Umorzenie - - 992 508,28 - 992 508,28 
Zwiększenia - - 46 666,52 - 46 666,52 
Zmniejszenia: - - - - - 
Transfery - - - - - 
Saldo zamknięcia - - 1 039 174,80 - 1 039 174,80 
Odpisy aktualizujące  - - - - - 
Saldo zamknięcia - - - - - 
Wartość netto - - 36 061,32 - 36 061,32 

 

Wszystkie wartości niematerialne i prawne w 2020 roku stanowią własność Grupy. Główne wartości niematerialne  
i prawne stanowiły piąty etap wdrożenia systemu BTC służącego do zarządzania farmami wiatrowymi/fotowoltaicznymi. 
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5. Rzeczowe aktywa trwałe  

31.12.2020 r. Grunty 

Budynki, lokale  
i obiekty  

inż. lądowej  
i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

 
Zaliczki  

na środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość 
początkowa 

2 424 740,79 6 860 559,85 9 742 361,84 1 393 440,04 109 832,78 15 101 560,76 - 35 632 496,05 

Zwiększenia - - 36 738,55 37 910,00 - 8 445 664,68 - 8 520 313,23 

Zmniejszenia - - - -189 398,65 - - - -189 398,65 

Transfery - 5 437 459,12 9 002 626,28 - - -14 440 085,40 - - 

Reklasyfikacja  
na aktywa 
przeznaczone 
do sprzedaży 

-
1 201 133,71 -5 475 932,00 -9 064 867,27 - - - 1 729 387,53 - -17 471 320,51 

Saldo 
zamknięcia 

1 223 607,07 6 822 086,97 9 716 859,39 1 241 951,39 109 832,78 7 377 752,51 - 26 492 090,12 

Umorzenie 79 761,40 1 012 898,31 723 606,63 917 294,86 84 101,29 - - 2 817 662,48 

Zwiększenia 110 422,85 720 492,52 543 885,83 231 420,75 10 469,07 - - 1 616 691,01 

Zmniejszenia: - - - -154 078,99 - - - -154 078,99 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja 
na aktywa 
przeznaczone 
do sprzedaży 

- -109 096,51 -182 298,83 - - - - -291 395,34 

Saldo 
zamknięcia 190 184,24 1 624 294,32 1 085 193,62 994 636,62 94 570,36 - - 3 988 879,17 

Wartość netto 1 033 422,83 5 197 792,65 8 631 665,77 247 314,77 15 262,42 7 377 752,51 - 22 503 210,95 

 

Rzeczowe aktywa trwałe zaprezentowane w powyższej tabeli obejmują zarówno środki trwałe własne jak i pozycje użytkowane 
przez Grupę na postawie umów najmu i dzierżawy, które spełniają definicję leasingu finansowego zgodnie  
z MSSF 16. W pozycji gruntów oraz budynków i budowli Grupa zaprezentowała wartość wynajmowanych gruntów 
wykorzystywanych na potrzebę realizacji projektów inwestycyjnych (elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych) oraz biura,  
w którym mieści się siedziba Grupy użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego. Budynki i budowle oraz 
urządzenia techniczne i maszyny obejmują w istotnej większości zakończone projekty inwestycyjne (elektrownie wiatrowe  
i fotowoltaiczne) użytkowane przez Grupę na własne potrzeby (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej) do momentu zawarcia 
umowy sprzedaży spółki posiadającej te aktywa z inwestorem zewnętrznym. W przypadku wystąpienia istotnego 
prawdopodobieństwa sprzedaży spółki lub istniejącej instalacji w ciągu roku od daty bilansowej Grupa dokonuje reklasyfikacji 
aktywów do pozycji Aktywów przeznaczonych do sprzedaży co ma odzwierciedlenie w ww. tabeli w osobnych pozycjach 
sprawozdawczych.  

W ramach środków trwałych w budowie Grupa prezentuje nakłady poniesione na projekty inwestycyjne w tracie realizacji 
lub na etapie projektowym, dla których zapadła decyzja o realizacji w przyszłości.   

Na podstawie przeprowadzonych analiz Zarząd Grupy nie zidentyfikował istotnych przesłanek wskazujących na trwałą 
utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości istotnych składników majątku trwałego – 
działających instalacji fotowoltaicznych. Żaden z testów nie wykazał konieczności dokonania odpisu z tytułu utraty wartości 
składnika aktywów. Wyniki poszczególnych testów prezentuje poniższa tabela: 
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Projekt (moc do 1MW) NPV Wartość księgowa netto (NBV) Różnica NPV-NBV 

Piątek             3 311 925,31                                1 977 292,81     1 334 632,50     

Kraśnik Koszaliński             5 089 230,10                                3 908 063,04                 1 181 167,06     

Zacisze I             3 921 153,58                                2 801 805,53                 1 119 348,05     

Zacisze II             3 109 520,40                                2 442 328,65                    667 191,75     

Dębica             4 431 383,52                                3 159 721,49                 1 271 662,03     

Komorów I*             3 833 192,70                                3 307 526,71                    525 665,99     

Komorów II*             3 923 683,88                                3 102 264,00                    821 419,88     

Pinczyn II*             3 639 697,18                                3 181 205,00                    458 492,18     

Kamień Pomorski I*             3 844 453,67                                3 100 441,00                    744 012,67     

Kamień Pomorski II*             3 815 286,97                                3 128 403,00                    686 883,97     

            38 919 527,32                              30 109 051,24                 8 810 476,09     

*wartość księgowa projektów oznaczona * prezentowana w pozycji Aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Pozostałe projekty 
prezentowane jako Rzeczowe aktywa trwałe 

Wartość bieżąca netto (NPV) została oszacowania jako bieżąca wartość zrealizowanych i spodziewanych strumieni 
pieniężanach związanych z funkcjonowaniem projektu. Stopa dyskontowa została przyjęta na poziomie 5%. Horyzont 
prognozy jest zgodny z bilansową stawką amortyzacji instalacji i został ustalony na 25 lat. 

Spodziewane wpływy zostały oszacowane jako iloczyn planowanej produkcji energii elektrycznej i ceny aukcyjnej 
(waloryzowanej rok rocznie). Po okresie wsparcia aukcyjnego (tj. upływie 15 lat) wpływy zostały oszacowane jako iloczyn 
wielkości produkcji energii elektrycznej i prognozowanej ceny energii elektrycznej. 

Spodziewane wydatki zostały oszacowane na poziomie zabudżetowanych dla danego projektu kosztów operacyjnych z 
uwzględnieniem planowanej inflacji. 

W przypadku projektów z uzyskaną dotacją – uwzględniono wpływ dotacji w NPV. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości istotnych  z punktu zaawansowania rozwoju 
projektu – środków trwałych w budowie. Żaden z testów nie wykazał konieczności dokonania odpisu z tytułu utraty 
wartości składnika aktywów.  Wyniki poszczególnych testów prezentuje poniższa tabela: 

Kategoria NPV Planowana wartość księgowa Różnica NPV-NBV 

PV (moc ok 51MW) 122 681 327,02    106 788 656,94    15 892 670,08    

WIND (moc ok 70MW) 515 446 801,58                            352 500 300,00            162 946 501,58    

          638 128 128,60    459 288 956,94    178 839 171,67    

 

Wartość bieżąca netto (NPV) w teście dotyczącym środków trwałych w budowie została oszacowania jako bieżąca wartość 
zrealizowanych i spodziewanych strumieni pieniężanach związanych z funkcjonowaniem projektu. Stopa dyskontowa 
została przyjęta na poziomie 5%. Horyzont prognozy jest zgodny z bilansową stawką amortyzacji instalacji i został ustalony 
na 25 lat. 

Test został przeprowadzony dla projektów o najwyższym stopniu zaawansowania w podziale na projekty wiatrowe i 
fotowoltaiczne (PV). 

W odniesieniu do projektów  z zabezpieczonym wsparciem aukcyjnym spodziewane wpływy zostały oszacowane jako 
iloczyn planowanej produkcji energii elektrycznej i średniej (oczekiwanej) ceny aukcyjnej (waloryzowanej rok rocznie). Po 
okresie wsparcia aukcyjnego (tj. upływie 15 lat) wpływy zostały oszacowane jako iloczyn wielkości produkcji energii 
elektrycznej i prognozowanej ceny energii elektrycznej. W odniesieniu do pozostałych projektów spodziewane wpływy 
zostały oszacowane jako iloczyn planowanego wolumenu energii elektrycznej i prognozowanych cen energii elektrycznej. 

Spodziewane wydatki zostały oszacowane na poziomie szacunku średnich kosztów operacyjnych farm 
wiatrowych/fotowoltaicznych z uwzględnieniem planowanej inflacji. 
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Aktualna wartość nadkładów Grupy na Środki trwałe w budowie wynosi 9,107 mln złotych. Docelowa wartość środków 
trwałych została oszacowana na łącznym poziomie 459,289 mln PLN i została przyjęta jako właściwa do porównania w 
teście na utratę wartości  projektów będących w fazie rozwoju. 

 

Poniżej zaprezentowano tabelę ruchów dla środków trwałych ujętych w ramach umów leasingu finansowego. 

31.12.2020 roku 
Grunty 

 

Budynki, 
lokale 

i obiekty 
 inż. lądowej 

i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

 
Zaliczki  

na środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość 
początkowa 

2 368 548,79 1 623 818,12 - - - - - 3 992 366,91 

Zwiększenia - - - - - - - - 

Zmniejszenia - - - - - - - - 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja  
na aktywa 
przeznaczone  
do sprzedaży 

-1 144 941,71 - - - - - - -1 144 941,71 

Saldo zamknięcia 1 223 607,07 1 623 818,12 - - - - - 2 847 425,19 

Umorzenie 79 761,40 811 909,06 - - - - - 891 670,46 

Zwiększenia 110 422,85 405 954,53 - - - - - 516 377,38 

Zmniejszenia: - - - - - - - - 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja  
na aktywa  
przeznaczone  
do sprzedaży 

- - - - - - - - 

Saldo zamknięcia 190 184,24 1 217 863,59 - - - - - 1 408 047,83 

Wartość netto 1 033 422,83 405 954,53 - - - - - 1 439 377,36 
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Poniżej zaprezentowano tabelę dotyczącą środków trwałych będących własnością Grupy. 

31.12.2020 roku 
Grunty 

 

Budynki, lokale  
i obiekty  

inż. lądowej  
i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

 
Zaliczki  

na środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość początkowa 56 192,00 5 236 741,73 9 742 361,84 1 393 440,04 109 832,78 15 101 560,76 - 31 640 129,14 

Zwiększenia - - 36 738,55 37 910,00 - 8 445 664,68 - 8 520 313,23 

Zmniejszenia - - - -189 398,65 - - - -189 398,65 

Transfery - 5 437 459,12 9 002 626,28 - - -14 440 085,40 - - 

Reklasyfikacja  
na aktywa 
przeznaczone  
do sprzedaży 

-56 192,00 -5 475 932,00 -9 064 867,27 - - - 1 729 387,53 - - 16 326 378,80 

Saldo zamknięcia - 5 198 268,85 9 716 859,39 1 241 951,39 109 832,78 7 377 752,51 - 23 644 664,92 

Umorzenie - 200 989,25 723 606,63 917 294,86 84 101,29 - - 1 925 992,03 

Zwiększenia - 314 537,99 543 885,83 231 420,75 10 469,07 - - 1 100 313,63 

Zmniejszenia: - - - -154 078,99 - - - -154 078,99 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja na 
aktywa przeznaczone 
do sprzedaży 

- -109 096,51 -182 298,83 - - - - -291 395,34 

Saldo zamknięcia - 406 430,12 1 085 193,62 994 636,62 94 570,36 - - 2 580 831,33 

Wartość netto - 4 791 838,12 8 631 665,77 247 314,77 15 262,42 7 377 752,51 - 21 063 833,59 
 

 

6. Pozostałe aktywa 
 

 

 

 

 

 

 

 

W 2020 roku Grupa wpłaciła kaucję za udział w aukcji OZE organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki dla 29 projektów 
w łącznej wysokości 2.061.840,00 złotych.  

Należności długoterminowe w 2020 roku stanową należności w walucie polskich złotych. Należności te nie zostały objęte 
odpisem aktualizującym. 
 

 

 

 

 

 

 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Długoterminowe aktywa finansowe - udziały 2 145,24 

Należności z tytułu sprzedaży udziałów 9 563,53 

Zapłacone kaucje 2 072 504,35 

Razem pozostałe aktywa 2 084 213,12 
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7. Udzielone pożyczki długoterminowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała udzielone pożyczki wyłącznie podmiotom powiązanym, z reguły 
oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. 

Znaczące umowy udzielonych pożyczek w Grupie są następujące: 

a. Umowy zawarte w latach 2016-2017 z WindClub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp. k. na łączną wartość  nominalną 
w wysokości 1 343 288,70 euro oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek 
na dzień 31 grudnia.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

b. Umowy zawarte w latach 2016-2017 z WindClub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp. k. na łączną wartość nominalną w 
wysokości 8 335 900,00 złotych oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek 
na dzień 31 grudnia.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

c. Umowy zawarte w latach 2014-2017 z BioVege Sp. z o.o. (dawniej EW Greenfield 4 Sp. z o.o.) na łączną wartość 
nominalną w wysokości 2 046 511,53 złotych oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją 
niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 
roku. 

d. Umowy zawarte w 2017 roku z BioVege Sp. z o.o. (dawniej EW Greenfield 4 Sp. z o.o.) na łączną wartość nominalną 
w wysokości 48 000,00 euro oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na 
dzień 31 grudnia,  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

 
Niniejsza nota dotyczy ruchów dla pozycji bilansowych „Udzielone pożyczki długoterminowe’ a także „Inwestycje  
w jednostkach stowarzyszonych i zależnych” w części dotyczących pożyczek udzielonych. 
 

Na podstawie przeprowadzonych analiz Zarząd Grupy nie zidentyfikował istotnych przesłanek wskazujących na trwałą 
utratę wartości pożyczek tj. nie stwierdzono ryzyka braku odzyskiwalności środków pieniężnych przekazanych w ramach 
pożyczek. Analiza z jednej strony opiera się o dane historyczne tj. porównanie historycznych strat w należnościach z tytułu 
pożyczek w stosunku do łącznej wartości udzielonych pożyczek a z drugiej o transakcje występujące po dacie bilansowej 
tj. spłaty należnych Grupie kwot. Na podstawie tych analiz Zarząd Grupy nie zidentyfikował istotnych historycznych strat. 
Ponadto po dacie bilansowej tj. po dniu 31 grudnia 2020 roku Grupa uzyskała płatności z tytułu pożyczek wskazanych w 
ww. tabeli na kwotę 17 milionów złotych tym samym uzyskując środki pieniężne dotyczące istotnej większość kwot 
należnych na dzień bilansowy. 

 
W listopadzie 2020 roku Grupa sprzedała spółkę Future Energy Sp. z o.o., w której była 50% udziałowcem. W ramach 
transakcji sprzedaży udziałów wszystkie wierzytelności pożyczkowe względem Grupy zostały spłacone przelewem 
wierzytelności przez nowego udziałowca. Grupa uzyskała również częściowy zwrot dopłat w wysokości 5 625 000 zł (nie 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia 30 627 157,64 
Zwiększenia, w tym: 6 718 228,92 
Nabycie / Udzielenie 4 792 209,78 
Naliczenie / kapitalizacja odsetek 2 763,10 
Wycena walutowa 948 583,79 
Aktualizacja wartości  955 913,65 
Transfery 18 758,60 
Zmniejszenia, w tym: 19 955 741,52 
Sprzedaż / Spłata  19 991 150,26 
Wycena walutowa -35 408,74 
Aktualizacja wartości - 
Transfery na krótkoterminowe - 
Inne - 
Saldo zamknięcia 17 389 645,04 
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uwzględniony w niniejszej nocie).  Szczegółowe informacje dotyczące wyniku na sprzedaży Future Energy Sp. z o.o. została 
zaprezentowana w nocie 29. 
 
 

8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Bilans otwarcia 2 775 825,23 
Utworzenie  2 395 164,38 
Rozwiązanie 2 775 825,23 
Bilans zamknięcia 2 395 164,38 
Zmiana stanu podatku odroczonego, w tym: -380 660,85 
- odniesiona na wynik finansowy -380 660,85 
- odniesiona na kapitał własny - 
- odniesiona na wartość firmy - 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały skalkulowane wyłącznie na podstawie różnic przejściowych 
pomiędzy wartością podatkową a bilansową poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. Grupa, kierując się zasadą 
ostrożności, nie tworzy podatku odroczonego od strat podatkowych. Łączna wartość strat podatkowych wg stanu na dzień 
31 grudnia 2020 roku wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy wynosiła 6 289 478,87 złotych 

Zestawienie pozycji szczegółowych podatku odroczonego: 

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego – szczegóły 

31 grudnia 2020 roku 

Rezerwy na zobowiązania 28 823,63 
Dotacje rozliczane w czasie 1 023 524,40 
Różnica pomiędzy wartością podatkową  
a księgową środków trwałych 

945 964,35 

Odpis aktualizujący wartość udziałów i dopłat w 
jednostce konsolidowanej metodą praw własności 

- 

Odpisy aktualizujące wartość należności 
handlowych 65 591,00 

Wycena kontraktu budowlanego - 
Naliczone odsetki i różnice kursowe od pożyczek 119 109,00 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego - 
Wycena walutowa 171 022,00 
Inne 41 130,00 
Razem 2 395 164,38 

 

9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Koszty rozwoju projektów wiatrowych / solarnych 150 000,00 

Pozostałe (suma pozycji nieistotnych) 40 106,59 

Razem długoterminowe 190 106,59 

 

Grupa posiada nierozliczoną zaliczkę długoterminową w wysokości 150 000 zł na poczet rozwoju projektu wiatrowego  
o łącznej mocy 14,8MW. 
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10. Zapasy  

 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Materiały 11 949,25 

Półprodukty i produkty w toku - 

Produkty - 

Towary (świadectwa pochodzenia) 1 072,65 

Zaliczki na dostawy 2 860 933,80 
Zapasy ogółem, w tym: 2 873 955,70 
odpisy aktualizujące wartość zapasów, razem - 

 

Zapłacone zaliczki na dostawy dla podwykonawców dotyczą aktualnie realizowanej budowy parku wiatrowego o mocy 
24,5 MW. 

 

 

11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Należności z tytułu dostaw i usług  7 393 932,40 

Należności z tytułu VAT  13 347,85 

Inne należności 12 253,17 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy 75 000,00 

Razem należności krótkoterminowe 7 494 533,42 
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Wiekowanie należności: 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Należności z tytułu dostaw i usług ( brutto)  
- od dnia bilansowego o okresie spłaty: 

7 393 932,40 

a. do 1 miesiąca 
4 932 768,68 

b. powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 
2 461 163,72 

c. powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  
- 

d. powyżej 6 miesięcy do 1 roku 
- 

e. powyżej 1 roku 
- 

f. należności przeterminowane 
- 

g. odpisy aktualizujące wartość należności  
z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 
Należności z tytułu dostaw i usług, razem 
(netto), w tym: 

374 878,92 

Nieprzeterminowane - 
 do 1 miesiąca 

- 

 powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 
- 

 powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 
- 

 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 
600,00 

 powyżej 1 roku 
374 280,92 

 

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane, a ich standardowe terminy płatności mieszczą się w przedziale 
14-30 dni. 

Na dzień  31.12.2020 roku wykonano analizę odzyskiwalności należności handlowych polegającą na analizie historycznej 
odzyskiwalności należności oraz strat w należnościach (poprzez porównanie kwot nieodzyskanych do ogólnej wartości 
kwot należnych) oraz analizie spłat należności po dacie bilansowej do dnia sporządzenia niniejszych skonsolidowanych 
informacji finansowych pro forma. Jednocześnie dokonano indywidualnej oceny poszczególnych sald należności w 
zależności od sytuacji kontrahenta.  W wyniku ww. analizy nie stwierdzono istotnych kwot nieodzyskanych jak również nie 
zaobserwowano ogólnych tendencji czy zależności pomiędzy kwotami należnymi a nieodzyskanymi. Tym samym 
kierownictwo Grupy nie stwierdziło podstaw do tworzenia odpisów aktualizujących wartość innych niż opartych na 
indywidualnej analizie kontrahentów pod kątem ich sytuacji finansowej oraz prawdopodobieństwa odzyskania kwot 
należnych.  
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12. Odpisy na należności  z tytułu dostaw i usług  

 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Bilans otwarcia 386 517,70 

Utworzenie  3 355,35 

Wykorzystanie  5 010,23 

Rozwiązanie 6 273,00 

Bilans zamknięcia 378 589,82 

 

 

Struktura walutowa 

Waluta  31 grudnia 2020 roku 

PLN   31 738,42 

EUR   81 500,00 

EUR po przeliczeniu na PLN  346 851,40 

Razem PLN 378 589,82 

 

Grupa na bieżąco dokonuje weryfikacji nieściągalnych należności z tytułu dostaw i usług  i dokonuje odpisów 
aktualizujących. 
 

 

13. Udzielone pożyczki krótkoterminowe 

Zmiany w wartościach udzielonych pożyczek prezentuje poniższa tabela:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2020 Grupa posiadała krótkoterminowe pożyczki udzielone podmiotom powiązanym w latach 2019-2020, 
oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia.  

Udzielone pożyczki 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia 811 515,08 
Zwiększenia, w tym: 10 980,49 
Nabycie / Udzielenie - 
Naliczenie / kapitalizacja odsetek 10 980,49 
Wycena walutowa - 
Aktualizacja wartości  - 
Transfery - 
Zmniejszenia, w tym: 822 495,57 
Sprzedaż / Spłata  822 495,57 
Wycena walutowa - 
Aktualizacja wartości - 
Transfery  - 
Inne - 
Saldo zamknięcia - 
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14.  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach  13 467 986,22 
 - w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku 
VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 

1 154 201,16 

Razem: 13 467 986,22 

 

Struktura walutowa: 

Waluta 31 grudnia 2020 roku 

PLN 2 162 229,65 

EUR 2 449 890,91 

EUR po przeliczeniu na PLN 11 305 756,57 

Razem PLN 13 467 986,22 

 

15. Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 

W dniu 13 kwietnia 2021 roku VPL Projects Sp. z o.o zawarło umowę z Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Zamknięty dotyczącą 
sprzedaży 100% udziałów 5 spółek będących właścicielami parków fotowoltaicznych: ES Jutrzenka 3, ES Jutrzenka 10, ES 
Jutrzenka 11, ES Śniatowo i ES Sunfield 3 Sp. z o.o. 

W dniu 17 maja 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy VPL Projects Sp. z o.o. a VH Invest AG z siedzibą w Kassel 
dotycząca  sprzedaży 100 % udziałów w EW Zadzim Szadek Sp. z o.o. w likwidacji.   

W dniu 25 czerwca 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy VPL Projects Sp. z o.o. a Goalscreen Holdings Limited z 
siedzibą w Larnaca (Cypr) oraz Onde S.A. z siedzibą w Toruniu dotycząca  sprzedaży 100 % udziałów w KWE Sp. z o.o. w 
likwidacji. Spełnienie wszystkich warunków związanych z przejęciem własności udziałów nastąpiło w dniu 2 lipca 2021 
roku. 

W związku z powyższym na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa zaklasyfikowała te spółki jako przeznaczone do sprzedaży. 
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Dane finansowe dotyczące  składników aktywów i pasywów spółek przeznaczonych do sprzedaży przedstawia poniższa 
tabela: 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 31 grudnia 2020 roku 

Rzeczowe aktywa trwałe 17 179 925,18 

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 104 373,28 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 686 244,68 

Razem  17 970 543,14 

 

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 31 grudnia 2020 roku 

Rezerwy 933 618,66 

Kredyty i pożyczki 1 423 984,96 

Zobowiązanie z tytułu leasingu 1 147 075,18 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 295 877,66 

Pozostałe zobowiązania 3 498,57 

Razem  3 804 055,03 

 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły w zakresie zysku na sprzedaży ww. podmiotów w 2021 roku: 

Sprzedaż spółek Przychody ze sprzedaży 
Wartość księgowa 

sprzedanych udziałów / 
sprzedanej jednostki 

Wynik na sprzedaży 

KWE Sp. z o.o. 17 450 811,65 -802 907,00 18 253 718,65 

EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji 1 000,00 53 905,47 -52 905,47 

ES Śniatowo Sp. z o.o. 1,00 -557 323,25 557 324,25 

ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. 1,00 -581 355,25 581 356,25 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. 1,00 -622 669,59 622 670,59 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. 1,00 -665 445,05 665 446,05 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o. 1,00 -603 691,31 603 692,31 

Razem 17 451 816,65 -3 779 485,98 21 231 302,63 

 

Cena nabycia udziałów wskazana w powyższej tabeli została opłacona jednorazowo po zawarciu umowy sprzedaży. 
Ujemne kwoty wartości księgowej wskazanej w powyższej tabeli oznaczają nadwyżkę zobowiązań nad aktywami na dzień 
sprzedaży podmiotu.   

Umowy sprzedaży udziałów KWE Sp. z o.o. przewiduje  również zapłatę ceny uzupełniającej w wysokości 2 736 000 EUR  
w przypadku spełnienia warunku dostarczenia przez VPL Projects Sp.  z o.o. zestawienia danych dotyczących  farmy 
wiatrowej zlokalizowanej w miejscowości Nieświastów i obręb Stefanowo, nie później niż do 27 września 2021 roku. 
Warunek ten został spełniony, termin zapłaty dodatkowe wynagrodzenia upływa w dniu 20 października dla kwoty 547 200 
EUR oraz  31 października 2021 r. dla pozostałej kwoty 2 188 800 EUR. 
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16. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Wycena kontraktów budowlanych - 

Wycena przychodów z zarządzania farmami 
wiatrowymi 

218 683,48 

Inne (suma pozycji nieistotnych) 160 788,92 

Razem krótkoterminowe 379 472,40 

 

17. Kapitał podstawowy  

Kapitał podstawowy Vortex Energy SA wynosi  7 500 000,00 złotych i jest podzielony sto tysięcy akcji na okaziciela serii 
A o numerach od jeden do sto tysięcy  i  7 400 000 akcji na okaziciela serii B o numerach od jeden do siedem milionów 
czterysta tysięcy, każda akcja o wartości nominalnej 1,00 złoty, w całości objętych przez VH Invest AG.  Na dzień 31 
grudnia 2020 roku zarejestrowany kapitał podstawowy Vortex Energy S.A. wynosił 100 000,00 złotych, w tym kapitał 
podstawowy opłacony w kwocie 25 000 złotych. Wartość kapitału podstawowego w kwocie 7 500 000,00 złotych została 
przyjęta do skonsolidowanej informacji finansowej pro forma w związku z kryteriami kompilacji tego sprawozdania 
określonymi w pkt. 1 wprowadzenia.  

18. Kapitał zapasowy, pozostałe kapitały rezerwowe 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Kapitał zapasowy, w tym: 18 066 075,40 

z zysku  1 315 934,03 

wkład pieniężny agio 16 750 141,37 

Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym: 290 040,00 

z dopłat  290 040,00 
 

19. Rezerwa na podatek odroczony  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - ruch 31 grudnia 2020 roku 

Bilans otwarcia 162 386,00 
Utworzenie  301 007,00 
Rozwiązanie 162 386,00 
Bilans zamknięcia 301 007,00 
Zmiana stanu podatku odroczonego, w tym: 138 621,00 
- odniesiona na wynik finansowy 138 621,00 
- odniesiona na kapitał własny - 
- odniesiona na wartość firmy - 

 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego została skalkulowana wyłącznie na podstawie różnic przejściowych 
pomiędzy wartością podatkową a bilansową poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. 
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Zestawienie pozycji szczegółowych podatku odroczonego: 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - szczegóły 

31 grudnia 2020 roku 

Wycena kontraktu budowlanego 147 665,00 
Naliczone odsetki i różnice kursowe od pożyczek 84 991,00 
Wycena walutowa 68 351,00 
Razem 301 007,00 

 

20. Rezerwy  

Rezerwy - analityka 31 grudnia 2020 roku 

Rezerwy na koszty likwidacji farm 
 

874 030,51 

Rezerwy na koszty sądowe 7 000,00 
Razem rezerwy 881 030,51 

 

Grupa tworzy rezerwy na przyszłe koszty likwidacji farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Rezerwa odzwierciedla 
szacunek przyszłych kosztów jakie Grupa będzie zobowiązana do poniesienia w związku z zakończeniem cyklu życia 
działania instalacji wiatrowej lub fotowoltaicznej (przewidywany okres użyteczności ekonomicznej wynosi 25 lat) a w 
konsekwencji z demontażem instalacji oraz doprowadzeniem gruntu do stanu pierwotnego. Kwota tworzonej rezerwy 
ujmowana jest w wartości środka trwałego, którego dotyczy. 

 

 

 

 

 

Transfery wskazane w powyższej tabeli dotyczą reklasyfikacji salda do pozycji Zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy – tabela ruchów 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia 1 022 302,17 
Utworzenie 792 247,00 
Wykorzystanie - 
Rozwiązanie  - 
Transfery -933 618,66 
Saldo zamknięcia 881 030,51 
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21. Długoterminowe kredyty i pożyczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transfery wskazane w powyższej tabeli dotyczą podziału salda zobowiązania na część krótko- oraz długoterminową jak również 
reklasyfikacji salda do pozycji Zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania długoterminowe: 

a. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 3.803.852,00 złotych  

b. Umowy pożyczek przejęte w 2020 roku przez Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, oprocentowane 7% w skali roku, o 
łącznej wartości na dzień bilansowy 3.387.032,03 złotych  

c. Umowa pożyczki zawarta w 2014 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
158.833,17 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

d. Umowę pożyczki zawartą w 2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 
602.963,42 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

e. Umowę pożyczki zawartą w 2020 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
604.713,79 euro, oprocentowanej 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

f. Umowy pożyczek zawarte w latach 2013-2020 z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 
6.454.856,96 euro, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

g. Umowy pożyczek zawarte w 2015-2020 roku z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 
5.799.512,62 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

h. Umowę pożyczki zawartą w 2010 roku z Vortex Anlagenbau GmbH o wartości na dzień bilansowy 45.889,09 
euro, oprocentowaną 5% w skali roku, 

i. Umowy pożyczek zawarte w latach 2010-2011 VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 30.043,19 euro, oprocentowane 5%, 7% w skali roku,  

j. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2008-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na 
dzień bilansowy 748.484,81 złotych, oprocentowane 5-8% w skali roku  

k. Umowę pożyczki zawartą w 2012 roku z Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 
325.087,86 złotych, oprocentowane 7% w skali roku 

Pożyczki i kredyty otrzymane 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia 66 878 542,60 
Zwiększenia, w tym: 18 098 763,97 
Otrzymanie 7 594 459,68 
Aktualizacja wartości - 
Odsetki 2 450 379,89 
Wycena walutowa  4 394 118,91 
Konwersja zobowiązań 3 659 805,49 
Zmniejszenia, w tym: 49 831 205,86 
Spłata  45 881 548,13 
Aktualizacja wartości 4 685,43 
Wycena walutowa - 
Sprzedaż udziałów - 
Kompensata z należnościami 896 950,01 
Transfery 3 048 022,79 
Saldo zamknięcia 35 146 100,71 
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l. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2010-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na 
dzień bilansowy 13.964,56 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną 
spłacone na dzień 31 grudnia. 

22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

  

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

Z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy 21 362 303,10 

Pozostałe zobowiązania, w tym: 2 494 917,13 

Z tytułu podatku VAT 2 427 596,28 

Inne 67 320,85 
 
 

23.  Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 

 

 
 

Pożyczki i kredyty otrzymane 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia 463 134,57 
Zwiększenia, w tym: 2 438 656,68 
Otrzymanie - 
Aktualizacja wartości - 
Odsetki 814 619,35 
Wycena walutowa  - 
Transfery  1 624 037,33 
Zmniejszenia, w tym: 1 277 753,92 
Spłata  463 134,57 
Odsetki 814 619,35 
Aktualizacja wartości - 
Wycena walutowa - 
Transfery - 
Saldo zamknięcia 1 624 037,33 

Transfery wskazane w powyższej tabeli dotyczą podziału salda zobowiązania na część krótko- oraz długoterminową. 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek: 

a. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 267.200,67 złotych  

b. Umowy pożyczek przejęte w 2020 roku przez Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, oprocentowane 7% w skali roku, o 
łącznej wartości na dzień bilansowy 133.699,15 złotych  

c. Umowa pożyczki zawarta w 2016 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
1.219.811,80 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

d. Umowa pożyczki zawarte w 2014 roku z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.030,58 euro, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia.  
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24.  Rozliczenia międzyokresowe  

Inne rozliczenia międzyokresowe 31 grudnia 2020 roku 

Długoterminowe, w tym: 5 865 197,42 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – 
gwarancja ubezpieczeniowa pod kontrakt 
budowlany 

- 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dotacje 5 386 970,50 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów – sprzedaż 
udziałów 

478 226,92 

 

W latach 2016-2018  zostały zawarte umowy o dofinansowanie pięciu projektów budowy farm fotowoltaicznych. Na ich 
mocy Grupa otrzymała dotacje. Dotacje są rozliczane przez wynik finansowy zgodnie z przewidywanym okresem 
użytkowania farm fotowoltaicznych tj. przez 25 lat. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – sprzedaż udziałów dotyczy zawartej w 2020 roku warunkowej umowy 
sprzedaży czterech spółek  będących właścicielami parków fotowoltaicznych. Grupa otrzymała od inwestora większość 
ceny sprzedaży udziałów i ujęła te kwoty w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Termin realizacji warunku umownego 
przypada na 30 czerwca  2023 roku. 

25.  Zobowiązania z tytułu leasingu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa klasyfikuje i wycenia umowy leasingu finansowego zgodnie z MSSF 16. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
zidentyfikowano dwie grupy umów spełniające kryteria określone w MSSF 16 tj. umowa najmu biura – siedziby Grupy oraz 

Zobowiązania krótkoterminowe 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia 487 336,46 
Zwiększenia, w tym: 559 532,01 
Otrzymanie - 
Odsetki 51 989,56 
Transfery  507 542,46 
Zmniejszenia, w tym: 585 071,12 
Spłata  487 336,46 
Odsetki 51 989,56 
Transfery 45 745,10 
Saldo zamknięcia 461 797,35 

Zobowiązania długoterminowe 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia 2 652 110,00 
Zwiększenia, w tym: - 
Otrzymanie - 
Odsetki - 
Transfery  - 
Zmniejszenia, w tym: 1 641 684,17 
Spłata  - 
Odsetki - 
Transfery 1  641 684,17 
Saldo zamknięcia 1 010 425,83 
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umowy dzierżawy gruntów, na których posadowione są elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne stanowiące własność 
Grupy. Zobowiązania wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu. Transfery wskazane w powyższej tabeli dotyczą 
podziału salda zobowiązania na część krótko- oraz długoterminową jak również reklasyfikacji salda do pozycji Zobowiązań 
przeznaczonych do sprzedaży. 

Wiekowanie zobowiązań z tytułu leasingu: 

31 grudnia 2020 roku 
Do 1 roku 
(krótkoterminowe) 1-3 lat 3-5 lat Powyżej 5 lat 

Razem 
długoterminowe 

Zobowiązania z tytułu leasingu 461 797,35 88 422,72 89 094,03 832 909,08 1 010 425,83 

 

 

Noty objaśniające do sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów 

26.  Przychody ze sprzedaży  

Rodzaj działalności  31 grudnia 2020 roku 

Usługi budowlane 2 868 603,70 

Usługi zarządzania 1 739 851,91 

Usługi księgowe 36 100,00 

Usługi najmu 128 754,21 

Usługi rozwoju projektów 2 263 600,00 

Sprzedaż energii elektrycznej, świadectw pochodzenia 2 479 403,70 

Sprzedaż towarów  - 

Usługi doradcze  312 876,31 

Usługi pozostałe 500 000,00 

Wycena łączna usług budowlanych i rozwoju projektu  558 501,63 

Przychody netto ze sprzedaży, razem 10 887 691,46 

 

Struktura terytorialna 

Terytorium  31 grudnia 2020 roku 

Kraj 10 593 366,54 

Unia Europejska  294 324,92 

Kraje spoza Unii Europejskiej  - 

Przychody netto ze sprzedaży, razem 10 887 691,46 

 

Przychody ze sprzedaży do kontrahentów, którzy posiadają więcej niż 10% przychodów ogółem prezentuje 
poniższa tabela: 

Kontrahent 31 grudnia 2020 roku 

EW Piotrków Kujawski Sp.  z o.o. 5 132 203,70 

Columbus Obrót Sp. z o.o. (dawniej: Vortex Energy-Obrót 
Sp. z o.o.) 1 499 422,33 
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27.  Pozostałe przychody i koszty operacyjne  

Pozostałe przychody operacyjne 31 grudnia 2020 roku 

Rozwiązanie rezerw  - 

Sprzedaż środków trwałych  43 457,34 

Zwrot składek ubezpieczeniowych 189 354,94 

Pokrycie ujemnego salda 1 977 594,44 
Rozliczenie dotacji  250 591,44 
Kary, odszkodowania  153 304,93 

Gwarancja ubezpieczeniowa pod kontrakt budowalny 149 152,50 

Pozostałe przychody operacyjne 8 056,05 

Razem 2 771 511,64 

W latach 2018-2020 roku Grupa była właścicielem łącznie piętnastu parków fotowoltaicznych, które mają zapewnione 
wsparcie w ramach systemu aukcyjnego OZE. System ten gwarantuje wytwórcy energii elektrycznej, który wygrał aukcję 
OZE tzw. pokrycie ujemnego salda, tj. po zakończeniu danego miesiąca, wytwórca składa wniosek o pokrycie ujemnego 
salda do Zarządy Rozliczeń S.A. i na jego podstawie otrzymuje zwrot różnicy między ceną aukcyjną, (z którą wytwórca 
wygrał aukcję) a dzienną ceną TGbase przemnożoną przez wielkość produkcji w danym miesiącu. Przychód z tytułu 
pokrycia ujemnego salda jest ujmowany w miesiącu, za który jest dokonywane rozliczenie. Zarządca Rozliczeń zatwierdza 
wniosek i dokonuje zapłaty należności do 10go dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Zarządca 
Rozliczeń dokonuje płatności terminowo, nie istnieją żadne nierozliczone należności z tego tytułu. 

Pozostałe koszty operacyjne 31 grudnia 2020 roku 

Utworzenie rezerw - 

Umorzenie należności, odpisy 532 786,02 

Rezerwa koszty sądowe - 

Zaniechane inwestycje  54 186,18 

Odszkodowania 92 250,00 

Pozostałe koszty operacyjne 23 471,94 

Razem 702 694,14 

 

28.  Przychody i koszty finansowe 

 

Przychody finansowe 31 grudnia 2020 roku 
Otrzymane dywidendy 3 355,35 
Odsetki od pożyczek 1 056 058,72 

Odpis aktualizujący wartość udzielonych pożyczek 72 500,85 

Umorzenie pożyczek otrzymanych 39 146,93 
Różnice kursowe, w tym - 
a. zrealizowane - 
b. niezrealizowane - 
Razem 1 171 061,85 
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Koszty finansowe 31 grudnia 2020 roku 
Odsetki od pożyczek 3 264 999,24 
Korekta odsetek z tytułu wyceny umów leasingu 
finansowego zgodnie z MSSF 16 

26 216,02 

Strata z rozchodu aktywów finansowych 2 516,91 
Prowizja od otrzymanej pożyczki od podmiotów 
niepowiązanych 

53 750,00 

Odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych do 
podmiotów niepowiązanych 

- 

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostce, w 
której Grupa posiada zaangażowanie w kapitale 

- 

Umorzenie pożyczek do podmiotów niepowiązanych 39 146,80 
Różnice kursowe, w tym 4 724 510,71 
- zrealizowane 2 017 927,27 
- niezrealizowane 2 706 583,44 
Razem 8 111 139,68 

 

29. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 

W 2020 roku Grupa dokonała sprzedaży całości posiadanych udziałów w sześciu podmiotach tj. 

a. EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o., ES Radziejów Sp. z o.o., ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. i 
ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. - podmioty zależne od VPL Projects Sp. z o.o., sprzedaż 100% udziałów w kapitale 
podstawowym każdej ze spółek 

b. Future Energy Sp. z o.o. - podmiot współzależny, w którym 50% udziałów posiadała VPL Projects Sp. z o.o. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły w zakresie zysku na sprzedaży ww. podmiotów w 2020 roku 

Sprzedaż spółek Przychody ze sprzedaży 
Wartość księgowa 

sprzedanych udziałów / 
sprzedanej jednostki 

Wynik na sprzedaży 

EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. 5 000,00 -10 457 795,97 10 462 795,97 
ES Radziejów Sp. z o.o. 956 565,00 287 681,56 668 883,44 
ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. 562 533,00 -1 050 751,72 1 613 284,72 
ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. 1 687 314,00 -2 289 393,06 3 976 707,06 
ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. 1 621 451,00 -2 017 823,00 3 639 274,00 
Future Energy Sp. z o.o. 3 290 900,05 7 123 746,33 -3 832 846,28 
Razem 8 123 763,05 -8 404 335,85 16 528 098,90 

 

Cena nabycia udziałów wskazana w powyższej tabeli została opłacona jednorazowo po zawarciu umowy sprzedaży. 
Ujemne kwoty wartości księgowej wskazanej w powyższej tabeli oznaczają nadwyżkę zobowiązań nad aktywami na dzień 
sprzedaży podmiotu.   

Umowy sprzedaży nie przewidują innych / dodatkowych rozliczeń za przedmiot transakcji w szczególny płatności 
warunkowych lub premii za spełnienie warunków w przyszłości. 
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30. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

Grupa posiadała 50% udziałów w jednostce Future Energy Sp. z o.o. wycenianej metodą praw własności. 

Udziały zostały nabyte w 2015 roku natomiast w 2020 roku Grupa sprzedała wszystkie posiadane udziały w tym podmiocie 
inwestorowi zewnętrznemu. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany w zakresie wszystkich pozycji związanych z jednostką wycenianą metodą praw 
własności – Future Energy Sp. z o.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruch na Future Energy Sp. z o.o. Udziały Wartość firmy Pożyczki Dopłata 
Stan na 31.12.2019 w tym: 0,00 0,00 12 354 159,71 7 264 086,22 
Wartość brutto 32 570,95 132 203,44 12 354 159,71  9 500 000,00  
Odpis  -32 570,95 -132 203,44 - -2 235 913,78 
Ruchy w 2020 roku:     
Amortyzacja firmy 2020   13 220,34     
Aktualizacja odpisu 32 570,95 -13 220,34   -919 098,34 
Naliczone odsetki     498 884,16   
Wycena walutowa     619 738,42   
Sprzedaż udziałów -32 570,95       
Spłata     -13 472 782,29 -5 625 000,00 
Umorzenie / spisanie       -719 987,88 
          
Stan na 31.12.2020 - - - - 
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31.  Podatek dochodowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatek dochodowy 31 grudnia 2020 roku 
Skonsolidowany wynik finansowy brutto 8  124 572,85 
Korekty konsolidacyjne 5 087 403,28 
Korekty konsolidacyjne MSSF 90 462,88 

Wynik finansowy brutto - suma danych jednostkowych 2 946 706,69 

Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą 
opodatkowania 

4 010 809,10 

- niezrealizowane różnice kursowe 2 706 583,44 
- wycena kontraktów długoterminowych 1 520 583,71 
- dopłaty do kapitału - 
- odpis wartości udziałów - 
- inne -216 358,05 
Podstawa opodatkowania 6 957 515,79 
Podatek dochodowy wg stawki 19% 1 321 928,00 
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i 
obniżki podatku, w tym podatek za lata ubiegłe - 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i 
strat 

1 321 928,00 
  

Odroczony podatek dochodowy wykazany w rachunku 
zysków i strat 

521 584,07 

- w tym z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych 

-403 377,00 

- w tym z tytułu korekt konsolidacyjnych 924 961,07 
  
Podatek dochodowy w rachunku wyników razem 1 843 512,07 

Nominalna stawka podatku dochodowego 19% 

Podatek dochodowy na podstawie stawki nominalnej 1 543 668,84 
Podatek dochodowy w sprawozdaniu z wyniku  1 843 512,07 
Efektywna stawka podatkowa 23% 
  
Różnica pomiędzy podatkiem według stawki 
nominalnej a podatkiem w sprawozdaniu z wyniku 299 843,23 

  
Wyjaśnienie różnic w tym: 299 843,23 
- brak podatku odroczonego od strat podatkowych za 
rok 2020 

-203 955,13 

- wykorzystanie strat podatkowych z poprzednich 
okresów, dla których nie utworzono podatku 
odroczonego 

982 218,03 

- różnice pomiędzy wynikiem na sprzedaży udziałów 
pomiędzy sprawozdaniem jednostkowym a 
skonsolidowanym 

2 649 192,11 

Korekta konsolidacyjna marży na sprzedaży -1 936 793,50 
- trwałe różnice pomiędzy prawem bilansowym a 
prawem podatkowym 

-1 200 800,00 

- pozostałe różnice 9 981,73 
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32. Podział wyniku finansowego 

Zarząd jednostki dominującej planuje przeznaczyć zysk za 2020 rok na kapitał zapasowy po pokryciu ewentualnych 
strat z lat ubiegłych.  W 2020 roku żadna spółka wchodząca w skład Grupy nie wypłaciła dywidendy swoim wspólnikom. 

 
Noty do sprawozdania z przepływów pieniężnych 

 

33. Środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 

Tytuł 31 grudnia 2020 roku 

a. środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach  13 467 986,22 
b. inne środki pieniężne  - 
stan na BZ [PLN] 13 467 986,22 
kurs walutowy 4,48 
stan na BZ [EUR] 3 006 246,92 

 

Środki pieniężne w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych są zgodne z pozycją skonsolidowanego 
sprawozdania z sytuacji finansowej „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. Grupa posiada również środki pieniężne 
klasyfikowane jako aktywa przeznaczone do obrotu  w wysokości 686 244,68 złotych. 

 

Noty pozabilansowe  

34.  Zobowiązania pozabilansowe, w tym w szczególności warunkowe, w tym również 
udzielone gwarancje i poręczenia, łącznie z wekslowymi, ze wskazaniem zobowiązań 
zabezpieczonych na majątku 

Wszystkie zobowiązania warunkowe wykazane poniżej dotyczą jednostek pozostałych. 

Na dzień 31.12.2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania pozabilansowe: 

1. W związku z zawartymi umowami  pożyczek z WFOŚiGW zostały ustanowione następujące zabezpieczenia ich 
spłaty: 

a. Weksle in blanco, z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, 
b. Przelewy wierzytelności z umów sprzedaży energii elektrycznej 
c. Przelewy wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia majątku 
d. Zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach 
e. Przelewy wierzytelności z należności i praw do dopłaty do wyprodukowanej energii uzyskanej z wygranej aukcji 

(w tym do wierzytelności z tytułu prawa do pokrycia ujemnego salda) 
f. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc 

2. Warunkowa umowa nabycia udziałów z dnia 4 września 2013 roku z późniejszymi zmianami zawarta z Anną Kos. 
Warunki nie zostały jeszcze spełnione. 



Grupa Vortex Energy S.A. 
Skonsolidowane informacje finansowe pro forma za rok 2020  

sporządzone zgodnie z MSSF 
(dane w złotych)  

 

www.vortex-energy.pl | str. 52 

 

3. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Dębica Sp.  z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES  Dębica Sp.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.) 
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej w 
przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.650.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

4. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jarszewo Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jarszewo SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.)  
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej  
w przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.760.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

5. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jutrzenka 2 SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.)  
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej  
w przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 4.070.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

6. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jutrzenka 5 SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.)  
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej  
w przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.320.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

7. Dnia 23 października 2020 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. 
pomiędzy ERG Poland Holding Sp. z o.o., a VPL Projects Sp. z o.o. jako sprzedającym. Vortex Energy Polska Sp.  
z o.o. poręczyła wykonanie umowy stosownie do art. 876 k.c., wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 
k.p.c., oraz przyjęła zobowiązanie do spełnienia umowy na podstawie art. 391 k.c. wraz z poddaniem się egzekucji 
w trybie art. 777 k.p.c., do maksymalnej kwoty 6.000.000,00 euro, z datą końcową obowiązywania 31 grudnia 
2026 roku 

8. Dnia 14 czerwca 2016 roku został zawarty aneks do umowy kredytu inwestycyjnego na budowę parku wiatrowego 
Nieświastów zaciągniętego przez spółkę Windclub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp.k., zmieniający sposób i termin 
zawartej przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w 2015 roku gwarancji spłaty kredytu w następujący sposób: Spółka 
zagwarantowała terminową spłatę kredytu wraz z odsetkami, gwarancja ograniczona jest do kwoty stanowiącej 
równowartość rocznej obsługi zadłużenia w danym roku spłaty kredytu i obowiązuje przez cały okres 
kredytowania, tj. do 31 grudnia 2030 roku. Za 2020 rok odsetki wyniosły 1.406.038,48 złotych, a kapitał 
1.148.537,88 złotych 

9. Gwarancja udzielona przez VPL Projects Sp. z o.o. dotycząca spłaty pożyczek zawartych w latach 2015-2016, gdzie 
pożyczkodawcą jest Vortex Energy Polska Sp. z o.o., a pożyczkobiorcą Horyzonty M.K. Sp. z o.o., na dzień 
31.12.2020 saldo zadłużenia objętego gwarancją wynosi 226 211,53 złote. 

 

10. Dnia 29 stycznia 2015 roku VPL Projects Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu udziałów w KWE Sp. z o.o. z Global 
Wind Energy Poland Sp. z o.o. i PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz byłych udziałowców w wysokości łącznej 30 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia 
rozwijanego w KWE Sp. z o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

11. Dnia 29 stycznia 2015 roku Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zawarła umowę o współdziałaniu przy projektach 
rozwijanych w KWE Sp. z o.o. z  PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
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świadczenia na rzecz PAK  w wysokości 10 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia rozwijanego w KWE Sp. z 
o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

 

Noty dodatkowe 

35.  Instrumenty finansowe 

Kategorie instrumentów finansowych: 

a. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 
b. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, 
c. pożyczki i inne należności wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, 
d. zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 
e. zobowiązania finansowe wyceniane według skorygowanej ceny nabycia. 

Aktywa finansowe 

Grupa w ramach aktywów finansowych prezentuje: 

a. pożyczki udzielone zarówno długo- jak i krótkoterminowe 
b. dopłaty do kapitału jednostki współzależnej 

Grupa klasyfikuje powyższe aktywa do kategorii "Pożyczki i inne należności wyceniane według skorygowanej ceny 
nabycia". Aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości  
w przypadku stwierdzenia przez Grupę istotnych przesłanek utraty wartości. Grupa dokonuje wyceny aktywów 
finansowych metodą skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem wewnętrznej stopy zwrotu obliczonej na 
podstawie przyszłych przepływów finansowych oraz nominalnej stopy procentowej. 

W poniższej tabeli przedstawiono zakres zmian aktywów finansowych w okresach objętych skonsolidowaną informacją 
finansową pro forma: 

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe 
wyceniane  

w wartości godziwej 
przez rachunek 

zysków i strat 

Aktywa finansowe 
wyceniane  

w wartości godziwej 
przez inne 

całkowite dochody 

Pożyczki i inne 
należności 

wyceniane według 
skorygowanej ceny 

nabycia 
Stan na 31 grudnia 2019 roku - - 38 702 758,93 
a. udzielenie pożyczek / dopłaty do kapitału   4 792 209,78 
b. naliczenie odsetek   959 564,28 
c. spłata pożyczek / zwrot dopłat   -28 077 732,05 
d. aktualizacja wartości   2 763,10 
e. wycena walutowa   955 913,65 
f. umorzenie    35 408,75 
g. transfery   18 758,60 
Stan na 31 grudnia 2020 roku - - 17 389 645,05 

 

Zobowiązania finansowe 

Grupa w ramach zobowiązań finansowych prezentuje: 

a. otrzymane kredyty i pożyczki długo- oraz krótkoterminowe, 
b. zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego. 
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Grupa klasyfikuje powyższe zobowiązania  jako „Zobowiązania finansowe wyceniane według skorygowanej ceny nabycia”. 
Zobowiązania finansowe wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem naliczonych odsetek oraz wpływu 
nierealizowanych różnic kursowych. Grupa dokonuje wyceny zobowiązań finansowych metodą skorygowanej ceny nabycia 
zgodnie z wymogami sprawozdawczości wg MSSF z wykorzystaniem wewnętrznej stopy zwrotu obliczonej na podstawie 
przyszłych przepływów finansowych oraz nominalnej stopy procentowej. 

W poniższej tabeli przedstawiono zakres zmian zobowiązań finansowych w okresach objętych 
skonsolidowaną informacją finansową pro forma: 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane  

w wartości godziwej 
przez rachunek 

zysków i strat 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane według 
skorygowanej ceny 

nabycia 

Stan na 31 grudnia 2019 roku - 70 481 123,63 
a. pożyczki / kredyty otrzymane  7 594 459,68 
b. naliczenie odsetek  3 316 988,80 
c. spłata pożyczek / kredytów / 
leasingu/odsetek 

 -47 698 628,06 

d. wycena walutowa  4 394 118,91 
e. aktualizacja wartości  -4 685,43 
f. konwersja zobowiązań na pożyczki  3 659 805,49 
g. kompensata pożyczek z należnościami  - 896 950,01 
 h. transfery  - 2 603 871,78 
Stan na 31 grudnia 2020 roku - 38 242 361,22 

 

36. Informacje o transakcjach zawartych z jednostkami powiązanymi 

Podmioty powiązane z Grupą obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki stowarzyszone, jednostki zależne 
wyłączone z obowiązku konsolidacji oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Grupa zalicza podmioty gdzie 
występują powiązania osobowe. W niniejszej informacji finansowej Grupa wykazuje tylko te podmioty powiązane, z 
którymi w danym okresie sprawozdawczym zaistniały transakcje. 

Transakcje między podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. 

 

 

Tytuł Transakcje łącznie 
Transakcje z jednostką 

dominującą  
(VH Invest AG) 

Transakcje  
z jednostkami 

zależnymi 
Przychody operacyjne 4 984 767,80 20 902,96 4 963 864,84 

Koszty operacyjne 3 584 872,56 2 228 588,45 1 356 284,11 

Należności handlowe 1 824 587,88 13 562,50 1 811 025,38 

Inne należności 46 835,13 - 46 835,13 

Zobowiązania handlowe 11 693 903,79 11 177 872,76 516 031,03 

Inne zobowiązania 46 226,66 4 755,97 41 470,69 

Pożyczki udzielone długoterminowe 17 442 988,91 - 17 442 988,91 

Pożyczki otrzymane długoterminowe 41 849 848,23 35 613 511,89 6 236 336,34 

W tym przeznaczone do sprzedaży 1 423 984,96 - 1 423 984,96 
Pożyczki otrzymane krótkoterminowe 54 955,97 - 54 955,97 
Udziały 1 618,56 - 1 618,56 

Przychody finansowe 937 899,49 - 937 899,49 

Koszty finansowe 2 452 896,80 2 318 539,70 134 357,10 
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37. Przeciętne zatrudnienie w grupie kapitałowej Emitenta, z podziałem na grupy 
zawodowe 

 

Przeciętne zatrudnienie 31 grudnia 2020 

Pracownicy umysłowi 37,74 
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych  
i wychowawczych 

1,01 

Razem 38,75 

 

38. Wynagrodzenie zarządu i rady nadzorczej Grupy 

W 2020 roku wysokość pobranego wynagrodzenia Zarządu wyniosła 402 591,00 złotych. Rada Nadzorcza jak dotąd nie 
pobierała wynagrodzenia. 

 

39. Informacje o badaniu skonsolidowanej informacji finansowej pro forma 

W poniższej tabeli przedstawiono wynagrodzenie netto firmy audytorskiej za badanie oraz inne usługi atestacyjne 
przeprowadzone na rzecz spółek z Grupy: 

Wynagrodzenie audytora 31 grudnia 2020 roku 
    
Vortex Energy SA 150 000,00 
- badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego 

5 000,00 

- usługa atestacyjna w zakresie weryfikacji 
skonsolidowanej informacji finansowej pro forma 145 000,00 

    
Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 45 000,00 
- badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego 45 000,00 

    
VPL Projects Sp. z o. o. 39 000,00 
- badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego 39 000,00 

    
RAZEM 234 000,00 

 

40. Istotne czynniki ryzyka 

Grupa narażona jest na ryzyka finansowe obejmujące przede wszystkim: 

 ryzyko walutowe, 
 ryzyko kredytowe, 
 ryzyko prawne, 
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 ryzyko płynności.    

Grupa zarządza ryzykiem finansowym poprzez bieżącą identyfikację, pomiar, monitorowanie oraz ograniczenie 
podstawowych źródeł ryzyka do akceptowalnego minimalnego poziomu. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa nie posiadała instrumentów pochodnych oraz innych instrumentów 
finansowych zabezpieczających ryzyka, jak również nie posiadała, ani nie emitowała pochodnych instrumentów 
finansowych przeznaczonych do obrotu. 

Ryzyko walutowe  

Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji w walucie euro. Ryzyko to jest częściowo 
niwelowane poprzez skompensowanie sprzedaży z zakupem. Ponadto, w ramach zawartych umów z bankami 
obsługującymi Grupę przy dużych transakcjach kursy wymiany walut są indywidualnie negocjowane.     

Ryzyko kredytowe   

Grupa narażona jest na ryzyko kredytowe w związku z prawdopodobieństwem nieterminowego lub całkowitego 
braku regulowania zobowiązań handlowych, z tytułu pożyczek oraz innych przez jej odbiorców. W celu zabezpieczenia 
się przed tym ryzykiem Grupa stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z kontrahentami o sprawdzonej 
wiarygodności kredytowej. Polityka kredytowa w stosunku do odbiorców dotycząca terminów i limitów płatności jest 
ustalana okresowo przez Zarząd Grupy w trakcie negocjacji z odbiorcami. Grupa na bieżąco monitoruje przestrzeganie 
zawartych umów poprzez analizę raportów wiekowania należności.  

Ryzyko prawne 

Grupa narażona jest na zmiany w szeroko rozumianych regulacjach prawnych związanych z odnawialnymi źródłami 
energii elektrycznej. W roku 2016 w wyniku zmian regulacji prawnych w zakresie odnawialnych źródeł energii Grupa 
zaniechała realizacji inwestycji polegających na rozwoju i budowie parków wiatrowych odpisując w koszty dotychczas 
poniesione nakłady w wysokości 1 158 545,45 złotych. W 2017 roku Grupa odpisała kolejny projekt wiatrowy z 
nakładami w wysokości 322 038,88 złotych. Odpisy dokonywane w latach kolejnych wynikają z bieżącej działalności 
Grupy i corocznej weryfikacji możliwości dalszego rozwoju prowadzonych projektów.   

Ryzyko płynności  

Grupa narażona jest na ryzyko wystąpienia trudności w terminowym regulowaniu bieżących i wymagalnych 
zobowiązań  w ustalonych  terminach. Grupa zarządza ryzykiem płynności przez utrzymywanie odpowiedniego 
poziomu środków pieniężnych, bieżącego monitorowania prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych 
oraz dopasowywania terminów zapadalności aktywów do terminów wymagalności zobowiązań. Przeglądy planów 
płynności finansowej dokonywane są w ujęciu cotygodniowym, co pozwala na szybką reakcję w razie wystąpienia 
trudności. Grupa ma zapewnione środki pieniężne potrzebne do wypełnienia bieżących zobowiązań.      

 

41. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym 

Początek 2020 roku przyniósł rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma 
negatywny wpływ na gospodarkę światową. Chociaż w chwili publikacji niniejszych skonsolidowanych informacji 
finansowych pro forma sytuacja ta wciąż się nie zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało 
zauważalnego wpływu na jej działalność – zostały zrealizowane wszystkie plany w zakresie sprzedaży pięciu parków 
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW, jednego parku wiatrowego o mocy 25,3MW, którego Grupa była 
pięćdziesięcioprocentowym właścicielem, zakończono budowę pięciu parków fotowoltaicznych o mocy do 5MW, a 
także sprzedano projekt wiatrowy o mocy 24,5 MW, którego budowę Grupa realizuje do dnia dzisiejszego.  Niemniej 
jednak Grupa skorzystała z pomocy rządowej w postaci 50% ulgi od składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 
marca do maja 2020 roku. Z uwagi na to, że nadal nie można przewidzieć przyszłych skutków pandemii kierownictwo 
w dalszym ciągu będzie monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie 
negatywne skutki dla jednostki, jeśli takie wystąpią.  
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Na początku 2021 roku Grupa dokonała restrukturyzacji należności i zobowiązań wewnątrz grupowych. 

W drugim kwartale 2021 roku nastąpiła sprzedaż pięciu spółek – parków fotowoltaicznych, jedną spółkę w której był 
rozwijany projekt wiatrowy o mocy 34,2 MW oraz jedną spółkę postawioną w stan likwidacji. Aktywa i zobowiązania 
Spółek zostały wykazane i opisane w nocie 15 „Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży”. 

W związku z dynamicznym rozwojem, Grupa podjęła działania mające na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji 
Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz o ich rejestrację w KDPW. Debiut giełdowy Grupy planowany 
jest w czwartym kwartale 2021 roku. 

W dniu 14 lipca 2021 r. Vortex Energy Polska Sp. z o. o. zawarła z Santander Bank Polska SA umowę kredytu na kwotę 
22 mln PLN. Termin spłaty kredytu został ustalony na 14 stycznia 2023 r. Oprocentowanie kredytu zostało 
ustanowione na poziomie WIBOR 1M powiększonym o marżę w wysokości 5,5 punktu procentowego. Z uwagi na 
fakt, że Spółka zawarła wspomnianą umowę kredytu w ramach tzw. finansowania pomostowego, pozwalającego 
zapewnić finansowanie zewnętrzne w oczekiwaniu na dokapitalizowanie Spółki poprzez przeprowadzenie oferty 
publicznej Emitenta ubiegającego się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  S.A. („Oferta”), Spółka przyjmuje, że ww. kredyt 
bankowy zostanie spłacony środkami pozyskanymi w Ofercie, do czego jest zobowiązany na podstawie zobowiązań 
wynikających z umowy kredytu. Celem zastosowania finansowania pomostowego było zapewnienie Grupie środków, 
które częściowo już zostały, a częściowo zostaną przeznaczone na prowadzenie procesów uzyskania warunków 
przyłączenia dla nowych projektów Grupy, a także na przygotowanie dokumentacji i opłacenie kaucji związanych z 
uczestnictwem w aukcjach organizowanych przez URE w ramach systemu wsparcia rynku OZE.  

42. Informacja o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najwyższym szczebli Grupy 

Spółka VH Invest AG ( dawniej Vortex Energy Holding AG) z siedzibą w Kassel 34117, Wilhelmsstraße 19, znajdująca 
się na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej Vortex jest na gruncie prawa niemieckiego zwolniona z obowiązku 
sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
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Do Zarządu i Rady Nadzorczej Vortex Energy S.A.  

Zakres usługi 

Wykonaliśmy usługę poświadczającą, której przedmiotem były skonsolidowane informacje finansowe pro forma 

(dalej: „Informacja finansowa pro forma”) za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku sporządzone przez Vortex 

Energy S.A. z siedzibą w Szczecinie, spółkę zarejestrowaną pod numerem KRS 0000861956 (dalej: „Spółka”) w 

związku z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/890 z dnia 14 

marca 2019 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu 

do formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 809/2004 (dalej: „Rozporządzenie UE”).  

Informacja finansowa pro forma 

Informacja finansowa pro forma została zamieszczona w prospekcie emisyjnym Spółki i składa się z elementów 

wymaganych przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF). Informacja 

finansowa pro forma została przygotowana wyłącznie w celach ilustracyjnych, aby zaprezentować dane finansowe 

spółek: Vortex Energy S.A., Vortex Energy Polska Sp. z o.o., VPL Projects Sp. z o.o. oraz ich jednostek zależnych 

lub współzależnych (dalej: Grupa), tak jakby powyższe spółki stanowiły grupę kapitałową w rozumieniu przepisów 

MSSF oraz z uwzględnieniem wpływu transakcji opisanych w punkcie 1 Informacji finansowej pro forma tj. 

przekształceń struktury właścicielskiej ww. podmiotów tak jakby powyższe transakcje miały miejsce 1 stycznia 2020 

roku.  

Źródła danych 

Skonsolidowana informacja finansowa pro forma została skomplikowana przez Zarząd Spółki na podstawie danych 

pochodzących ze skonsolidowanych historycznych informacji finansowych Grupy sporządzonych za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2020 roku zamieszczonych w prospekcie, podlegających badaniu przez biegłego 

rewidenta.  

Kryteria kompilacji 

Mające zastosowanie kryteria, na podstawie których Informacja finansowa pro forma została sporządzona, zostały 

wskazane w Rozporządzeniu UE, MSSF oraz punkcie 1 wprowadzenia do Informacji finansowej pro forma. 

Odpowiedzialność Zarządu 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za przygotowanie Informacji finansowej pro forma na podstawie regulacji 

wynikających z Rozporządzenia UE, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz zgodnie 

z pozostałymi kryteriami kompilacji opisanymi w punkcie 1 wprowadzenia do Informacji finansowej pro forma. 

Niezależność biegłego rewidenta 

Firma audytorska, w imieniu, której biegły rewident przeprowadził niniejszą usługę stosuje Krajowe Standardy 

Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 Kontrola jakości firm 

przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług 

atestacyjnych i pokrewnych. Spełniamy wymogi dotyczące niezależności i etyki wynikające z Międzynarodowego 

kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności) Rady 

Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA), przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów, który jest oparty na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych 

kompetencji i należytej staranności, zachowania tajemnicy informacji oraz profesjonalnego postępowania, jak 

również inne wymogi niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.  

Odpowiedzialność i niezależność biegłego rewidenta 

Naszym zadaniem jest wyrażenie opinii zgodnie z Rozporządzeniem UE czy Informacja finansowa pro forma 

sporządzona przez Zarząd Spółki zgodnie z mającymi zastosowanie kryteriami kompilacji określonymi w 

Rozporządzeniu UE oraz punkcie 1 Informacji finansowej pro forma, we wszystkich istotnych aspektach została 

sporządzona zgodnie z tymi kryteriami. 
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Nasze zlecenie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych Niż Badanie i 

Przegląd (KSUA) 3420 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych (MSUA) 3420 Usługi 

atestacyjne polegające na wydaniu raportu na temat kompilacji informacji finansowych pro forma zawartych w 

prospekcie, przyjętym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. 

Powyższy standard wymaga, aby biegły rewident przestrzegał wymogów etycznych oraz zaplanował i przeprowadził 

procedury, aby uzyskać racjonalną pewność, iż Zarząd Spółki skompilował, we wszystkich istotnych aspektach, 

Informację finansową pro forma zgodnie z wymagającymi zastosowania przepisami i kryteriami kompilacji. 

Celem Informacji finansowej pro forma zawartej w prospekcie jest wyłącznie zilustrowanie wpływu znaczącego 

zdarzenia lub transakcji na nieskorygowane informacje finansowe Grupy, tak jakby zdarzenie zaistniało lub 

transakcja miała miejsce na datę wcześniejszą niż w rzeczywistości, wybraną dla celów tej ilustracji. W związku  

z powyższym nie dostarczamy żadnego zapewnienia, że rzeczywiste skutki zdarzenia lub transakcji na dzień  

1 stycznia 2020 roku byłyby takie, jak zaprezentowano w Informacji finansowej pro forma. 

Dla celów tego zlecenia nie jesteśmy odpowiedzialni za aktualizowanie lub ponowne wydanie jakichkolwiek raportów 

lub opinii na temat jakichkolwiek historycznych informacji finansowych wykorzystanych przy kompilacji Informacji 

finansowych pro forma, ani nie przeprowadziliśmy w trakcie tego zlecenia badania lub przeglądu informacji 

finansowych poszczególnych spółek z Grupy, z wyjątkiem badania sprawozdań finansowych Vortex Energy S.A., 

Vortex Energy Polska Sp. z o.o. oraz VPL Projects Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 

roku oraz skonsolidowanych historycznych informacji finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 

roku, wykorzystanych przy kompilacji Informacji finansowej pro forma Grupy. 

Uzyskanie racjonalnej pewności, co do tego czy Informacja finansowa pro forma została sporządzona, we 

wszystkich istotnych aspektach, na podstawie mających zastosowanie kryteriów, obejmuje przeprowadzanie 

procedur mających na celu ocenę, czy kryteria wykorzystane przez Zarząd Spółki przy sporządzaniu Informacji 

finansowej pro forma stanowią wystarczającą podstawę dla prezentacji znaczących skutków dających się 

bezpośrednio przyporządkować do zdarzenia lub transakcji oraz aby uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody 

iż: 

• korekty w Informacji finansowej pro forma odpowiednio odzwierciedlają te kryteria, 

• Informacja finansowa pro forma odzwierciedla prawidłowe zastosowanie powyższych korekt do 

nieskorygowanych informacji finansowych. 

Przeprowadzone procedury są uzależnione od osądu biegłego rewidenta z uwzględnieniem zrozumienia przez 

biegłego rewidenta charakteru działalności spółek z Grupy, zdarzeń lub transakcji, w odniesieniu do których 

Informacja finansowa pro forma została sporządzona oraz innych odpowiednich okoliczności zlecenia. 

Przeprowadzone procedury obejmują również ocenę ogólnej prezentacji Informacji finansowej pro forma. 

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia naszej 

opinii. 

Opinia 

Naszym zdaniem, Informacja finansowa pro forma we wszystkich istotnych aspektach:  

- przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 

31 grudnia 2020 roku jak też jej wyniku finansowego oraz przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy 

objęty Informacją finansową pro forma tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku skompilowane zgodnie z MSSF 

tak, jakby wszystkie spółki Grupy stanowiły grupę kapitałową, 

- została sporządzona zgodnie z kryteriami kompilacji określonymi w Rozporządzeniu UE oraz punkcie 1 

wprowadzenia do Informacji finansowej pro forma. 
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Ograniczenie stosowania i rozpowszechniania  

Niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jest wymagane przepisami Rozporządzenia UE 

i zostało sporządzone w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia UE i nie powinno być wykorzystywane do innych 

celów.  

 

 

........................................................... 

Krzysztof Horodko, nr ewid. 10229 

Biegły rewident odpowiedzialny za wykonanie usługi atestacyjnej, którego rezultatem jest niniejszy raport 

niezależnego biegłego rewidenta 

Działający w imieniu TPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę 

firm audytorskich pod numerem 3082. 

 

Poznań, 8 listopada 2021 roku 
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Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  

AKTYWA W PLN Nota 

Skonsolidowane 
informacje finansowe  

 na dzień 30 września 2021 
roku 

Skonsolidowane informacje 
finansowe pro forma na dzień 

31 grudnia 2020 roku 

 
 

Skonsolidowane informacje 
finansowe pro forma na dzień 

 1 stycznia 2020 roku 

Aktywa trwałe  31 896 596,49 44 598 401,40 73 719 709,66 

 Wartości niematerialne i prawne  4 16 200,00 36 061,32 58 727,84 

 Rzeczowe aktywa trwałe  5 22 873 432,84 22 503 210,95 32 814 833,57 

 Wartość firmy   - - - 

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i 
zależnych  

30 - - 
 

19 618 245,93 

 Pozostałe aktywa  6 5 749 457,77 2 084 213,12 9 397,89 

 Pozostałe aktywa finansowe   - - - 

 Udzielone pożyczki  7 248 990,34 17 389 645,04 18 272 997,93 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  8 2 830 985,31 2 395 164,38 2 775 825,23 

 Rozliczenia międzyokresowe  9 177 530,23 190 106,59 169 681,28 

Aktywa obrotowe  58 997 951,44 42 186 490,88 32 973 123,97 

 Zapasy  10 612 878,65 2 873 955,70 1 425 429,89 

 Aktywa z tytułu umów    - - - 

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności  

11,12 20 021 235,90 7 494 533,42 5 805 406,99 

 Należności z tytułu podatku dochodowego   - - - 

 Udzielone pożyczki krótkoterminowe  13 - - 811 515,08 

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  14 23 983 716,99 13 467 986,22 7 284 852,40 

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  15 10 666 579,50 17 970 543,14 17 346 080,93 

 Rozliczenia międzyokresowe  16 3 713 540,40 379 472,40 299 838,68 

AKTYWA RAZEM  90 984 547,93 86 784 892,28 106 692 833,63 
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PASYWA W PLN Nota 
Skonsolidowane informacje 

finansowe  
 na dzień 30 września 2021 roku 

Skonsolidowane informacje 
finansowe pro forma na dzień 31 

grudnia 2020 roku 

Skonsolidowane informacje 
finansowe pro forma na dzień 

 1 stycznia 2020 roku 
Kapitał własny  36 521 964,35 7 291 079,97 1 111 877,15 
 Kapitał podstawowy   17 7 500 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 
 Kapitał zapasowy  18 18 066 075,40 18 066 075,40 27 314 596,90 
 Kapitał z aktualizacji wyceny   - - - 
 Pozostałe kapitały rezerwowe  18 - 290 040,00 290 040,00 
 Różnice kursowe z przeliczenia   - - - 
 Zysk (strata) z lat ubiegłych   -16 700 048,45 -24 846 096,21 -33 992  759,76 
Zysk (strata) netto  27 655  937,40 6 281 060,78 - 
 Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)  

 - - - 

 Kapitały mniejszości   - - - 
 Ujemna wartość jednostek 
podporządkowanych  

 - - 
 

- 
Zobowiązania długoterminowe  22 886 408,28 37 338 564,06 70 715 340,77 
 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

19 1 525 115,00 301 007,00 162 386,00 

 Rezerwy  20 7 481 960,06 881 030,51 1 022 302,17 
 Kredyty i pożyczki  21 12 667 929,38 35 146 100,71 66 878 542,60 
 Rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych  

 - - - 

 Zobowiązania z tytułu leasingu  25 1 211 403,84 1 010 425,83 2 652 110,00 
Zobowiązania krótkoterminowe   31 486 175,30 42 155 248,26 34 865 615,71 
 Zobowiązania z tytułu umów   31 030,32 6 467 069,89 - 
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  22 15 762 716,36 21 362 303,10 11 955 601,90 
 Kredyty i pożyczki  23 6 784 413,71 1 624 037,33 463 134,57 
 Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego  

 2 552 679,00 75 871,00 - 

 Zobowiązania i rezerwy z tytułu 
świadczeń pracowniczych  

 - - - 

 Zobowiązania z tytułu leasingu  25 323 006,75 461 797,35 487 336,46 
 Zaliczki od kontrahentów   - - - 
 Pozostałe zobowiązania  22 362 619,16 2 494 917,13 196 512,67 
 Zobowiązania przeznaczone do 
sprzedaży  

15 10 870,01 3 804 055,03  
16 817 412,96 

 Rozliczenia międzyokresowe  24 5 658 839,99 5 865 197,42 4 945 617,15 
SUMA  PASYWÓW  90 984 547,93 86 784 892,28 106 692 833,63 
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Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów 

W PLN Noty 

Skonsolidowane informacje 
finansowe  

 za okres od 1 stycznia do 30 
września 2021 roku 

Skonsolidowane informacje 
finansowe  

za okres od 1 stycznia do 30 
września 2020 roku 

Przychody ze sprzedaży   26 41 124 882,85 4 244 465,91 
Koszty działalności operacyjnej  28 857 034,45 8 310 994,66 
Amortyzacja    959 249,23 1 543 922,27 
Zużycie materiałów i energii   317 723,44 241 220,49 
Usługi obce   21 978 512,75 1 911 166,86 
Podatki i opłaty   395 002,14 400 342,20 
Wynagrodzenia   4 115 947,76 3 314 637,07 
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   745 617,01 655 476,28 
Pozostałe koszty rodzajowe   283 981,82 244 229,49 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów   61 000,30 - 
Zysk (strata) ze sprzedaży  12 267 848,40 -4 066 528,75 
Pozostałe przychody operacyjne  27 605 314,55 2 639 041,66 
Pozostałe koszty operacyjne  27 187 679,39 5 639,69 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej   12 685 483,56 -1 433 126,78 
Przychody finansowe  28 777 220,56 896 712,10 
Koszty finansowe  28 1 242 712,90 5 803 548,52 
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych   29 21 367 371,25 3 502 223,13 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)  33 587 362,46 -2 837 740,07 
Odpis wartości firmy   - 13 220,34 
Odpis ujemnej wartości firmy   - - 
Zysk (strata) z udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności   

 - -1 625 865,87 

Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)   33 587 362,46 -4 476 826,29 
Podatek dochodowy  31 5 931 425,06 -396 981,94 
Zyski (straty) mniejszości    - - 
Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R) 

 
27 655 937,40 -4 079 844,35 

Zysk (strata) netto na jedną akcję  3,69 -0,54* 

 
*zysk na akcję za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku został policzony przy uwzględnieniu docelowej liczby akcji. Szczegóły zostały opisane 
w nocie 17
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Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych  

w PLN 
Sporządzony za okres 

01.01.2021 – 30.09.2021 
Sporządzony za okres 

01.01.2020 - 30.09.2020 
A.     Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   
I.     Zysk (strata) brutto 33 587 362,46 -4 476 826,29 
II.    Korekty razem -18 339 258,25 10 742 964,17 
1.     Amortyzacja 959 249,23 1 557 142,61 
2.     Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 736 179,82 1 595 923,03 
3.     Zyski (straty) z  tytułu różnic kursowych -148 011,58 3 008 147,00 
4.     Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -21 376 227,60 -3 537 631,85 
5. Udział w zyskach (stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności - 1 625 865,87 
6.     Zmiana stanu rezerw 1 847 574,15 61 147,00 
7.     Zmiana stanu zapasów 2 261 077,05 1 360 132,37 
8.     Zmiana stanu należności oraz pozostałych aktywów -3 516 332,73 1 744 931,00 
9.     Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych -13 512 583,58 2 523 942,68 
10.   Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 527 849,07 993 265,14 
11.   Zmiana stanu aktywów przeznaczonych do sprzedaży 19 630 673,06 15 278 288,53 
12.   Zmiana stanu zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży -601 624,00 -15 512 776,70 
13.   Podatek dochodowy -2 666 330,00 -31 019,21 
14.   Inne korekty 1 574 946,98 75 606,70 
III.    Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) 15 248 104,21 6 266 137,89 
B.    Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I.      Wpływy 25 958 697,70 10 852 332,70 
1.     Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - 41 539,37 
2.     Zbycie aktywów finansowych (udziały) 8 846 455,45 3 513 759,00 
3.     Spłata udzielonych pożyczek 17 112 242,25 7 297 034,33 
4.     Inne wpływy inwestycyjne - - 
II.     Wydatki -11 789 858,88 -12 552 958,90 

1.     Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -11 789 458,88 
 -7 760 749,12 

2.     Nabycie aktywów finansowych (udziały) - - 
3.     Udzielenie pożyczek -400,00 -4 792 209,78 
4.     Inne wydatki inwestycyjne - - 
III.    Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 14 168 838,83 -1 700 626,20 
C.     Przepływy środków pieniężnych z działalności z działalności finansowej   
I.      Wpływy 12 982 100,00 3 899 573,03 
1.     Wpływy netto z emisji akcji  - - 
2.      Kredyty i pożyczki 12 982 100,00 3 899 573,03 
3.      Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 
4.      Inne wpływy finansowe - - 
II.     Wydatki -31 883 312,26 -13 665 188,46 
1.      Nabycie akcji własnych - - 
2.      Spłaty kredytów i pożyczek -30 698 773,02 -12 637 677,96 
3.      Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 
4.      Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -368 720,82 -416 545,99 
5.      Odsetki -815 818,42 -610 964,51 
6.      Inne wydatki finansowe - - 
III.    Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -18 901 212,27 - 9 765 615,43 
D.     Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/–C.III) 10 515 730,77 -5 200 103,74 
E.      Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 10 515 730,77 -5 200 103,74 
              - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - 
F.       Środki pieniężne na początek okresu 13 467 986,22 7 284 852,40 
G.      Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D), w tym: 23 983 716,99 2 084 748,66 
              - o ograniczonej możliwości dysponowania - - 
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Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 

 Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał  
z 

aktualizacji 
wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zysk (strata)  
z lat ubiegłych 

Zysk strata 
netto Razem 

31 grudnia 2020 roku 7 500 000,00 18 066 075,40 - 290 040,00 -24 846 096,21 6 281 060,78 7 291 079,97 

Transfer 
skonsolidowanego 
wyniku finansowego 

- - - - 6 281 060,78 -6 281 060,78 - 

Skonsolidowany wynik 
finansowy 

- - - - - 27 655 937,40 27 655 937,40 

Sprzedaż spółek 
konsolidowanych 
metodą pełną 

- - - -290 040,00 1 863 176,41 - 1 573 136,41 

Korekty konsolidacyjne - - - - 1 810,57 - 1 810,57 
30 września 2021 roku 7 500 000,00 18 066 075,40 - - -16 700 048,45 27 655 937,40 36 521 964,35 

 

 Kapitał 
podstawowy 

Kapitał 
zapasowy 

Kapitał  
z 

aktualizacji 
wyceny 

Pozostałe 
kapitały 

rezerwowe 

Zysk (strata)  
z lat ubiegłych 

Zysk strata 
netto 

Razem 

31 grudnia 2019 roku 7 500 000,00 26 914 596,90 - 290 040,00 -32 563 489,35 -1 029 270,41 1 111 877,14 

Transfer 
skonsolidowanego 
wyniku finansowego 

- - - - -1 029 270,41 1 029 270,41 - 

Skonsolidowany wynik 
finansowy - - - - - -4 079 844,35 -4 079 844,35 

Sprzedaż spółek 
konsolidowanych 
metodą pełną 

- - - - 156 640,95 - 156 640,95 

Korekty konsolidacyjne - - - - 2 434,80 - 2 434,80 
Przeniesienie wyniku lat 
ubiegłych Vortex Energy 
Polska Sp. z o.o. 

- -8 848 521,50 - - 8 848 521,50 - - 

30 września 2020 roku 7 500 000,00 18 066 075,40 - 290 040,00 -24 585 162,51 -4 079 844,35 -2 808 891,46 

 

Wprowadzenie do skonsolidowanych informacji finansowych  

1. Informacje ogólne i źródła danych 

Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz 
sprawozdawczości finansowej określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz Międzynarodowych 
Standardach Sprawozdawczości Finansowej (dalej: MSSF). Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy, których dane 
finansowe zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjątkiem jednostki dominującej tj. Vortex Energy S.A., 
która prowadziła w 2021 roku księgi rachunkowe zgodnie z MSSF, prowadziły w 2021 roku księgi rachunkowe zgodnie z 
polskimi standardami rachunkowości (dalej: PSR). Dla celów sporządzenia skonsolidowanej informacji finansowej zgodnej 
z MSSF jednostkowe dane finansowe wszystkich spółek zostały przekształcone w taki sposób, jakby zasady księgowe 
określone w MSSF były stosowane w sposób ciągły w poprzednim oraz bieżącym okresie sprawozdawczym. Efekt 
przekształceń dotyczących lat ubiegłych został odniesiony na skonsolidowany kapitał własny. Skonsolidowana informacja 
finansowa została sporządzona za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku (okres bieżący) oraz za okres od 1 stycznia 
do 30 września 2020 roku (w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego, skonsolidowanego 
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sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym) – okres 
porównawczy. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zostało sporządzone na dzień 30 września 2021 roku, 
31 grudnia 2020 roku oraz 1 stycznia 2020 roku (dzień przejścia na MSSF). Rokiem obrotowym wszystkich jednostek 
wchodzących w skład Grupy jest rok kalendarzowy. 

Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe zostały skompilowane zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie 1.1 oraz 
wymaganiami określonymi w załączniku nr 20 do rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego (Rozporządzenie 
Delegowane Komisji (UE) nr 2019/980 z dnia 14 marca 2019 roku uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do formatu, treści weryfikacji i zatwierdzenia prospektu, który ma być publikowany 
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i 
uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 (dalej: Rozporządzenie).  

1.1 Dodatkowe wyjaśnienia do prezentowanych skonsolidowanych informacji finansowych 

W okresie sprawozdawczym objętym niniejszymi skonsolidowanymi informacjami finansowymi, Grupę tworzyły 3 główne 
spółki: Vortex Energy S.A. (docelowo spółka holdingowa), Vortex Energy Polska Sp. z o.o. i VPL Projects Sp. z o.o. (spółki 
operacyjne) wraz z ich podmiotami zależnymi, z których jedna spółka stanowiła spółkę zależną bezpośrednio od Vortex 
Energy Polska Sp. z o.o. a pozostałe spółki stanowiły podmioty zależne od VPL Projects Sp. z o.o. Wspólnym udziałowcem 
posiadającym 100% udziałów w stosunku do spółek Vortex Energy S.A. (formalnie od dnia 25 lutego 2021 roku), Vortex 
Energy Polska Sp. z o.o. oraz VPL Projects Sp. z o.o. w okresie sprawozdawczym był podmiot prawa niemieckiego – VH 
Invest AG. 

Poniżej zaprezentowano historyczny schemat Grupy wg stanu na dzień 25 lutego 2021 roku (na dzień, w którym została 
zakupiona spółka Vortex Energy S.A.):   

 

 

Grupa Kapitałowa Vortex Energy S.A., w której jednostką dominującą jest Vortex Energy S.A., powstała dnia 30 lipca 2021 
roku. W tym dniu zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym ostatnie przekształcenie struktury udziałowej, w wyniku 
którego Vortex Energy S.A. stała się 100% bezpośrednim lub pośrednim udziałowcem wszystkich spółek wchodzących w 
skład Grupy. Działania restrukturyzacyjne przeprowadzono etapowo zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 Podwyższenie kapitału VPL Projects Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału podstawowego i zapasowego VPL Projects 
Sp. z o.o. w drodze konwersji pożyczek otrzymanych w latach 2018-2020 w kwocie 10 764 800,67 złotych oraz 
otwartych rozrachunków z tytułu zobowiązań handlowych w kwocie 655 340,70 wobec jedynego udziałowca VH 
Invest AG – w efekcie kapitał podstawowy i zapasowy VPL Projects Sp. z o.o. uległ podwyższeniu odpowiednio o 
kwotę 1 770 000,00 złotych oraz 9 650 141,37 złotych przy jednoczesnym obniżeniu zobowiązań długoterminowych 
z tytułu pożyczek o kwotę 11 420 141,37 złotych. Powyższa transakcja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 
Sądowym dnia 22 czerwca 2021 roku.  

 Podwyższenie kapitału Vortex Energy Polska Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału podstawowego i zapasowego 
Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w drodze wniesienia przez jedynego udziałowca – VH Invest AG – udziałów 
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posiadanych przez tego udziałowca w VPL Projects Sp. z o.o. – w efekcie kapitał podstawowy i zapasowy Vortex 
Energy Polska Sp. z o.o. uległ podwyższeniu odpowiednio o kwotę 500 000,00 złotych oraz 2 584 000,00 złotych 
przy jednoczesnym wzroście inwestycji długoterminowych o kwotę 3 084 000,00 złotych. Powyższa transakcja 
została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 15 lipca 2021 roku. 

 Podwyższenie kapitału Vortex Energy S.A. - podwyższenie kapitału podstawowego i zapasowego Vortex Energy 
S.A. w drodze wniesienia przez jedynego udziałowca – VH Invest AG – udziałów posiadanych przez tego udziałowca 
w Vortex Energy Polska Sp. z o.o. – w efekcie kapitał podstawowy i zapasowy Vortex Energy S.A. uległ podwyższeniu 
odpowiednio o kwotę 7 400 000,00 złotych oraz 211 600 000,00 złotych przy jednoczesnym wzroście inwestycji 
długoterminowych o kwotę 219 000 000,00 złotych. Powyższa transakcja została zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym dnia 30 lipca 2021 roku. 

W celu zachowania porównywalności danych finansowych prezentowanych w niniejszych skonsolidowanych informacjach 
finansowych, dane finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 
roku i na dzień 1 stycznia 2020 roku zostały sporządzone w taki sposób jakby powyższe transakcje kapitałowe zostały 
przeprowadzone wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 roku. W konsekwencji zagregowane dane finansowe podmiotów 
wchodzących w skład Grupy, skorygowane o wpływ transakcji wewnątrzgrupowych, zostały następnie skorygowane o 
wpływ powyższych przekształceń kapitałowych. W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ ww. korekt na poszczególne 
pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przygotowanego na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz dzień 1 stycznia 2020 
roku prezentowanego w niniejszym sprawozdaniu.  

Pozycja sprawozdawcza 

Korekta 1. 
Podwyższenie 

kapitału 
podstawowego 

VPL Projects Sp. z 
o.o. poprzez 

konwersję 
pożyczki od 
udziałowca 

Korekta 2. 
Podwyższenie 

kapitału 
podstawowego 

Vortex Energy 
Polska Sp. z o.o. 

poprzez 
wniesienie 

udziałów w VPL 
Projects Sp. z o.o. 

Korekta 3. 
Podwyższenie 

kapitału 
podstawowego 

Vortex Energy S.A. 
poprzez 

wniesienie 
udziałów w 

Vortex Energy 
PolskaSp. z o.o. 

Korekta 4. 
Wyłączenie 
kapitałowe 

Razem 

 Aktywa trwałe  - 3 084 000,00 219 000 000,00 -222 084 000,00 - 

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych  - 3 084 000,00 219 000 000,00 -222 084 000,00 - 

           

 Aktywa obrotowe  - - - - - 

           

           

 AKTYWA RAZEM  - 3 084 000,00 219 000 000,00 -222 084 000,00 - 

           

 Kapitał własny  11 420 141,37 3 084 000,00 219 000 000,00 -222 084 000,00 11 420 141,37 

 Kapitał podstawowy   1 770 000,00 500 000,00 7 400 000,00 -2 970 000,00 6 700 000,00 

 Kapitał zapasowy  9 650 141,37 2 584 000,00 211 600 000,00 -214 584 000,00 9 250 141,37 

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  - - - -4 530 000,00 -4 530 000,00 

 Zysk (strata) netto  - - - - - 

           

 Zobowiązania długoterminowe  -11 420 141,37 - - - -11 420 141,37 

 Kredyty i pożyczki  -11 420 141,37 - - - -11 420 141,37 

           

 Zobowiązania krótkoterminowe   - - - - - 

           

 PASYWA RAZEM - 3 084 000,00 219 000 000,00 -222 084 000,00 - 
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1.2 Aktualna  struktura Grupy 

W związku z przeprowadzonymi przez Grupę działaniami reorganizacyjnymi opisanymi szczegółowo w punkcie 1.1, na 
dzień sporządzenia niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych struktura Grupy kształtowała się następująco: 

 

 

Strukturę udziałów w spółkach  w roku 2020  i 2021 przedstawiają poniższe tabele: 

Spółka Udziałowiec/Akcjonariusz 
Na dzień 

30.09.2021 
Na dzień 

31.12.2020 
 Na dzień 

30.09.2020 
Na dzień 

01.01.2020 
Vortex Energy SA VH Invest AG* 100% 100%  100% 100% 

Vortex Energy Polska Sp. z o.o. Vortex Energy SA** 100% 100%  100% 100% 

VPL Projects Sp. z o.o. Vortex Energy Polska Sp.  z o.o.*** 100% 100%  100% 100% 

EF Pałubice Sp. z o.o. Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Ostrowice Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 
VPL Komplementariusz Sp. z o. EW 
Rościszewo Sp. k. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. 
Cleanenergy 6 Sp. k. 

VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Dębica Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Jarszewo Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Śniatowo Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. - 100%  100% 100% 

EW Gozdowo Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Polanów Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Świdnica Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. - 100%  100% 100% 

ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 
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Spółka Udziałowiec/Akcjonariusz 
Na dzień 

30.09.2021 
Na dzień 

31.12.2020 
 Na dzień 

30.09.2020 
Na dzień 

01.01.2020 
ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. - 100%  100% 100% 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. - 100%  100% 100% 

ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Sunfield 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Sunfield 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. - 100%  100% 100% 

ES Sunfield 4 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Greenfield 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Greenfield 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Greenfield 3 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Greenfield 6 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Greenfield 7 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Greenfield 8 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Greenfield 9 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Greenfield 10 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

Vortex Energy Solar Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

EW Greenfield 12 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

Vortex Energy Windpark Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

Park Wiatrowy Pałczyn 2 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

Park Wiatrowy Genowefa Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 100% 100%  100% 100% 

KWE Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. - 100%  100% 100% 

EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji VPL Projects Sp. z o.o. - 100%  100% 100% 

EW Piotrków Kujawski Sp. o.o. VPL Projects Sp. z o.o. - -  100% 100% 

Future Energy Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. - -  50% 50% 

Horyzonty M.K Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. 5% 5%  5% 5% 

ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. -  - - 100% 

ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. -  - - 100% 

ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. -  - - 100% 

ES Radziejów Sp. z o.o. VPL Projects Sp. z o.o. -  - - 100% 
*formalnie od 25 lutego 2021 100% akcji posiada VH Invest AG 

**do dnia 14 lipca 2021 roku 100% udziałów posiadał VH Invest AG 

***do dnia 22 czerwca 2021 roku 100% udziałów posiadał VH Invest AG 

 

1.3 Opis działalności Grupy  

Vortex Energy S.A. (dalej: Emitent) pełni w Grupie rolę spółki holdingowej, która jest spółką dominującą dla 
działalności Grupy. Działalność operacyjna Grupy w Polsce jest prowadzona przez spółkę Vortex Energy Polska Sp. z o.o.  
(VPL) oraz, w bardzo ograniczonym zakresie, przez spółkę VPL Projects Sp. z o.o.  (VPP). Celem istnienia spółki VPP jest 
pełnienie funkcji spółki holdingowej dla spółek specjalnego przeznaczenia (SPV), które są tworzone na potrzeby 
zarządzania poszczególnymi projektami Grupy (tj. w celu projektowania lub budowy parków wiatrowych albo farm 
fotowoltaicznych lub do zarządzania takimi farmami lub parkami). 
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Oferta Vortex Energy Polska Sp. z .o.o. obejmuje budowę i kompleksową obsługę projektów wiatrowych  
i fotowoltaicznych – na co składa się m.in. zaplanowanie parku, pozyskanie tytułów prawnych do gruntów i ich 
zabezpieczenie, prowadzenie postępowań administracyjnych zmierzających do uzyskania niezbędnych decyzji 
administracyjnych, a także realizacja inwestycji, czyli przeprowadzenie procesu budowy oraz uzyskanie wszelkich decyzji  
i pozwoleń, niezbędnych do eksploatacji parku wiatrowego lub farmy fotowoltaicznej. VPL świadczy również usługi 
zarządzania technicznego i handlowego dla instalacji OZE. Poza projektami, w pełni zrealizowanymi przez Grupę, VPL,  
w ramach prowadzonej działalności nabywa również projekty z rynku OZE zlokalizowane w wielu regionach Polski, które 
znajdują się na różnych etapach zaawansowania. 

Do podstawowych segmentów Grupy można zaliczyć sprzedaż projektów inwestycyjnych, budowę i zarządzanie 
elektrowniami oraz sprzedaż energii elektrycznej. Szczegóły zostały przedstawione w nocie 3 „Informacja dotyczące 
segmentów działalności”.  

Projekty realizowane przez Grupę są najczęściej finansowane przez inwestorów zewnętrznych. Jednakże niektóre  
z projektów są finansowane przez Grupę. W przypadku finansowania przez Grupę, korzysta ona najczęściej z finansowania 
zapewnianego przez VH Invest AG (niemiecką spółkę-matkę), przeważnie w formie pożyczek. VH Invest AG zapewnia 
finansowanie ze środków własnych lub poprzez proces refinansowania z użyciem kredytów bankowych zaciąganych  
w Niemczech. 

 

1.4 Podstawowe dane spółek z Grupy  
Vortex Energy Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 17 czerwca 2020 roku. Spółka została wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000861956 w dniu 28 września 2020 roku. 
Obecnie Spółka wpisana jest do rejestru pod Sądem Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy  

Krajowego Rejestru Sądowego. Spółce nadano numer statystyczny REGON 387131506 oraz numer identyfikacji 
podatkowej NIP 7773365718. Wysokość kapitału podstawowego spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 100.000,00 
złotych a na dzień sporządzenia niniejszych skonsolidowanych historycznych informacji finansowych wynosi 7 500 000,00 
złotych.  

Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8. 

Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest działalność holdingów finansowych (PKD: 64.20.Z). Spółka prowadzi 
również działalność w zakresie: wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i handlu energią elektryczną, zbierania odpadów 
niebezpiecznych, robót budowlanych, wynajmu i dzierżawy ruchomości oraz nieruchomości, kupna i sprzedaży 
nieruchomości na własny rachunek, pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, doradztwa podatkowego, prawnego oraz 
technicznego, handlu hurtowego, działalności rachunkowo-księgowej, leasingu finansowego, pozostałych form udzielania 
kredytów.   

Aktualny skład organów: 
Na dzień sporządzenia skonsolidowanej informacji finansowej w skład Zarządu wchodzi Maciej Krzysztof Pepliński – 
Prezes Zarządu.   

Na dzień sporządzenia niniejszej skonsolidowanej informacji finansowej w skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

a. Till Jeske  
b. Adam Pantkowski  
c. Florian Leuthold  
d. Włodzimierz Bieliński 
e. Tomasz Wija. 

 
Vortex Energy Polska Spółka z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 28 listopada 2012 roku. Spółka została 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII 
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Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000456208 w dniu 26 marca 2013 roku. Spółce 
nadano numer statystyczny REGON 321357713 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 3020001493. Wysokość kapitału 
podstawowego spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 500.000,00 złotych a na dzień sporządzenia niniejszych 
skonsolidowanych historycznych informacji finansowych wynosi  1 000 000,00 złotych. 
Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8.  
 
VPL Projects Spółka z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 28 listopada 2012 roku. Spółka została wpisana 
do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000458933 w dniu 18 kwietnia  2013 roku. Spółce nadano 
numer statystyczny REGON 321365960 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 3020001671. Wysokość kapitału 
podstawowego spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 200.000,00 złotych a na dzień sporządzenia niniejszych 
skonsolidowanych historycznych informacji finansowych wynosi 1 970 000,00 złotych. 
Siedziba Spółki mieści się pod adresem: Szczecin 70-419, Plac Rodła 8.  
 
Zmiany w zakresie wysokości kapitału podstawowego powyższych spółek zostały opisane w punkcie 1.1. 
 
Dane spółek niepodlegających konsolidacji: 
 
Horyzonty M.K Sp. z o.o. została wyłączona z konsolidacji z uwagi na zasadę istotności. VPL Projects Sp. z o.o. posiada 5% 
udziałów, a spółka nie generuje żadnych przychodów, gdyż jest spółką celową na etapie prowadzenia inwestycji. Ostatnie 
dostępne dane finansowe tj. dane na 31 grudnia 2020 roku wykazują sumę bilansową wynoszącą 300 258,87 złotych oraz 
stratę w wysokości 1 028,00 złotych.   Wysokość kapitału podstawowego spółki wynosi 5.000,00 złotych. 

Dla wszystkich spółek z Grupy czas trwania spółki jest nieoznaczony.  

1.5  Podstawa sporządzenia informacji finansowej  

Oświadczenia o zgodności z MSSF 

Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe Grupy Vortex Energy SA zostało sporządzone w oparciu  
o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską 
(„UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Sprawozdawczości Finansowej („IFRIC”). 

Prezentowane skonsolidowane informacje finansowe przedstawiają sytuację finansową i majątkową Grupy na dzień 
30 września 2021 roku, 31 grudnia 2020 roku oraz 1 stycznia 2020 roku, wyniki jej działalności, zmiany w skonsolidowanym 
kapitale własnym oraz przepływy pieniężne za rok okresy 9 miesięcy zakończonych odpowiednio 30 września 2021 roku 
oraz 30 września 2020 roku. 
 
Dane finansowe prezentowane w niniejszych skonsolidowanych informacjach finansowych zostały sporządzone przy 
zastosowaniu spójnych zasad rachunkowości w odniesieniu do wszystkich prezentowanych w nim okresów. Nie wystąpiły 
żadne zmiany polityki rachunkowości powodujące konieczność dodatkowych ujawnień i wyjaśnień w informacji 
dodatkowej.  
 
Grupa podjęła decyzję o sporządzeniu skonsolidowanych informacji finansowych za okres zakończony 30 września 2021 
roku w formie pełnych sprawozdań finansowych spełniających wymogi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 
1. W konsekwencji w procesie sporządzania niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych Grupa nie zastosowała 
przepisów Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa zgodnie z par. 9 
powyższego standardu.  
 
Zastosowanie MSSF po raz pierwszy 
 
Niniejsze skonsolidowane informacje finansowe za 9 miesięcy 2021 roku są pierwszym tego typu sprawozdaniem 
sporządzonym przez Emitenta zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę o stosowaniu MSSF dnia 26 czerwca 2021 roku ze skutkiem od 1 



Grupa Vortex Energy S.A. 
Skonsolidowane informacje finansowe sporządzone na dzień 30 września 2021 roku  

zgodnie z MSSF 
(dane w złotych)  

 

www.vortex-energy.pl | str. 14 

 

stycznia 2021 roku. Celem sporządzenia niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych wg MSSF jest 
zaprezentowanie danych porównawczych dla przyszłych sprawozdań Emitenta sporządzanych wg MSSF. 
 
Skutki przejścia z dotychczasowych zasad rachunkowości na MSSF 
 
Spółki z Grupy dotychczas stosowały polskie zasady rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej opisane w Ustawie 
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dla potrzeb sporządzenia niniejszych skonsolidowanych informacji 
finansowych Grupa przeprowadziła analizę kluczowych różnic pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a MSSF.  
W niniejszym punkcie zaprezentowano kluczowe dane finansowe oraz informacje związane z przejściem z polskich 
standardów rachunkowości na MSSF w tym: 
- opis różnic wyceny oraz klasyfikacji poszczególnych kategorii sprawozdawczych pomiędzy ww. standardami 
- porównanie sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z wyników finansowych sporządzonego wg polskich 
standardów rachunkowości oraz MSSF 
- wskazanie wpływu kwotowego każdej istotnej korekty związanej z odmienną wyceną lub klasyfikacją przewidzianą przez 
MSSF w stosunku do polskich standardów rachunkowości na poszczególne pozycje sprawozdawcze, w tym na 
skonsolidowane kapitały własne.  
 
Przekształcenie danych finansowych 
 
W poniższych tabelach przedstawiono wpływ przejścia z polskich standardów rachunkowości na MSSF w zakresie 
poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych 
dochodów na wszystkie okresy sprawozdawcze prezentowane w niniejszych skonsolidowanych informacjach finansowych. 
W tym celu zaprezentowano: 
- w pierwszej kolumnie – listę pozycji sprawozdawczych zgodnych z MSSF 
- w drugiej kolumnie – wartości poszczególnych pozycji sprawozdawczych zgodnych z MSSF jakie Grupa zaprezentowałaby 
w skonsolidowanych informacjach finansowych gdyby zastosowała krajowe standardy rachunkowości 
- w kolumnach od trzeciej do piątej – wpływ zidentyfikowanych różnic pomiędzy krajowymi standardami rachunkowości a 
MSSF na poszczególne pozycje sprawozdawcze 
- w kolumnie szóstej – łączny wpływ różnic opisanych powyżej 
- w kolumnie siódmej – wartości poszczególnych pozycji sprawozdawczych zgodnie z MSSF
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2021 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Aktywa trwałe  40 408 476,47 996 133,51 1 117 701,55 -10 625 715,04 -8 511 879,98 31 896 596,49  

 Wartości niematerialne i prawne  16 200,00 - - - - 16 200,00  

 Rzeczowe aktywa trwałe  31 385 312,82 996 133,51 1 117 701,55 -10 625 715,04 -8 511 879,98 22 873 432,84  

 Wartość firmy  - - - - - -  

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych  - - - - - -  

 Pozostałe aktywa  5 749 457,77 - - - - 5 749 457,77  

 Pozostałe aktywa finansowe  - - - - - -  

 Udzielone pożyczki  248 990,34 - - - - 248 990,34  

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  2 830 985,31 - - - - 2 830 985,31  

 Rozliczenia międzyokresowe  177 530,23 - - - - 177 530,23  

              

 Aktywa obrotowe  48 372 236,40 - - 10 625 715,04 10 625 715,04 58 997 951,44  

 Zapasy  612 878,65 - - - - 612 878,65  

 Aktywa z tytułu umów   - - - - - -  

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  20 038 332,37 - - -17 096,47 -17 096,47 20 021 235,90  

 Należności z tytułu podatku dochodowego  - - - - - -  

 Udzielone pożyczki krótkoterminowe  - - - - - -  

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  24 007 484,98 - - -23 767,99 -23 767,99 23 983 716,99  

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  - - - 10 666 579,50 10 666 579,50 10 666 579,50  

 Rozliczenia międzyokresowe  3 713 540,40 - - - - 3 713 540,40  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2021 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
               

 AKTYWA RAZEM  88 780 712,87 996 133,51 1 117 701,55 - 2 113 835,06 90 894 547,93  

               

 Kapitał własny  36 531 166,65 - -9 202,30 - -9 202,30 36 521 964,35  

 Kapitał podstawowy   7 500 000,00 - - - - 7 500 000,00  

 Kapitał zapasowy  18 066 075,40 - - - - 18 066 075,40  

 Kapitał z aktualizacji wyceny  - - - - - -  

 Pozostałe kapitały rezerwowe  - - - - - -  

 Różnice kursowe z przeliczenia  - - - - - -  

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  -16 686 074,27 - -13 974,18 - -13 974,18 -16 700 048,45  

 Zysk (strata) netto  27 651 165,53 - 4 771,87 - 4 771,87 27 655 937,40  

 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  

- - 0,00 - - -  

               

 Kapitały mniejszości  - - - - - -  

               

 Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  - - - - - -  

              

 Zobowiązania długoterminowe  20 911 968,83 996 133,51 978 305,94 - 1 974 439,45 22 886 408,28  

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  1 525 115,00 - - - - 1 525 115,00  

 Rezerwy  6 485 826,55 996 133,51 - - 996 133,51 7 481 960,06  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2021 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
        

 Kredyty i pożyczki  12 667 929,38 - - - - 12 667 929,38  

 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  - - - - - -  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  233 097,90 - 978 305,94 - 978 305,94 1 211 403,84  

               

 Zobowiązania krótkoterminowe   31 337 577,39 - 148 597,91 - 148 597,91 31 486 175,30  

 Zobowiązania z tytułu umów budowlanych  31 030,32 - - - - 31 030,32  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  15 767 666,36 - - -4 950,00 -4 950,00 15 762 716,36  

 Kredyty i pożyczki  6 784 413,71 - - - - 6 784 413,71  

 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego  2 552 679,00 - - - - 2 552 679,00  

 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  - - - - - -  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  174 408,84 - 148 597,91 - 148 597,91 323 006,75  

 Zaliczki od kontrahentów  - - - - - -  

 Pozostałe zobowiązania  368 539,17 - - -5 920,01 -5 920,01 362 619,16  

 Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży  - - - 10 870,01 10 870,01 10 870,01  

 Rozliczenia międzyokresowe  5 658 839,99 - - - - 5 658 839,99  

               

 SUMA  PASYWÓW  88 780 712,87 996 133,51 1 117 701,55 - 2 113 835,06 90 894 547,93  

               

 Przychody ze sprzedaży   41 124 882,85 - - - - 41 124 882,85  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2021 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Koszty działalności operacyjnej  28 822 150,46 51 820,01 -16 936,01 - 34 883,99 28 857 034,45  

 Amortyzacja   568 708,96 51 820,01 338 720,27 - 390 540,27 959 249,23  

 Zużycie materiałów i energii  317 723,44 - - - - 317 723,44  

 Usługi obce  22 334 169,03 - -355 656,28 - -355 656,28 21 978 512,75  

 Podatki i opłaty  395 002,14 - - - - 395 002,14  

 Wynagrodzenia  4 115 947,76 - - - - 4 115 947,76  

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  745 617,01 - - - - 745 617,01  

 Pozostałe koszty rodzajowe  283 981,82 - - - - 283 981,82  

 Wartość sprzedanych towarów i materiałów  61 000,30 - - - - 61 000,30  

               

 Zysk (strata) ze sprzedaży  12 302 732,39 -51 820,01 16 936,01 - -34 883,99 12 267 848,40  

               

 Pozostałe przychody operacyjne  605 314,55 - - - - 605 314,55  

 Pozostałe koszty operacyjne  239 499,40 -51 820,01 - - -51 820,01 187 679,39  

               

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej   12 668 547,54 - 16 936,01 - 16 936,01 12 685 483,56  

               

 Przychody finansowe  777 220,56 - - - - 777 220,56  

 Koszty finansowe  1 230 548,76 - 12 164,14 - 12 164,14 1 242 712,90  

 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych   

21 367 371,25 - - - - 21 367 371,25  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2021 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
               

 Zysk (strata) z działalności gospodarczej  33 582 590,59 - 4 771,87 - 4 771,87 33 587 362,46  

 Odpis wartości firmy  - - - - - -  

 Odpis ujemnej wartości firmy  - - - - - -  

 Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności   

- - - - - -  

               

 Zysk (strata) brutto  33 582 590,59 - 4 771,87 - 4 771,87 33 587 362,46  

               

 Podatek dochodowy  5 931 425,06 - - - - 5 931 425,06  

 Zyski (straty) mniejszości   - - - - - -  

               

 Zysk (strata) netto  27 651 165,53 - 4 771,87 - 4 771,87 27 655 937,40  

 
 

Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Aktywa trwałe  57 449 629,55 1 727 333,51 2 601 363,53 -17 179 925,18 -12 851 228,14 44 598 401,40  

 Wartości niematerialne i prawne  36 061,32 - - - - 36 061,32  

 Rzeczowe aktywa trwałe  35 354 439,10 1 727 333,51 2 601 363,53 -17 179 925,18 -12 851 228,14 22 503 210,95  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Wartość firmy  - - - - - -  

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych  - - - - - -  

 Pozostałe aktywa  2 084 213,12 - - - - 2 084 213,12  

 Pozostałe aktywa finansowe  - - - - - -  

 Udzielone pożyczki  17 389 645,04 - - - - 17 389 645,04  

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  2 395 164,38 - - - - 2 395 164,38  

 Rozliczenia międzyokresowe  190 106,59 - - - - 190 106,59  

               

 Aktywa obrotowe  25 006 565,70 - - 17 179 925,18 17 179 925,18 42 186 490,88  

 Zapasy  2 873 955,70 - - - - 2 873 955,70  

 Aktywa z tytułu umów   - - - - - -  

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  7 598 906,70 - - -104 373,28 -104 373,28 7 494 533,42  

 Należności z tytułu podatku dochodowego  - - - - - -  

 Udzielone pożyczki krótkoterminowe  - - - - - -  

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  14 154 230,90 - - -686 244,68 -686 244,68 13 467 986,22  

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  - - - 17 970 543,14 17 970 543,14 17 970 543,14  

 Rozliczenia międzyokresowe  379 472,40 - - - - 379 472,40  

               

 AKTYWA RAZEM  82 456 195,25 1 727 333,51 2 601 363,53 - 4 328 697,04 86 784 892,28  

               

 Kapitał własny  7 309 014,81 - -17 934,84 - -17 934,84 7 291 079,97  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Kapitał podstawowy   7 500 000,00 - - - - 7 500 000,00  

 Kapitał zapasowy  18 066 075,40 - - - - 18 066 075,40  

 Kapitał z aktualizacji wyceny  - - - - - -  

 Pozostałe kapitały rezerwowe  290 040,00 - - - - 290 040,00  

 Różnice kursowe z przeliczenia  - - - - - -  

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  -24 863 120,85 - 17 024,64 0,00 17 024,64 -24 846 096,21  

 Zysk (strata) netto  6 316 020,26 - -34 959,48 0,00 -34 959,48 6 281 060,78  

 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  

- - - - - -  

               

 Kapitały mniejszości  - - - - - -  

               

 Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  - - - - - -  

              

 Zobowiązania długoterminowe  36 958 408,33 1 727 333,51 2 111 755,91 -3 458 933,70 380 155,72 37 338 564,06  

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  301 007,00 - - - - 301 007,00  

 Rezerwy  87 315,66 1 727 333,51 - -933 618,66 793 714,85 881 030,51  

 Kredyty i pożyczki  36 570 085,67 - - -1 423 984,96 -1 423 984,96 35 146 100,71  

 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  - - - - - -  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  - - 2 111 755,91 -1 101 330,08 1 010 425,83 1 010 425,83  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Zobowiązania krótkoterminowe   38 188 772,10 - 507 542,46 3 458 933,70 3 966 476,15 42 155 248,26  

 Zobowiązania z tytułu umów budowlanych  6 467 069,89 - - - - 6 467 069,89  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  21 658 180,76 - - -295 877,66 -295 877,66 21 362 303,10  

 Kredyty i pożyczki  1 624 037,33 - - - - 1 624 037,33  

 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego  75 871,00 - - - - 75 871,00  

 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  - - - - - -  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  - - 507 542,46 -45 745,10 461 797,35 461 797,35  

 Zaliczki od kontrahentów  - - - - - -  

 Pozostałe zobowiązania  2 498 415,70 - - -3 498,57 -3 498,57 2 494 917,13  

 Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży  - - - 3 804 055,03 3 804 055,03 3 804 055,03  

 Rozliczenia międzyokresowe  5 865 197,42 - - - - 5 865 197,42  

               

 SUMA  PASYWÓW  82 456 195,25 1 727 333,51 2 601 363,53 - 4 328 697,04 86 784 892,28  

               

 Przychody ze sprzedaży   10 887 691,46 - - - - 10 887 691,46  

               

 Koszty działalności operacyjnej  13 374 090,94 118 024,44 8 743,46 - 126 767,90 13 500 858,84  

 Amortyzacja   1 415 610,96 118 024,44 516 377,38 - 634 401,82 2 050 012,78  

 Zużycie materiałów i energii  318 532,41 - - - - 318 532,41  

 Usługi obce  5 206 271,54 - -507 633,92 - -507 633,92 4 698 637,62  

 Podatki i opłaty  483 505,40 - - - - 483 505,40  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Wynagrodzenia  4 650 388,10 - - - - 4 650 388,10  

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  873 208,14 - - - - 873 208,14  

 Pozostałe koszty rodzajowe  426 574,39 - - - - 426 574,39  

 Wartość sprzedanych towarów i materiałów  - - - - - -  

               

 Zysk (strata) ze sprzedaży  -2 486 399,48 -118 024,44 -8 743,46 - -126 767,90 -2 613 167,38  

               

 Pozostałe przychody operacyjne  2 771 511,64 - - - - 2 771 511,64  

 Pozostałe koszty operacyjne  820 718,58 -118 024,44 - - -118 024,44 702 694,14  

               

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej   -535 606,42 - -8 743,46 - -8 743,46 -544 349,88  

               

 Przychody finansowe  1 171 061,85 - - - - 1 171 061,85  

 Koszty finansowe  8 084 923,66 - 26 216,02 - 26 216,02 8 111 139,68  

 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych   

16 528 098,89 - - - - 16 528 098,89  

               

 Zysk (strata) z działalności gospodarczej 9 078 630,66 - -34 959,48 - -34 959,48 9 043 671,19  

               

 Odpis wartości firmy  13 220,34 - - - - 13 220,34  

 Odpis ujemnej wartości firmy  - - - - - -  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności   

-905 878,00 - - - - -905 878,00  

               

 Zysk (strata) brutto 8 159 532,32 - -34 959,48 - -34 959,48 8 124 572,85  

               

 Podatek dochodowy  1 843 512,07 - - - - 1 843 512,07  

 Zyski (straty) mniejszości   - - - - - -  

               

 Zysk (strata) netto 6 316 020,26 - -34 959,48 - -34 959,48 6 281 060,78  

 
 

Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Aktywa trwałe  74 981 494,07 1 727 333,51 2 726 196,76 -22 915 421,54 -18 461 891,28 56 519 602,80  

 Wartości niematerialne i prawne  45 691,98 - - - - 45 691,98  

 Rzeczowe aktywa trwałe  35 680 265,23 1 727 333,51 2 726 196,76 -17 290 421,54 -12 836 891,28 22 843 373,95  

 Wartość firmy  - - - - - -  

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych  5 625 000,00 - - -5 625 000,00 -5 625 000,00 -  

 Pozostałe aktywa  19 677,88 - - - - 19 677,88  

 Pozostałe aktywa finansowe  - - - - - -  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Udzielone pożyczki  30 261 540,56 - - - - 30 261 540,56  

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  3 188 296,38 - - - - 3 188 296,38  

 Rozliczenia międzyokresowe  161 022,04 - - - - 161 022,04  

               

 Aktywa obrotowe  6 915 288,17 - - 22 915 421,54 22 915 421,54 29 830 709,71  

 Zapasy  65 297,52 - - - - 65 297,52  

 Aktywa z tytułu umów   - - - - - -  

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  3 651 992,55 - - -468 085,30 -468 085,30 3 183 907,25  

 Należności z tytułu podatku dochodowego  - - - - - -  

 Udzielone pożyczki krótkoterminowe  425 475,64 - - - - 425 475,64  

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  2 509 011,86 - - -424 263,20 -424 263,20 2 084 748,66  

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  - - - 23 809 055,54 23 809 055,54 23 809 055,54  

 Rozliczenia międzyokresowe  263 510,60 - - -1 285,50 -1 285,50 262 225,10  

               

 AKTYWA RAZEM  81 896 782,24 1 727 333,51 2 726 196,76 - 4 453 530,27 86 350 312,51  

               

 Kapitał własny  -2 796 685,61 - -12 205,84 - -12 205,84 -2 808 891,46  

 Kapitał podstawowy   7 500 000,00 - - - - 7 500 000,00  

 Kapitał zapasowy  18 066 075,40 - - - - 18 066 075,40  

 Kapitał z aktualizacji wyceny  - - - - - -  

 Pozostałe kapitały rezerwowe  290 040,00 - - - - 290 040,00  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Różnice kursowe z przeliczenia  - - - - - -  

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  -24 602 406,92 - 17 244,41 - 17 244,41 -24 585 162,51  

 Zysk (strata) netto  -4 050 394,10 - -29 450,25 - -29 450,25 -4 079 844,35  

 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  

- - - - - -  

               

 Kapitały mniejszości  - - - - - -  

               

 Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  - - - - - -  

              

 Zobowiązania długoterminowe  67 199 919,99 1 727 333,51 2 232 381,38 -3 375 617,33 584 097,55 67 784 017,54  

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  146 856,00 - - - - 146 856,00  

 Rezerwy  87 315,66 1 727 333,51 - -933 618,66 793 714,85 881 030,51  

 Kredyty i pożyczki  66 965 748,33 - - -1 328 120,10 -1 328 120,10 65 637 628,23  

 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  - - - - - -  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  - - 2 232 381,38 -1 113 878,57 1 118 502,80 1 118 502,80  

               

 Zobowiązania krótkoterminowe   17 493 547,87 - 506 021,22 3 375 617,33 3 881 638,56 21 375 186,43  

 Zobowiązania z tytułu umów budowlanych  31 030,32 - - - - 31 030,32  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  10 941 259,10 - - -230 662,38 -230 662,38 10 710 596,72  

 Kredyty i pożyczki  282 112,86 - - -139 907,40 -139 907,40 142 205,46  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego  - - - - - -  

 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  - - - - - -  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  - - 506 021,22 -45 708,40 460 312,82 460 312,82  

 Zaliczki od kontrahentów  - - - - - -  

 Pozostałe zobowiązania  346 536,12 - - -71 911,40 -71 911,40 274 624,72  

 Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży  - - - 3 863 806,91 3 863 806,91 3 863 806,91  

 Rozliczenia międzyokresowe  5 892 609,47 - - - - 5 892 609,47  

               

 SUMA  PASYWÓW  81 896 782,24 1 727 333,51 2 726 196,75 - 4 453 530,26 86 350 312,51  

               

 Przychody ze sprzedaży   4 244 465,91 - - - - 4 244 465,91  

               

 Koszty działalności operacyjnej  8 215 918,73 88 518,33 6 557,59 - 95 075,92 8 310 994,66  

 Amortyzacja   1 068 120,90 88 518,33 387 283,03 - 475 801,36 1 543 922,27  

 Zużycie materiałów i energii  241 220,49 - - - - 241 220,49  

 Usługi obce  2 291 892,30 - -380 725,44 - -380 725,44 1 911 166,86  

 Podatki i opłaty  400 342,20 - - - - 400 342,20  

 Wynagrodzenia  3 314 637,07 - - - - 3 314 637,07  

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  655 476,28 - - - - 655 476,28  

 Pozostałe koszty rodzajowe  244 229,49 - - - - 244 229,49  

 Wartość sprzedanych towarów i materiałów  - - - - - -  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
               

 Zysk (strata) ze sprzedaży  -3 971 452,82 -88 518,33 -6 557,59 - -95 075,92 -4 066 528,75  

               

 Pozostałe przychody operacyjne  2 639 041,66 - - - - 2 639 041,66  

 Pozostałe koszty operacyjne  94 158,02 -88 518,33 - - -88 518,33 5 639,69  

               

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej   -1 426 569,18 - -6 557,59 - -6 557,59 -1 433 126,78  

               

 Przychody finansowe  896 712,10 - - - - 896 712,10  

 Koszty finansowe  5 780 655,86 - 22 892,66 - 22 892,66 5 803 548,52  

 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów 
jednostek podporządkowanych   

3 502 223,13 - - - - 3 502 223,13  

               

 Zysk (strata) z działalności gospodarczej -2 808 289,82 - -29 450,25 - -29 450,25 -2 837 740,07  

               

 Odpis wartości firmy  13 220,34 - - - - 13 220,34  

 Odpis ujemnej wartości firmy  - - - - - -  

 Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności   

-1 625 865,87 - - - - -1 625 865,87  

               

 Zysk (strata) brutto -4 447 376,03 - -29 450,25 - -29 450,25 -4 476 826,29  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2020 roku oraz  
za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
               

 Podatek dochodowy  -396 981,94 - - - - -396 981,94  

 Zyski (straty) mniejszości   - - - - - -  

               

 Zysk (strata) netto -4 050 394,10 - -29 450,25 - -29 450,25 -4 079 844,35  

 

Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 1 stycznia 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Aktywa trwałe  83 762 145,64 2 219 411,01 3 918 830,17 -16 180 677,16 -10 042 435,98 73 719 709,66  

 Wartości niematerialne i prawne  58 727,84 - - - - 58 727,84  

 Rzeczowe aktywa trwałe  42 857 269,55 2 219 411,01 3 918 830,17 -16 180 677,16 -10 042 435,98 32 814 833,57  

 Wartość firmy  - - - - - -  

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i zależnych  19 618 245,93 - - - - 19 618 245,93  

 Pozostałe aktywa  9 397,89 - - - - 9 397,89  

 Pozostałe aktywa finansowe  - - - - - -  

 Udzielone pożyczki  18 272 997,93 - - - - 18 272 997,93  

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  2 775 825,23 - - - - 2 775 825,23  

 Rozliczenia międzyokresowe  169 681,28 - - - - 169 681,28  

               

 Aktywa obrotowe  16 792 446,81 - - 16 180 677,16 16 180 677,16 32 973 123,97  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 1 stycznia 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Zapasy  1 425 429,89 - - - - 1 425 429,89  

 Aktywa z tytułu umów   - - - - - -  

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności  5 901 129,36 - - -95 722,37 -95 722,37 5 805 406,99  

 Należności z tytułu podatku dochodowego  - - - - - -  

 Udzielone pożyczki krótkoterminowe  811 515,08 - - - - 811 515,08  

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  8 344 831,36 - - -1 059 978,96 -1 059 978,96 7 284 852,40  

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  - - - 17 346 080,93 17 346 080,93 17 346 080,93  

 Rozliczenia międzyokresowe  309 541,12 - - -9 702,44 -9 702,44 299 838,68  

 AKTYWA RAZEM  100 554 592,45 2 219 411,01 3 918 830,17 - 6 138 241,18 106 692 833,63  

               

 Kapitał własny  1 097 077,56 - 14 799,58 - 14 799,58 1 111 877,15  

 Kapitał podstawowy   7 500 000,00 - - - - 7 500 000,00  

 Kapitał zapasowy  26 914 596,90 - - - - 26 914 596,90  

 Kapitał z aktualizacji wyceny  - - - - - -  

 Pozostałe kapitały rezerwowe  290 040,00 - - - - 290 040,00  

 Różnice kursowe z przeliczenia  - - - - - -  

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  -33 607 559,34 - 14 799,58 - 14 799,58 -33 592 759,75  

 Zysk (strata) netto  - - - - - -  

 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)  

- - - - - -  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 1 stycznia 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Kapitały mniejszości  - - - - - -  

               

 Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych  - - - - - -  

              

 Zobowiązania długoterminowe  80 968 246,01 2 219 411,01 3 406 268,79 -15 878 585,04 -10 252 905,24 70 715 340,77  

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  162 386,00 - - - - 162 386,00  

 Rezerwy  26 168,66 2 219 411,01 - -1 223 277,50 996 133,51 1 022 302,17  

 Kredyty i pożyczki  80 779 691,35 - - -13 901 148,75 -13 901 148,75 66 878 542,60  

 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  - - - - - -  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  - - 3 406 268,79 -754 158,79 2 652 110,00 2 652 110,00  

               

 Zobowiązania krótkoterminowe   18 489 268,88 - 497 761,80 15 878 585,04 16 376 346,83 34 865 615,71  

 Zobowiązania z tytułu umów budowlanych  - - - - - -  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  12 023 316,98 - - -67 715,08 -67 715,08 11 955 601,90  

 Kredyty i pożyczki  1 250 779,35 - - -787 644,78 -787 644,78 463 134,57  

 Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego  - - - - - -  

 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  - - - - - -  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  22 386,30 - 497 761,80 -32 811,64 464 950,16 487 336,46  

 Zaliczki od kontrahentów  3 771,24 - - -3 771,24 -3 771,24 -  

 Pozostałe zobowiązania  243 397,86 - - -46 885,19 -46 885,19 196 512,67  

 Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży  - - - 16 817 412,96 16 817 412,96 16 817 412,96  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 1 stycznia 2020 roku 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z krajowymi 

standardami 
rachunkowości 

Korekta 1 - Rezerwy 
Korekta 2 - Leasing 

finansowy 

Korekta 3 - Aktywa i 
zobowiązania 

przeznaczone do 
sprzedaży 

Korekty MSR / MSSF 
razem 

Skonsolidowane 
informacje finansowe 
zgodnie z MSR / MSSF 

 
 Rozliczenia międzyokresowe  4 945 617,15 - - - - 4 945 617,15  

               

 SUMA  PASYWÓW  100 554 592,45 2 219 411,01 3 918 830,17 - 6 138 241,18 106 692 833,63  
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Opis kluczowych różnic pomiędzy krajowymi standardami rachunkowości a MSSF 
 
W powyższych tabelach wskazano trzy kluczowe różnice w zakresie wyceny oraz prezentacji poszczególnych pozycji 
sprawozdawczych pomiędzy krajowymi standardami rachunkowości oraz MSSF opisane odpowiednio jako: 
- Korekta 1 – Rezerwy 
- Korekta 2 – Leasing finansowy 
- Korekta 3 – Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 
 
Poniżej zamieszczono szczegółowy opis ww. różnic:  
 
 

Korekta 1 - Rezerwy na przyszłe koszty związane z likwidacją elektrowni wiatrowych / fotowoltaicznych i 
przywróceniem terenu do stanu sprzed inwestycji 
Grupa w momencie zakończenia budowy elektrowni wiatrowej / fotowoltaicznej dokonuje szacunku kosztów jakie 
konieczne będą do poniesienia po zakończeniu okresu ekonomicznej użyteczności elektrowni. Powyższe koszty dotyczą 
demontażu wybudowanej inwestycji oraz przywróceniu gruntu do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji. Zgodnie z 
polskimi przepisami księgowymi powyższa rezerwa odnoszona jest bezpośrednio w koszty w sprawozdaniu z wyników 
finansowych. Ponadto Grupa nie ujmuje rezerwy jednorazowo w momencie zakończenia inwestycji a co roku dolicza 
tę część rezerwy, która przypada na ten rok. Zakładając 25 letni okres użyteczności ekonomicznej elektrowni 
oszacowana kwota przyszłych kosztów demontażu zwiększa co roku wartość rezerwy i obciąża sprawozdanie z wyników 
finansowych w 1/25 ww. kwoty. Zgodnie z MSSF powyższą rezerwę można ująć w wartości początkowej inwestycji w 
łącznej kwocie przewidywanych kosztów likwidacji elektrowni. W konsekwencji ww. rezerwa obciąża koszty w 
sprawozdaniu z wyników finansowych w ramach odpisów umorzeniowych/amortyzacyjnych inwestycji 
 
Powyższa korekta powoduje zwiększenie wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz rezerw na zobowiązania w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Korekta ta nie powoduje żadnego wpływu na wynik finansowych oraz wartość 
kapitałów własnych a jedynie reklasyfikację kosztu pomiędzy pozycjami sprawozdawczymi w sprawozdaniu z wyniku 
finansowego.  
 

      Korekta 2 - Wycena umów leasingu finansowego zgodnie z MSSF 16 

Grupa jest stroną umów, na podstawie których korzysta z udostępnionych przez podmioty trzecie rzeczowych aktywów 
trwałych za wynagrodzeniem. Zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości (tj. w oparciu o kryteria klasyfikacji umów 
leasingu finansowego opisane w art. 3 ust 4 i 5 Ustawy o rachunkowości) ww. umowy klasyfikowane są przez Grupę 
jako umowy najmu i dzierżawy a tym samym miesięczne / roczne opłaty na rzecz kontrahentów ujmowane są 
bezpośrednio w rachunku zysków i strat w pozycji usług obcych. Zgodnie z MSSF 16 powyższe umowy powinny zostać 
zaklasyfikowane jako umowy leasingu finansowego tj. jako prawo do korzystania z aktywów i wyceniane zgodnie z 
MSSF 16 tj. jako rzeczowe aktywa trwałe i zobowiązania finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz obciążać 
koszty w sprawozdaniu z wyników finansowych poprzez amortyzację i odsetki. W ocenie Grupy umowy, które spełniają 
warunki MSSF 16 dotyczą najmu biura (główna siedziba Grupy w Szczecinie) oraz dzierżawy gruntów, na których 
posadowione są elektrownie wiatrowe / fotowoltaiczne. 
 
Powyższa korekta powoduje zwiększenie wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz zobowiązań finansowych w 
sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Na poziomie sprawozdania z wyników finansowych obniżeniu podlega pozycja 
kosztów usług obcych a zwiększeniu pozycja amortyzacji i kosztów finansowych w postaci odsetek. Łączny wpływ 
korekty na wynik finansowy oraz wartość kapitałów własnych stanowi, w ocenie Grupy, nieistotne wartości.  
 

Korekta 3 – Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży zgodnie z MSSF 5 
 

W ramach podstawowej działalności operacyjnej Grupa zajmuje się kompleksowym rozwojem projektów elektrowni 
wiatrowych / solarnych. Powyższe działania obejmują wszystkie etapy związane z realizacją ww. projektów inwestycyjnych 
tj. od sporządzenia projektu infrastruktury, przez uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz dokumentacji wykonawczej, a 
kończąc na budowie instalacji wiatrowej / fotowoltaicznej. Grupa kapitalizuje nakłady związane z ww. projektami w ramach 
spółki operacyjnej Vortex Energy Polska Sp. z o.o. W momencie gdy dany projekt inwestycyjny jest gotowy do realizacji 
powyższe nakłady sprzedawane są do spółki celowej w ramach struktury Grupy. Po zakończeniu budowy instalacji Grupa 
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wykorzystuje elektrownie na własne potrzeby do momentu pozyskania inwestora zewnętrznego zainteresowanego 
nabyciem projektu inwestycyjnego. Grupa dokonuje sprzedaży projektów inwestycyjnych na dwa sposoby: sprzedaż praw 
do realizacji projektu wraz z niezbędną dokumentacją lub sprzedaż spółki celowej posiadającej działającą instalację 
wiatrową lub fotowoltaiczną.  
 
W skonsolidowanej informacji finansowej Grupa prezentuje nakłady na projekty w fazie przedbudowlanej w pozycji 
rzeczowych aktywów trwałych (jako rzeczowe aktywa trwałe w budowie) natomiast dane finansowe spółek celowych 
posiadających gotowe instalacje wiatrowe / fotowoltaiczne ujmowane są w odpowiednich pozycjach sprawozdawczych 
zgodnie z jednostkowymi danymi finansowymi tych spółek. W momencie, w którym Grupa podejmuje decyzję o sprzedaży 
danego projektu inwestycyjnego lub spółki celowej posiadającej taki projekt a sprzedaż jest wysoce prawdopodobna 
zgodnie z założeniami MSSF 5 i nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, następuje reklasyfikacja odpowiednich 
pozycji aktywów oraz pasywów do pozycji aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz zobowiązań przeznaczonych do 
sprzedaży. W przypadku sprzedaży projektu w fazie przedbudowlanej reklasyfikacji podlega wartość rzeczowych aktywów 
trwałych do pozycji aktywów przeznaczonych do sprzedaży. W przypadku gdy Grupa planuje sprzedać spółkę celową tj. 
dokonać sprzedaży udziałów tej spółki, która spowoduje utratę kontroli nad tą spółką, wówczas reklasyfikacji do pozycji 
odpowiednio aktywów i zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży podlegają wszystkie aktywa i zobowiązania 
prezentowane przez tę spółkę.  
 
Krajowe standardy rachunkowości nie zawierają podobnych przepisów w zakresie prezentowania aktywów i zobowiązań 
przeznaczonych do sprzedaży w osobnych, przeznaczonych do tego pozycjach sprawozdawczych. W konsekwencji w 
przypadku gdyby Grupa stosowała krajowe standardy rachunkowości wszelkie pozycje faktycznie przeznaczone do 
sprzedaży prezentowane byłyby nadal w tych samych pozycjach sprawozdawczych, w których zostały ujęte pierwotnie 
zgodnie z treścią merytoryczną tych transakcji.  
 
Powyższa korekta nie powoduje żadnego wpływu na wynik finansowy oraz wartość kapitałów własnych Grupy. Celem tej 
korekty jest przeklasyfikowanie odpowiednich pozycji aktywów oraz zobowiązań do przeznaczonej do tego pozycji 
przewidzianej przez MSSF tj. odpowiednio do aktywów przeznaczonych do sprzedaży oraz zobowiązań przeznaczonych do 
sprzedaży.  
 
Podsumowanie 
 
Zgodnie z danymi prezentowanymi w powyższych sekcjach poniżej zaprezentowano łączny wpływ przejścia z krajowych 
standardów rachunkowości na MSSF na całkowite dochody oraz wartość kapitału własnego.  
 

Wpływ na całkowite dochody 
Za okres od 1 stycznia do 

30 września 2021 
Za okres od 1 stycznia do 

31 grudnia 2020 
Za okres od 1 stycznia do 

30 września 2020 

Całkowite dochody zgodnie z MSSF 27 655 937,40 6 281 060,78 -4 079 844,35 

Całkowite dochody zgodnie z krajowymi 
standardami rachunkowości 

27 651 165,53 6 316 020,26 -4 050 394,10 

Różnica 4 771,87 -34 959,48 -29 450,25 

 
 

Wpływ na kapitał własny 
Na dzień 30 września 

2021 
Na dzień 31 grudnia 

2020 
Na dzień 30 września 

2020 
Na dzień 1 stycznia 

2020 

Kapitały własne zgodnie z MSSF 36 521 964,35 7 291 079,97 -2 808 891,46 1 111 877,15 

Kapitały własne zgodnie z 
krajowymi standardami 
rachunkowości 

36 531 166,65 7 309 014,81 -2 796 685,61 1 097 077,56 

Różnica -9 202,30 -17 934,84 -12 205,85 14 799,59 
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W niniejszych skonsolidowanych informacjach finansowych Grupa dokonała wyceny i klasyfikacji powyższych pozycji 
zgodnie z MSSF tak jakby MSSF w odniesieniu do tych transakcji były stosowane zawsze. Tym samym, w stosunku do 
wyceny zgodnej z polskimi zasadami rachunkowości, zidentyfikowała i ujęła wpływ różnic przedstawionych powyżej na 
wynik finansowy oraz kapitały własne.  
 
Grupa nie zidentyfikowała innych istotnych różnic w standardach rachunkowych.  
 
Zgodnie z MSSF 1 w przypadku gdy Grupa zaprezentowała sprawozdanie z przepływów pieniężnych zgodnie z wcześniej 
stosowanymi standardami rachunkowości, powinna również przedstawić i wyjaśnić istotne korekty wprowadzone do 
sprawozdania z przepływów pieniężnych. Z uwagi na fakt, iż Grupa nie sporządzała ani nie publikowała wcześniej 
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okresy sprawozdawcze prezentowane w niniejszym sprawozdaniu, Grupa nie 
prezentuje potencjalnych korekt jakie musiałaby wprowadzić do sprawozdań z przepływów pieniężnych sporządzanych 
zgodnie z polskimi standardami rachunkowości w stosunku do sprawozdań z przepływów pieniężnych sporządzonych 
zgodnie z MSSF.  
 
 
Waluta informacji finansowej 
 

Walutą funkcjonalną i prezentacyjną niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych  jest polski złoty. 
 
Dla potrzeb wyceny bilansowej został przyjęty średni kurs NBP na dzień bilansowy: 

Waluta 30 września 2021 31 grudnia 2020 30 września 2020 1 stycznia 2020 

EUR 4,6329 4,6148 4,5268 4,2585 

 
 
Kontynuacja działalności 
 

Skonsolidowane informacje finansowe za 9 miesięcy 2021 roku zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej zarówno przez Emitenta jak i przez Grupę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.   
 
Zatwierdzenie skonsolidowanej informacji finansowej  
 

Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa nie będzie podlegała zatwierdzeniu.  
 
Podstawa wyceny 
 

Skonsolidowane informacje finansowe zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Sporządzenie 
skonsolidowanych informacji finansowych  zgodnie z MSSF wymaga przyjęcia pewnych założeń oraz dokonania szacunków 
i osądów, które wpływają na przyjęte zasady rachunkowości oraz wielkości wykazane  
w skonsolidowanej informacji finansowej. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz innych 
czynników, w tym przewidywań odnośnie do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się zasadne. Oszacowania 
i osądy księgowe podlegają regularnej ocenie. Istotne zasady rachunkowości oraz istotne wartości oparte na osądach i 
szacunkach zostały przedstawione jako element poszczególnych not objaśniających do skonsolidowanej informacji 
finansowej. Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości są spójne z zasadami stosowanymi w poprzednim roku 
obrotowym. 
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1.6 Sytuacja związana z pandemią SARS-CoV-2 
 

Zgodnie z rekomendacjami European Securities and Markets Authority oraz Komitetu Standardów Rachunkowości,  
w związku z  wybuchem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz niepewności jakie ona wygenerowała, na dzień 30 
września 2021 r. Grupa przeanalizowała dokonane osądy i oszacowania oraz inne założenia stosowanych zasad 
rachunkowości. W szczególności, uwzględniając istniejące i przewidywane skutki pandemii na działalność Grupy, 
rozważono następujące kwestie: 

 zweryfikowano kluczowe założenia przeprowadzonych testów pod kątem utraty wartości inwestycji w spółki 
zależne. Nie stwierdzono konieczności ujęcia odpisów z tytułu utraty ich wartości na dzień 30 września 2021 r.; 

 nie odnotowano potrzeby zmiany szacunków dotyczących okresów ekonomicznej użyteczności i stawek 
amortyzacyjnych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych; 

 wykonano analizę ściągalności należności handlowych od klientów oraz dokonano aktualizacji założeń wyceny 
oczekiwanych strat kredytowych związanych z należnościami handlowymi. Na dzień 30 września 2021 r. nie 
zidentyfikowano żadnego istotnego negatywnego wpływu spowolnienia gospodarczego na regulowanie 
zobowiązań przez kontrahentów Grupy. 

Z uwagi na to, że nadal nie można przewidzieć przyszłych skutków pandemii kierownictwo w dalszym ciągu będzie 
monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla Grupy, 
jeśli takie wystąpią. 
 
1.7 Nowe i zmienione regulacje MSSF obowiązujące po raz pierwszy w sprawozdaniach za 
okresy roczne rozpoczynające się 1 stycznia 2021 roku. 
 

Niniejsza informacja finansowa jest pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem Grupy. W związku z tym, Grupa korzysta 
ze wszystkich zatwierdzonych standardów i przygotowuje na ich podstawie skonsolidowane informacje finansowe.  
 
 
1.8 Standardy i interpretacje, które weszły w życie po 1 stycznia 2021 roku  
 

Standardy i interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które 
weszły w życie od lub po 1 stycznia 2021 roku, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską: 

a. Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe – przedłużenie tymczasowego zwolnienia ze stosowania MSSF 9 
„Instrumenty finansowe”, 

b. Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16 – reforma IBOR 

 
Standardy i interpretacje opublikowane i zatwierdzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, które 
weszły w życie od lub po 1 stycznia 2021 roku, które nie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską: 

a. Zmiany do MSSF 16 „Leasing” – uproszczenia dotyczące zmian wynikających z umów leasingu w związku z COVID-
19 

 
Według szacunków powyższe zmiany nie będą miały wpływu na skonsolidowaną informację finansową Grupy. 
 
 
1.9 Standardy i interpretacje wydane przez IASB do stosowania po 1 stycznia 2022 roku, 
które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską 
 

Dla okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie następujące zmiany wydane przez IASB, które nie 
zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską: 

a. Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – aktualizacja referencji do założeń koncepcyjnych 
b. Zmiany do MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” – przychody z produktów wyprodukowanych w okresie 

przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania 
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c. Zmiany do MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe” – wyjaśnienia na temat kosztów 
ujmowanych w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia. 

d. Roczny program poprawek 2018-2020 – poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne 
standardów w zakresie ujmowania i wyceny: MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej po raz  pierwszy”, MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, MSR 41 „Rolnictwo” oraz do 
przykładów ilustrujących MSSF 16 „Leasing”. 

Według szacunków powyższe zmiany nie będą miały wpływu na skonsolidowaną informację finansową  Grupy. 
 
1.10 Standardy i interpretacje wydane przez IASB do stosowania po 1 stycznia 2023 roku, 
które nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską 
 

Dla okresów rozpoczynających się po 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie następujące zmiany wydane przez IASB, które nie 
zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską: 

a. Zmiany do MSSF 17 „Umowy ubezpieczeniowe 
b. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” - -klasyfikacja zobowiązań jako krótkoterminowe lub 

długoterminowe 
c. Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” oraz wytyczne Rady MSSF w zakresie ujawnień 

dotyczących polityk rachunkowości w praktyce – wymóg ujawnienia istotnych informacji dotyczących zasad 
rachunkowości 

d. Zmiany do MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” – 
definicja wartości szacunkowych 

e. Zmiany do MSR 12 „Podatek dochodowy” – podatek odroczony dotyczący aktywów i zobowiązań wynikających z 
pojedynczej transakcji. 

Według szacunków powyższe zmiany nie będą miały wpływu na skonsolidowaną informację finansową  Grupy. 
 
1.11 Wcześniejsze zastosowanie 
 

Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów i interpretacji, które zostały już 
opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską lub przewidziane są do zatwierdzenia w najbliższej przyszłości,  
a które wejdą w życie po dniu bilansowym. 

2. Polityka Rachunkowości 

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Składniki majątku o wartości do 10 000,00 
zł amortyzowane są jednorazowo, w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki  majątku  o wartości  powyżej  10 000,00 
zł  amortyzowane są metodą  liniową w okresie odpowiadającym  szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 
Amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zostały przyjęte do użytkowania. Wartość początkową środków trwałych powiększają koszty ich 
ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji), o ile spowoduje to podwyższenie ich wartości 
użytkowej, a koszty tych ulepszeń przekroczą 10 000,00 zł. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż 1 rok o wartości 
niższej i równej 3 500,00 przenoszone są bezpośrednio w koszt zużycia materiałów.  Grupa przyjęła następujące stawki 
amortyzacji dla kluczowych środków trwałych: 

 Elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne prezentowane jako budynki i urządzenia techniczne i maszyny – 25 lat 
 Grunty i budynki używane na podstawie umów leasingu finansowego – przez okres trwania umowy tj. 25 lat  

w przypadku gruntów oraz 2 lata w przypadku najmu biura 

Rzeczowe aktywa trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 
ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są 
amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. Grupa tworzy rezerwy na koszty likwidacji 
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farm wiatrowych/fotowoltaicznych, których wartość jest ujęta w wartości początkowej środków trwałych, stanowiącej 
podstawę amortyzacji. 

Zobowiązanie z tytułu umów leasingu finansowego - Grupa jest stroną umów, na podstawie których korzysta  
z udostępnionych przez podmioty trzecie rzeczowych aktywów trwałych za wynagrodzeniem. Zgodnie z MSSF 16 powyższe 
umowy są klasyfikowane jako umowy leasingu finansowego (prawa do użytkowania aktywów) i wyceniane zgodnie z MSSF 
16 tj. jako rzeczowe aktywa trwałe i zobowiązania finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz obciążają 
amortyzację i odsetki w sprawozdaniu z wyniku finansowego. W ocenie Grupy umowy, które spełniają warunki MSSF 16 
dotyczą najmu biura (główna siedziba Grupy w Szczecinie) oraz dzierżawy gruntów, na których posadowione są 
elektrownie wiatrowe / fotowoltaiczne. Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego wyceniane są według 
zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej na podstawie okresu trwania umów 
najmu/dzierżawy przy uwzględnieniu średnich miesięcznych płatności czynszowych przez cały okres obowiązywania 
umowy zdyskontowanych stopą 5% oszacowaną jako suma stopy wolnej od ryzyka (obligacje 25-letnie) oraz premii za 
ryzyko rynkowe (marża zewnętrznych instytucji finansujących). Nieodwołalny okres umowy leasingu przyjęty do kalkulacji 
zobowiązania wynika z treści z umów zawartych z poszczególnymi podmiotami udostępniającymi aktywa Grupie oraz z 
oceny kierownictwa w zakresie faktycznego, planowego okresu wykorzystywania aktywów tj.: 

a) w przypadku biura – umowa zawarta na czas określony (przeważnie 2-3 letni), co do zasady bez możliwości 
wypowiedzenia przez wynajmującego 

b) w przypadku gruntów – umowy zawarte na okres 25-30 letni dostosowany do planowanego okresu użyteczności 
ekonomicznej elektrowni posadowionej na tym gruncie, co do zasady bez możliwości wypowiedzenia przez 
wynajmującego  

Długoterminowe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.  

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.  Rozchód zapasów następuje zgodnie z metodą FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło).  

Inwestycje krótkoterminowe wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która 
z nich jest niższa.  

Należności i udzielone pożyczki krótko- i długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem 
zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Po początkowym ujęciu udzielone pożyczki są 
wykazywane według zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. 
 

Zobowiązania krótko- i długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, inne krótkoterminowe inwestycje o wysokim 
stopniu płynności i o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy, które mogą zostać zamienione na znane 
kwoty pieniężne i dla których ryzyko zmian wartości jest nieistotne, a także kredyty w rachunku bieżącym. Kredyty  
w rachunku bieżącym są prezentowane w bilansie w ramach zobowiązań krótkoterminowych jako składnik kredytów  
i pożyczek. 
 
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów dokonywane są, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających 
na bieżący okres sprawozdawczy. Jednostka nie tworzy rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, odprawy 
przyznawane są zgodnie z regulacjami Kodeksu Pracy.  

Utrata wartości aktywów niefinansowych. Na każdy dzień bilansowy zarząd jednostki dominującej dokonuje oceny czy 
istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości jakiegokolwiek składnika aktywów niefinansowych. W tym celu 
przeprowadzane są testy na utratę wartości, których celem jest ustalenie tzw. wartości odzyskiwalnej aktywów ustalanej 
jako bieżąca wartość przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez dany składnik aktywów niefinansowych. 
Aktywa podlegającej ocenie grupuje się do poziomu tzw. ośrodków wypracowujących środki pieniężne tj. najmniejsza 
grupa aktywów, której można w racjonalny sposób przypisać generowane przepływy. W przypadku gdy wartość 
odzyskiwalna jest niższa od wartości księgowej dokonuje się odpisów aktualizujących ich wartość w ciężar kosztów 
wykazywanych w sprawozdaniu z wyników finansowych. W kolejnych okresach sprawozdawczych możliwe jest 



Grupa Vortex Energy S.A. 
Skonsolidowane informacje finansowe sporządzone na dzień 30 września 2021 roku  

zgodnie z MSSF 
(dane w złotych)  

 

www.vortex-energy.pl | str. 39 

 

odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w przypadku ustania przesłanek stanowiących o ich pierwotnej utracie 
wartości.  

Utrata wartości aktywów finansowych MSSF 9 wymaga oszacowania oczekiwanej straty dla aktywów finansowych, 
niezależnie od tego czy wystąpiły, czy tez nie przesłanki do stworzenia takiego odpisu. W ciągu roku Grupa  jest stroną 
niewielu kontraktów skutkujących powstaniem należności ze względu na specyfikę prowadzonej działalności. W związku z 
powyższym Grupa jest w stanie monitorować na bieżąco stan należności i podejmować odpowiednie kroki windykacyjne. 
Grupa współpracuje ze sprawdzonymi, wieloletnimi partnerami biznesowymi i ocenia ryzyko kredytowe na bazie historii 
współpracy. 
 
Zgodnie z przepisami MSSF 9 Grupa ustala oczekiwane starty kredytowe w następujący sposób: 

a. dla należności handlowych - zgodnie z podejściem uproszczonym tj. w całym okresie życia instrumentów, bez 
konieczności identyfikacji znaczącego wzrostu ryzyka kredytowego, 

b. dla pozostałych należności i należności z tytułu udzielonych pożyczek – zgodnie z podejściem ogólnym: 
- w kwocie odpowiadającej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia, jeżeli wystąpił znaczący 
wzrost ryzyka kredytowego (mierzony jako prawdopodobieństwo niewypłacalności dłużnika w całym horyzoncie 
życia tego instrumentu) od momentu początkowego ujęcia danego składnika aktywów finansowych  
- z tytułu 12-miesięcznych oczekiwanych strat kredytowych, jeżeli na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego ryzyko kredytowe z tytułu instrumentu finansowego nie wzrosło w sposób istotny od momentu 
jego początkowego ujęcia. 
  

Należności handlowe 
Grupa wypracowała model analizy należności handlowych pod kątem utraty wartości, który opiera się na analizie 
historycznych strat w należnościach (należności nieodzyskane), terminach realnych płatności należności w stosunku do 
umownych terminów ustalonych przez Grupę jak również utracie wartości pieniądza w czasie. Powyższy model zakłada 
przeprowadzenie następujących procedur: 

 stworzenie bazy transakcji historycznych zawierającej wszystkie powstałe należności w okresie co najmniej 3 lat 
od daty bilansowej wraz z umownym terminem płatności oraz datą uzyskania częściowej lub całkowitej płatności 
od kontrahenta 

 na podstawie powyższych danych określenie dla każdej płatności przedziału czasowego, w którym płatność 
została zrealizowana w stosunku do umownej daty płatności tj. czy płatność została dokonana w terminie lub po 
terminie umownym 

 sporządzenie podsumowującej macierzy przepływów pieniężnych, zawierającej kwoty płatności należności w 
przedziałach przeterminowania tj. podsumowanie jakie kwoty zostały uzyskane: 

o w terminie umownym 
o do 30 po terminie umownym 
o od 31 do 90 dni po terminie umownym 
o od 91 do 180 dni po terminie umownym 
o od 181 do 365 dni po terminie umownym 
o powyżej roku od terminu umownego 

 określenie strat w należnościach (umorzone, nieodzyskane należności) w okresie objętym analizą 
 oszacowanie dla każdego przedziału czasowego opisanego powyżej udziału strat kredytowych w łącznych 

przepływach pieniężnych (wskaźnik utraty wartości dla przedziału przeterminowania) 
 oszacowanie potencjalnej kwoty odpisu na podstawie struktury wiekowej należności niezapłaconych na dzień 

bilansowy oraz wskaźnika utraty wartości dla danego przedziału przeterminowania 
 uwzględnienie utraty wartości pieniądza w czasie poprzez zdyskontowanie należności handlowych stopą 

procentową w okresie oczekiwanego uzyskania zapłaty tj. na podstawie wskaźnika średniego spływu należności 
 
W efekcie powyższych procedur Grupa uzyskuje informacje na temat kwoty odpisu w zależności od historii płatniczej, 
okresów przeterminowania oraz utraty wartości pieniądza w czasie. Powyższy odpis aktualizujący ujmowany jest w 
skonsolidowanych informacjach finansowych jako zmniejszenie wartości należności handlowych oraz pozostały koszt 
operacyjny. 
 
Pożyczki i pozostałe należności 
Wartość aktywów finansowych innych niż należności handlowe aktualizowana jest o odpis z tytułu utraty wartości 
wyliczony przy zastosowaniu trzystopniowego modelu utraty wartości dla aktywów finansowych: 
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 Poziom 1 – salda, dla których ryzyko kredytowe nie wzrosło znacząco od początkowego ujęcia lub mają niskie 
ryzyko kredytowe, oczekiwane straty kredytowe określa się na podstawie prawdopodobieństwa niewypełnienia 
zobowiązania w ciągu 12 miesięcy; 

 Poziom 2 – obejmuje salda, dla których nastąpił znaczny wzrost ryzyka kredytowego od początkowego ujęcia, ale 
brak jest obiektywnych przesłanek utraty wartości, oczekiwane straty kredytowe określa się na podstawie 
prawdopodobieństwa niewypełnienia zobowiązania przez cały umowny okres życia danego aktywa; 

 Poziom 3 – obejmuje salda ze stwierdzoną przesłanką utraty wartości.      
 
W zakresie w jakim na podstawie powyższego modelu konieczna jest ocena czy nastąpi znaczący wzrost ryzyka 
kredytowego stosuje się poniższe przesłanki przy dokonywaniu oceny: 

 przeterminowanie wynosi co najmniej 30 dni; 
 wystąpiły zmiany legislacyjne, makroekonomiczne lub technologiczne negatywnie oddziałowujące na dłużnika; 
 wystąpiły zdarzenia mające negatywny wpływ na pożyczkę lub na inną pożyczkę u tego samego dłużnika od innego 

pożyczkodawcy, jak np. renegocjowanie warunków umowy wynikające z trudności finansowych dłużnika, czy też 
naruszenie warunków zawartych w umowie; 

 wystąpiły negatywne zmiany w obszarze działalności dłużnika, jak np. utrata istotnego odbiorcy, bądź dostawcy. 
 
Na podstawie powyższej analizy oraz zaklasyfikowania danego kontrahenta / należności do poziomu ryzyka Grupa w 
dalszych krokach dokonuje kalkulacji odpisu aktualizującego wartość należności innych oraz pożyczek na podstawie 
wskaźnika ryzyka upadłości kontrahenta, wartości kwoty objętej ryzykiem (tj. kwoty należnej Grupie pomniejszonej o 
ewentualne zabezpieczenia) oraz okresu życia instrumentu, w tym z tytułu utraty wartości pieniądza w czasie.  
 
 
W efekcie powyższych procedur Grupa uzyskuje informacje na temat kwoty odpisu w zależności od ryzyka straty 
kredytowej a powyższy odpis aktualizujący ujmowany jest w skonsolidowanych informacjach finansowych jako 
zmniejszenie wartości należności innych niż handlowe i pożyczek oraz pozostały koszt operacyjny lub koszt finansowych w 
zależności od charakteru należności. 
 
Wartość odpisów oszacowanych i ujętych przez Grupę w odniesieniu do należności handlowych, należności innych oraz 
pożyczek udzielonych zamieszczono odpowiednio w notach 11, 7 oraz 13.  
 
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. W związku z powyższym Grupa tworzy rezerwy na koszty likwidacji farm wiatrowych/fotowoltaicznych, 
których wartość jest ujęta w wartości początkowej środków trwałych, stanowiącej podstawę amortyzacji. 

Kapitały  własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych 
przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie wpisanej 
w rejestrze sądowym. 

Instrumenty finansowe metody klasyfikacji i wyceny zostały opisane w nocie numer 35. 

Transakcje w walucie obcej wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty, obowiązującego  
i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień poprzedzający dzień zawarcia transakcji. Na dzień bilansowy aktywa 
i pasywa wyrażone w walucie obcej wycenia się według kursu średniego ustalonego dla danej waluty, obowiązującego  
i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Wartość rozchodu walut obcych z rachunku bankowego wycenia 
się kolejno po kursach począwszy od tego, który został najwcześniej zastosowany – metoda FIFO. 

Podatek dochodowy za okres sprawozdawczy obejmuje podatek bieżący i odroczony. Podatek ujmuje się w wyniku 
finansowym, z wyłączeniem zakresu, w którym odnosi się on bezpośrednio do pozycji ujętych w innych całkowitych 
dochodach lub kapitale własnym. W tym przypadku podatek również ujmowany jest odpowiednio w innych całkowitych 
dochodach lub kapitale własnym. Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego jest obliczane na podstawie 
obowiązujących przepisów podatkowych. Grupa dokonuje okresowego przeglądu kalkulacji zobowiązań podatkowych  
w odniesieniu do sytuacji, w których odnośne przepisy podatkowe podlegają interpretacji, tworząc ewentualne rezerwy 
kwot, należnych organom podatkowym. 
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Odroczony podatek dochodowy wyliczany jest metodą bilansową, jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi  
w przyszłości w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów, a odpowiadającymi 
im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania. Rezerwa na podatek odroczony 
jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast  składnik  aktywów 
z tytułu  podatku odroczonego  jest  rozpoznawany  do  wysokości w jakiej prawdopodobne jest, że będzie można 
pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe oraz straty podatkowe. Aktywa z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy weryfikowane są na każdy dzień 
bilansowy oraz wyceniane z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego 
przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa  
z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy prezentowane są  
w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oddzielnie. 

Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 

Zgodnie z MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana” Grupa klasyfikuje składniki 
aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana w drodze transakcji 
sprzedaży, a nie poprzez jego dalsze wykorzystanie. Warunkiem zaliczenia aktywów do tej grupy stanowi aktywne 
poszukiwanie nabywcy przez kierownictwo jednostki oraz wysokie prawdopodobieństwo zbycia tych aktywów w ciągu 
jednego roku od daty ich zakwalifikowania, a także dostępność tych aktywów do natychmiastowej sprzedaży. Aktywa 
trwałe (i grupy aktywów netto przeznaczonych do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia wyceniane są po 
niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonych o koszty związane ze sprzedażą.  
W przypadku przeznaczenia do sprzedaży spółki wchodzącej w skład Grupy, której dane finansowe są ujęte  
w sprawozdaniu, reklasyfikacji do pozycji aktywów i zobowiązań dostępnych do sprzedaży podlegają wszystkie aktywa oraz 
zobowiązania (z wyłączeniem kapitałów własnych) tych spółek w wartościach uwzględniających korekty oraz wyłączenia 
konsolidacyjne.   

Ujmowanie przychodów 

Grupa uzyskuje głównie przychody z następujących tytułów: 

a. z rozwoju projektów wiatrowych/fotowoltaicznych; 
b. z usług budowlanych; 
c. z zarządzania technicznego; 
d. ze sprzedaży energii elektrycznej. 

 
Grupa stosuje zasady MSSF 15 z uwzględnieniem modelu 5 kroków w odniesieniu do analizy dotyczącej ujmowania 
przychodów z umów z klientami: 

a. Wymogi identyfikacji umowy z kontrahentem - umowa z kontrahentem spełnia swoją definicję, gdy zostaną 
spełnione wszystkie następujące kryteria: strony umowy zawarły umowę i są zobowiązane do wykonania swoich 
obowiązków; Grupa jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr i usług, które mają zostać 
przekazane; Grupa jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra i usługi, które mają być przekazane; 
umowa ma treść ekonomiczną oraz jest prawdopodobne, że Grupa otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej 
przysługiwało w zamian za dobra i usługi, które zostaną przekazane kontrahentowi; 

b. Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia – w momencie zawarcia umowy Grupa dokonuje oceny dóbr 
i usług przyrzeczonych w umowie z kontrahentem i identyfikuje jako zobowiązanie do wykonania świadczenia 
każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz kontrahenta dobra i usługi; 

c. Ustalenie ceny transakcyjnej - w celu ustalenia ceny transakcyjnej Grupa uwzględnia warunki umowy oraz 
stosowane przez nią zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna to kwota wynagrodzenia, które zgodnie 
z oczekiwaniem Grupy będzie jej przysługiwała w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr i usług na rzecz 
kontrahenta; 

d. Alokacja ceny transakcyjnej do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia - Grupa przypisuje cenę 
transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia w wysokości, która odzwierciedla kwotę 
wynagrodzenia, które przysługuje Grupie w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług kontrahentowi. 
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e. Ujęcie przychodów w momencie spełnienia zobowiązań do wykonania świadczenia - Grupa ujmuje przychody  
w momencie spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia. Za moment wykonania świadczenia uznaje się 
przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi. Przychody są ujmowane jako kwoty równe cenie transakcyjnej, 
która została przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia. Grupa ujmuje przychody  
w momencie spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia. Za moment wykonania świadczenia uznaje się 
przekazanie przyrzeczonego dobra lub usługi. Przychody są ujmowane jako kwoty równe cenie transakcyjnej, 
która została przypisana do danego zobowiązania do wykonania świadczenia. W przypadku kontraktów 
budowlanych rozliczenie przychodów następuje w okresach miesięcznych na podstawie miesięcznych protokołów 
zaawansowania robót. W przypadku sprzedaży energii wytworzonej przychód rozpoznawany jest w momencie 
wytworzenia energii i wprowadzenia jej do sieci energetycznej. 

Sprzedaż rozwoju projektów wiatrowych oraz fotowoltaicznych następuje w momencie sprzedaży spółek.  

Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są ujmowane sukcesywnie w momencie ich naliczenia lub zapłaty. 

Dywidendy  

Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw udziałowców/akcjonariuszy  do ich otrzymania. 

Ujmowanie kosztów 

Za koszty uznaje się uprawdopodobnione zmniejszenie 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. Koszty ujmuje się w sprawozdaniu z wyników finansowych 
i innych całkowitych dochodów na podstawie bezpośredniego związku pomiędzy poniesionymi kosztami, a osiągnięciem 
konkretnych przychodów tzn. stosując zasadę współmierności, poprzez rachunek rozliczeń międzyokresowych kosztów 
czynnych i biernych. 

Grupa prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym, jak również z podziałem na miejsce powstawania kosztu. 
 
Koszty finansowania zewnętrznego 

Działalność Grupy finansowana jest z wykorzystaniem pożyczek oraz kredytów. Koszty finansowania zewnętrznego 
(odsetki, różnice kursowe oraz inne koszty związane z obsługą zadłużenia) ujmowane są w wartości początkowej aktywów, 
których budowa finansowana jest z wykorzystaniem tych kredytów lub pożyczek przez okres od daty rozpoczęcia do daty 
zakończenia inwestycji i przyjęcia jej do użytkowania wyłącznie w przypadku gdy istnieje bezpośrednie powiązanie 
celowościowe uzyskanych środków z wydatkami na te aktywa. W innych przypadkach Grupa ujmuje koszty finansowania 
zewnętrznego bezpośrednio w kosztach finansowych w sprawozdaniu z wyniku finansowego.  W 2020 roku Grupa nie 
aktywowała kosztów finansowania zewnętrznego w wartości rzeczowych aktywów trwałych 

Przychody i koszty umów długoterminowych 

Przychody w tytułu wykonania niezakończonej usługi budowlanej objętej umową o okresie realizacji dłuższym niż  
6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym stopniu, ustala się według najbardziej miarodajnej metody 
uzależnionej od specyfiki poszczególnego projektu:  proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonania usługi lub 
proporcjonalnie do procentowego wskaźnika realizacji budżetu kosztów.  

Koszty wytworzenia niezakończonej usługi budowlanej dla której zastosowano metodę stopnia zaawansowania usługi 
ustala się w stopniu opowiadającym stopniowi zaawansowania usługi, po odliczeniu kosztów, które wpłynęły na wynik 
finansowy w ubiegłych okresach sprawozdawczych oraz po uwzględnianiu ewentualnej przewidywanej straty związanej  
z wykonaniem usługi objętej umową.  

Różnice pomiędzy przychodami i kosztami faktycznie poniesionymi, a przychodami i kosztami wpływającymi na wynik 
finansowy, spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych czynnych lub biernych.  
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Dla umów związanych z rozwojem projektów w zakresie energii odnawialnej koszty bezpośrednio z nimi związane 
aktywowane są na długoterminowych rozliczeniach międzyokresowych kosztów do momentu zakończenia realizacji 
umowy i rozpoznania przychodu z tego tytułu. Koszty pośrednie odnoszone są w wynik finansowy danego okresu.    

Sprawozdanie z wyniku finansowego  

Grupa sporządza w wariancie porównawczym. Grupa nie sporządza sprawozdania z całkowitych dochodów z uwagi na fakt, 
iż nie wystąpiły zdarzenia i transakcje, które należałoby ująć w ww. sprawozdaniu. 

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz 
związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej 
wyceny. Wynik finansowy ustala się na poziomie wyniku netto. 

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest sporządzane metodą pośrednią. 

Rachunkowość zabezpieczeń. Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.  

Świadczenia pracownicze. Do świadczeń pracowniczych Grupa zalicza m.in. wynagrodzenia miesięczne, wynagrodzenia z 
tytułu premii uznaniowych i okresowych oraz wynagrodzenia należne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Na Grupie 
nie ciąży ani prawny ani zwyczajowy obowiązek wypłaty świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia (świadczenia 
emerytalne / rentowe) z uwagi na państwowy program tego typu świadczeń organizowany przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Grupa opłaca składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami obciążając ich 
wartością (w części dotyczącej pracodawcy) wynik finansowy. Ponadto biorąc pod uwagę strukturę wiekową pracowników 
Grupy oraz biorąc pod uwagę zasadę istotności nie tworzy się rezerw na odprawy emerytalne.  

Procedury konsolidacyjne 

Grupa sporządza skonsolidowane informacje finansowe tak jakby cała Grupa stanowiła jeden podmiot gospodarczy. 
Skonsolidowane dane finansowe sporządzane są na podstawie sumy sprawozdań z sytuacji finansowej oraz sprawozdań z 
wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy (konsolidowanych 
metodą pełną). Dane zagregowane w powyższy sposób podlegają następnie korektom konsolidacyjnym mającym na celu 
eliminację wzajemnych sald, transakcji oraz niezrealizowanych zysków / strat ujętych w wartości aktywów. Dodatkowo 
skonsolidowane informacje finansowe podlegają korektom mającym na celu ujednolicenie zasad wyceny oraz prezentacji 
danych finansowych przez wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy. Grupa nie posiada jednostek, których dane 
finansowe wyrażone są w innej walucie niż PLN. 

Konsolidacji metodą pełną podlegają jednostki, nad którymi jednostka dominująca sprawuje kontrolę tzn. w przypadku 
gdy z tytułu swojego zaangażowania w tę jednostkę ma prawa do zmiennych wyników finansowych oraz ma możliwość 
wywierania wpływu na wysokość tych wyników poprzez kierowanie operacyjne oraz finansowe tą jednostką.  

Konsolidacji metodą praw własności podlegają jednostki, w których jednostka dominująca posiada zwykle od 20 do 50% 
ogólnej liczby głosów w organach stanowiących jednakże nie sprawuje nad tą jednostką kontroli. 

Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy podlegają konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli do dnia utraty 
kontroli utożsamianej w przypadku Grupy ze sprzedażą posiadanych udziałów na rzecz inwestorów zewnętrznych.  

Kluczowe korekty i wyłączenia konsolidacyjne ujęte w skonsolidowanej informacji finansowej to: 

a. wyłączenie wzajemnych sald rozrachunków handlowych oraz pożyczek udzielonych i otrzymanych wraz z 
wyłączeniem odsetek przychodowych i kosztowych naliczonych od ww. pożyczek; 

b. wyłączenie kapitału podstawowego oraz inwestycji długoterminowych, w tym również wyłączenie dopłat do kapitału 
własnego spółek celowych; 

c. wyłączenie wzajemnych przychodów ze sprzedaży z odpowiednimi kosztami operacyjnymi; 
d. eliminacja niezrealizowanych zysków (marży) powstałych na transakcjach sprzedaży usług projektowych oraz 

budowlanych pomiędzy spółkami z Grupy tj. eliminacja przychodów ze sprzedaży usług oraz kosztów wytworzenia 
usługi w korespondencji z wartością środków trwałych lub środków trwałych w budowie, w tym również korekta 
amortyzacji środków trwałych, 

e. ujęcie skonsolidowanego wyniku na sprzedaży spółek zależnych. 
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Polityka rachunkowości w zakresie wyceny skutków transakcji opisanych w pkt. 1.1 wprowadzenia 
do skonsolidowanych informacji finansowych 

Zgodnie z zapisami MSSF 3 Połączenia jednostek, główną metodą rozliczenia połączeń, w tym również w zakresie ujęcia 
transakcji kapitałowych w skonsolidowanych informacjach finansowych, jest metoda przejęcia. Standard ten dopuszcza 
jednakże wyjątek od rozliczenia połączeń powyższą metodą w przypadku gdy połączenie nastąpiło pod wspólną kontrolą 
tzn. na każdym etapie transakcji kapitałowych i zmian udziałowych dotychczasowy udziałowiec spółek, których te 
transakcje dotyczyły utrzymywał kontrolę nad tymi spółkami w niezmienionym zakresie.  

W przypadku transakcji opisanych w pkt. 1.1 wprowadzenia do skonsolidowanych informacji finansowych jedyny 
udziałowiec podmiotów wchodzących w skład Grupy Emitenta – VH Invest AG - na każdym etapie przekształceń 
właścicielskich posiadał 100% udziałów (kontrolę) w każdej spółce z Grupy, pośrednio lub bezpośrednio. W konsekwencji 
Grupa sklasyfikowała przekształcenia właścicielskie opisane w pkt 1.1 jako transakcje pod wspólną kontrolą i odstąpiła od 
zastosowania metody przejęcia do ich rozliczenia.  

Z uwagi na fakt, że MSR / MSSF nie przedstawiają szczegółowych wytycznych w zakresie sposobów rozliczenia połączenia 
pod wspólną kontrolą, Grupa, zgodnie z zapisami MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych 
i korygowanie błędów, kierując się profesjonalnym osądem, przepisami MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe 
oraz pozostając w zgodzie z założeniami koncepcyjnymi MSSF zastosowała własne rozwiązanie w celu rozliczenia transakcji 
wniesienia udziałów VPL Projects Sp. z o.o. do Vortex Energy Polska Sp. z o.o. oraz wniesienia udziałów Vortex Energy 
Polska Sp. z o.o. do Vortex Energy S.A. polegające na: 

a. na poziomie jednostkowych danych finansowych ww. podmiotów, wnoszone udziały podlegają wycenie 
sporządzanej przez niezależnego eksperta w dziedzinie wycen 

b. dla potrzeb ustalenia wartości udziałów VPL Projects Sp. z o.o. wniesionych do Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 
skorzystano z metody skorygowanych aktywów netto, w wyniku której wartość godziwa (rynkowa) ww. udziałów 
została ustalona w kwocie 3.084 tys. złotych  

c. dla potrzeb ustalenia wartości udziałów Vortex Energy Polska Sp. z o.o. wniesionych do Vortex Energy S.A. 
skorzystano z metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, w wyniku której wartość godziwa (rynkowa) 
ww. udziałów została ustalona w kwocie 219.000 tys. złotych. Wycena została oparta o prognozowane przepływy 
pieniężne w latach 2021-2025 oraz prognozowaną wartość rezydualną składającą się z wartości działalności 
związanej z zarządzaniem technicznym elektrowniami. Średnioważony koszt kapitału własnego (WACC) tj. stopa 
dyskontowa przyjęta w wycenie, wyniósł 8,1%. 

d. na poziomie skonsolidowanych informacji finansowych wartość udziałów z pkt b) oraz c) podlega wyłączeniu w 
korespondencji z kapitałem podstawowym oraz zapasowym (w takiej relacji jaka wynika z uchwał wspólników 
oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym). W efekcie końcowym wartość udziałów (inwestycji) w 
skonsolidowanych informacjach finansowych pro forma, związana z ww. transakcjami, wynosi 0 złotych. 

Zastosowana metoda rozliczenia połączenia pod wspólną kontrolą wzorowana była na krajowych rozwiązaniach w tym 
zakresie określonych w Ustawie o rachunkowości. Metoda ta polega na: 

a. sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (aktywów i pasywów) oraz sprawozdania 
z wyniku finansowego (przychodów i kosztów) w wartość księgowej po uprzednim doprowadzeniu ich do 
wspólnych metod wyceny 

b. wyłączeniu kapitału zakładowego spółek przejmowanych (zależnych) oraz instrumentów finansowych (udziałów) 
w spółce przejmującej w korespondencji z odpowiednimi pozycjami kapitałów własnych 

c. wyłączeniu z sumy sprawozdań z sytuacji finansowej oraz sprawozdań z wyniku finansowego obrotów i sald 
wynikających z transakcji pomiędzy spółkami konsolidowanymi tj. w szczególności wyłączeniu podlegają 
wzajemne należności i zobowiązania (w tym należności i zobowiązania handlowe oraz inne, pożyczki udzielone 
oraz otrzymane), przychody i koszty operacji gospodarczych dokonywanych w roku obrotowym pomiędzy 
spółkami konsolidowanymi oraz zyski lub straty operacji gospodarczych dokonanych w roku obrotowym, które 
mają odzwierciedlenie w poszczególnych pozycjach aktywów lub pasywów (np. zyski kapitalizowane na wartości 
środków trwałych wytwarzanych w ramach transakcji wewnątrzgrupowych)        
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W poniższych tabelach zaprezentowano podsumowanie procedur konsolidacyjnych w odniesieniu do metody łączenia 
udziałów oraz ujęcia transakcji kapitałowych opisanych w pkt. 1.1 wprowadzenia  tj. przejście od sumy jednostkowych 
danych finansowych spółek wchodzących w skład Grupy Vortex Energy S.A. do skonsolidowanych informacji finansowych 
prezentowanych w niniejszym sprawozdaniu. 
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 1 stycznia 2020 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects 
Sp. z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex Energy 

S.A. 

  

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt Dane skonsolidowane Suma jednostkowych 
danych finansowych 

 Aktywa trwałe  0,00 31 512 782,96 54 002 419,03 69 362 297,74 154 877 499,73 0,00 -81 157 790,07 -81 157 790,07 73 719 709,66 
 Wartości niematerialne i prawne  0,00 58 727,84 0,00 0,00 58 727,84 0,00 0,00 0,00 58 727,84 
 Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 642 406,67 0,00 53 097 195,98 53 739 602,65 0,00 -20 924 769,08 -20 924 769,08 32 814 833,57 
 Wartość firmy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i 
zależnych  0,00 24 279 069,65 54 000 498,05 16 252 319,69 94 531 887,39 0,00 -74 913 641,46 -74 913 641,46 19 618 245,93 

 Pozostałe aktywa  0,00 4 000,00 1 618,56 0,00 5 618,56 0,00 3 779,33 3 779,33 9 397,89 
 Pozostałe aktywa finansowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Udzielone pożyczki  0,00 345 933,25 302,42 0,00 346 235,67 0,00 17 926 762,26 17 926 762,26 18 272 997,93 
 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

0,00 249 880,00 0,00 0,00 249 880,00 0,00 2 525 945,23 2 525 945,23 2 775 825,23 

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 5 932 765,55 0,00 12 782,07 5 945 547,62 0,00 -5 775 866,34 -5 775 866,34 169 681,28 
                    
 Aktywa obrotowe  0,00 12 932 183,67 92 592,26 5 968 274,03 18 993 049,96 100 000,00 13 880 074,01 13 980 074,01 32 973 123,97 
 Zapasy  0,00 491 714,24 0,00 933 715,65 1 425 429,89 0,00 0,00 0,00 1 425 429,89 
 Aktywa z tytułu umów   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności  

0,00 4 549 742,64 4 456,00 3 412 203,85 7 966 402,49 100 000,00 -2 260 995,50 -2 160 995,50 5 805 406,99 

 Należności z tytułu podatku dochodowego  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Udzielone pożyczki krótkoterminowe  0,00 590 890,05 0,00 0,00 590 890,05 0,00 220 625,03 220 625,03 811 515,08 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  0,00 6 651 240,83 88 136,26 1 605 454,27 8 344 831,36 0,00 -1 059 978,96 -1 059 978,96 7 284 852,40 
 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 346 080,93 17 346 080,93 17 346 080,93 
 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 648 595,91 0,00 16 900,26 665 496,17 0,00 -365 657,49 -365 657,49 299 838,68 
                    
                    
 AKTYWA RAZEM  0,00 44 444 966,63 54 095 011,29 75 330 571,77 173 870 549,69 100 000,00 -67 277 716,06 -67 177 716,06 106 692 833,63 
                    
PASYWA                   
                    
 Kapitał własny  0,00 1 799 183,15 -13 210 427,10 21 859 658,44 10 448 414,49 11 520 141,37 -20 856 678,72 -9 336 537,35 1 111 877,15 
 Kapitał podstawowy   0,00 500 000,00 200 000,00 21 744 442,92 22 444 442,92 6 800 000,00 -21 744 442,92 -14 944 442,92 7 500 000,00 
 Kapitał zapasowy  0,00 10 164 455,53 0,00 9 171 300,00 19 335 755,53 9 250 141,37 -1 671 300,00 7 578 841,37 26 914 596,90 
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 1 stycznia 2020 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects 
Sp. z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex Energy 

S.A. 

  

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt Dane skonsolidowane Suma jednostkowych 
danych finansowych 

 Kapitał z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Pozostałe kapitały rezerwowe  0,00 0,00 0,00 290 040,00 290 040,00 0,00 0,00 0,00 290 040,00 
 Różnice kursowe z przeliczenia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 -8 865 272,38 -13 410 427,10 -9 346 124,48 -31 621 823,96 -4 530 000,00 2 559 064,20 -1 970 935,80 -33 592 759,75 
 Zysk (strata) netto  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    
 Kapitały mniejszości  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
                    
 Ujemna wartość jednostek 
podporządkowanych  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                    
 Zobowiązania długoterminowe  0,00 25 162 064,89 67 046 209,99 43 951 126,82 136 159 401,70 -11 420 141,37 -54 023 919,56 -65 444 060,93 70 715 340,77 
 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

0,00 162 386,00 0,00 0,00 162 386,00 0,00 0,00 0,00 162 386,00 

 Rezerwy  0,00 900,00 6 100,00 2 238 579,67 2 245 579,67 0,00 -1 223 277,50 -1 223 277,50 1 022 302,17 
 Kredyty i pożyczki  0,00 24 998 778,89 67 040 109,99 41 712 547,15 133 751 436,03 -11 420 141,37 -55 452 752,06 -66 872 893,43 66 878 542,60 
 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 652 110,00 2 652 110,00 2 652 110,00 
                    
 Zobowiązania krótkoterminowe   0,00 17 483 718,59 259 228,40 9 519 786,51 27 262 733,50 0,00 7 602 882,21 7 602 882,21 34 865 615,71 
 Zobowiązania z tytułu umów  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  0,00 10 181 746,70 2 583,00 3 481 751,25 13 666 080,95 0,00 -1 710 479,05 -1 710 479,05 11 955 601,90 
 Kredyty i pożyczki  0,00 0,00 195 929,64 1 180 784,93 1 376 714,57 0,00 -913 580,00 -913 580,00 463 134,57 
 Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 22 386,30 0,00 0,00 22 386,30 0,00 464 950,16 464 950,16 487 336,46 
 Zaliczki od kontrahentów  0,00 6 469 043,80 0,00 3 771,24 6 472 815,04 0,00 -6 472 815,04 -6 472 815,04 0,00 
 Pozostałe zobowiązania  0,00 661 389,29 60 715,76 57 014,44 779 119,49 0,00 -582 606,82 -582 606,82 196 512,67 
 Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 817 412,96 16 817 412,96 16 817 412,96 
 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 149 152,50 0,00 4 796 464,65 4 945 617,15 0,00 0,00 0,00 4 945 617,15 
                    
 SUMA  PASYWÓW  0,00 44 444 966,63 54 095 011,29 75 330 571,77 173 870 549,69 100 000,00 -67 277 716,06 -67 177 716,06 106 692 833,63 
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2020 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 
2020 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt Dane skonsolidowane 

 
 Aktywa trwałe  0,00 26 636 896,73 39 896 690,87 56 606 774,97 123 140 362,57 0,00 -66 620 759,77 -66 620 759,77 56 519 602,80  

 Wartości niematerialne i prawne  0,00 45 691,98 0,00 0,00 45 691,98 0,00 0,00 0,00 45 691,98  

 Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 442 573,19 0,00 56 598 330,84 57 040 904,03 0,00 -34 197 530,08 -34 197 530,08 22 843 373,95  

 Wartość firmy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i 
zależnych  

0,00 5 908,54 7 792 354,46 2 870,79 7 801 133,79 0,00 -7 801 133,79 -7 801 133,79 0,00  

 Pozostałe aktywa  0,00 10 114,35 11 182,09 0,00 21 296,44 0,00 -1 618,56 -1 618,56 19 677,88  

 Pozostałe aktywa finansowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Udzielone pożyczki  0,00 18 518 277,66 32 089 330,79 0,00 50 607 608,45 0,00 -20 346 067,89 -20 346 067,89 30 261 540,56  

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

0,00 412 168,00 0,00 0,00 412 168,00 0,00 2 776 128,38 2 776 128,38 3 188 296,38  

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 7 202 163,01 3 823,53 5 573,34 7 211 559,88 0,00 -7 050 537,84 -7 050 537,84 161 022,04  

                     

 Aktywa obrotowe  100 150,00 5 896 402,03 51 603,67 4 447 285,96 10 495 441,66 0,00 19 335 268,05 19 335 268,05 29 830 709,71  

 Zapasy  0,00 63 256,72 0,00 839 759,72 903 016,44 0,00 -837 718,92 -837 718,92 65 297,52  

 Aktywa z tytułu umów   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności  

75 000,00 3 300 684,12 0,00 1 275 569,73 4 651 253,85 0,00 -1 467 346,60 -1 467 346,60 3 183 907,25  

 Należności z tytułu podatku dochodowego  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Udzielone pożyczki krótkoterminowe  0,00 425 475,64 0,00 0,00 425 475,64 0,00 0,00 0,00 425 475,64  

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  25 150,00 1 553 627,98 49 912,14 2 194 425,74 3 823 115,86 0,00 -1 738 367,20 -1 738 367,20 2 084 748,66  

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 809 055,54 23 809 055,54 23 809 055,54  

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 553 357,57 1 691,53 137 530,77 692 579,87 0,00 -430 354,77 -430 354,77 262 225,10  

                     

                     

 AKTYWA RAZEM  100 150,00 32 533 298,76 39 948 294,54 61 054 060,93 133 635 804,23 0,00 -47 285 491,72 -47 285 491,72 86 350 312,51  

                     

PASYWA                    

                     

 Kapitał własny  99 950,00 1 154 025,89 -9 457 200,78 6 736 144,57 -1 467 080,32 11 420 141,37 -12 761 952,51 -1 341 811,14 -2 808 891,46  

 Kapitał podstawowy   100 000,00 500 000,00 200 000,00 5 791 296,12 6 591 296,12 6 700 000,00 -5 791 296,12 908 703,88 7 500 000,00  

 Kapitał zapasowy  0,00 1 299 183,15 0,00 9 442 419,10 10 741 602,25 8 994 973,15 -1 670 500,00 7 324 473,15 18 066 075,40  



Grupa Vortex Energy S.A. 
Skonsolidowane informacje finansowe sporządzone na dzień 30 września 2021 roku  

zgodnie z MSSF 
(dane w złotych)  

 

www.vortex-energy.pl | str. 49 

 

Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2020 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 
2020 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt Dane skonsolidowane 

 
 Kapitał z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Pozostałe kapitały rezerwowe  0,00 0,00 0,00 290 040,00 290 040,00 0,00 0,00 0,00 290 040,00  

 Różnice kursowe z przeliczenia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 1 684 059,34 -5 044 863,57 -9 555 557,02 -12 916 361,25 -4 274 831,78 -7 393 969,48 -11 668 801,26 -24 585 162,51  

 Zysk (strata) netto  -50,00 -2 329 216,60 -4 612 337,21 767 946,37 -6 173 657,44 0,00 2 093 813,09 2 093 813,09 -4 079 844,35  

 Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Kapitały mniejszości  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Ujemna wartość jednostek 
podporządkowanych  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Zobowiązania długoterminowe  0,00 21 230 022,78 48 658 045,25 46 712 329,40 116 600 397,43 -11 420 141,37 -37 396 238,52 -48 816 379,89 67 784 017,54  

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  0,00 146 856,00 0,00 0,00 146 856,00 0,00 0,00 0,00 146 856,00  

 Rezerwy  0,00 900,00 6 100,00 3 153 029,67 3 160 029,67 0,00 -2 278 999,16 -2 278 999,16 881 030,51  

 Kredyty i pożyczki  0,00 21 082 266,78 48 651 945,25 43 559 299,73 113 293 511,76 -11 420 141,37 -36 235 742,16 -47 655 883,53 65 637 628,23  

 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118 502,80 1 118 502,80 1 118 502,80  

                     

 Zobowiązania krótkoterminowe   200,00 10 149 250,09 747 450,07 7 605 586,96 18 502 487,12 0,00 2 872 699,31 2 872 699,31 21 375 186,43  

 Zobowiązania z tytułu umów  0,00 0,00 0,00 31 030,32 31 030,32 0,00 0,00 0,00 31 030,32  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  0,00 9 634 967,17 66 506,10 1 423 674,93 11 125 148,20 0,00 -414 551,48 -414 551,48 10 710 596,72  

 Kredyty i pożyczki  200,00 0,00 142 001,29 452 623,16 594 824,45 0,00 -452 618,99 -452 618,99 142 205,46  

 Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 312,82 460 312,82 460 312,82  

 Zaliczki od kontrahentów  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Pozostałe zobowiązania  0,00 514 282,92 60 715,76 283 876,00 858 874,68 0,00 -584 249,96 -584 249,96 274 624,72  

 Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 863 806,91 3 863 806,91 3 863 806,91  

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 478 226,92 5 414 382,55 5 892 609,47 0,00 0,00 0,00 5 892 609,47  

                     

 SUMA  PASYWÓW  100 150,00 32 533 298,76 39 948 294,54 61 054 060,93 133 635 804,23 0,00 -47 285 491,72 -47 285 491,72 86 350 312,51  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2020 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 
2020 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt Dane skonsolidowane 

 
                     

                     

                     

 Przychody ze sprzedaży   0,00 9 962 511,29 0,00 3 124 254,36 13 086 765,65 0,00 -8 842 299,74 -8 842 299,74 4 244 465,91  

                     

 Koszty działalności operacyjnej  50,00 11 911 502,12 6 621,31 3 192 139,18 15 110 312,61 0,00 -6 799 317,95 -6 799 317,95 8 310 994,66  

 Amortyzacja   0,00 239 459,68 0,00 1 285 552,93 1 525 012,61 0,00 18 909,66 18 909,66 1 543 922,27  

 Zużycie materiałów i energii  0,00 3 561 336,35 0,00 22 731,29 3 584 067,64 0,00 -3 342 847,15 -3 342 847,15 241 220,49  

 Usługi obce  50,00 3 787 436,10 6 237,31 1 592 823,91 5 386 547,32 0,00 -3 475 380,46 -3 475 380,46 1 911 166,86  

 Podatki i opłaty  0,00 129 693,42 384,00 270 264,78 400 342,20 0,00 0,00 0,00 400 342,20  

 Wynagrodzenia  0,00 3 314 637,07 0,00 0,00 3 314 637,07 0,00 0,00 0,00 3 314 637,07  

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  0,00 655 476,28 0,00 0,00 655 476,28 0,00 0,00 0,00 655 476,28  

 Pozostałe koszty rodzajowe  0,00 223 463,22 0,00 20 766,27 244 229,49 0,00 0,00 0,00 244 229,49  

 Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Zysk (strata) ze sprzedaży  -50,00 -1 948 990,83 -6 621,31 -67 884,82 -2 023 546,96 0,00 -2 042 981,79 -2 042 981,79 -4 066 528,75  

                     

 Pozostałe przychody operacyjne  0,00 539 830,27 0,04 2 080 896,85 2 620 727,16 0,00 18 314,50 18 314,50 2 639 041,66  

 Pozostałe koszty operacyjne  0,00 3 201,94 0,05 2 437,70 5 639,69 0,00 0,00 0,00 5 639,69  

                     

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej   -50,00 -1 412 362,50 -6 621,32 2 010 574,33 591 540,51 0,00 -2 024 667,29 -2 024 667,29 -1 433 126,78  

                     

 Przychody finansowe  0,00 2 455 313,50 1 941 106,44 344 711,68 4 741 131,62 0,00 -3 844 419,52 -3 844 419,52 896 712,10  

 Koszty finansowe  0,00 3 933 341,60 6 546 822,33 1 567 990,64 12 048 154,57 0,00 -6 244 606,05 -6 244 606,05 5 803 548,52  

 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 502 223,13 3 502 223,13 3 502 223,13  

                     

 Zysk (strata) z działalności gospodarczej  -50,00 -2 890 390,60 -4 612 337,21 787 295,37 -6 715 482,44 0,00 3 877 742,37 3 877 742,37 -2 837 740,07  



Grupa Vortex Energy S.A. 
Skonsolidowane informacje finansowe sporządzone na dzień 30 września 2021 roku  

zgodnie z MSSF 
(dane w złotych)  

 

www.vortex-energy.pl | str. 51 

 

Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2020 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 
2020 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt Dane skonsolidowane 

 
                     

 Odpis wartości firmy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 220,34 13 220,34 13 220,34  

 Odpis ujemnej wartości firmy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zysk (strata) z udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 625 865,87 -1 625 865,87 -1 625 865,87  

                     

 Zysk (strata) brutto  -50,00 -2 890 390,60 -4 612 337,21 787 295,37 -6 715 482,44 0,00 2 238 656,15 2 238 656,15 -4 476 826,29  

                     

 Podatek dochodowy  0,00 -561 174,00 0,00 19 349,00 -541 825,00 0,00 144 843,06 144 843,06 -396 981,94  

 Zyski (straty) mniejszości   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Zysk (strata) netto  -50,00 -2 329 216,60 -4 612 337,21 767 946,37 -6 173 657,44 0,00 2 093 813,09 2 093 813,09 -4 079 844,35  

 

Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt Dane skonsolidowane 

 
 Aktywa trwałe  0,00 26 748 233,17 19 426 488,89 76 861 653,62 123 036 375,68 0,00 -78 437 974,28 -78 437 974,28 44 598 401,40  

 Wartości niematerialne i prawne  0,00 36 061,32 0,00 0,00 36 061,32 0,00 0,00 0,00 36 061,32  

 Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 378 492,76 0,00 76 849 252,53 77 227 745,29 0,00 -54 724 534,34 -54 724 534,34 22 503 210,95  

 Wartość firmy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i 
zależnych  

0,00 19 163 291,97 19 411 095,24 349,60 38 574 736,81 0,00 -38 574 736,81 -38 574 736,81 0,00  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt Dane skonsolidowane 

 
 Pozostałe aktywa  0,00 2 072 504,35 11 182,09 0,00 2 083 686,44 0,00 526,68 526,68 2 084 213,12  

 Pozostałe aktywa finansowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Udzielone pożyczki  0,00 0,00 310,00 0,00 310,00 0,00 17 389 335,04 17 389 335,04 17 389 645,04  

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  0,00 396 852,00 0,00 0,00 396 852,00 0,00 1 998 312,38 1 998 312,38 2 395 164,38  

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 4 701 030,77 3 901,56 12 051,49 4 716 983,82 0,00 -4 526 877,23 -4 526 877,23 190 106,59  

                     

 Aktywa obrotowe  100 176,50 26 306 482,17 848 178,17 7 825 427,08 35 080 263,92 0,00 7 106 226,96 7 106 226,96 42 186 490,88  

 Zapasy  0,00 2 870 842,25 0,00 3 113,45 2 873 955,70 0,00 0,00 0,00 2 873 955,70  

 Aktywa z tytułu umów   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności  

75 036,00 7 619 243,45 301 631,00 5 434 050,01 13 429 960,46 0,00 -5 935 427,04 -5 935 427,04 7 494 533,42  

 Należności z tytułu podatku dochodowego  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Udzielone pożyczki krótkoterminowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  25 140,50 12 595 322,74 546 547,17 2 302 413,69 15 469 424,10 0,00 -2 001 437,88 -2 001 437,88 13 467 986,22  

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 970 543,14 17 970 543,14 17 970 543,14  

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 3 221 073,73 0,00 85 849,93 3 306 923,66 0,00 -2 927 451,26 -2 927 451,26 379 472,40  

                     

                     

 AKTYWA RAZEM  100 176,50 53 054 715,34 20 274 667,06 84 687 080,70 158 116 639,60 0,00 -71 331 747,32 -71 331 747,32 86 784 892,28  

                     

PASYWA                    

                     

 Kapitał własny  99 726,50 10 123 273,54 -9 152 887,93 5 662 331,94 6 732 444,05 11 420 141,37 -10 861 505,45 558 635,92 7 291 079,97  

 Kapitał podstawowy   100 000,00 500 000,00 200 000,00 5 791 296,12 6 591 296,12 6 700 000,00 -5 791 296,12 908 703,88 7 500 000,00  

 Kapitał zapasowy  0,00 1 299 183,15 0,00 9 448 778,05 10 747 961,20 9 250 141,37 -1 932 027,17 7 318 114,20 18 066 075,40  

 Kapitał z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Pozostałe kapitały rezerwowe  0,00 0,00 0,00 290 040,00 290 040,00 0,00 0,00 0,00 290 040,00  

 Różnice kursowe z przeliczenia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00 1 684 059,34 -5 044 863,57 -9 561 902,73 -12 922 706,96 -4 530 000,00 -7 393 389,25 -11 923 389,25 -24 846 096,21  

 Zysk (strata) netto  -273,50 6 640 031,05 -4 308 024,36 -305 879,50 2 025 853,69 0,00 4 255 207,09 4 255 207,09 6 281 060,78  

 Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Kapitały mniejszości  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Ujemna wartość jednostek 
podporządkowanych  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt Dane skonsolidowane 

 
                     

 Zobowiązania długoterminowe  0,00 12 201 238,98 27 835 647,00 46 677 947,53 86 714 833,51 -11 420 141,37 -37 956 128,08 -49 376 269,45 37 338 564,06  

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

0,00 301 007,00 0,00 0,00 301 007,00 0,00 0,00 0,00 301 007,00  

 Rezerwy  0,00 900,00 6 100,00 3 153 029,67 3 160 029,67 0,00 -2 278 999,16 -2 278 999,16 881 030,51  

 Kredyty i pożyczki  0,00 11 899 331,98 27 829 547,00 43 524 917,86 83 253 796,84 -11 420 141,37 -36 687 554,75 -48 107 696,12 35 146 100,71  

 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 010 425,83 1 010 425,83 1 010 425,83  

                     

 Zobowiązania krótkoterminowe   450,00 30 730 202,82 1 591 907,99 32 346 801,23 64 669 362,04 0,00 -22 514 113,79 -22 514 113,79 42 155 248,26  

 Zobowiązania z tytułu umów  0,00 6 467 069,89 0,00 0,00 6 467 069,89 0,00 0,00 0,00 6 467 069,89  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  0,00 20 317 716,35 852 813,31 26 154 602,82 47 325 132,48 0,00 -25 962 829,38 -25 962 829,38 21 362 303,10  

 Kredyty i pożyczki  0,00 1 219 811,80 50 200,00 666 737,12 1 936 748,92 0,00 -312 711,59 -312 711,59 1 624 037,33  

 Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 871,00 75 871,00 75 871,00  

 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 797,35 461 797,35 461 797,35  

 Zaliczki od kontrahentów  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Pozostałe zobowiązania  450,00 2 725 604,78 210 667,76 138 490,79 3 075 213,33 0,00 -580 296,20 -580 296,20 2 494 917,13  

 Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 804 055,03 3 804 055,03 3 804 055,03  

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 478 226,92 5 386 970,50 5 865 197,42 0,00 0,00 0,00 5 865 197,42  

                     

 SUMA  PASYWÓW  100 176,50 53 054 715,34 20 274 667,06 84 687 080,70 158 116 639,60 0,00 -71 331 747,32 -71 331 747,32 86 784 892,28  

                     

                     

                     

 Przychody ze sprzedaży   0,00 37 214 155,83 0,00 2 479 891,50 39 694 047,33 0,00 -28 806 355,87 -28 806 355,87 10 887 691,46  

                     

 Koszty działalności operacyjnej  275,00 27 044 842,24 927 627,30 3 090 632,66 31 063 377,20 0,00 -17 562 518,36 -17 562 518,36 13 500 858,84  

 Amortyzacja   0,00 320 297,32 0,00 1 628 297,68 1 948 595,00 0,00 101 417,78 101 417,78 2 050 012,78  

 Zużycie materiałów i energii  0,00 3 626 826,66 0,00 31 463,30 3 658 289,96 0,00 -3 339 757,55 -3 339 757,55 318 532,41  

 Usługi obce  275,00 17 002 723,16 927 243,30 1 092 574,75 19 022 816,21 0,00 -14 324 178,59 -14 324 178,59 4 698 637,62  

 Podatki i opłaty  0,00 169 026,28 384,00 314 095,12 483 505,40 0,00 0,00 0,00 483 505,40  

 Wynagrodzenia  0,00 4 650 388,10 0,00 0,00 4 650 388,10 0,00 0,00 0,00 4 650 388,10  

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  0,00 873 208,14 0,00 0,00 873 208,14 0,00 0,00 0,00 873 208,14  

 Pozostałe koszty rodzajowe  0,00 402 372,58 0,00 24 201,81 426 574,39 0,00 0,00 0,00 426 574,39  

 Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 
2020 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt Dane skonsolidowane 

 
                     

 Zysk (strata) ze sprzedaży  -275,00 10 169 313,59 -927 627,30 -610 741,16 8 630 670,13 0,00 -11 243 837,51 -11 243 837,51 -2 613 167,38  

                     

 Pozostałe przychody operacyjne  1,50 546 577,43 0,10 2 231 205,61 2 777 784,64 0,00 -6 273,00 -6 273,00 2 771 511,64  

 Pozostałe koszty operacyjne  0,00 628 262,24 92 261,69 2 457,94 722 981,87 0,00 -20 287,73 -20 287,73 702 694,14  

                     

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej   -273,50 10 087 628,78 -1 019 888,89 1 618 006,51 10 685 472,90 0,00 -11 229 822,78 -11 229 822,78 -544 349,88  

                     

 Przychody finansowe  0,00 606 621,19 4 019 533,23 324 005,17 4 950 159,59 0,00 -3 779 097,74 -3 779 097,74 1 171 061,85  

 Koszty finansowe  0,00 3 191 035,92 7 252 300,70 2 245 589,18 12 688 925,80 0,00 -4 577 786,12 -4 577 786,12 8 111 139,68  

 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 528 098,89 16 528 098,89 16 528 098,89  

                     

 Zysk (strata) z działalności gospodarczej  -273,50 7 503 214,05 -4 252 656,36 -303 577,50 2 946 706,69 0,00 6 096 964,50 6 096 964,50 9 043 671,19  

                     

 Odpis wartości firmy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 220,34 13 220,34 13 220,34  

 Odpis ujemnej wartości firmy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zysk (strata) z udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -905 878,00 -905 878,00 -905 878,00  

                     

 Zysk (strata) brutto  -273,50 7 503 214,05 -4 252 656,36 -303 577,50 2 946 706,69 0,00 5 177 866,16 5 177 866,16 8 124 572,85  

                     

 Podatek dochodowy  0,00 863 183,00 55 368,00 2 302,00 920 853,00 0,00 922 659,07 922 659,07 1 843 512,07  

 Zyski (straty) mniejszości   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Zysk (strata) netto  -273,50 6 640 031,05 -4 308 024,36 -305 879,50 2 025 853,69 0,00 4 255 207,09 4 255 207,09 6 281 060,78  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2021 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 
2021 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt 
Dane 

skonsolidowane 

 

 Aktywa trwałe  219 000 
090,00 

20 357 018,29 1 512 557,22 77 920 152,65 318 789 818,16 -222 084 000,00 -64 809 221,67 -286 893 221,67 31 896 596,49  

 Wartości niematerialne i prawne  0,00 16 200,00 0,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 16 200,00  

 Rzeczowe aktywa trwałe  0,00 765 804,27 0,00 77 914 436,13 78 680 240,40 0,00 -55 806 807,56 -55 806 807,56 22 873 432,84  

 Wartość firmy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i 
zależnych  

219 000 
040,00 

3 090 607,18 475 449,95 349,60 222 566 446,73 -222 084 000,00 -482 446,73 -222 566 446,73 0,00  

 Pozostałe aktywa  0,00 5 739 894,24 11 182,09 0,00 5 751 076,33 0,00 -1 618,56 -1 618,56 5 749 457,77  

 Pozostałe aktywa finansowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Udzielone pożyczki  0,00 614 655,27 1 021 925,22 0,00 1 636 580,49 0,00 -1 387 590,15 -1 387 590,15 248 990,34  

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  50,00 579 078,00 0,00 0,00 579 128,00 0,00 2 251 857,31 2 251 857,31 2 830 985,31  

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 9 550 779,33 3 999,96 5 366,92 9 560 146,21 0,00 -9 382 615,98 -9 382 615,98 177 530,23  

                     

 Aktywa obrotowe  21 406,08 35 784 452,52 21 486 314,25 9 545 821,88 66 837 994,73 0,00 -7 840 043,29 -7 840 043,29 58 997 951,44  

 Zapasy  0,00 609 722,58 0,00 3 156,07 612 878,65 0,00 0,00 0,00 612 878,65  

 Aktywa z tytułu umów   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności  

3 683,70 7 289 824,36 12 675 712,40 6 733 906,33 26 703 126,79 0,00 -6 681 890,89 -6 681 890,89 20 021 235,90  

 Należności z tytułu podatku dochodowego  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Udzielone pożyczki krótkoterminowe  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  17 722,38 14 617 667,05 8 810 601,85 2 553 049,85 25 999 041,13 0,00 -2 015 324,14 -2 015 324,14 23 983 716,99  

 Aktywa przeznaczone do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 666 579,50 10 666 579,50 10 666 579,50  

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 13 267 238,53 0,00 255 709,63 13 522 948,16 0,00 -9 809 407,76 -9 809 407,76 3 713 540,40  

                     

                     

 AKTYWA RAZEM  
219 021 

496,08 
56 141 470,81 22 998 871,47 87 465 974,53 385 627 812,89 0,00 -72 649 264,96 -294 733 264,96 90 894 547,93  

                     

PASYWA                    

                     

 Kapitał własny  
219 016 

832,58 
24 303 448,85 15 346 509,89 11 677 581,85 270 344 373,17 -222 084 000,00 -11 738 408,82 -233 822 408,82 36 521 964,35  

 Kapitał podstawowy   7 500 000,00 1 000 000,00 1 970 000,00 11 648 017,56 22 118 017,56 -2 970 000,00 -11 648 017,56 -14 618 017,56 7 500 000,00  

 Kapitał zapasowy  
211 600 

040,00 12 207 273,54 9 314,00 2 087 990,37 225 904 617,91 -214 584 000,00 6 745 457,49 -207 838 542,51 18 066 075,40  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2021 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 
2021 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt 
Dane 

skonsolidowane 

 
 Kapitał z aktualizacji wyceny  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Pozostałe kapitały rezerwowe  0,00 0,00 0,00 290 040,00 290 040,00 0,00 -290 040,00 -290 040,00 0,00  

 Różnice kursowe z przeliczenia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zysk (strata) z lat ubiegłych  -5 869,50 0,00 0,00 -2 375 281,59 -2 381 151,09 -4 530 000,00 -9 788 897,36 -14 318 897,36 -16 700 048,45  

 Zysk (strata) netto  -77 337,92 11 096 175,31 13 367 195,89 26 815,51 24 412 848,79 0,00 3 243 088,61 3 243 088,61 27 655 937,40  

 Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Kapitały mniejszości  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Ujemna wartość jednostek 
podporządkowanych  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Zobowiązania długoterminowe  553,50 8 810 014,05 4 757 508,90 43 707 801,64 57 275 878,09 0,00 -34 389 469,81 -34 389 469,81 22 886 408,28  

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego  

0,00 1 525 115,00 0,00 0,00 1 525 115,00 0,00 0,00 0,00 1 525 115,00  

 Rezerwy  553,50 1 717 801,15 4 757 508,90 3 153 029,67 9 628 893,22 0,00 -2 146 933,16 -2 146 933,16 7 481 960,06  

 Kredyty i pożyczki  0,00 5 334 000,00 0,00 40 554 771,97 45 888 771,97 0,00 -33 220 842,59 -33 220 842,59 12 667 929,38  

 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 233 097,90 0,00 0,00 233 097,90 0,00 978 305,94 978 305,94 1 211 403,84  

                     

 Zobowiązania krótkoterminowe   4 110,00 23 028 007,91 2 894 852,68 32 080 591,04 58 007 561,63 0,00 -26 521 386,33 -26 521 386,33 31 486 175,30  

 Zobowiązania z tytułu umów  0,00 0,00 0,00 31 030,32 31 030,32 0,00 0,00 0,00 31 030,32  

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  4 110,00 15 716 434,67 1 845,00 25 639 231,55 41 361 621,22 0,00 -25 598 904,86 -25 598 904,86 15 762 716,36  

 Kredyty i pożyczki  0,00 6 666 000,00 0,00 312 084,59 6 978 084,59 0,00 -193 670,88 -193 670,88 6 784 413,71  

 Zobowiązanie z tytułu podatku 
dochodowego  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 552 679,00 2 552 679,00 2 552 679,00  

 Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń 
pracowniczych  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Zobowiązania z tytułu leasingu  0,00 174 408,84 0,00 0,00 174 408,84 0,00 148 597,91 148 597,91 323 006,75  

 Zaliczki od kontrahentów  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Pozostałe zobowiązania  0,00 471 164,40 2 414 780,76 917 631,51 3 803 576,67 0,00 -3 440 957,51 -3 440 957,51 362 619,16  

 Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 870,01 10 870,01 10 870,01  

 Rozliczenia międzyokresowe  0,00 0,00 478 226,92 5 180 613,07 5 658 839,99 0,00 0,00 0,00 5 658 839,99  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2021 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 
2021 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt 
Dane 

skonsolidowane 

 

 SUMA  PASYWÓW  
219 021 

496,08 
56 141 470,81 22 998 871,47 87 465 974,53 385 627 812,89 0,00 -72 649 264,96 -294 733 264,96 90 894 547,93  

                     

                     

                     

 Przychody ze sprzedaży   0,00 41 780 803,90 0,00 1 512 592,46 43 293 396,36 0,00 -2 168 513,51 -2 168 513,51 41 124 882,85  

                     

 Koszty działalności operacyjnej  76 833,92 28 342 776,51 68 254,75 1 401 362,47 29 889 227,65 0,00 -1 032 193,20 -1 032 193,20 28 857 034,45  

 Amortyzacja   0,00 286 239,78 0,00 732 816,40 1 019 056,18 0,00 -59 806,95 -59 806,95 959 249,23  

 Zużycie materiałów i energii  62,00 296 699,66 0,00 20 961,78 317 723,44 0,00 0,00 0,00 317 723,44  

 Usługi obce  62 921,92 22 395 872,81 67 285,75 424 818,52 22 950 899,00 0,00 -972 386,25 -972 386,25 21 978 512,75  

 Podatki i opłaty  13 850,00 169 758,12 969,00 210 425,02 395 002,14 0,00 0,00 0,00 395 002,14  

 Wynagrodzenia  0,00 4 115 947,76 0,00 0,00 4 115 947,76 0,00 0,00 0,00 4 115 947,76  

 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  0,00 743 207,91 0,00 2 409,10 745 617,01 0,00 0,00 0,00 745 617,01  

 Pozostałe koszty rodzajowe  0,00 274 050,17 0,00 9 931,65 283 981,82 0,00 0,00 0,00 283 981,82  

 Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00 61 000,30 0,00 0,00 61 000,30 0,00 0,00 0,00 61 000,30  

                     

 Zysk (strata) ze sprzedaży  -76 833,92 13 438 027,39 -68 254,75 111 229,99 13 404 168,71 0,00 -1 136 320,31 -1 136 320,31 12 267 848,40  

                     

 Pozostałe przychody operacyjne  0,00 68 295,98 3 018,14 564 669,69 635 983,81 0,00 -30 669,26 -30 669,26 605 314,55  

 Pozostałe koszty operacyjne  0,00 184 874,68 2 778,04 26,67 187 679,39 0,00 0,00 0,00 187 679,39  

                     

 Zysk (strata) z działalności operacyjnej   -76 833,92 13 321 448,69 -68 014,65 675 873,01 13 852 473,13 0,00 -1 166 989,57 -1 166 989,57 12 685 483,56  

                     

 Przychody finansowe  0,00 3 189 983,14 18 310 570,50 297 138,52 21 797 692,16 0,00 -21 020 471,60 -21 020 471,60 777 220,56  

 Koszty finansowe  0,00 3 325 259,52 780 890,96 946 196,02 5 052 346,50 0,00 -3 809 633,60 -3 809 633,60 1 242 712,90  

 Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części 
udziałów jednostek podporządkowanych   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 367 371,25 21 367 371,25 21 367 371,25  

                     

 Zysk (strata) z działalności gospodarczej  -76 833,92 13 186 172,31 17 461 664,89 26 815,51 30 597 818,79 0,00 2 989 543,67 2 989 543,67 33 587 362,46  

                     

 Odpis wartości firmy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Odpis ujemnej wartości firmy  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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Pozycja sprawozdawcza 
Dane na dzień 30 września 2021 roku 
oraz za okres od 1 stycznia do 30 września 
2021 roku 

Vortex Energy 
S.A. 

Vortex Energy 
Polska Sp. z 

o.o. 

VPL Projects Sp. 
z o.o. 

Pozostałe spółki z 
grupy Vortex 
Energy S.A. 

Suma jednostkowych 
danych finansowych 

Korekta 1 - 
przekształcenia 
kapitałowe w 
Grupie Vortex 

S.A. 

Korekta 2 - 
wyłączenia i 

korekty 
konsolidacyjne 

Suma korekt 
Dane 

skonsolidowane 

 

 Zysk (strata) z udziałów w jednostkach 
podporządkowanych wycenianych metodą 
praw własności   

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Zysk (strata) brutto  -76 833,92 13 186 172,31 17 461 664,89 26 815,51 30 597 818,79 0,00 2 989 543,67 2 989 543,67 33 587 362,46  

                     

 Podatek dochodowy  504,00 2 089 997,00 4 094 469,00 0,00 6 184 970,00 0,00 -253 544,94 -253 544,94 5 931 425,06  

 Zyski (straty) mniejszości   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

                     

 Zysk (strata) netto  -77 337,92 11 096 175,31 13 367 195,89 26 815,51 24 412 848,79 0,00 3 243 088,61 3 243 088,61 27 655 937,40  
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W powyższych tabelach osobno wskazano wpływ korekt związanych z przekształceniami właścicielskimi (korekta 1) oraz 
korekt konsolidacyjnych tj. wyłączenie wzajemnych przychodów i kosztów, sald rozrachunków, zysków zatrzymanych oraz 
korekty prezentacyjne (korekta 2).  

Korekta 1 na dzień 1 stycznia 2020 roku, 30 września 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku została zaprezentowana zgodnie 
ze szczegółowym opisem tej korekty (szeregu korekt) opisanych w pkt 1.1. W powyższych okresach korekta ma na celu 
zaprezentowanie sytuacji właścicielskiej grupy tak, jakby przekształcenia kapitałowe miały miejsce w tych okresach. 
Korekta 1 na dzień 30 września 2021 roku została sporządzona w taki sposób, aby wyeliminować z sumy danych 
jednostkowych efekt przekształceń właścicielskich, które wystąpiły w 2021 roku i zostały już uwzględnione w 
jednostkowych danych finansowych spółek konsolidowanych. 

Korekta 2 we wszystkich okresach obejmuje wyłączenie transakcji i sald wewnątrzgrupowych jak również reklasyfikacje 
pomiędzy pozycjami sprawozdawczymi. Korekta ta obejmuje również kalkulację skonsolidowanego wyniku na sprzedaży 
poszczególnych podmiotów z Grupy oraz eliminację zysków / strat zatrzymanych tj. ujętych w aktywach lub pasywach.  

W ocenie Grupy, powyższa metoda w precyzyjny sposób odzwierciedla sens merytoryczny transakcji tzn. w wyniku jej 
zastosowania nie powstaje żadna dodatkowa wartość dla ostatecznego udziałowca (wartość firmy / ujemna wartość firmy) 
a przeprowadzone transakcje kapitałowe opisane w pkt 1.1 miały charakter formalno-techniczny, których celem było 
powstanie formalnej grupy kapitałowej.  

 

2.1 Szacunki i osądy 

Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa została sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości. Założenia i szacunki wynikają z dotychczasowych doświadczeń oraz 
innych czynników, w tym przewidywań odnośnie przyszłych zdarzeń. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają 
bieżącej weryfikacji.  

Grupa dokonuje szacunków w zakresie: 

a. wyceny umów leasingu finansowego zgodnie z MSSF 16; 
b. wyceny kontraktów budowlanych na dzień bilansowy; 
c. odpisy aktualizujące wartość należności handlowych; 
d. tworzenia rezerw na koszty likwidacji farm wiatrowych/fotowoltaicznych; 
e. wyceny kredytów i pożyczek metodą skorygowanej ceny nabycia; 
f. okresów użyteczności ekonomicznej składników rzeczowych aktywów trwałych 
g. rezerw na świadczenia pracownicze oraz rezerw na potencjalne przyszłe straty 

Osądy i szacunki oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących oraz przyszłych, przewidywanych zdarzeń 
i działań. Rzeczywiste wyniki mogą różnić się jednak od wyników przewidywanych.  

2.2 Przyjęte metody konsolidacji 

Skonsolidowana informacja finansowa sporządzona na dzień 30 września 2021 roku zawiera dane wszystkich spółek 
wchodzących w skład Grupy, a żadna ze spółek nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających 
samodzielnie sprawozdania finansowe. 
Przyjęte metody konsolidacji dla poszczególnych spółek z Grupy prezentuje poniższa tabela: 
 
Spółka Metoda konsolidacji Data sprzedaży 

Vortex Energy S.A. pełna ------ 
Vortex Energy Polska Sp. z o.o. pełna ------ 
VPL Projects Sp. z o.o. pełna ------ 
EF Pałubice Sp. z o.o. pełna ------ 
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Spółka Metoda konsolidacji Data sprzedaży 

VPL Komplementariusz Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Ostrowice Sp. z o.o. pełna ------ 
VPL Komplementariusz Sp. z o. EW Rościszewo Sp. k. pełna ------ 
VPL Komplementariusz Sp. z o.o. Cleanenergy 6 Sp. k. pełna ------ 
ES Dębica Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Jarszewo Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Śniatowo Sp.  z o.o. pełna 04.2021 
EW Gozdowo Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Polanów Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Świdnica Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Radziejów Sp. z o.o. pełna 09.2020 
ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. pełna 04.2021 
ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. pełna warunkowo 07.2020 
ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 7 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 8 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. pełna 09.2020 
ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. pełna 04.2021 
ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. pełna 04.2021 
ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. pełna 09.2020 
ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. pełna 09.2020 
ES Jutrzenka 14 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Sunfield 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Sunfield 2 Sp. z o.o. pełna ------ 
ES Sunfield 3 Sp. z o.o. pełna 04.2021 
ES Sunfield 4 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 1 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 2 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 3 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 6 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 7 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 8 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 9 Sp. z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 10 Sp. z o.o. pełna ------ 
Vortex Energy Solar Sp. Z o.o. pełna ------ 
EW Greenfield 12 Sp. z o.o. pełna ------ 
Vortex Energy Windpark sp. z o.o. pełna ------ 
Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o. pełna 12.2021 
Park Wiatrowy Pałczyn 2 Sp. z o.o. pełna 12.2021 
Park Wiatrowy Genowefa Sp. z o.o. pełna ------ 
EW  Piotrków Kujawski Sp. z o.o. pełna 10.2020 
KWE Sp. z o.o. pełna 07.2021 
EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji pełna 03.2021 
Future Energy Sp. z o.o. praw własności 11.2020 
Horyzonty M.K Sp. z o.o. nie podlegająca konsolidacji ------ 
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2.3 Połączenie spółek 

W latach obrotowych, za które sporządzono skonsolidowaną informację finansową żadna ze spółek z Grupy nie połączyła 
się z inną jednostką gospodarczą, nie nabyła również zorganizowanej części przedsiębiorstwa. 
 

3.        Informacje dotyczące segmentów działalności 

Grupa prowadzi działalność na rynku energetyki odnawialnej. Tym samym kluczowe rodzaje / segmenty działalności 
dotyczą usług związanych z tym rynkiem.  

Grupa definiuje segment operacyjny jako rodzaj działalności spełniający co najmniej jeden z poniższych warunków: 

a. udział przychodów segmentu w łącznych przychodach Grupy wynosi co najmniej 10% 
b. przychody realizowane z działalności objętej danym segmentem charakteryzują się powtarzalnością 
c. Grupa posiada wewnętrzne komórki organizacyjne odpowiedzialne za realizację działalności operacyjnej danego 

segmentu 

Zgodnie z powyższym Grupa zdefiniowała 3 segmenty operacyjne: 

a. Sprzedaż projektów inwestycyjnych, budowa i zarządzanie elektrowniami - działalność polegająca na 
wytworzeniu projektu inwestycyjnego w zakresie elektrowni wiatrowej lub fotowoltaicznej w fazie tzw. ready to 
build. Segment ten odpowiedzialny jest za część projektową, techniczną oraz formalną (zabezpieczenie gruntów 
oraz uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej) związaną z przygotowaniem projektu 
inwestycyjnego pod realizację. Projekt inwestycyjny docelowo sprzedawany jest inwestorowi zewnętrznemu. W 
2020 roku segment obejmował również sprzedaż spółek celowych (SPV) należących do Grupy posiadających 
gotowe instalacje do wytwarzania energii elektrycznej.  Segment ten jest odpowiedzialny również za organizację 
procesu budowlanego elektrowni wiatrowych lub fotowoltaicznych na rzecz inwestorów zewnętrznych oraz za 
obsługę techniczną i  operacyjną elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych. 

b. Sprzedaż energii elektrycznej - generowanie przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez 
instalacje posiadane przez poszczególne spółki celowe wchodzące w skład Grupy (elektrownie wiatrowe oraz 
fotowoltaiczne); 

c. Pozostała działalność - segment obejmuje przychody o charakterze jednorazowym z innych usług świadczonych 
przez Grupę na rynku energii odnawialnej, działalność w zakresie udzielania finansowania podmiotom 
niepowiązanym w postaci pożyczek a także świadczenie usług administracyjnych (prowadzenie ksiąg 
rachunkowych, najem pomieszczeń) na rzecz podmiotów niepowiązanych. 

W roku 2021 żaden z opisanych powyższej segmentów operacyjnych nie spełniał wszystkich kryteriów zdefiniowanych 
przez Grupę dla potrzeb wydzielenia danego segmentu. Niemniej kluczowym kryterium, w ocenie Grupy, dla potrzeb 
zidentyfikowania segmentów operacyjnych jest struktura organizacyjna Grupy zaprojektowana w taki sposób aby osiągać 
korzyści ekonomiczne głównie z czterech źródeł działalności (segmentów). W przypadku spółek, które w trakcie roku 2020 
roku wytworzyły energię elektryczną, a w 2021 roku zostały sprzedane, ich wyniki zostały zaprezentowane w segmencie 
„Sprzedaż energii elektrycznej” natomiast aktywa i zobowiązania zostały wykazane w segmencie „Sprzedaż projektów 
inwestycyjnych, budowa i zarządzanie elektrowniami”. 
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W poniższej tabeli zaprezentowano dane finansowe poszczególnych segmentów operacyjnych: 

Za okres 09 miesięcy 
zakończony  
30 września 2021 roku 

Sprzedaż projektów 
inwestycyjnych, budowa  i 
zarządzanie elektrowniami 

Sprzedaż energii 
elektrycznej 

Pozostałe Razem 

     

Przychody ogółem segmentu           61 512 979,86* 2 077 257,11 1 047 317,81 64 637 554,78 

Koszty ogółem segmentu          34 699 877,01 1 552 836,11 728 904,26 36 981  617,38 

w tym amortyzacja                                - 368 543,56 590 705,68 959 249,23 

Wynik netto segmentu          26 813 102,85 524 421,00 318 413,55 27 655 937,40 
     
Aktywa segmentu 47 468 817,82 22 672 117,70 20 753 612,41 90  894 547,93 

Zobowiązania segmentu              11 719 954,67 20 886 784,58 21 765 844,33 54 372 583,58 

 

 

Za okres 09 miesięcy 
zakończony  
30 września 2020 roku 

Sprzedaż projektów 
inwestycyjnych, budowa  i 
zarządzanie elektrowniami 

Sprzedaż energii 
elektrycznej 

Pozostałe Razem 

     

Przychody ogółem segmentu 6 265 712,93* 4 356 068,67 2 691 189,60 12 456 667,54 

Koszty ogółem segmentu 8 978 472,84 2 436 053,28 5 121 985,78 16 536 511,89 

w tym amortyzacja - 999 996,69 543 925,58 1 543 922,27 

Wynik netto segmentu -2 712 759,90 1 920 015,39 -3 287 099,84 -4 079 844,35 
     
Aktywa segmentu 18 441 965,18 22 390 010,88 45 518 336,44 86  350 312,51 

Zobowiązania segmentu 4 857 255,83 33 938 275,27 50 363 672,86 89 159 203,96 
*Przychody ogółem segmentu sprzedaż projektów inwestycyjnych, budowa i zarządzanie elektrowniami uwzględniają zysk  (stratę) na sprzedaży 
jednostek podporządkowanych, który jest prezentowany w skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów poniżej 
pozycji przychodów ze sprzedaży. 

 

 

Według stanu na dzień  
1 stycznia 2020 roku 

Sprzedaż projektów 
inwestycyjnych, budowa  i 
zarządzanie elektrowniami 

Sprzedaż energii 
elektrycznej 

Pozostałe Razem 

     

Aktywa segmentu 19 340 698,27 36 145 107,74 51 207 027,62 106 692 833,63 

Zobowiązania segmentu 17 894 240,74 38 677 321,03 49 009 394,71 105 580 956,48 
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Noty objaśniające do sprawozdania z sytuacji finansowej 

4. Wartości niematerialne i prawne  
 

30 września 2021 roku 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

Wartość początkowa (wg stanu 
na 01.01.2021 r.) 

- - 1 075 236,12 - 1 075 236,12 

Zwiększenia - - - - - 
Zmniejszenia - - - - - 
Transfery - - - - - 
Saldo zamknięcia - - 1 075 236,12 - 1 075 236,12 
Umorzenie (wg stanu na 
01.01.2021 r.) 

- - 1 039 174,80 - 1 039 174,80 

Zwiększenia - - 19 861,32 - 19 861,32 
Zmniejszenia: - - - - - 
Transfery - - - - - 
Saldo zamknięcia - - 1059 036,12 - 1059 036,12 
Odpisy aktualizujące  - - - - - 
Saldo zamknięcia - - - - - 
Wartość netto - - 16 200,00 - 16 200,00 

 

31 grudnia 2020 roku 

Koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych 

Wartość firmy 
Inne wartości 
niematerialne 

i prawne 

Zaliczki  
na wartości 

niematerialne 
i prawne 

Razem 

Wartość początkowa (wg stanu 
na 01.01.2020 r.) 

- - 1 051 236,12 - 1 051 236,12 

Zwiększenia - - 24 000,00 - 24 000,00 
Zmniejszenia - - - - - 
Transfery - - - - - 
Saldo zamknięcia - - 1 075 236,12 - 1 075 236,12 
Umorzenie (wg stanu na 
01.01.2020 r.) 

- - 992 508,28 - 992 508,28 

Zwiększenia - - 46 666,52 - 46 666,52 
Zmniejszenia: - - - - - 
Transfery - - - - - 
Saldo zamknięcia - - 1 039 174,80 - 1 039 174,80 
Odpisy aktualizujące  - - - - - 
Saldo zamknięcia - - - - - 
Wartość netto - - 36 061,32 - 36 061,32 

 

Wszystkie wartości niematerialne i prawne zarówno na dzień 30 września 2021 roku jak i na dzień 31 grudnia 2020 roku 
stanowiły własność Grupy. Główne wartości niematerialne i prawne stanowiły piąty etap wdrożenia systemu BTC 
służącego do zarządzania farmami wiatrowymi/fotowoltaicznymi. 
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5. Rzeczowe aktywa trwałe  

01.01.2021 -
30.09.2021 r. 

Grunty 

Budynki, lokale  
i obiekty  

inż. lądowej  
i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

 
Zaliczki  

na środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość 
początkowa 
(wg stanu na 
01.01.2021 r.) 

1 223 607,07 6 822 086,97 9 716 859,39 1 241 951,39 109 832,78 7 377 752,51 - 26 492 090,12 

Zwiększenia 17 044,45 - 193 191,79 430 908,22 - 11 574 234,49 - 12 215 378,95 

Zmniejszenia - - - - - -285 042,26 - -285 042,26 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja  
na aktywa 
przeznaczone 
do sprzedaży 

- - - -  -10 625 715,04 - -10 625 715,04 

Saldo 
zamknięcia 

1 240 651,52 6 822 086,97 9 910 051,18 1 672 859,61 109 832,78 8 041 229,70 - 27 796 711,77 

Umorzenie 
(wg stanu na 
01.01.2021 r.) 

190 184,24 1 624 294,32 1 085 193,62 994 636,62 94 570,36 - - 3 988 879,17 

Zwiększenia 34 254,37 520 739,72 286 487,36 86 791,68 6 126,63 -  934 399,76 

         

Zmniejszenia: - - - - - - - - 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja 
na aktywa 
przeznaczone 
do sprzedaży 

- - - - - - - - 

Saldo 
zamknięcia 224 438,61 2 145 034,04 1 371 680,98 1 081 428,30 100 696,99 - - 4 923 278,93 

Wartość netto 1 016 212,91 4 677 052,93 8 538 370,20 591 431,31 9 135,79 8 041 229,70 - 22 873 432,84 
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01.01.2020 -
31.12.2020 r. 

Grunty 

Budynki, lokale  
i obiekty  

inż. lądowej  
i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

 
Zaliczki  

na środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość 
początkowa 
(wg stanu na 
01.01.2020 r.) 

2 424 740,79 6 860 559,85 9 742 361,84 1 393 440,04 109 832,78 15 101 560,76 - 35 632 496,05 

Zwiększenia - - 36 738,55 37 910,00 - 8 445 664,68 - 8 520 313,23 

Zmniejszenia - - - -189 398,65 - - - -189 398,65 

Transfery - 5 437 459,12 9 002 626,28 - - -14 440 085,40 - - 

Reklasyfikacja  
na aktywa 
przeznaczone 
do sprzedaży 

-
1 201 133,71 

-5 475 932,00 -9 064 867,27 - - - 1 729 387,53 - -17 471 320,51 

Saldo 
zamknięcia 

1 223 607,07 6 822 086,97 9 716 859,39 1 241 951,39 109 832,78 7 377 752,51 - 26 492 090,12 

Umorzenie 
(wg stanu na 
01.01.2020 r.) 

79 761,40 1 012 898,31 723 606,63 917 294,86 84 101,29 - - 2 817 662,48 

Zwiększenia 110 422,85 720 492,52 543 885,83 231 420,75 10 469,07 - - 1 616 691,01 

Zmniejszenia: - - - -154 078,99 - - - -154 078,99 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja 
na aktywa 
przeznaczone 
do sprzedaży 

- -109 096,51 -182 298,83 - - - - -291 395,34 

Saldo 
zamknięcia 

190 184,24 1 624 294,32 1 085 193,62 994 636,62 94 570,36 - - 3 988 879,17 

Wartość netto 1 033 422,83 5 197 792,65 8 631 665,77 247 314,77 15 262,42 7 377 752,51 - 22 503 210,95 

 

Rzeczowe aktywa trwałe zaprezentowane w powyższej tabeli obejmują zarówno środki trwałe własne jak i pozycje użytkowane 
przez Grupę na postawie umów najmu i dzierżawy, które spełniają definicję leasingu finansowego zgodnie  
z MSSF 16. W pozycji gruntów oraz budynków i budowli Grupa zaprezentowała wartość wynajmowanych gruntów 
wykorzystywanych na potrzebę realizacji projektów inwestycyjnych (elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych) oraz biura,  
w którym mieści się siedziba Grupy użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego. Budynki i budowle oraz 
urządzenia techniczne i maszyny obejmują w istotnej większości zakończone projekty inwestycyjne (elektrownie wiatrowe  
i fotowoltaiczne) użytkowane przez Grupę na własne potrzeby (produkcja i sprzedaż energii elektrycznej) do momentu zawarcia 
umowy sprzedaży spółki posiadającej te aktywa z inwestorem zewnętrznym. W przypadku wystąpienia istotnego 
prawdopodobieństwa sprzedaży spółki lub istniejącej instalacji w ciągu roku od daty bilansowej Grupa dokonuje reklasyfikacji 
aktywów do pozycji Aktywów przeznaczonych do sprzedaży co ma odzwierciedlenie w ww. tabeli w osobnych pozycjach 
sprawozdawczych.  

W ramach środków trwałych w budowie Grupa prezentuje nakłady poniesione na projekty inwestycyjne w tracie realizacji 
lub na etapie projektowym, dla których zapadła decyzja o realizacji w przyszłości.   

Na podstawie przeprowadzonych analiz Zarząd Grupy nie zidentyfikował istotnych przesłanek wskazujących na trwałą 
utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych.  

Na dzień 30 września 2021 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości istotnych składników majątku trwałego – 
działających instalacji fotowoltaicznych.  

Żaden z testów nie wykazał konieczności dokonania odpisu z tytułu utraty wartości składnika aktywów.  
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Wartość bieżąca netto (NPV) została oszacowania jako bieżąca wartość zrealizowanych i spodziewanych strumieni 
pieniężanach związanych z funkcjonowaniem projektu. Stopa dyskontowa została przyjęta na poziomie 5%. Horyzont 
prognozy jest zgodny z bilansową stawką amortyzacji instalacji i został ustalony na 25 lat. 

Spodziewane wpływy zostały oszacowane jako iloczyn planowanej produkcji energii elektrycznej i ceny aukcyjnej 
(waloryzowanej rok rocznie). Po okresie wsparcia aukcyjnego (tj. upływie 15 lat) wpływy zostały oszacowane jako iloczyn 
wielkości produkcji energii elektrycznej i prognozowanej ceny energii elektrycznej. 

Spodziewane wydatki zostały oszacowane na poziomie zabudżetowanych dla danego projektu kosztów operacyjnych z 
uwzględnieniem planowanej inflacji. 

W przypadku projektów z uzyskaną dotacją – uwzględniono wpływ dotacji w NPV. 

Wyniki poszczególnych testów prezentuje poniższa tabela: 

Projekt (moc do 1MW) NPV Wartość księgowa netto (NBV) Różnica NPV-NBV 

Piątek 3 289 055,30 1 920 230,52 1 368 824,78 

Kraśnik Koszaliński 5 060  497,46 3 782 486,66 1 278 010,80 

Zacisze I 3 889 896,73 2 719 811,46 1 170 085,27 

Zacisze II 3 089 324,61 2 371 206,93 718 117,68 

Dębica 4 426 444,97 3 066 433,04 1 360 011,93 

  19 755 219,08 13 860 168,61 5 895 050,47 

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości istotnych składników majątku trwałego – 
działających instalacji fotowoltaicznych. Żaden z testów nie wykazał konieczności dokonania odpisu z tytułu utraty wartości 
składnika aktywów. 

Wyniki poszczególnych testów prezentuje poniższa tabela: 

Projekt (moc do 1MW) NPV Wartość księgowa netto (NBV) Różnica NPV-NBV 

Piątek             3 311 925,31                                1 977 292,81    1 334 632,50    

Kraśnik Koszaliński             5 089 230,10                                3 908 063,04                1 181 167,06    

Zacisze I             3 921 153,58                                2 801 805,53                1 119 348,05    

Zacisze II             3 109 520,40                                2 442 328,65                   667 191,75    

Dębica             4 431 383,52                                3 159 721,49                1 271 662,03    

Komorów I*             3 833 192,70                                3 307 526,71                   525 665,99    

Komorów II*             3 923 683,88                                3 102 264,00                   821 419,88    

Pinczyn II*             3 639 697,18                                3 181 205,00                   458 492,18    

Kamień Pomorski I*             3 844 453,67                                3 100 441,00                   744 012,67    

Kamień Pomorski II*             3 815 286,97                                3 128 403,00                   686 883,97    

  38 919 527,32                              30 109 051,24                8 810 476,09    

*wartość księgowa projektów oznaczona * prezentowana w pozycji Aktywów przeznaczonych do sprzedaży. Pozostałe projekty 
prezentowane jako Rzeczowe aktywa trwałe 

Wartość bieżąca netto (NPV) została oszacowania jako bieżąca wartość zrealizowanych i spodziewanych strumieni 
pieniężanach związanych z funkcjonowaniem projektu. Stopa dyskontowa została przyjęta na poziomie 5%. Horyzont 
prognozy jest zgodny z bilansową stawką amortyzacji instalacji i został ustalony na 25 lat. 

Spodziewane wpływy zostały oszacowane jako iloczyn planowanej produkcji energii elektrycznej i ceny aukcyjnej 
(waloryzowanej rok rocznie). Po okresie wsparcia aukcyjnego (tj. upływie 15 lat) wpływy zostały oszacowane jako iloczyn 
wielkości produkcji energii elektrycznej i prognozowanej ceny energii elektrycznej. 

Spodziewane wydatki zostały oszacowane na poziomie zabudżetowanych dla danego projektu kosztów operacyjnych z 
uwzględnieniem planowanej inflacji. 
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W przypadku projektów z uzyskaną dotacją – uwzględniono wpływ dotacji w NPV. 

Na dzień 30 września 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości istotnych  z punktu 
zaawansowania rozwoju projektu – środków trwałych w budowie. 2021 roku w porównaniu do 2020 roku Grupa znacznie 
zwiększyła wolumen projektów w rozwoju doprowadzonych do etapu wnioskowania o warunki przyłączenia. Grupa nie 
prognozuje również pogorszenia rentowności projektów w związku z aktualną sytuacją makroekonomiczną (wzrost cen 
komponentów jest kompensowany wzrostem cen energii elektrycznej). Żaden z testów nie wykazał konieczności 
dokonania odpisu z tytułu utraty wartości składnika aktywów.  Wyniki poszczególnych testów prezentuje poniższa tabela: 

Na dzień 30.09.2021 r.: 

Kategoria NPV Planowana wartość księgowa Różnica NPV-NBV 

PV* (moc ok 150MW) 413 480 125,67 321 819 579,85 91 660 545,82 

WIND*(moc ok 350MW) 2 103 360 280,71 1 256 264 938,29 847 095 342,41 

  2 516 840 406,37 1 578 084 518,14 938 755 888,23 

*dla 2021 roku projekty te w części są prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży 

 

Na dzień 30.12.2020 r.: 

Kategoria NPV Planowana wartość księgowa Różnica NPV-NBV 

PV (moc ok 51MW) 122 681 327,02 106 788 656,94 15 892 670,08 

WIND (moc ok 70MW) 515 446 801,58 352 500 300,00 162 946 501,58 

  729 261 180,46 384 754 938,44 178 839 171,67 

 

Wartość bieżąca netto (NPV) w teście dotyczącym środków trwałych w budowie została oszacowania jako bieżąca wartość 
zrealizowanych i spodziewanych strumieni pieniężanach związanych z funkcjonowaniem projektu. Stopa dyskontowa 
została przyjęta na poziomie 5%. Horyzont prognozy jest zgodny z bilansową stawką amortyzacji instalacji i został ustalony 
na 25 lat. 

Test został przeprowadzony dla projektów o znacznym stopniu zaawansowania (co najmniej na etapie procedowanych 
warunków przyłączenia) w podziale na projekty wiatrowe i fotowoltaiczne (PV). 

W przypadku projektów z zabezpieczonym wsparciem aukcyjnym spodziewane wpływy zostały oszacowane jako iloczyn 
planowanej produkcji energii elektrycznej i średniej (oczekiwanej) ceny aukcyjnej (waloryzowanej rok rocznie). Po okresie 
wsparcia aukcyjnego (tj. upływie 15 lat) wpływy zostały oszacowane jako iloczyn wielkości produkcji energii elektrycznej i 
prognozowanej ceny energii elektrycznej. W przypadku pozostałych projektów spodziewane wpływy z energii elektrycznej 
zostały oszacowane jako iloczyn prognozowanej ceny energii elektrycznej i wielkości produkcji energii elektrycznej. 

Spodziewane wydatki zostały oszacowane na poziomie szacunku średnich kosztów operacyjnych farm 
wiatrowych/fotowoltaicznych z uwzględnieniem planowanej inflacji. 

Aktualna wartość nadkładów Grupy na Środki trwałe w budowie wynosi 18,666 mln złotych w tym 8,041 mln złotych 
prezentowana jako Aktywa przeznaczone do sprzedaży. Docelowa wartość środków trwałych została oszacowana na 
łącznym poziomie 1 578,085 mln PLN i została przyjęta jako właściwa do porównania w teście na utratę wartości  projektów 
będących w fazie rozwoju. 
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Poniżej zaprezentowano tabelę ruchów dla środków trwałych ujętych w ramach umów leasingu finansowego. 

31.09.2021 roku Grunty 
 

Budynki, lokale 
i obiekty 

 inż. lądowej i 
wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe 

w budowie 

 
Zaliczki  

na środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość początkowa 
(wg stanu na 
01.01.2020 r.) 

1 223 607,07 1 623 818,12 - - - - - 2 847 425,19 

Zwiększenia 17 044,45 - - 430 908,22 - - - 447 952,67 

Zmniejszenia - - - - - - - - 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja  
na aktywa 
przeznaczone  
do sprzedaży 

- - - - - - - - 

Saldo zamknięcia 1 240 651,52 1 623 818,12 - - - - - 3 295 377,86 

Umorzenie (wg stanu 
na 01.01.2021 r.) 

190 184,24 1 217 863,59 - - - - - 1 408 047,83 

Zwiększenia 34 254,37 304 465,90 - 55 143,00 - - - 393 863,26 

Zmniejszenia: - - - - - - - - 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja  
na aktywa  
przeznaczone  
do sprzedaży 

- - - - - - - - 

Saldo zamknięcia 224 438,61 1 522 329,49 - 55 143,00 - - - 1 801 911,09 

Wartość netto 1 016 212,91 101 488,63 - 375 765,22 - - - 1 493 466,77 

 

31.12.2020 roku 
Grunty 

 

Budynki, 
lokale 

i obiekty 
 inż. lądowej 

i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe 

w budowie 

 
Zaliczki  

na środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość początkowa 
(wg stanu na 
01.01.2020 r.) 

2 368 548,79 1 623 818,12 - - - - - 3 992 366,91 

Zwiększenia - - - - - - - - 

Zmniejszenia - - - - - - - - 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja  
na aktywa 
przeznaczone  
do sprzedaży 

-1 144 941,71 - - - - - - 
-

1 144 941,71 

Saldo zamknięcia 1 223 607,07 1 623 818,12 - - - - - 2 847 425,19 

Umorzenie (wg stanu 
na 01.01.2020 r.) 

79 761,40 811 909,06 - - - - - 891 670,46 

Zwiększenia 110 422,85 405 954,53 - - - - - 516 377,38 

Zmniejszenia: - - - - - - - - 

Transfery - - - - - - - - 
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Reklasyfikacja  
na aktywa  
przeznaczone  
do sprzedaży 

- - - - - - - - 

Saldo zamknięcia 190 184,24 1 217 863,59 - - - - - 1 408 047,83 

Wartość netto 1 033 422,83 405 954,53 - - - - - 1 439 377,36 

 

Poniżej zaprezentowano tabelę dotyczącą środków trwałych będących własnością Grupy. 

30.09.2021 roku Grunty 
 

Budynki, lokale  
i obiekty  

inż. lądowej  
i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

 
Zaliczki  

na środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość początkowa 
(wg stanu na 
01.01.2021 r.) 

 5 198 268,85 9 716 859,39 1 241 951,39 109 832,78 7 377 752,51 - 23 644 664,93 

Zwiększenia  - 193 191,79 - - 11 574 234,49 - 11 767 426,28 

Zmniejszenia  - - - - -285 042,26 - -285 042,26 

Transfery  - - - - - -  

Reklasyfikacja  
na aktywa 
przeznaczone  
do sprzedaży 

 - - -  -10 625 715,04 - -
10 625 715,04 

Saldo zamknięcia  5 198 268,85 9 910 051,18 1 241 951,39 109 832,78 8 041 229,70 - 24 501 333,91 

Umorzenie (wg 
stanu na 01.01.2020 
r.) 

 406 430,73 1 085 193,62 994 636,62 94 570,36 - - 2 580 831,34 

Zwiększenia  216 273,83 286 487,36 31 648,68 6 126,63 - - 540 536,50 

Zmniejszenia:  - - - - - -  

Transfery  - - - - - -  

Reklasyfikacja na 
aktywa przeznaczone 
do sprzedaży 

 - - - - - -  

Saldo zamknięcia  622 704,56 1 371 680,98 1 026 285,30 100 696,99 - - 3 121 367,84 

Wartość netto  4 575 564,29 8 538 370,20 215 666,09 9 135,79 8 041 229,70 - 21 379 966,07 
 

 

31.12.2020 roku 
Grunty 

 

Budynki, lokale  
i obiekty  

inż. lądowej  
i wodnej 

Urządzenia 
techniczne 
i maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe 

Środki trwałe 
w budowie 

 
Zaliczki  

na środki 
trwałe 

w budowie 

Razem 

Wartość początkowa 
(wg stanu na 
01.01.2020 r.) 

56 192,00 5 236 741,73 9 742 361,84 1 393 440,04 109 832,78 15 101 560,76 - 31 640 129,14 

Zwiększenia - - 36 738,55 37 910,00 - 8 445 664,68 - 8 520 313,23 

Zmniejszenia - - - -189 398,65 - - - -189 398,65 

Transfery - 5 437 459,12 9 002 626,28 - - -14 440 085,40 - - 

Reklasyfikacja  
na aktywa 
przeznaczone  
do sprzedaży 

-56 192,00 -5 475 932,00 -9 064 867,27 - - - 1 729 387,53 - - 16 326 378,80 

Saldo zamknięcia - 5 198 268,85 9 716 859,39 1 241 951,39 109 832,78 7 377 752,51 - 23 644 664,92 
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Umorzenie (wg 
stanu na 01.01.2020 
r.) 

- 200 989,25 723 606,63 917 294,86 84 101,29 - - 1 925 992,03 

Zwiększenia - 314 537,99 543 885,83 231 420,75 10 469,07 - - 1 100 313,63 

Zmniejszenia: - - - -154 078,99 - - - -154 078,99 

Transfery - - - - - - - - 

Reklasyfikacja na 
aktywa przeznaczone 
do sprzedaży 

- -109 096,51 -182 298,83 - - - - -291 395,34 

Saldo zamknięcia - 406 430,12 1 085 193,62 994 636,62 94 570,36 - - 2 580 831,33 

Wartość netto - 4 791 838,12 8 631 665,77 247 314,77 15 262,42 7 377 752,51 - 21 063 833,59 
 

 

6. Pozostałe aktywa 

 

W 2021 roku Grupa wpłaciła kaucje za udział w aukcji OZE organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki dla 11 projektów 
w łącznej wysokości 3.667.200,00 złotych.  

W 2020 roku Grupa wpłaciła kaucję za udział w aukcji OZE organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki dla 29 projektów 
w łącznej wysokości 2.061.840,00 złotych.  

W roku 2019 Grupa nie wpłaciła kaucji za udział w aukcji organizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Należności długoterminowe zarówno w 2021 jak i w 2020 roku stanową należności w walucie polskich złotych.  Należności 
te nie zostały objęte odpisem aktualizującym. 

7. Udzielone pożyczki długoterminowe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Długoterminowe aktywa finansowe - udziały - 2 145,24 5 397,89 

Należności z tytułu sprzedaży udziałów 9 563,53 9 563,53 - 

Zapłacone kaucje 5 739 894,24 2 072 504,35 4 000,00 

Razem pozostałe aktywa 5 749 457,77 2 084 213,12 9 397,89 

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia (wg stanu na 1 stycznia) 17 389 645,04 30 627 157,64 
Zwiększenia, w tym: 80 038,60 6 718 228,92 
Nabycie / Udzielenie 400,00 4 792 209,78 
Naliczenie / kapitalizacja odsetek 26 244,10 2 763,10 
Wycena walutowa - 948 583,79 
Aktualizacja wartości  53 394,50 955 913,65 
Transfery - 18 758,60 
Zmniejszenia, w tym: 17 220 693,30 19 955 741,52 
Sprzedaż / Spłata  17 100 001,85 19 991 150,26 
Wycena walutowa 108 451,05 -35 408,74 
Aktualizacja wartości - - 
Transfery na krótkoterminowe - - 
Inne 12 240,40 - 
Saldo zamknięcia 248 990,34 17 389 645,04 
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Na dzień 30 września 2021 roku  Grupa posiadała udzielone pożyczki wyłącznie podmiotom powiązanym, z reguły 
oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. 

Znaczące umowy udzielonych pożyczek w Grupie są następujące: 

a. Umowy zawarte w latach 2015-2021 z Horyzonty M.K. Sp. z o.o. na łączną wartość  nominalną w wysokości 208 
272,58 złotych oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 
grudnia.   

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała udzielone pożyczki wyłącznie podmiotom powiązanym, z reguły 
oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. 

Znaczące umowy udzielonych pożyczek w Grupie są następujące: 

a. Umowy zawarte w latach 2016-2017 z WindClub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp. k. na łączną wartość  nominalną 
w wysokości 1 343 288,70 euro oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek 
na dzień 31 grudnia.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

b. Umowy zawarte w latach 2016-2017 z WindClub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp. k. na łączną wartość nominalną w 
wysokości 8 335 900,00 złotych oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek 
na dzień 31 grudnia.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

c. Umowy zawarte w latach 2014-2017 z BioVege Sp. z o.o. (dawniej EW Greenfield 4 Sp. z o.o.) na łączną wartość 
nominalną w wysokości 2 046 511,53 złotych oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją 
niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 
roku. 

d. Umowy zawarte w 2017 roku z BioVege Sp. z o.o. (dawniej EW Greenfield 4 Sp. z o.o.) na łączną wartość nominalną 
w wysokości 48 000,00 euro oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na 
dzień 31 grudnia,  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

Na dzień 1 stycznia 2020 roku Grupa posiadała udzielone pożyczki wyłącznie podmiotom powiązanym, z reguły 
oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. 

Znaczące umowy udzielonych pożyczek w Grupie są następujące: 

a. Umowy zawarte w latach 2016-2017 z WindClub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp. k. na łączną wartość  nominalną 
w wysokości 1 510 163,70 euro oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek 
na dzień 31 grudnia.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

b. Umowy zawarte w latach 2016-2017 z WindClub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp. k. na łączną wartość nominalną w 
wysokości 8 335 900,00 złotych oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek 
na dzień 31 grudnia.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

c. Umowy zawarte w latach 2014-2017 z BioVege Sp. z o.o. (dawniej EW Greenfield 4 Sp. z o.o.) na łączną wartość 
nominalną w wysokości 2 046 511,53 złotych oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją 
niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia.  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 
roku. 

d. Umowy zawarte w 2017 roku z BioVege Sp. z o.o. (dawniej EW Greenfield 4 Sp. z o.o.) na łączną wartość nominalną 
w wysokości 48 000,00 euro oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na 
dzień 31 grudnia,  Pożyczki te zostały spłacone w całości w pierwszym kwartale 2021 roku. 

 
Niniejsza nota dotyczy ruchów dla pozycji bilansowych „Udzielone pożyczki długoterminowe’ a także „Inwestycje  
w jednostkach stowarzyszonych i zależnych” w części dotyczących pożyczek udzielonych. 
 

Na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących oczekiwanych start kredytowych,  których wyniki były nieistotne 
kwotowo,  odstąpiono od ujęcia odpisu w tym zakresie na dzień bilansowy 30 wrzesień 2021 r. i 31 grudnia 2020 r. 
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8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 

Bilans otwarcia (wg stanu na 1 stycznia) 2 395 164,38 2 775 825,23 

Utworzenie  
2 830 985,31 

 
2 395 164,38 

Rozwiązanie 2 395 164,38 2 775 825,23 
Bilans zamknięcia 2 830 985,31 2 395 164,38 
Zmiana stanu podatku odroczonego, w tym: 435 820,93 -380 660,85 
- odniesiona na wynik finansowy 435 820,93 -380 660,85 
- odniesiona na kapitał własny - - 
- odniesiona na wartość firmy - - 

 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały skalkulowane wyłącznie na podstawie różnic przejściowych 
pomiędzy wartością podatkową a bilansową poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. Grupa, kierując się zasadą 
ostrożności, nie tworzy podatku odroczonego od strat podatkowych. Łączna wartość strat podatkowych wg stanu na dzień 
31 grudnia 2020 roku wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy wynosiła 6 289 478,87 złotych, a według stanu na 
dzień 30 września 2021 roku wynosiła 1 748 199,14 złotych. 

 

Zestawienie pozycji szczegółowych podatku odroczonego: 

 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego – szczegóły 

30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Rezerwy na zobowiązania 1 289 356,01 28 823,63 192 463,56 
Dotacje rozliczane w czasie 990 212,24 1 023 524,40 911 328,28 
Różnica pomiędzy wartością podatkową  
a księgową środków trwałych 

298 671,06 945 964,35 1 160 194,76 

Odpis aktualizujący wartość udziałów i dopłat w 
jednostce konsolidowanej metodą praw własności 

- - 424 823,62 

Odpisy aktualizujące wartość należności 
handlowych 65 591,00 65 591,00 62 046,00 

Wycena kontraktu budowlanego - - - 
Naliczone odsetki i różnice kursowe od pożyczek - 119 109,00 15 410,00 
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 77 426,00 - 4 253,00 
Wycena walutowa 109 679,00 171 022,00 - 
Inne 50,00 41 130,00 5 306,00 
Razem 2 830 985,31 2 395 164,38 2 775 825,23 

 

9. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

 

 

Zarówno na dzień 30 września 2021, na dzień 31 grudnia 2020 jak i na dzień 1 stycznia 2020 roku Grupa posiadała 
nierozliczoną zaliczkę długoterminową w wysokości 150 000 zł na poczet rozwoju projektu wiatrowego o łącznej mocy 
14,8MW. 

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Koszty rozwoju projektów wiatrowych / solarnych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Pozostałe (suma pozycji nieistotnych) 27 530,23 40 106,59 19 681,28 

Razem długoterminowe 177 530,23 190 106,59 169 681,28  
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10. Zapasy  

 

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Materiały 8 903,90 11 949,25 12 647,90 

Półprodukty i produkty w toku - - -  

Produkty - - -  

Towary (świadectwa pochodzenia) 1 115,27 1 072,65 838 016,29 

Zaliczki na dostawy 602 859,48 2 860 933,80 574 765,70 
Zapasy ogółem, w tym: 612 878,65 2 873 955,70 1 425 429,89 
odpisy aktualizujące wartość zapasów, razem - -  

 

Zapłacone zaliczki na dostawy dla podwykonawców zarówno na dzień 30 września 2021 roku jak i na dzień 31 grudnia 
2020 roku dotyczą aktualnie realizowanej budowy parku wiatrowego o mocy 24,5 MW. 

Zapłacone zaliczki na dostawy dla podwykonawców na dzień 1 stycznia 2020 roku dotyczyły budowy pięciu parków 
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW. 

 

11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Należności z tytułu dostaw i usług  5 808 333,58 7 393 932,40 2 263 012,75 

Należności z tytułu VAT  1 484 162,29 13 347,85 3 386 849,06 

Inne należności 12 728 740,03 12 253,17 55 545,18 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy - 75 000,00 100 000,00 

Razem należności krótkoterminowe 20 021 235,90 7 494 533,42 5 805 406,99 

Pozostałe należności dotyczyły umowy sprzedaży udziałów KWE Sp. z o.o. i były związane z koniecznością uregulowania 
przez kupującego ceny uzupełniającej w łącznej wysokości 2 736 000 EUR  do dnia 31 października 2021 roku. Należność 
ta została uzyskana terminowo. 

Zarówno na dzień 30.09.2021,na dzień  31.12.2020 jak i na dzień 1 stycznia 2020 roku wykonano analizę odzyskiwalności 
innych należności handlowych polegającą na analizie historycznej odzyskiwalności należności oraz strat w należnościach 
(poprzez porównanie kwot nieodzyskanych do ogólnej wartości kwot należnych) oraz analizie spłat należności po dacie 
bilansowej do dnia sporządzenia niniejszych skonsolidowanych informacji finansowych. Jednocześnie dokonano 
indywidualnej oceny poszczególnych sald należności w zależności od sytuacji kontrahenta.  W wyniku ww. analizy nie 
stwierdzono istotnych kwot nieodzyskanych jak również nie zaobserwowano ogólnych tendencji czy zależności pomiędzy 
kwotami należnymi a nieodzyskanymi. Tym samym kierownictwo Grupy nie stwierdziło podstaw do tworzenia odpisów 
aktualizujących wartość innych niż opartych na indywidualnej analizie kontrahentów pod kątem ich sytuacji finansowej 
oraz prawdopodobieństwa odzyskania kwot należnych.  
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Wiekowanie należności: 

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Należności z tytułu dostaw i usług (brutto)  
- od dnia bilansowego o okresie spłaty: 

6 183 212,50 7 768 811,32 2 645 803,67 

a.  do 1 miesiąca 
358 135,68 4 932 768,68 2 263 012,75 

b. powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 
5 450 197,90 2 461 163,72 2 100,00 

c. powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  
- - 900,00 

d. powyżej 6 miesięcy do 1 roku 
- - 

 
1 707,00 

e. powyżej 1 roku 
- 600,00 3 000,00 

f. należności przeterminowane 
374 878,92 374 278,92 375 083,92 

Odpisy aktualizujące wartość należności  
z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto), 
w tym: 

374 878,92 374 878,92 382 790,92 

Nieprzeterminowane - - - 
 do 1 miesiąca 

- - 2 100,00 

 powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 
- - 900,00 

 powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 
- - 1 707,00 

 powyżej 6 miesięcy do 1 roku 
- 600,00 3 000,00 

 powyżej 1 roku 
374 878,92 374 278,92 375 083,92 

Należności z tytułu dostaw i usług (netto)  
- od dnia bilansowego o okresie spłaty: 

5 808 333,58 7 393 932,40 2 263 012,75 

a.  do 1 miesiąca 
358 135,68 4 932 768,68 2 263 012,75 

b. powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 
5 450 197,90 2 461 163,72 - 

c. powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy  
- - - 

d. powyżej 6 miesięcy do 1 roku 
- - - 

e. powyżej 1 roku 
- - - 

f. należności przeterminowane 
- - - 

 

Należności z tytułu dostaw i usług nie są oprocentowane, a ich standardowe terminy płatności mieszczą się w przedziale 
14-30 dni. 

W zakresie należności pozostałych na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących oczekiwanych start kredytowych,  
których wyniki były nieistotne kwotowo,  odstąpiono od ujęcia odpisu w tym zakresie na dzień bilansowy 30 wrzesień 2021 
r. i 31 grudnia 2020 r. 
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12. Odpisy na należności  z tytułu dostaw i usług  

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 

Bilans otwarcia (wg stanu na 1 stycznia) 378 589,82 386 517,70 

Utworzenie  - 3 355,35 

Wykorzystanie  - 5 010,23 

Rozwiązanie - 6 273,00 

Bilans zamknięcia 378 589,82 378 589,82 

Struktura walutowa 

Waluta  30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

PLN   31 738,42 31 738,42                           41 232,36  

EUR   81 500,00 81 500,00                           81 157,53  

EUR po przeliczeniu na PLN  346 851,40 346 851,40                         345 285,34  

Razem PLN 378 589,82 378 589,82 386 517,70 

 

Grupa na bieżąco dokonuje weryfikacji nieściągalnych należności z tytułu dostaw i usług  i dokonuje odpisów 
aktualizujących. 
 

 

13. Udzielone pożyczki krótkoterminowe 

Zmiany w wartościach udzielonych pożyczek prezentuje poniższa tabela:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku 2020 Grupa posiadała krótkoterminowe pożyczki udzielone podmiotom powiązanym w latach 2019-2020, 
oprocentowane 2,5% w skali roku, z roczną kapitalizacją niespłaconych odsetek na dzień 31 grudnia. Pożyczki te zostały w 
całości spłacone w 2020 roku. 

 

 

Udzielone pożyczki 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia (wg stanu na 1 stycznia) - 811 515,08 
Zwiększenia, w tym: - 10 980,49 
Nabycie / Udzielenie - - 
Naliczenie / kapitalizacja odsetek - 10 980,49 
Wycena walutowa - - 
Aktualizacja wartości  - - 
Transfery - - 
Zmniejszenia, w tym: - 822 495,57 
Sprzedaż / Spłata  - 822 495,57 
Wycena walutowa - - 
Aktualizacja wartości - - 
Transfery  - - 
Inne - - 
Saldo zamknięcia - - 
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14.  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

 Środki pieniężne w kasie i na rachunkach  23 983 716,99 13 467 986,22 7 284 852,40 
 - w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku 
VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe 

217 417,97 1 154 201,16  
77 039,23 

Razem: 23 983 716,99 13 467 986,22 7 284 852,40 

 

Struktura walutowa: 

Waluta 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

PLN 3 131 294,56 2 162 229,65 7 196 140,95 

EUR 4 500 943,78 2 449 890,91 20 831,62 

EUR po przeliczeniu na PLN 20 852 422,43 11 305 756,57 88 711,45 

Razem PLN 23 983 716,99 13 467 986,22 7 284 852,40 

 

15. Aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 

Dane finansowe dotyczące  składników aktywów i pasywów spółek przeznaczonych do sprzedaży przedstawia poniższa 
tabela: 

Aktywa przeznaczone do sprzedaży 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 

Rzeczowe aktywa trwałe 10 625 715,04 17 179 925,18 16 180 677,16 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe 
należności 17 096,47 104 373,28 95 722,37 

Rozliczenia międzyokresowe - - 9 702,44 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 767,99 686 244,68 1 059 978,96 

Razem  10 666 579,50 17 970 543,14 17 346 080,93 

 

Zobowiązania przeznaczone do sprzedaży 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 

Rezerwy - 933 618,66 1 223 277,50 

Kredyty i pożyczki - 1 423 984,96 14 688 793,53 

Zobowiązanie z tytułu leasingu - 1 147 075,18 786 970,42 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 950,00 295 877,66 67 715,08 

Pozostałe zobowiązania 5 920,01 3 498,57 50 656,43 

Razem  10 870,01 3 804 055,03 16 817 412,96 

Na dzień 30 września 2021 roku Grupa była właścicielem spółek celowych, których sprzedaż planuje zrealizować w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy. W tym celu Grupa zainicjowała rozmowy z potencjalnie zainteresowanymi inwestorami. W 
spółkach, które są  klasyfikowane do sprzedaży Grupa posiada 100% udziałów tj. Park Wiatrowy Pałczyn 1 Sp. z o.o., Park 
Wiatrowy Pałczyn 2 Sp. z o.o., ES jutrzenka 14 Sp.  z o.o., EW Greenfield 7 Sp. z o.o., EW Greenfield 10 Sp. z o.o., ES Sunfield 
2 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 4 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 6 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 1 Sp. z o.o., EW Greenfield 12 Sp. z o.o oraz 
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Elektrownia Fotowoltaiczna Pałbice Sp. z o.o. W spółkach tych są rozwijane projekty elektrowni 
wiatrowych/fotowoltaicznych, które wygrały aukcje OZE w latach 2019-2021.  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa klasyfikowała aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży na bazie 
następujących transakcji sprzedaży udziałów, które miały miejsce w 2021 roku: 

a. W dniu 13 kwietnia 2021 roku VPL Projects Sp. z o.o zawarło umowę z Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Zamknięty 
dotyczącą sprzedaży 100% udziałów 5 spółek będących właścicielami parków fotowoltaicznych: ES Jutrzenka 3, 
ES Jutrzenka 10, ES Jutrzenka 11, ES Śniatowo i ES Sunfield 3 Sp. z o.o. 

b. W dniu 17 maja 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy VPL Projects Sp. z o.o. a VH Invest AG z siedzibą w 
Kassel dotycząca  sprzedaży 100 % udziałów w EW Zadzim Szadek Sp. z o.o. w likwidacji.   

c. W dniu 25 czerwca 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy VPL Projects Sp. z o.o. a Goalscreen Holdings 
Limited z siedzibą w Larnaca (Cypr) oraz Onde S.A. z siedzibą w Toruniu dotycząca  sprzedaży 100 % udziałów w 
KWE Sp. z o.o. w likwidacji. Spełnienie wszystkich warunków związanych z przejęciem własności udziałów 
nastąpiło w dniu 2 lipca 2021 roku. 

Na dzień 1 stycznia 2020 roku Grupa klasyfikowała aktywa i zobowiązania przeznaczone do sprzedaży na bazie 
następujących transakcji sprzedaży udziałów, które miały miejsce w 2020 roku: 

a. W dniu  7 września 2020 roku VPL  Projects Sp.  zo.o. zawarło umowę z Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Zamknięty 
dotyczącą sprzedaży 100% udziałów 4 spółek będących właścicielami parków fotowoltaicznych: ES Jutrzenka 9, 
ES Jutrzenka 12, ES  Jutrzenka 13, ES Radziejów Sp. z o.o. 

b. W dniu 23 października 2020 roku VPL Projects Sp. z o.o. zawarło umowę z ERG Poland Holding Sp. z o.o. w 
organizacji dotyczącą sprzedaży 100% udziałów spółki EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o., w której był rozwijany 
projekt farmy wiatrowej o mocy 24,5MW. 

c. W dniu 23 listopada 2020 roku VPL Projects Sp. z o.o. zawarło umowę z Collfield Investments Sp. z o.o. dotyczącą 
sprzedaży 50% udziałów w Future Energy Sp. z o.o., będącej właścicielem parku wiatrowego o mocy 25,5MW 
(spółka podlegała konsolidacji metodą praw własności). 
 

16. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Wycena kontraktów budowlanych 3 473 767,79 - - 

Wycena przychodów z zarządzania farmami 
wiatrowymi 25 517,18 218 683,48 

 
203 646,01 

Inne (suma pozycji nieistotnych) 214 255,43 160 788,92 96 192,67 

Razem krótkoterminowe 3 713 540,40 379 472,40 299 838,68 

 

17. Kapitał podstawowy  

Na dzień 30 września 2021 roku kapitał podstawowy Vortex Energy SA wynosił  7 500 000,00 złotych i jest podzielony na 
sto tysięcy akcji na okaziciela serii A o numerach od jeden do sto tysięcy  i siedem milionów czterysta tysięcy akcji na 
okaziciela serii B o numerach od jeden do siedem milionów czterysta tysięcy, każda akcja o wartości nominalnej 1,00 
złoty, w całości objętych przez VH Invest AG.  Na dzień 31 grudnia 2020 roku zarejestrowany kapitał podstawowy Vortex 
Energy S.A. wynosił 100 000,00 złotych, w tym kapitał podstawowy opłacony w kwocie 25 000 złotych. Wartość kapitału 
podstawowego w kwocie 7 500 000,00 złotych została przyjęta do skonsolidowanej informacji finansowej na dzień 
31 grudnia 2020 roku w związku z kryteriami opisanymi w punkcie 1.1 wprowadzenia. 
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18. Kapitał zapasowy, pozostałe kapitały rezerwowe 

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Kapitał zapasowy, w tym: 18 066 075,40 18 066 075,40 27 314 596,90 

z zysku  1 315 934,03 1 315 934,03 10 564 455,53 

wkład pieniężny agio 16 750 141,37 16 750 141,37 16 750 141,37 

Pozostałe kapitały rezerwowe, w tym: - 290 040,00 290 040,00 

z dopłat  - 290 040,00 290 040,00 
 

 

19. Rezerwa na podatek odroczony  

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - ruch 

30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 

Bilans otwarcia (wg stanu na 1 stycznia) 301 007,00 162 386,00 
Utworzenie  1 525 115,00 301 007,00 
Rozwiązanie 301 007,00 162 386,00 
Bilans zamknięcia 1 525 115,00 301 007,00 
Zmiana stanu podatku odroczonego, w tym: 1 224 108,00 138 621,00 
- odniesiona na wynik finansowy 1 224 108,00 138 621,00 
- odniesiona na kapitał własny - - 
- odniesiona na wartość firmy - - 

 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego została skalkulowana wyłącznie na podstawie różnic przejściowych 
pomiędzy wartością podatkową a bilansową poszczególnych pozycji aktywów i pasywów. 

Zestawienie pozycji szczegółowych podatku odroczonego: 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego - szczegóły 

30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Wycena kontraktu budowlanego 1 395 525,00 147 665,00 91 549,00 
Naliczone odsetki i różnice kursowe od pożyczek 4 920,00 84 991,00 38 693,00 
Wycena walutowa 31 833,00 68 351,00 10 619,00 
Bilansowa wartość netto przedmiotu leasingu 92 837,00 - 21 015,00 
Inne - - 510,00 
Razem 1 525 115,00 301 007,00 162 386,00 

 

 

20. Rezerwy  

Rezerwy - analityka 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Rezerwy na koszty likwidacji farm 
 

996 133,51 874 030,51 866 520,27 

Rezerwy na koszty sądowe 900,00 7 000,00 7 000,00 
Rezerwy na zobowiązania kontraktowe 
wynikające z zakupu udziałów KWE Sp.  z o. o. 

4 753 355,40 - - 

Rezerwa na koszty VPL dot. porozumienia o 
współdziałaniu przy projekcie KWE 

1 584 451,80 - - 

Pozostałe 147 119,35 - 148 781,90 
Razem rezerwy 7 481 960,06 881 030,51 1 022 302,17 
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Grupa tworzy rezerwy na przyszłe koszty likwidacji farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Rezerwa odzwierciedla 
szacunek przyszłych kosztów jakie Grupa będzie zobowiązana do poniesienia w związku z zakończeniem cyklu życia 
działania instalacji wiatrowej lub fotowoltaicznej (przewidywany okres użyteczności ekonomicznej wynosi 25 lat) a w 
konsekwencji z demontażem instalacji oraz doprowadzeniem gruntu do stanu pierwotnego. Kwota tworzonej rezerwy 
ujmowana jest w wartości środka trwałego, którego dotyczy. 

W związku ze sprzedażą udziałów w spółce KWE Sp. z o.o., w której był rozwijany projekt wiatrowy o mocy 34,2 MW Grupa 
utworzyła rezerwę: 

a.  na wynagrodzenie dodatkowe wynikające z zawartych umów kupna udziałów z dnia 29 stycznia 2015 roku od 
poprzednich jej właścicieli – PAK Kopalnia Węgla Brunatnego SA (PAK) oraz Global Wind Energy Poland Sp. z o.o. 
(GWEP) z VPL Projects Sp. z o.o. (VPP). Na mocy niniejszych umów PAK i GWEP przysługuje dodatkowe 
świadczenie w wysokości  30 000 EUR/MW w przypadku rozpoczęcia przez VPP lub jego następów prawnych prac 
budowlanych dotyczących realizacji wspomnianego projektu parku wiatrowego. 

b. na wynagrodzenie dodatkowe wynikające z zawartego porozumienia o współdziałaniu przy projektach przez 
Vortex Energy Polska Sp. z o.o. z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego (PAK), na mocy której PAK  jest uprawnione do 
otrzymania wynagrodzenia w wysokości 10 000 EUR/MW w przypadku rozpoczęcia przez VPP lub jego następów 
prawnych prac budowlanych dotyczących realizacji wspomnianego projektu parku wiatrowego. 

 

 

 

 

 

Transfery wskazane w powyższej tabeli dotyczą reklasyfikacji salda do pozycji Zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży. 

 

21. Długoterminowe kredyty i pożyczki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezerwy – tabela ruchów 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia (wg stanu na 1 stycznia) 881 030,51 1 022 302,17 
Utworzenie 6 607 029,55 792 247,00 
Wykorzystanie - - 
Rozwiązanie  -6 100,00 - 
Transfery - -933 518,66 
Saldo zamknięcia 7 481 960,06 881 030,51 

Pożyczki i kredyty otrzymane 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia (wg stanu na 1 stycznia) 35 146 100,71 66 878 542,60 
Zwiększenia, w tym: 14 304 042,94 18 098 763,97 
Otrzymanie 12 982 100,00 7 594 459,68 
Aktualizacja wartości - - 
Odsetki 666 602,24 2 450 379,89 
Wycena walutowa  - 4 394 118,91 
Konwersja zobowiązań 655 340,70 3 659 805,49 
Zmniejszenia, w tym: 36 782 214,27 49 831 205,86 
Spłata  29 859 751,64 45 881 548,13 
Aktualizacja wartości - 4 685,43 
Wycena walutowa 256 462,63 - 
Sprzedaż udziałów - - 
Kompensata z należnościami - 896 950,01 
Transfery 6 666 000,00 3 048 022,79 
Saldo zamknięcia 12 667 929,38 35 146 100,71 
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Transfery wskazane w powyższej tabeli dotyczą podziału salda zobowiązania na część krótko- oraz długoterminową jak również 
reklasyfikacji salda do pozycji Zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży. 

Zarówno na dzień 30 września 2021 roku jak i na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa nie posiadała zaległości w spłacie kredytów i pożyczek 
oraz nie dokonała naruszeń kowenantów kredytowych. 

 

Na dzień 30 września 2021 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania długoterminowe: 

a. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości 
nominalnej na dzień bilansowy 3.296.151,38 złotych  

b. Umowy pożyczek przejęte w 2020 roku przez Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, oprocentowane 7% w skali roku, o 
łącznej wartości nominalnej na dzień bilansowy 3.653,761,80 złotych  

c. Umowy pożyczek zawarte w 2013-2014 roku z VH Invest AG o łącznej wartości nominalnej na dzień bilansowy 
36 312,29 euro, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 
31 grudnia. 

d. Umowę kredytu pomostowego z Santander Bank Polska SA na kwotę 22 000 000,00 zł. Na dzień bilansowy 
wykorzystano transzę w łącznej wysokości 12 000 000,00 zł. Oprocentowanie kredytu zostało ustanowione na 
poziomie WIBOR 1M powiększonym o marżę w wysokości 5,5 punktu procentowego. Wartość nominalna na 
dzień bilansowy wynosi 5 334 000,00 złotych. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania długoterminowe: 

e. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 3.803.852,00 złotych  

f. Umowy pożyczek przejęte w 2020 roku przez Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, oprocentowane 7% w skali roku, o 
łącznej wartości na dzień bilansowy 3.387.032,03 złotych  

g. Umowa pożyczki zawarta w 2014 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
158.833,17 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

h. Umowę pożyczki zawartą w 2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 
602.963,42 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

i. Umowę pożyczki zawartą w 2020 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
604.713,79 euro, oprocentowanej 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

j. Umowy pożyczek zawarte w latach 2013-2020 z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 
6.454.856,96 euro, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

k. Umowy pożyczek zawarte w 2015-2020 roku z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 
5.799.512,62 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

l. Umowę pożyczki zawartą w 2010 roku z Vortex Anlagenbau GmbH o wartości na dzień bilansowy 45.889,09 
euro, oprocentowaną 5% w skali roku, 

m. Umowy pożyczek zawarte w latach 2010-2011 VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 30.043,19 euro, oprocentowane 5%, 7% w skali roku,  

n. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2008-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na 
dzień bilansowy 748.484,81 złotych, oprocentowane 5-8% w skali roku  

o. Umowę pożyczki zawartą w 2012 roku z Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 
325.087,86 złotych, oprocentowane 7% w skali roku 
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p. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2010-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na 
dzień bilansowy 13.964,56 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną 
spłacone na dzień 31 grudnia. 

Na dzień 1 stycznia 2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania długoterminowe:  
a. Umowy kredytów inwestycyjnych zawarte w 2018 oraz 2019 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A, przeznaczone na 

sfinansowanie budowy sześciu farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień bilansowy 13.901.148,75 złotych, 
b. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień bilansowy 
3.803.852,00 złotych  

c. Umowy pożyczek zawarte w 2014 oraz 2016 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
1.394.251,97 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 
grudnia  

d. Umowę pożyczki zawartą w 2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Windmax Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 593.322,69 
złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

e. Umowy pożyczek zawarte w 2015 oraz 2017 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
927.035,11 euro, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

f. Umowy pożyczek zawarte w latach 2013-2019 z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 14.253.597,69 euro, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

g. Umowy pożyczek zawarte w 2015 oraz w 2018-2019 roku z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 
5.620.029,88 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 
grudnia  

h. Umowę pożyczki zawartą w 2017 roku z Vortex Energy GmbH & Co KG o wartości na dzień bilansowy 160.259,05 euro, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

i. Umowę pożyczki zawartą w 2010 roku z Vortex Anlagenbau GmbH o wartości na dzień bilansowy 44.356,24 euro, 
oprocentowaną 5% w skali roku, 

j. Umowy pożyczek zawarte w latach 2010-2011 VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
28.877,70 euro, oprocentowane 5%, 7% w skali roku,  

k. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2008-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 692.792,85 złotych, oprocentowane 5-8% w skali roku  

l. Umowę pożyczki zawartą w 2012 roku z Vortex Windcon Sp. z o.o. Sp.k. o wartości na dzień bilansowy 297.610,27 złotych, 
oprocentowane 7% w skali roku 

m. Umowy pożyczek zawarte w okresie 2010-2015 roku z VPM Sp. z o.o. Vortex Polska Sp.k. o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 11.520,02 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 
31 grudnia  

22. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 

    

Tytuł 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku  

Z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy 15 762 716,36 21 362 303,10 11 955 601,90  

Pozostałe zobowiązania, w tym: 362 619,16 2 494 917,13 196 512,67  

Z tytułu podatku VAT - 2 427 596,28 136 465,83  

Inne 362 619,16 67 320,85 60 046,84  
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23.  Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 

 

 
 

Pożyczki i kredyty otrzymane 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia (wg stanu na 1 stycznia) 1 624 037,33 463 134,57 
Zwiększenia, w tym: 6 815 216,19 2 438 656,68 
Otrzymanie - - 
Aktualizacja wartości - - 
Odsetki 149 216,19 814 619,35 
Wycena walutowa  - - 
Transfery  6 666 000,00 1 624 037,33 
Zmniejszenia, w tym: 1 654 839,81 1 277 753,92 
Spłata  1 624 037,33 463 134,57 
Odsetki 30 802,48 814 619,35 
Aktualizacja wartości - - 
Wycena walutowa - - 
Transfery - - 
Saldo zamknięcia 6 784 413,71 1 624 037,33 

Transfery wskazane w powyższej tabeli dotyczą podziału salda zobowiązania na część krótko- oraz długoterminową. 
Zarówno na dzień 30 września 2021 roku jak i na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa nie posiadała zaległości w spłacie kredytów i pożyczek 
oraz nie dokonała naruszeń kowenantów kredytowych. 

 
 
 
Na dzień 30 września 2021 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek: 

a. Umowy pożyczek przejęte w 2020 roku przez Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, oprocentowane 7% w skali roku, o 
łącznej wartości na dzień bilansowy 139.447,50 złotych  

b. Umowę kredytu pomostowego z Santander Bank Polska SA na kwotę 22 000 000,00 zł. Na dzień bilansowy 
wykorzystano transzę w łącznej wysokości 12 000 000,00 zł. Oprocentowanie kredytu zostało ustanowione na 
poziomie WIBOR 1M powiększonym o marżę w wysokości 5,5 punktu procentowego. Wartość nominalna na dzień 
bilansowy wynosi 6 666 000,00 złotych. 

 
 
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pożyczek: 

c. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 267.200,67 złotych  

d. Umowy pożyczek przejęte w 2020 roku przez Eques Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy farm fotowoltaicznych, oprocentowane 7% w skali roku, o 
łącznej wartości na dzień bilansowy 133.699,15 złotych  

e. Umowa pożyczki zawarta w 2016 roku z Czysta Energia Sp. z o.o. o łącznej wartości na dzień bilansowy 
1.219.811,80 złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na 
dzień 31 grudnia  

f. Umowa pożyczki zawarte w 2014 roku z VH Invest AG o łącznej wartości na dzień bilansowy 1.030,58 euro, 
oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia.  
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Na dzień 1 stycznia 2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i 
pożyczek:  
a. Umowy kredytów inwestycyjnych zawarte w 2018 oraz 2019 roku z Bankiem Ochrony Środowiska S.A, 

przeznaczone na sfinansowanie budowy sześciu farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień bilansowy 
787.644,78 złotych, 

b. Umowy pożyczek zawarte w 2019 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
przeznaczone na częściowe sfinansowanie budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej wartości na dzień 
bilansowy 267.200,67 złotych  

c. Umowę pożyczki zawartą w 2018 roku z Vortex Energy Obrót Sp. z o.o. o wartości na dzień bilansowy 59.369,35 
złotych, oprocentowane 2,5% w skali roku z kapitalizacją odsetek, które nie zostaną spłacone na dzień 31 grudnia  

d. Umowa pożyczki zawarta w 2017 roku z Max Bögl International SE o wartości na dzień bilansowy 20.279,52 euro, 
oprocentowana 5% w skali roku. 

 

24.  Rozliczenia międzyokresowe  

Inne rozliczenia międzyokresowe 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

Długoterminowe, w tym: 5 658 839,99 5 865 197,42 4 945 617,15 
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – 
gwarancja ubezpieczeniowa pod kontrakt 
budowlany 

- - 149 152,50 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – dotacje 5 180 613,07 5 386 970,50 4 796 464,65 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów – sprzedaż 
udziałów 478 226,92 478 226,92 

 
- 

 

W latach 2016-2018  zostały zawarte umowy o dofinansowanie pięciu projektów budowy farm fotowoltaicznych. Na ich 
mocy Grupa otrzymała dotacje. Dotacje są rozliczane przez wynik finansowy zgodnie z przewidywanym okresem 
użytkowania farm fotowoltaicznych tj. przez 25 lat. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów – sprzedaż udziałów dotyczy zawartej w 2020 roku warunkowej umowy 
sprzedaży czterech spółek  będących właścicielami parków fotowoltaicznych. Grupa otrzymała od inwestora większość 
ceny sprzedaży udziałów i ujęła te kwoty w pozycji rozliczeń międzyokresowych. Termin realizacji warunku umownego 
przypada na 30 czerwca  2023 roku. 

25.  Zobowiązania z tytułu leasingu 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania krótkoterminowe 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia (wg stanu na 1 stycznia) 461 797,35 487 336,46 
Zwiększenia, w tym: 337 759,12 559 532,01 
Otrzymanie - - 
Odsetki 14 752,37 51 989,56 
Transfery  323 006,75 507 542,46 
Zmniejszenia, w tym: 476 549,72 585 071,12 
Spłata  461 797,35 487 336,46 
Odsetki 14 752,37 51 989,56 
Transfery - 45 745,10 
Saldo zamknięcia 323 006,75 461 797,35 
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Grupa klasyfikuje i wycenia umowy leasingu finansowego zgodnie z MSSF 16. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
zidentyfikowano trzy grupy umów spełniające kryteria określone w MSSF 16 tj. umowa najmu biura – siedziby Grupy, 
umowy dzierżawy gruntów, na których posadowione są elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne stanowiące własność Grupy 
a także umowa leasingu samochodu osobowego. Zobowiązania wyceniane są metodą zamortyzowanego kosztu. Transfery 
wskazane w powyższej tabeli dotyczą podziału salda zobowiązania na część krótko- oraz długoterminową jak również 
reklasyfikacji salda do pozycji Zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży.  

Wiekowanie zobowiązań z tytułu leasingu: 

30 września 2021 roku Do 1 roku 
(krótkoterminowe) 

1-3 lat 3-5 lat Powyżej 5 lat Razem 
długoterminowe 

Zobowiązania z tytułu leasingu 323 006,75 263 715,38 252 444,38 695 244,07 1 211 403,84 

 

31 grudnia 2020 roku 
Do 1 roku 
(krótkoterminowe) 

1-3 lat 3-5 lat Powyżej 5 lat 
Razem 
długoterminowe 

Zobowiązania z tytułu leasingu 461 797,35 88 422,72 89 094,03 832 909,08 1 010 425,83 

 

1 stycznia 2020 roku 
Do 1 roku 
(krótkoterminowe) 1-3 lat 3-5 lat Powyżej 5 lat 

Razem 
długoterminowe 

Zobowiązania z tytułu leasingu 487 336,46 245 500,09 247 363,94 2 159 245,97 2 652 110,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobowiązania długoterminowe 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 

Saldo otwarcia (wg stanu na 1 stycznia) 1 010 425,83 2 652 110,00 
Zwiększenia, w tym: 523 984,76 - 
Otrzymanie 523 894,76 - 
Odsetki - - 
Transfery  - - 
Zmniejszenia, w tym: 323 006,75 1 641 684,17 
Spłata  - - 
Odsetki - - 
Transfery 323 006,75 1  641 684,17 
Saldo zamknięcia 1 211 403,84 1 010 425,83 
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Noty objaśniające do sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów 

26.  Przychody ze sprzedaży  

Rodzaj działalności  30 września 2021 roku 30 września 2020 roku 

Usługi budowlane 31 610 678,66 9 000,00 

Usługi zarządzania 962 267,77 1 040 434,79 

Usługi księgowe 32 990,50 26 800,00 

Usługi najmu 47 782,71 89 565,84 

Usługi rozwoju projektów - - 

Sprzedaż energii elektrycznej, świadectw pochodzenia 1 512 592,46 2 285 588,44 

Sprzedaż towarów  61 156,90 - 

Usługi doradcze  135 553,72 199 138,67 

Usługi pozostałe 1 009,00 593 938,17 

Wycena łączna usług budowlanych i rozwoju projektu  6 760 851,13 - 

Przychody netto ze sprzedaży, razem 41 124 882,85 4 244 465,91  

Przychody z usług budowlanych dotyczą realizowanej od grudnia 2020 roku budowy parku wiatrowego o mocy 24,5MW. 

Budżet przychodowy dla tego projektu kształtuje się na poziomie 79,4 mln złotych, z czego od momentu rozpoczęcia 
inwestycji do dnia 30 września 2021 roku zostało zafakturowane 57,4 mln złotych. 

Budżet kosztów dla tego projektu kształtuje się na poziomie 38,6 mln złotych, z czego od momentu rozpoczęcia inwestycji 
do dnia 30 września 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 31,5mln złotych 

Wycena przychodów z niezakończonego kontraktu budowlanego i kontraktu na rozwój projektu została dokonana na 
podstawie wskaźnika zaawansowania budżetu kosztów, który na 30 września 2021 r. wyniósł 82%. 

Struktura terytorialna 

Terytorium  30 września 2021 roku 30 września 2020 roku 

Kraj 40 945 003,00 4 023 848,75 

Unia Europejska  179 879,85 220 617,16 

Kraje spoza Unii Europejskiej  - - 

Przychody netto ze sprzedaży, razem 41 124 882,85 4 244 465,91  

 

 

Przychody ze sprzedaży do kontrahentów, którzy posiadają więcej niż 10% przychodów ogółem prezentuje 
poniższa tabela: 

Kontrahent 30 września 2021 roku 30 września 2020 roku 

EW Piotrków Kujawski Sp.  z o.o. 31 610 678,66 - 

Columbus Obrót Sp. z o.o. (dawniej: Vortex Energy-Obrót 
Sp. z o.o.) 1 504 519,33 1 302 072,72 
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27.  Pozostałe przychody i koszty operacyjne  

Pozostałe przychody operacyjne 30 września 2021 roku 30 września 2020 roku 

Rozwiązanie rezerw  2 500,00 - 

Sprzedaż środków trwałych  5 278,04 43 591,14 

Zwrot składek ubezpieczeniowych 1 058,00 189 354,94 

Pokrycie ujemnego salda 354 125,11 1 907 400,76 
Rozliczenie dotacji  175 327,11 192 149,07 
Kary, odszkodowania  2 571,96 153 304,93 

Gwarancja ubezpieczeniowa pod kontrakt budowalny - 149 152,50 

Rozliczenie odpisów na należności 22 238,04 - 

Skorygowany podatek należny z tytułu ulgi na złe długi 34 434,19 - 

Pozostałe przychody operacyjne 7 782,10 4 088,32 

Razem 605 314,55 2 639 041,66 

W latach 2018-2020 roku Grupa była właścicielem łącznie piętnastu parków fotowoltaicznych, które mają zapewnione 
wsparcie w ramach systemu aukcyjnego OZE. System ten gwarantuje wytwórcy energii elektrycznej, który wygrał aukcję 
OZE tzw. pokrycie ujemnego salda, tj. po zakończeniu danego miesiąca, wytwórca składa wniosek o pokrycie ujemnego 
salda do Zarządy Rozliczeń S.A. i na jego podstawie otrzymuje zwrot różnicy między ceną aukcyjną, (z którą wytwórca 
wygrał aukcję) a dzienną ceną TGbase przemnożoną przez wielkość produkcji w danym miesiącu. Przychód z tytułu 
pokrycia ujemnego salda jest ujmowany w miesiącu, za który jest dokonywane rozliczenie. Zarządca Rozliczeń zatwierdza 
wniosek i dokonuje zapłaty należności do 10go dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku. Zarządca 
Rozliczeń dokonuje płatności terminowo, nie istnieją żadne nierozliczone należności z tego tytułu. 

Pozostałe koszty operacyjne 30 września 2021 roku 30 września 2020 roku 

Utworzenie rezerw - - 

Umorzenie należności, odpisy 1 353,00 - 

Rezerwa koszty sądowe - - 

Zaniechane inwestycje  11 481,00 2 907,80 

Wycofane kary umowne dla kontrahenta (ugoda) 152 914,00 - 

Pozostałe koszty operacyjne 21 931,39 2 731,89 

Razem 187 679,39 5 639,69 

 

 

28.  Przychody i koszty finansowe 

Przychody finansowe 30 września 2021 roku 30 września 2020 roku 
Odsetki od pożyczek 79 814,52 838 734,29 
Dywidendy i udziały w zyskach - 3 355,35 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 43 383,71 - 

Umorzenie odsetek i wierzytelności 162 395,53 39 146,80 
Różnice kursowe, w tym 491 626,80 15 475,66 
a. zrealizowane -1 831 801,34 -3 942,43 
b. niezrealizowane 2 323 428,14 11 533,23 
Razem 777 220,56 896 712,10 
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Koszty finansowe 30 września 2021 roku 30 września 2020 roku 
Odsetki od pożyczek 832 919,65 2 434 657,32 
Korekta odsetek z tytułu wyceny umów leasingu 
finansowego zgodnie z MSSF 16 12 164,14 22 892,66 

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 216,92 - 
Strata z rozchodu aktywów finansowych - - 
Prowizja od otrzymanej pożyczki od podmiotów 
niepowiązanych 108 711,93 - 

Odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych do 
podmiotów niepowiązanych 

- 11 389,19 

Odpis aktualizujący wartość udziałów w jednostce, w 
której Grupa posiada zaangażowanie w kapitale 

- - 

Umorzenie wierzytelności pożyczkowej 288 700,26 - 
Różnice kursowe, w tym - 3 334 609,35 
- zrealizowane - 619 523,73 
- niezrealizowane - 2 715 085,62 
Razem 1 242 712,90 5 803 548,52 

 

29. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 

W okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku Grupa dokonała sprzedaży całości posiadanych udziałów w 
siedmiu podmiotach tj. ES Śniatowo Sp. z o.o., ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 11 Sp. z 
o.o., ES Sunfield 3 Sp. z o.o., KWE Sp. z o.o. oraz EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji. Były to podmioty w 100% zależne 
od VPL Projects Sp. z o.o., dokonano sprzedaży 100% udziałów w kapitale podstawowym każdej ze spółek. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły w zakresie zysku na sprzedaży ww. podmiotów na dzień 30 września 2021 
roku: 

Sprzedaż spółek Przychody ze sprzedaży 
Wartość księgowa 

sprzedanych udziałów / 
sprzedanej jednostki 

Wynik na sprzedaży 

KWE Sp. z o.o. 22 197 427,80 4 050 892,49 18 146 535,31 

EW Zadzim-Szadek Sp. z o.o. w likwidacji 1 000,00 83 252,81 -82 252,81 

ES Śniatowo Sp. z o.o. 1,00 -656 879,60 656 880,60 

ES Jutrzenka 3 Sp. z o.o. 1,00 -474 535,00 474 536,00 

ES Jutrzenka 10 Sp. z o.o. 1,00 -743 344,14 743 345,14 

ES Jutrzenka 11 Sp. z o.o. 1,00 -745 687,32 745 688,32 

ES Sunfield 3 Sp. z o.o. 1,00 -682 637,69 682 638,69 

Razem 22 198 432,80 831 061,55 21 367 371,25 

Cena nabycia udziałów wskazana w powyższej tabeli została opłacona jednorazowo po zawarciu umowy sprzedaży, z 
wyjątkiem sprzedaży udziałów w spółce KWE Sp. z o.o., gdzie płatność została rozłożona na raty opłacone w całości po 
dacie bilansowej. Ujemne kwoty wartości księgowej wskazanej w powyższej tabeli oznaczają nadwyżkę zobowiązań nad 
aktywami na dzień sprzedaży podmiotu.   

Umowy sprzedaży udziałów KWE Sp. z o.o. przewidywała  również zapłatę ceny uzupełniającej w wysokości 2 736 000 EUR  
w przypadku spełnienia warunku dostarczenia przez VPL Projects Sp.  z o.o. zestawienia danych dotyczących  farmy 
wiatrowej zlokalizowanej w miejscowości Nieświastów i obręb Stefanowo, nie później niż do 27 września 2021 roku. 
Warunek ten został spełniony, termin zapłaty dodatkowe wynagrodzenia upłynął w dniu 20 października dla kwoty 547 200 
EUR oraz  31 października 2021 r. dla pozostałej kwoty 2 188 800 EUR. Obie płatności zostały terminowo uregulowane. 

W okresie od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2020  roku Grupa dokonała sprzedaży całości posiadanych udziałów 
w czterech podmiotach tj.  ES Radziejów Sp. z o.o., ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o., ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. i ES Jutrzenka 13 
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Sp. z o.o. - podmioty zależne od VPL Projects Sp. z o.o., - nastąpiła sprzedaż 100% udziałów w kapitale podstawowym 
każdej ze spółek. 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły w zakresie zysku na sprzedaży ww. podmiotów na dzień 30 września 2020 
roku: 

Sprzedaż spółek Przychody ze sprzedaży 
Wartość księgowa 

sprzedanych udziałów / 
sprzedanej jednostki 

Wynik na sprzedaży 

ES Radziejów Sp. z o.o. 956 565,00 334 300,79 622 264,21 
ES Jutrzenka 9 Sp. z o.o. 562 533,00 168 683,89 393 849,11 
ES Jutrzenka 12 Sp. z o.o. 1 687 314,00 292 042,56 1 395 271,44 
ES Jutrzenka 13 Sp. z o.o. 1 621 451,00 530 612,62 1 090 838,38 
Razem 4 827 863,00 1 325 639,86 3 502 223,14 

 

Cena nabycia udziałów wskazana w powyższej tabeli została opłacona jednorazowo po zawarciu umowy sprzedaży. 
Ujemne kwoty wartości księgowej wskazanej w powyższej tabeli oznaczają nadwyżkę zobowiązań nad aktywami na dzień 
sprzedaży podmiotu.   

Umowy sprzedaży nie przewidują innych / dodatkowych rozliczeń za przedmiot transakcji w szczególny płatności 
warunkowych lub premii za spełnienie warunków w przyszłości. 

30. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

Grupa posiadała 50% udziałów w jednostce Future Energy Sp. z o.o. wycenianej metodą praw własności. 

Udziały zostały nabyte w 2015 roku natomiast dnia 27 listopada 2020 roku Grupa sprzedała wszystkie posiadane udziały 
w tym podmiocie inwestorowi zewnętrznemu za kwotę 3 290 900,05 złotych. 

Na dzień 30 września 2020 roku Grupa dokonała wyceny posiadanych udziałów oraz udzielonej dopłaty do kapitału. Efekt 
tej wyceny w łącznej kwocie -1.625.865,87 złotych został odzwierciedlony w sprawozdaniu z wyniku finansowego w pozycji 
„Zysk (strata) z udziałów jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności”. 

 

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany w zakresie wszystkich pozycji związanych z jednostką wycenianą metodą praw 
własności – Future Energy Sp. z o.o. 

 

Ruch na Future Energy Sp. z o.o. Udziały Wartość firmy Pożyczki Dopłata 
Stan na 01.01.2020 w tym: 0,00 0,00 12 354 159,71 7 264 086,22 
Wartość brutto 32 570,95 132 203,44 12 354 159,71  9 500 000,00  
Odpis  -32 570,95 -132 203,44 - -2 235 913,78 
Ruchy w 2020 roku:     
Amortyzacja firmy 2020   13 220,34     
Aktualizacja odpisu 32 570,95 -13 220,34   -919 098,34 
Naliczone odsetki     498 884,16   
Wycena walutowa     619 738,42   
Sprzedaż udziałów -32 570,95       
Spłata     -13 472 782,29 -5 625 000,00 
Umorzenie / spisanie       -719 987,88 
          
Stan na 31.12.2020 - - - - 
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31.  Podatek dochodowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatek dochodowy 30 września 2021 roku 30 września 2020 roku 
Skonsolidowany wynik finansowy brutto 33 587 362,46 - 4 476 826,29 
Korekty konsolidacyjne 2 743 996,19 2 171 097,62 
Korekty konsolidacyjne MSSF 245 547,48 67 558,54 

Wynik finansowy brutto - suma danych jednostkowych 30 597 818,79 -6 715 482,44 

Różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą 
opodatkowania 

-3 531 587,21 6 878 740,33 

- niezrealizowane różnice kursowe -2 323 428,14 2 698 321,54 
- wycena kontraktów długoterminowych -6 760 851,13 2 079 085,23 
- rezerwy na koszty 6 337 807,20 134 000,00 
- ujemne wyniki spółek celowych -441 419,78 -463 096,40 
- odsetki naliczone -209 314,70 719 794,00 
- inne -134 380,66 683 881,00 
Podstawa opodatkowania 27 066 231,58 1 318 173,41 
Podatek dochodowy wg stawki 19% 5 142 584,00 -291 418,41 
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i 
obniżki podatku, w tym podatek za lata ubiegłe 

- - 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i 
strat 5 142 584,00 31 019,00 
   
Odroczony podatek dochodowy wykazany w rachunku 
zysków i strat 

788 841,06 -428 000,94 

- w tym z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych 

1 042 386,00 -177 817,79 

- w tym z tytułu korekt konsolidacyjnych -253 544,94 - 250 183,15 
   
Podatek dochodowy w rachunku wyników razem 5 931 425,06 -396 981,94 

Nominalna stawka podatku dochodowego 19% 19% 

Podatek dochodowy na podstawie stawki nominalnej 6 381 598,87 -850 596,99 
Podatek dochodowy w sprawozdaniu z wyniku  5 931 425,06 -396 981,94 
Efektywna stawka podatkowa 18% 9% 
   
Różnica pomiędzy podatkiem według stawki 
nominalnej a podatkiem w sprawozdaniu z wyniku 

-450 173,81 453 615,06 

   
Wyjaśnienie różnic w tym: 450 173,81 -453 615,06 
- brak podatku odroczonego od strat podatkowych za 
rok 2020 371 404,45 87 988,32 

- wykorzystanie strat podatkowych z poprzednich 
okresów, dla których nie utworzono podatku 
odroczonego 

-518 128,97 -518 128,97 

- różnice pomiędzy wynikiem na sprzedaży udziałów 
pomiędzy sprawozdaniem jednostkowym a 
skonsolidowanym 

-837 219,87 -964 354,38 

Korekta konsolidacyjna marży na sprzedaży 294 838,87 692 771,16 
- trwałe różnice pomiędzy prawem bilansowym a 
prawem podatkowym 

1 139 279,33 247 108,82 

- pozostałe różnice -  
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32. Podział wyniku finansowego 

Zarząd jednostki dominującej planuje przeznaczyć zysk za 2021 rok na kapitał zapasowy po pokryciu ewentualnych 
strat z lat ubiegłych.  W 2020 roku żadna spółka wchodząca w skład Grupy nie wypłaciła dywidendy swoim wspólnikom. 

 
Noty do sprawozdania z przepływów pieniężnych 

33. Środki pieniężne przyjęte do skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych 

Tytuł 30 września 2021 roku 30 września 2020 roku 1 stycznia 2020 roku 

a. środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach  23 983 716,99 2 084 748,66 

 
7 284 852,40 

b. inne środki pieniężne  - - - 
stan na BZ [PLN] 23 983 716,99 2 084 748,66 7 284 852,40 
kurs walutowy 4,6329 4,4420 4,2585 
stan na BZ [EUR] 5 176 825,96 469 326,58 1 710 661,59 

 

Środki pieniężne w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych są zgodne z pozycją skonsolidowanego 
sprawozdania z sytuacji finansowej „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. Grupa posiada również środki pieniężne 
klasyfikowane jako aktywa przeznaczone do obrotu: 
a. na dzień 30 września 2021 roku   w wysokości 23 767,99 złotych; 
b. na dzień 30 września 2020 roku   w wysokości 419 880,00 złotych; 
c. na dzień 1 stycznia 2020 roku w wysokości 1 059 978,96 złotych. 

 
 

Noty pozabilansowe  

34.  Zobowiązania pozabilansowe, w tym w szczególności warunkowe, w tym również 
udzielone gwarancje i poręczenia, łącznie z wekslowymi, ze wskazaniem zobowiązań 
zabezpieczonych na majątku 

Wszystkie zobowiązania warunkowe wykazane poniżej dotyczą jednostek pozostałych. 

Na dzień 30.09.2021 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania pozabilansowe: 

1. W związku z zawartymi umowami  pożyczek z WFOŚiGW zostały ustanowione następujące zabezpieczenia ich 
spłaty: 

a. Weksle in blanco, z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, 
b. Przelewy wierzytelności z umów sprzedaży energii elektrycznej 
c. Przelewy wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia majątku 
d. Zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach 
e. Przelewy wierzytelności z należności i praw do dopłaty do wyprodukowanej energii uzyskanej z wygranej aukcji 

(w tym do wierzytelności z tytułu prawa do pokrycia ujemnego salda) 
f. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc 

2. Warunkowa umowa nabycia udziałów z dnia 4 września 2013 roku z późniejszymi zmianami zawarta z Anną Kos. 
Warunki nie zostały jeszcze spełnione. 
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3. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Dębica Sp.  z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES  Dębica Sp.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.)i 
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej w 
przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.650.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

4. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jarszewo Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jarszewo SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.)  
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej  
w przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.760.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

5. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jutrzenka 2 SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.)  
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej  
w przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 4.070.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

6. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jutrzenka 5 SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.)  
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej  
w przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.320.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

7. Dnia 23 października 2020 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. 
pomiędzy ERG Poland Holding Sp. z o.o., a VPL Projects Sp. z o.o. jako sprzedającym. Vortex Energy Polska Sp.  
z o.o. poręczyła wykonanie umowy stosownie do art. 876 k.c., wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 
k.p.c., oraz przyjęła zobowiązanie do spełnienia umowy na podstawie art. 391 k.c. wraz z poddaniem się egzekucji 
w trybie art. 777 k.p.c., do maksymalnej kwoty 6.000.000,00 euro, z datą końcową obowiązywania 31 grudnia 
2026 roku 

8. Dnia 14 czerwca 2016 roku został zawarty aneks do umowy kredytu inwestycyjnego na budowę parku wiatrowego 
Nieświastów zaciągniętego przez spółkę Windclub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp.k., zmieniający sposób i termin 
zawartej przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w 2015 roku gwarancji spłaty kredytu w następujący sposób: Spółka 
zagwarantowała terminową spłatę kredytu wraz z odsetkami, gwarancja ograniczona jest do kwoty stanowiącej 
równowartość rocznej obsługi zadłużenia w danym roku spłaty kredytu i obowiązuje przez cały okres 
kredytowania, tj. do 31 grudnia 2030 roku. Za 2020 rok odsetki wyniosły 1.406.038,48 złotych, a kapitał 
1.148.537,88 złotych 

9. Gwarancja udzielona przez VPL Projects Sp. z o.o. dotycząca spłaty pożyczek zawartych w latach 2015-2016, gdzie 
pożyczkodawcą jest Vortex Energy Polska Sp. z o.o., a pożyczkobiorcą Horyzonty M.K. Sp. z o.o., na dzień 
31.12.2020 saldo zadłużenia objętego gwarancją wynosi 226 211,53 złote. 

10. W związku z zawartą umową kredytu pomostowego z Santander Bank Polska SA w dniu 14 lipca 2021 roku 
ustanowiono następujące zabezpieczenia jego spłaty: 

a. Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych Vortex Energy Polska Sp. z o.o. 
b. Pełnomocnictwo do ww. rachunków bankowych 
c. Zastaw finansowy na akcjach Vortex Energy SA 
d. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji Vortex Energy SA, Vortex Energy Polska Sp. z o.o., VPL Projects Sp. z 

o.o. i VH Invest AG złożone na podstawie  art. 777 par. 1 KC 
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e. Nieodwołalne poręczenie (o konstrukcji zgodnej z treścią art. 876 Kodeksu Cywilnego) Vortex Energy SA za 
wszelkie zobowiązania Vortex Energy do kwoty 33 000 000,00 złotych. 

11. Dnia 25 czerwca 2021 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów KWE Sp. z o.o. z Goalscreen Holdings 
Limited i Onde S.A. jako kupującymi a VPL Projects Sp. z o.o. (VPP) jako sprzedającym, w którym VPP oświadczyła, 
że dobrowolnie podda się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 5 k.p.c. w przedmiocie obowiązku zapłaty 
do kwoty 413 540,00 zł. Kupujący będą mogli wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 
18 miesięcy od poddania się egzekucji, nie krócej niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. 

 

 

Na dzień 31.12.2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania pozabilansowe: 

1. W związku z zawartymi umowami  pożyczek z WFOŚiGW zostały ustanowione następujące zabezpieczenia ich 
spłaty: 

g. Weksle in blanco, z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, 
h. Przelewy wierzytelności z umów sprzedaży energii elektrycznej 
i. Przelewy wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia majątku 
j. Zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach 
k. Przelewy wierzytelności z należności i praw do dopłaty do wyprodukowanej energii uzyskanej z wygranej aukcji 

(w tym do wierzytelności z tytułu prawa do pokrycia ujemnego salda) 
l. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc 

2. Warunkowa umowa nabycia udziałów z dnia 4 września 2013 roku z późniejszymi zmianami zawarta z Anną Kos. 
Warunki nie zostały jeszcze spełnione. 

3. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Dębica Sp.  z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES  Dębica Sp.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.) 
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej w 
przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.650.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

4. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jarszewo Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jarszewo SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.)  
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej  
w przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.760.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

5. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jutrzenka 2 Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jutrzenka 2 SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.)  
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej  
w przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 4.070.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 

6. Dnia 7 lipca 2020 roku zawarto warunkową umowę sprzedaży udziałów ES Jutrzenka 5 Sp. z o.o. na rzecz EQUES 
Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, w następstwie której dnia 18 sierpnia 2020 roku zawarto umowę 
poręczenia pomiędzy ES Jutrzenka 5 SP.  z o.o.  jako poręczycielem, a sprzedającym (VPL Projekcts Sp. z o.o.)  
i kupującym udziały (EQUES Fotowoltaica 2 FIZ). Spółka zabezpiecza zapłatę ewentualnej kary umownej  
w przypadku zbycia udziałów przed przejściem ich własności na kupującego innemu podmiotowi, poddając się 
egzekucji zgodnie z art. 777 k.c. do kwoty 1.320.000,00 złotych, z klauzulą wykonalności do 30 czerwca 2024 roku. 
Zabezpieczenie ma jedynie charakter formalny. 
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7. Dnia 23 października 2020 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów EW Piotrków Kujawski Sp. z o.o. 
pomiędzy ERG Poland Holding Sp. z o.o., a VPL Projects Sp. z o.o. jako sprzedającym. Vortex Energy Polska Sp.  
z o.o. poręczyła wykonanie umowy stosownie do art. 876 k.c., wraz z poddaniem się egzekucji w trybie art. 777 
k.p.c., oraz przyjęła zobowiązanie do spełnienia umowy na podstawie art. 391 k.c. wraz z poddaniem się egzekucji 
w trybie art. 777 k.p.c., do maksymalnej kwoty 6.000.000,00 euro, z datą końcową obowiązywania 31 grudnia 
2026 roku 

8. Dnia 14 czerwca 2016 roku został zawarty aneks do umowy kredytu inwestycyjnego na budowę parku wiatrowego 
Nieświastów zaciągniętego przez spółkę Windclub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp.k., zmieniający sposób i termin 
zawartej przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w 2015 roku gwarancji spłaty kredytu w następujący sposób: Spółka 
zagwarantowała terminową spłatę kredytu wraz z odsetkami, gwarancja ograniczona jest do kwoty stanowiącej 
równowartość rocznej obsługi zadłużenia w danym roku spłaty kredytu i obowiązuje przez cały okres 
kredytowania, tj. do 31 grudnia 2030 roku. Za 2020 rok odsetki wyniosły 1.406.038,48 złotych, a kapitał 
1.148.537,88 złotych 

9. Gwarancja udzielona przez VPL Projects Sp. z o.o. dotycząca spłaty pożyczek zawartych w latach 2015-2016, gdzie 
pożyczkodawcą jest Vortex Energy Polska Sp. z o.o., a pożyczkobiorcą Horyzonty M.K. Sp. z o.o., na dzień 
31.12.2020 saldo zadłużenia objętego gwarancją wynosi 226 211,53 złote. 

10. Dnia 29 stycznia 2015 roku VPL Projects Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu udziałów w KWE Sp. z o.o. z Global 
Wind Energy Poland Sp. z o.o. i PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz byłych udziałowców w wysokości łącznej 30 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia 
rozwijanego w KWE Sp. z o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

11. Dnia 29 stycznia 2015 roku Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zawarła umowę o współdziałaniu przy projektach 
rozwijanych w KWE Sp. z o.o. z  PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz PAK  w wysokości 10 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia rozwijanego w KWE Sp. z 
o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

 

Na dzień 01.01.2020 roku Grupa posiadała następujące zobowiązania warunkowe: 

1. zawarte umowy dzierżawy zabezpieczające tereny pod realizowaną inwestycję, zgodnie z którymi czynsz 
dzierżawny należny będzie od roku, w którym rozpoczęte zostaną prace budowlane. Szacunkowa wartość 
zobowiązania dotycząca umów aktywnych (tj. takich, z tytułu których Grupa ponosi już koszty dzierżawy) na dzień 
31 grudnia 2019 wyniosła 3.110.488 złotych; 

2. w związku z zawartymi umowami kredytów nieodnawialnego i odnawialnego z bankami  oraz pożyczek z 
WFOŚiGW zostały ustanowione następujące zabezpieczenia ich spłaty: 

a. Weksle in blanco, z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, 
b. Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc 
c. Przelewy wierzytelności z umów sprzedaży energii elektrycznej 
d. Przelewy wierzytelności z umów na techniczne zarządzanie i serwis parku fotowoltaicznego 
e. Przelewy wierzytelności z umów dzierżawy nieruchomości 
f. Przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia majątku 
g. Zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych 
h. Pełnomocnictwa do wszystkich rachunków bankowych Kredytobiorców 
i. Zastawy finansowe na prawach do rachunków bankowych 
j. Zastawy finansowe na prawach do Rachunków Obsługi Długu 
k. Zastawy finansowe i rejestrowe na udziałach 
l. Cesje wierzytelności na zabezpieczenie  na mocy dokumentów projektowych, których Spółki były stroną 
m. Przelewy wierzytelności z należności i praw do dopłaty do wyprodukowanej energii uzyskanej z wygranej aukcji 

(w tym do wierzytelności z tytułu prawa do pokrycia ujemnego salda) 
n. Kaucja złożona w trybie art. 102 Prawo bankowe - Rezerwa Obsługi Długu 

3. Poręczenia spłat kredytów udzielonych przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zostały zagregowane w poniższej 
tabeli: 
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Rodzaj kredytów Kredytodawca Saldo kredytów na dzień 01.01.2020 r. w PLN 

Kredyty inwestycyjne Bank Ochrony Środowiska SA 14 688 793,53 

Kredyty obrotowe Bank Ochrony Środowiska SA - 

 

4. Warunkowa umowa nabycia udziałów z dnia 4 września 2013 roku z późniejszymi zmianami zawarta z Anną Kos. 
Warunki nie zostały jeszcze spełnione. 

5. Dnia 14 czerwca 2016 roku został zawarty aneks do umowy kredytu inwestycyjnego na budowę parku wiatrowego 
Nieświastów zaciągniętego przez spółkę Windclub Sp. z o.o. EW Nieświastów Sp.k., zmieniający sposób i termin 
zawartej przez Vortex Energy Polska Sp. z o.o. w 2015 roku gwarancji spłaty kredytu w następujący sposób: Spółka 
zagwarantowała terminową spłatę kredytu wraz z odsetkami, gwarancja ograniczona jest do kwoty stanowiącej 
równowartość rocznej obsługi zadłużenia w danym roku spłaty kredytu i obowiązuje przez cały okres 
kredytowania, tj. do 31 grudnia 2030 roku.  

6. Gwarancja udzielona przez VPL Projects Sp. z o.o. dotycząca spłaty pożyczek zawartych w latach 2015-2016, gdzie 
pożyczkodawcą jest Vortex Energy Polska Sp. z o.o., a pożyczkobiorcą Horyzonty M.K. Sp. z o.o., na dzień 
01.01.2020 saldo zadłużenia objętego gwarancją wynosi 220 679,43 złote. 

7. Dnia 29 stycznia 2015 roku VPL Projects Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu udziałów w KWE Sp. z o.o. z Global 
Wind Energy Poland Sp. z o.o. i PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz byłych udziałowców w wysokości łącznej 30 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia 
rozwijanego w KWE Sp. z o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

8. Dnia 29 stycznia 2015 roku Vortex Energy Polska Sp. z o.o. zawarła umowę o współdziałaniu przy projektach 
rozwijanych w KWE Sp. z o.o. z  PAK Kopalnią Węgla Brunatnego Konin S.A., w której ustalone zostało dodatkowe 
świadczenia na rzecz PAK  w wysokości 10 000 EUR/MW, w przypadku doprowadzenia rozwijanego w KWE Sp. z 
o.o. projektu wiatrowego do fazy budowy. 

 

Noty dodatkowe 

35.  Instrumenty finansowe 

Kategorie instrumentów finansowych: 

a. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 
b. aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, 
c. pożyczki i inne należności wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, 
d. zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, 
e. zobowiązania finansowe wyceniane według skorygowanej ceny nabycia. 

Aktywa finansowe 

Grupa w ramach aktywów finansowych prezentuje: 

a. pożyczki udzielone zarówno długo- jak i krótkoterminowe 
b. dopłaty do kapitału jednostki współzależnej 

Grupa klasyfikuje powyższe aktywa do kategorii "Pożyczki i inne należności wyceniane według skorygowanej ceny 
nabycia". Aktywa finansowe wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy z tytułu utraty wartości  
w przypadku stwierdzenia przez Grupę istotnych przesłanek utraty wartości. Grupa dokonuje wyceny aktywów 
finansowych metodą skorygowanej ceny nabycia z wykorzystaniem wewnętrznej stopy zwrotu obliczonej na 
podstawie przyszłych przepływów finansowych oraz nominalnej stopy procentowej. 
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W poniższych tabelach przedstawiono zakres zmian aktywów finansowych w okresach objętych skonsolidowaną 
informacją finansową: 

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe 
wyceniane  

w wartości godziwej 
przez rachunek 

zysków i strat 

Aktywa finansowe 
wyceniane  

w wartości godziwej 
przez inne 

całkowite dochody 

Pożyczki i inne 
należności 

wyceniane według 
skorygowanej ceny 

nabycia 
Stan na 1 stycznia 2020 roku - - 38 702 758,93 
a. udzielenie pożyczek / dopłaty do kapitału   4 792 209,78 
b. naliczenie odsetek   959 564,28 
c. spłata pożyczek / zwrot dopłat   -28 077 732,05 
d. aktualizacja wartości   2 763,10 
e. wycena walutowa   955 913,65 
f. umorzenie    35 408,75 
g. transfery   18 758,60 
Stan na 31 grudnia 2020 roku - - 17 389 645,05 

 

 

Aktywa finansowe 

Aktywa finansowe 
wyceniane  

w wartości godziwej 
przez rachunek 

zysków i strat 

Aktywa finansowe 
wyceniane  

w wartości godziwej 
przez inne 

całkowite dochody 

Pożyczki i inne 
należności 

wyceniane według 
skorygowanej ceny 

nabycia 
Stan na 31 grudnia 2020 roku - - 17 389 645,05 
a. udzielenie pożyczek / dopłaty do kapitału   400,00 
b. naliczenie odsetek   26 244,10 
c. spłata pożyczek / zwrot dopłat   -17 100 001,85 
d. aktualizacja wartości – wycena SCN   53 394,50 
e. wycena walutowa   -108 451,05 
f. umorzenie    - 
g. transfery   -12 240,40 
Stan na 30 września 2021 roku - - 248 990,34 

 

 

Zobowiązania finansowe 

Grupa w ramach zobowiązań finansowych prezentuje: 

a. otrzymane kredyty i pożyczki długo- oraz krótkoterminowe, 
b. zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego. 

Grupa klasyfikuje powyższe zobowiązania  jako „Zobowiązania finansowe wyceniane według skorygowanej ceny nabycia”. 
Zobowiązania finansowe wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem naliczonych odsetek oraz wpływu 
nierealizowanych różnic kursowych. Grupa dokonuje wyceny zobowiązań finansowych metodą skorygowanej ceny nabycia 
zgodnie z wymogami sprawozdawczości wg MSSF z wykorzystaniem wewnętrznej stopy zwrotu obliczonej na podstawie 
przyszłych przepływów finansowych oraz nominalnej stopy procentowej. 

W poniższych tabelach przedstawiono zakres zmian zobowiązań finansowych w okresach objętych skonsolidowaną 
informacją finansową: 
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Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane  

w wartości godziwej 
przez rachunek 

zysków i strat 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane według 
skorygowanej ceny 

nabycia 

Stan na 1 stycznia 2020 roku - 70 481 123,63 
a. pożyczki / kredyty otrzymane  7 594 459,68 
b. naliczenie odsetek  3 316 988,80 
c. spłata pożyczek / kredytów / 
leasingu/odsetek 

 -47 698 628,06 

d. wycena walutowa  4 394 118,91 
e. aktualizacja wartości  -4 685,43 
f. konwersja zobowiązań na pożyczki  3 659 805,49 
g. kompensata pożyczek z należnościami  - 896 950,01 
 h. transfery  - 2 603 871,78 
Stan na 31 grudnia 2020 roku - 38 242 361,22 

 

 

Zobowiązania finansowe 

Zobowiązania 
finansowe 
wyceniane  

w wartości godziwej 
przez rachunek 

zysków i strat 

Zobowiązania 
finansowe 

wyceniane według 
skorygowanej ceny 

nabycia 

Stan na 31 grudnia 2020 roku - 38 242 361,22 
a. pożyczki / kredyty otrzymane  13 506 084,76 
b. naliczenie odsetek  830 570,79 
c. spłata pożyczek / kredytów / 
leasingu/odsetek 

 -31 945 586,32 

d. wycena walutowa  -302 017,48 
e. aktualizacja wartości  - 
f. konwersja zobowiązań na pożyczki  655 340,70 
g. kompensata pożyczek z należnościami  - 
 h. transfery  - 
Stan na 30 września 2021 roku - 20 986 753,68 

 

 

36. Informacje o transakcjach zawartych z jednostkami powiązanymi 

Podmioty powiązane z Grupą obejmują kluczowy personel kierowniczy, jednostki stowarzyszone, jednostki zależne 
wyłączone z obowiązku konsolidacji oraz pozostałe podmioty powiązane, do których Grupa zalicza podmioty gdzie 
występują powiązania osobowe. W niniejszej informacji finansowej Grupa wykazuje tylko te podmioty powiązane, z 
którymi w danym okresie sprawozdawczym zaistniały transakcje. 

Transakcje między podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. 
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Według stanu na dzień 30.09.2021 Transakcje łącznie 
Transakcje z jednostką 

dominującą  
(VH Invest AG) 

Transakcje  
z jednostkami 

zależnymi 
Przychody operacyjne 56 205,19 - 56 205,19 

Koszty operacyjne 1 353,00 - 1 353,00 

Należności handlowe 67 196,66 - 67 196,66 

Inne należności 46 398,47 - 46 398,47 

Zobowiązania handlowe 4 189 934,16 4 189 934,16 - 

Inne zobowiązania 60 715,76 - 60 715,76 

Pożyczki udzielone długoterminowe 248 990,34  248 990,34 

Pożyczki otrzymane długoterminowe 216 240,15 216 240,15 - 

- w tym przeznaczone do sprzedaży - - - 
Pożyczki otrzymane krótkoterminowe - - - 
Udziały - - - 

Przychody finansowe 5 226,30 - 5 226,30 

Koszty finansowe 566 014,44 451 749,15 114 265,29 

    

Według stanu na dzień 31.12.2020 Transakcje łącznie 
Transakcje z jednostką 

dominującą  
(VH Invest AG) 

Transakcje  
z jednostkami 

zależnymi 
Przychody operacyjne 4 984 767,80 20 902,96 4 963 864,84 

Koszty operacyjne 3 584 872,56 2 228 588,45 1 356 284,11 

Należności handlowe 1 824 587,88 13 562,50 1 811 025,38 

Inne należności 46 835,13 - 46 835,13 

Zobowiązania handlowe 11 693 903,79 11 177 872,76 516 031,03 

Inne zobowiązania 46 226,66 4 755,97 41 470,69 

Pożyczki udzielone długoterminowe 17 442 988,91 - 17 442 988,91 

Pożyczki otrzymane długoterminowe 41 849 848,23 35 613 511,89 6 236 336,34 

- w tym przeznaczone do sprzedaży 1 423 984,96 - 1 423 984,96 
Pożyczki otrzymane krótkoterminowe 54 955,97 - 54 955,97 
Udziały 1 618,56 - 1 618,56 

Przychody finansowe 937 899,49 - 937 899,49 

Koszty finansowe 2 452 896,80 2 318 539,70 134 357,10 

Według stanu na dzień 01.01.2020 Transakcje łącznie 
Transakcje z jednostką 

dominującą  
(VH Invest AG) 

Transakcje  
z jednostkami 

zależnymi 
Należności handlowe 450 548,77 1 285,05 449 263,72 

Inne należności 46 669,09 - 46 669,09 

Zobowiązania handlowe 9 818 218,67 8 112 180,05 1 706 038,62 

Inne zobowiązania 46 226,66 - 46 226,66 

Pożyczki udzielone długoterminowe 15 736 028,94 - 15 736 028,94 

Pożyczki otrzymane długoterminowe 62 002 593,51 54 898 636,75 7 103 956,76 

- w tym przeznaczone do sprzedaży - - - 
Pożyczki otrzymane krótkoterminowe 109 569,35 - 109 569,35 
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37. Przeciętne zatrudnienie w grupie kapitałowej Emitenta, z podziałem na grupy 
zawodowe 

Przeciętne zatrudnienie 30 września 2021 31 grudnia 2020 1 stycznia 2020 

Pracownicy umysłowi 39,86 37,74 34,66 
Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych  
i wychowawczych 

1,76 1,01 2,80 

Razem 41,62 38,75 37,46 

 

38. Wynagrodzenie zarządu i rady nadzorczej Grupy 

Na dzień 30 września 2021 roku wysokość pobranego wynagrodzenia Zarządu wyniosła 619 794,04 złotych, natomiast w 
2020 roku wysokość pobranego wynagrodzenia Zarządu wyniosła 402 591,00 złotych. Rada Nadzorcza zarówno na dzień 
bilansowy, na dzień 31 grudnia 2020 jak i na  dzień 1 stycznia 2020 roku nie pobierała wynagrodzenia. 

39. Informacje o badaniu skonsolidowanej informacji finansowej  

W poniższej tabeli przedstawiono wynagrodzenie netto firmy audytorskiej za badanie oraz inne usługi atestacyjne 
przeprowadzone na rzecz spółek z Grupy: 

Wynagrodzenie audytora 30 września 2021 roku 31 grudnia 2020 roku 
      
Vortex Energy SA 65 000,00 150 000,00 
- badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego 

- 5 000,00 

- badanie skonsolidowanej informacji finansowej  
 

- 145 000,00 

- przegląd skonsolidowanych informacji 
finansowych 

65 000,00 - 

Vortex Energy Polska Sp. z o.o. - 45 000,00 
- badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego - 45 000,00 

      
VPL Projects Sp. z o. o. - 39 000,00 
- badanie jednostkowego sprawozdania 
finansowego - 39 000,00 

      
RAZEM 65 000,00 234 000,00 

 

40. Istotne czynniki ryzyka 

Grupa narażona jest na ryzyka finansowe obejmujące przede wszystkim: 

 ryzyko walutowe, 
 ryzyko kredytowe, 
 ryzyko prawne, 
 ryzyko płynności.    

Grupa zarządza ryzykiem finansowym poprzez bieżącą identyfikację, pomiar, monitorowanie oraz ograniczenie 
podstawowych źródeł ryzyka do akceptowalnego minimalnego poziomu. 
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Zarówno na dzień 30 września 2021 jak i na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa nie posiadała instrumentów 
pochodnych oraz innych instrumentów finansowych zabezpieczających ryzyka, jak również nie posiadała, ani nie 
emitowała pochodnych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. 

Ryzyko walutowe  

Grupa narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji w walucie euro. Ryzyko to jest częściowo 
niwelowane poprzez skompensowanie sprzedaży z zakupem. Ponadto, w ramach zawartych umów z bankami 
obsługującymi Grupę przy dużych transakcjach kursy wymiany walut są indywidualnie negocjowane.     

Ryzyko kredytowe   

Grupa narażona jest na ryzyko kredytowe w związku z prawdopodobieństwem nieterminowego lub całkowitego 
braku regulowania zobowiązań handlowych, z tytułu pożyczek oraz innych przez jej odbiorców. W celu zabezpieczenia 
się przed tym ryzykiem Grupa stosuje zasadę dokonywania transakcji wyłącznie z kontrahentami o sprawdzonej 
wiarygodności kredytowej. Polityka kredytowa w stosunku do odbiorców dotycząca terminów i limitów płatności jest 
ustalana okresowo przez Zarząd Grupy w trakcie negocjacji z odbiorcami. Grupa na bieżąco monitoruje przestrzeganie 
zawartych umów poprzez analizę raportów wiekowania należności.  

Ryzyko prawne 

Grupa narażona jest na zmiany w szeroko rozumianych regulacjach prawnych związanych z odnawialnymi źródłami 
energii elektrycznej. W roku 2016 w wyniku zmian regulacji prawnych w zakresie odnawialnych źródeł energii Grupa 
zaniechała realizacji inwestycji polegających na rozwoju i budowie parków wiatrowych odpisując w koszty dotychczas 
poniesione nakłady w wysokości 1 158 545,45 złotych. W 2017 roku Grupa odpisała kolejny projekt wiatrowy z 
nakładami w wysokości 322 038,88 złotych. Odpisy dokonywane w latach kolejnych wynikają z bieżącej działalności 
Grupy i corocznej weryfikacji możliwości dalszego rozwoju prowadzonych projektów.   

Ryzyko płynności  

Grupa narażona jest na ryzyko wystąpienia trudności w terminowym regulowaniu bieżących i wymagalnych 
zobowiązań  w ustalonych  terminach. Grupa zarządza ryzykiem płynności przez utrzymywanie odpowiedniego 
poziomu środków pieniężnych, bieżącego monitorowania prognozowanych i faktycznych przepływów pieniężnych 
oraz – w ramach prowadzonej działalności operacyjnej - dopasowywania terminów zapadalności aktywów do 
terminów wymagalności zobowiązań (w przypadku realizacji dużych kontraktów na generalne wykonawstwo ustala 
się dłuższe terminy płatności podwykonawcom w stosunku do zakontraktowanych terminów płatności należności za 
wykonane usługi na rzecz zleceniodawców). Przeglądy planów płynności finansowej dokonywane są w ujęciu 
cotygodniowym, co pozwala na szybką reakcję w razie wystąpienia trudności (stosowane są działania prewencyjne w 
postaci przesuwania wydatków kosztowych). Grupa ma zapewnione środki pieniężne potrzebne do wypełnienia 
bieżących zobowiązań. Grupa aktualnie korzysta również z finansowania pomostowego Santander Bank Polska (limit 
kredytowy ustalono na 22 000 000 zł, saldo wykorzystania na dzień bilansowy wynosi 12 000 000 zł), którego celem 
jest zapewnienie środków,  które zostaną przeznaczone na prowadzenie procesów uzyskania warunków przyłączenia 
dla nowych projektów Grupy, a także na przygotowanie dokumentacji i opłacenie kaucji OZE w oczekiwaniu  na 
dokapitalizowanie Grupy w ramach realizacji procesu przeprowadzenia oferty publicznej. Grupa nie posiada 
specyficznych aktywów finansowych, które służą zabezpieczaniu na okoliczność spadku płynności. 

Poniżej zaprezentowano analizę terminów wymagalności zobowiązań finansowych  Grupy niebędących instrumentami 
pochodnymi: 
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Dane na dzień 30 września 2021 roku 

Struktura wiekowa  
Kredyt pomostowy 

Santander 
Pożyczki otrzymane Leasing finansowy 

Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 

usług 
Razem 

Do 1 miesiąca 118 413,71 24 176,22 53 729,15 2 997 930,33 3 194 249,41 

1-3 miesięcy - 48 352,44 107 458,30 5 795 111,87 5 950 922,61 

3-12 miesięcy 6 666 000,00 217 585,98 161 819,31 6 969 674,16 14 015 079,45 

2-5 lat 5 054 732,05 1 376 698,71 423 252,27  6 854 683,03 

Powyżej 5 lat - 5 946 383,98 788 151,56 - 6 734 535,54 

Razem 11 839 145,76 7 613 197,33 1 534 410,59 15 762 716,36 36 749 470,04 

 

Dane na dzień 31 grudnia 2020 roku: 

Struktura wiekowa  
Kredyt pomostowy 

Santander 
Pożyczki otrzymane Leasing finansowy 

Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 

usług 
Razem 

Do 1 miesiąca - 1 211 979,62 38 483,11 1 361 543,89 2 612 006,62 

1-3 miesięcy - 48 352,44 76 966,23 4 024 489,64 4 149 808,31 

3-12 miesięcy - 363 705,27 346 348,01 15 976 269,57 16 686 322,85 

2-5 lat - 7 050 376,13 177 516,75 - 7 227 892,88 

Powyżej 5 lat - 28 095 724,58 832 909,08 - 28 928 633,66 

Razem - 36 770 138,05 1 472 223,18 21 362 303,10 59 604 664,32 

 

Dane na dzień 1 stycznia 2020 roku: 

Struktura wiekowa  
Kredyt pomostowy 

Santander 
Pożyczki otrzymane Leasing finansowy 

Zobowiązania z 
tytułu dostaw i 

usług 
Razem 

Do 1 miesiąca - 7 996,90 40 611,37 3 513 000,04 3 561 608,31 

1-3 miesięcy - 32 173,12 81 222,74 138 006,00 251 401,86 

3-12 miesięcy - 422 964,55 365 502,34 8 304 595,86 9 093 062,75 

2-5 lat - 7 050 376,13 778 705,83 - 7 829 081,97 

Powyżej 5 lat - 59 828 166,47 1 873 404,17 - 61 701 570,64 

Razem - 67 241 677,17 3 139 446,46 11 955 601,90 82 436 725,53 

 

 

Grupa spłaca zobowiązania z tytułu leasingów i pożyczek z bieżących wpływów z działalności operacyjnej głównie 
realizowanych przez spółki celowe, które ww. pożyczki i leasingi posiadają w księgach jednostkowych. Przepływy 
netto tych spółek pozwalają na comiesięczną, regularną spłatę zobowiązań zgodnie z harmonogramem płatności. W 
odniesieniu do zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu pomostowego Santander Bank Polska, którego wartość 
nominalna na dzień bilansowy wynosi 12 000 000 zł, Grupa jest zobowiązana pokryć z wpływów z emisji w związku z 
przeprowadzeniem oferty publicznej na GPW. 

41. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym 

Po dacie bilansowej Grupa uzyskała płatność ceny uzupełniającej dotyczącej sprzedaży udziałów w KWE Sp. z o.o. w  
wysokości 2 736 000 EUR. Aktualnie Grupa prowadzi aktywne negocjacje w zakresie sprzedaży praw projektowych i 
pakietu kontraktów realizacyjnych i po realizacyjnych dla 36 projektów parków fotowoltaicznych z zabezpieczonym 
wsparciem aukcyjnym oraz uzyskuje oferty od inwestorów zewnętrznych w zakresie projektów farm wiatrowych z 
zabezpieczonym wsparciem aukcyjnym. 
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W dniu 18 listopada 2021 roku Grupa nabyła 100% udziałów w spółce celowej, w której jest rozwijany projekt 
wiatrowy o mocy ok 67 MW. W ramach tego zakupu Grupa podpisała umowę i zapłaciła wynagrodzenie za częściowy 
rozwój tego projektu oraz nabyła wierzytelności pożyczkowe Spółki od jej poprzednich udziałowców. 

W dniu 23 listopada 2021 roku Grupa nabyła prawa majątkowe do logo od VH Invest AG, które zostały zarejestrowane 
jako znaki słowno-graficzne lub zgłoszone jako znaki słowno-graficzne. 

W dniu 1 grudnia 2021 roku Grupa nabyła 100% udziałów w spółce celowej, w której są rozwijane projekty farm 
fotowoltaicznych o mocy ok 32MW. 

W dniu 23 grudnia 2021 roku Grupa podpisała pakiet umów związanych ze sprzedażą dwóch projektów wiatrowych 
o łącznej mocy 9,6MW (umowy sprzedaży udziałów, umowy sprzedaży wierzytelności z tytułu pożyczek, umowy na 
rozwój projektów, umowy na generalne wykonawstwo oraz umowy na zarządzanie parkami wiatrowymi). 

W dniu 19 stycznia 2022 roku Grupa podpisała umowę na nabycie projektu elektrowni fotowoltaicznej będącego na 
wczesnym etapie rozwoju o mocy do 140 MW. 

 

42. Informacja o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najwyższym szczeblu Grupy 

Spółka VH Invest AG ( dawniej Vortex Energy Holding AG) z siedzibą w Kassel 34117, Wilhelmsstraße 19, znajdująca 
się na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej Vortex jest na gruncie prawa niemieckiego zwolniona z obowiązku 
sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
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Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Vortex Energy S.A. 

Raport z przeglądu skonsolidowanych informacji finansowych 

Przedmiot przeglądu 

Przeprowadziliśmy przegląd skonsolidowanych informacji finansowych Grupy Vortex Energy S.A. (dalej: "Grupa"), 

w której jednostką dominującą jest Vortex Energy S.A. (dalej: Spółka), sporządzonych na potrzeby sporządzenia 

Prospektu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/890 z dnia 14 marca 

2019 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w odniesieniu do 

formatu, treści, weryfikacji i zatwierdzania prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną 

papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, i uchylające rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 809/2004 (dalej: „Rozporządzenie”), które składają się ze: 

− skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30 września 

2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
90 984 547,93 złotych 

− skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych 

dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 

roku wykazującego zysk netto w kwocie 

27 655 937,40 złotych 

− skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy 

od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku wykazującego 

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 

29 230 884,38 złotych 

− skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 

obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku wykazującego 

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 

10 515 730,77 złotych 

− informacji dodatkowych i not objaśniających, w tym opis zasad (polityki) 

rachunkowości 

 

 

dalej: „skonsolidowane informacje finansowe”. 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za skonsolidowane informacje finansowe  

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację skonsolidowanych informacji finansowych 

zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską (dalej: „MSSF”), przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz za taką kontrolę 

wewnętrzną, jaką Zarząd Spółki uznaje za niezbędną dla umożliwienia sporządzenia skonsolidowanych informacji 

finansowych niezawierającej istotnych nieprawidłowości spowodowanych oszustwem lub błędem. Członkowie Rady 

Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Grupy, w tym nadzór nad 

funkcjonowaniem i skutecznością kontroli wewnętrznej w tym zakresie. 

Odpowiedzialność i niezależność biegłego rewidenta 

Jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat skonsolidowanych informacji finansowych. 

Przeprowadziliśmy nasz przegląd zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o numerze 

537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz Krajowym Standardem Przeglądu 2400 (Z) w brzmieniu 

Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2400 (zmienionego). Powyższy standard wymaga od nas 

sformułowania wniosku, czy naszą uwagę zwróciło cokolwiek, co powodowałoby nasze przekonanie, że 

skonsolidowane informacje finansowe jako całość nie zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, 

zgodnie z mającymi zastosowanie MSSF. Standard ten wymaga także od nas przestrzegania odpowiednich 

wymogów etycznych. 
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Przegląd skonsolidowanych informacji finansowych zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2400 (Z) w 

brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2400 (zmienionego) jest zleceniem o ograniczonej 

pewności. Biegły rewident przeprowadza procedury, przede wszystkim składające się z kierowania zapytań do 

kierownika jednostki i, odpowiednio, do innych osób w jednostce oraz stosowania procedur analitycznych, a także 

ocenia uzyskane dowody. Liczba procedur przeprowadzonych w trakcie przeglądu jest znacznie mniejsza niż w 

przypadku przeprowadzania badania wykonywanego zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej. W 

związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat skonsolidowanych informacji finansowych. 

Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o numerze 

537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku oraz Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym 

Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych 

(„Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 

r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają 

zastosowanie do przeglądu sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie 

z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania przeglądu kluczowy biegły rewident oraz firma 

audytorska pozostali niezależni od Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie z dnia 11 maja 

2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 poz. 1415). 

Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzamy, że nie zidentyfikowaliśmy niczego, co kazałoby nam 

sądzić, że skonsolidowane informacje finansowe nie przedstawiają rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach: 

− sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 30 września 2021 roku, 

− oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Grupy za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 

2021 roku 

zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi 

przez Unię Europejską. 

 

Ograniczenie stosowania i rozpowszechniania  

Niniejszy raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu jest wymagany przepisami Rozporządzenia i został 

sporządzony w celu spełnienia wymogów Rozporządzenia i nie powinien być wykorzystywany do innych celów.  

 

 

 

........................................................... 

Krzysztof Horodko, nr ewid. 10229 

Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za przegląd, którego rezultatem jest niniejszy raport niezależnego 

biegłego rewidenta 

Działający w imieniu TPA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu wpisanej na listę 

firm audytorskich pod numerem 3082. 

 

Poznań, 10 lutego 2022 roku 
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STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ 

VORTEX ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA 

Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE  

 

§ 1. 

Firma 

1. Spółka będzie działać pod firmą: Vortex Energy Spółka Akcyjna. ---------------------------  

2. Spółka może używać skróconej nazwy: Vortex Energy S.A. ----------------------------------  

3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. -------------  

 

§ 2. 

Siedziba 

Siedzibą Spółki jest Szczecin. -----------------------------------------------------------------------------  

 

§ 3. 

Obszar działania 

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. --  

 

§ 4. 

Czas trwania Spółki 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------------------------------------------------------------  

 

§ 5. 

Przedmiot działalności Spółki 

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------------------------------------  

1) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z); ---------------------------------------  

2) Handel energią elektryczną (35.14.Z); ------------------------------------------------------  

3) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z); ------------------------------------------------  

4) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z);------------------------------------------------ 

5) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z);------------------------- 

6) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z);------------------------------------------- 

7) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i 

niemieszkalnych (41.20.Z);------------------------------------------------------------------ 

8) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 

(42.21.Z); ----------------------------------------------------------------------------------------  

9) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 

(42.22.Z); ----------------------------------------------------------------------------------------  

10) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z); --------------  



11) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 

(48.33.Z); ----------------------------------------------------------------------------------------  

12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

13) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z); ----------------------  

14) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania (70.22.Z); -------------------------------------------------------------------------  

15) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);- 

16) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do 

niego (46.52.Z); --------------------------------------------------------------------------------  

17) Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z); --------------  

18) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i 

motocyklowych (28.11.Z); -------------------------------------------------------------------  

19) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie 

indziej niesklasyfikowane (42.99.Z); -------------------------------------------------------  

20) Leasing finansowy (64.91.Z); ----------------------------------------------------------------  

21) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z); ------------------------------------------  

22) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z 

wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z); ----------------------  

23) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń 

i funduszów emerytalnych (66.19.Z); -------------------------------------------------------  

24) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

(66.29.Z); ----------------------------------------------------------------------------------------  

25) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); -------------------------------------------  

26) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z); -----------------------------------  

27) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z). --------  

2. Podjęcie przez Spółkę działalności, dla której - na podstawie odrębnych przepisów - 

niezbędne jest uzyskanie takiego zezwolenia lub koncesji, następuje po uzyskaniu takiego 

zezwolenia lub koncesji. -----------------------------------------------------------------------------  

3. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień 

zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest 

zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane 

bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.  

4. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować 

do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać 

m.in. akcje i udziały w innych spółkach. ----------------------------------------------------------  

 

§ 6. 

Kapitał zakładowy 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy 

złotych). ------------------------------------------------------------------------------------------------  



2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji, 

o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: ---------------------------------------  

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 

1 do 100.000;  ------------------------------------------------------------------------------------  

b) 7.400.000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B 

o kolejnych numerach od 1 do 7.400.000.” -------------------------------------------------  

3. Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi, jak i wkładami 

niepieniężnymi. ---------------------------------------------------------------------------------------  

4. Akcje serii A zostały w całości objęte za wkłady pieniężne, zaś akcje serii B zostały 

objęte, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały 

nr 07/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 

przez spółkę pod firmą VH Invest AG z siedzibą w Kassel, Niemcy, która objęła 7.400 

(siedem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 7.400, 

w zamian za wkład niepieniężny w postaci należących do spółki VH Invest AG z siedzibą 

w Kassel, Niemcy, 2.000 (dwóch tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów spółki 

Vortex Energy Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie 

przy ul. Pl. Rodła, 70-419 Szczecin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, 

XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000456208, o wartości nominalnej 

500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł 

(jeden milion złotych), stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Vortex Energy 

Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, i wartości 

godziwej 219.000.040 złotych), która to wartość potwierdzona została w opinii biegłego 

rewidenta sporządzonej na dzień 07 czerwca 2021 roku, stanowiącej załącznik do 

sprawozdania Zarządu Spółki dotyczącego wkładu niepieniężnego wnoszonego na 

pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego w Spółce. ------------------------------------  

5. W wyniku podziału (splitu) akcji dokonanego na podstawie Uchwały nr 9/2021 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vortex Energy S.A. z dnia 23 lipca 2021 roku 

w sprawie podziału (splitu) akcji Vortex Energy S.A. oraz zmiany statutu Spółki Vortex 

Energy S.A., 7 500 (siedem tysięcy pięćset akcji) Spółki serii A i B o wartości nominalnej 

1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda zostało, z chwilą wpisu tych zmian w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, wymienionych na 7 500 000 (siedem milionów pięćset tysięcy akcji) 

Spółki serii A i B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty. -----------------------------------  

 

§ 7. 

Akcje 

1. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela oraz mogą być 

pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.  ---------------------------------------  

2. Prawo głosu przysługuje również z akcji niepokrytych w pełni. ------------------------------  

3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie 

akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Żądanie przedstawia się w formie pisemnej. Zgoda, 



co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty 

przedstawienia pisemnego żądania. Odmowa powinna zawierać obiektywnie 

uzasadnione powody. --------------------------------------------------------------------------------  

4. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie 

obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. -------------------  

5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących 

im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, a po 

wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na alternatywnym systemie obrotu lub rynku 

regulowanym, za pośrednictwem spółki prowadzącej depozyt papierów wartościowych.   

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej 

dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na 

wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej 

zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 

Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego 

roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego 

rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu 

wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i 

akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. ---------------------------  

 

§ 8. 

Umorzenie akcji 

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez 

Spółkę. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać 

w szczególności podstawę prawną umorzenia, ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu, 

wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, termin 

zapłaty wynagrodzenia za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.  --------------  

 

§ 9. 

Podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego 

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub 

podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. ----------------------------------  

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z 

przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -------------------------------  

3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje 

prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już 

posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej. Obniżenie kapitału 

zakładowego może nastąpić przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez 

umorzenie części akcji. ------------------------------------------------------------------------------  



4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. ---------------------  

 

§ 10. 

Organy Spółki 

Organami Spółki są: -----------------------------------------------------------------------------------------  

a) Walne Zgromadzenie, --------------------------------------------------------------------------  

b) Rada Nadzorcza, --------------------------------------------------------------------------------  

c) Zarząd. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 11. 

Walne Zgromadzenie 

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. ------------------------------  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po 

upływie roku obrotowego. W przypadku gdy przepisy szczególne w danym roku 

dopuszczają przeprowadzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w danym roku w 

terminie późniejszym niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie może się odbyć w takim późniejszym terminie.  ----------------------  

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie 

Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 (pięć) procent 

kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------  

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ------------------------------------------------  

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz 

sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ------------------------------------  

2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu straty, wysokości odpisów 

na kapitał zapasowy i inne fundusze, określeniu daty, według której ustala się listę 

akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości 

dywidendy i terminie wypłaty dywidendy, -------------------------------------------------  

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 

obowiązków, ------------------------------------------------------------------------------------  

4) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ---  

5) podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i 

wyznaczaniu likwidatora, ---------------------------------------------------------------------  

6) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa 

oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek 

handlowych, ------------------------------------------------------------------------------------  

7) zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu 

kapitału zakładowego, -------------------------------------------------------------------------  

8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, ----------------------------------------------  

9) ustalanie i zmiana zasad wynagradzania lub wysokości wynagrodzenia członków 

Rady Nadzorczej, ------------------------------------------------------------------------------  



10) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia, -------------------------  

11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich 

nabycia przez Spółkę, -------------------------------------------------------------------------  

12) wyrażanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest zbycie lub 

wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części albo 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, --------------------------------  

13) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej 

podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, 

likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Powyższe nie dotyczy umów 

zawieranych w ramach działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

14) wyrażanie zgody na zawieranie przez Zarząd umów zawierających warunki 

ograniczające prawa Akcjonariuszy wynikające z posiadanych akcji lub rodzące 

zobowiązania dla Akcjonariuszy, ------------------------------------------------------------  

15) rozpatrywanie lub podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych 

przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu oraz rozpatrywanie i 

rozstrzyganie innych spraw wnoszonych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy 

reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego, Zarząd 

lub Radę Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------   

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości 

nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------  

6. Każdy z akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać 

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -------------------------------------------------  

7. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy 

jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego 

Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----------  

8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne 

Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę 

reprezentowanych na nim akcji. --------------------------------------------------------------------  

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, 

chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.  

10. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub w innym miejscu 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd. ----------------------------  

11. Z zachowaniem przepisu art. 417 § 4 kodeksu spółek handlowych zmiana przedmiotu 

działalności może nastąpić bez wykupu akcji. ---------------------------------------------------  

 

§ 12. 

Rada Nadzorcza 

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich 

dziedzinach jej działalności. ------------------------------------------------------------------------  

2. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym 



Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. ----------------------------------------------------  

3. Rada Nadzorcza, jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie. 

Upoważnia się i uprawnia Radę Nadzorczą do dokonywania wyboru uzupełniającego do 

składu Rady Nadzorczej na okres do czasu dokonania wyboru przez Walne 

Zgromadzenie, w przypadku gdy mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek 

jego śmierci lub rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. ------------------  

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 3-letniej kadencji. 

Mandaty członków rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich 

urzędowania. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany na kadencję 

do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Pierwsi Członkowie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaną powołani przez 

założyciela spółki. ------------------------------------------------------------------------------------  

6. Na pierwszym, w danej kadencji, posiedzeniu Rada Nadzorcza wybierze ze swego grona 

Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Posiedzeniom przewodniczy 

Przewodniczący, a pod jego nieobecność – Wiceprzewodniczący. Przewodniczący, a pod 

jego nieobecność Wiceprzewodniczący kieruje pracami Rady. -------------------------------  

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a pod jego nieobecność 

Wiceprzewodniczący. --------------------------------------------------------------------------------  

8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosowanie 

pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------  

9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali 

powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia pisemnie lub pocztą elektroniczną, co 

najmniej na tydzień przed posiedzeniem, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 3 

(trzech) członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach Przewodniczący może 

zarządzić inny sposób i termin zawiadamiania członków o dacie posiedzenia. -------------  

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady 

Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady 

Nadzorczej. --------------------------------------------------------------------------------------------  

11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte na tak 

odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy obecności oraz 

protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w 

nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, iż miejscem odbycia posiedzenia i 

sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, albo w 

razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod 

jego przewodnictwem. -------------------------------------------------------------------------------  

12. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w 

drodze pisemnego głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego lub w razie jego 

nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 

wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią 



uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwały. Za datę 

podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub 

Wiceprzewodniczącego, jeżeli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. -----  

13. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać mogą wynagrodzenie określone uchwałą 

Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------  

14. Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki zostaną określone przez Regulamin Rady 

Nadzorczej. Regulamin ten zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą. --------------------  

15. Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w przepisach prawa (w 

zakresie w jakim stosuje się je wobec Rady Nadzorczej), w tym w Kodeksie spółek 

handlowych, Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

spółkach publicznych (od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku 

regulowanym), Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym (w zakresie w jakim przepisy tej ustawy stosuje 

się wobec Spółki lub jej organów) oraz w Statucie, w tym: ------------------------------------  

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego 

Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem 

faktycznym, -------------------------------------------------------------------------------------  

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, co do wypłaty 

zaliczki na dywidendę i co do emisji obligacji, --------------------------------------------  

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z 

wyników powyższych ocen, ------------------------------------------------------------------  

4) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z 

Zarządem lub jego członkami, ---------------------------------------------------------------  

5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, ---------------------------------------  

6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, --------------------------------------------------------  

7) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 

Spółki, -------------------------------------------------------------------------------------------  

8) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego statutu Spółki i wprowadzanie innych 

zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i 

Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, 

w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz 

delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do 

czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, 

złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.  

10) spełnianie obowiązków i podejmowania uchwał, o których mowa w art. 90g, 90i, 

90j Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. ------------------------------------------------------------------------------------  

16. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z 



zastrzeżeniem § 13 pkt 10. --------------------------------------------------------------------------  

17. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego 

wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne 

wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych 

obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki. -----------  

18. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania 

czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji. --------------------  

19. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu lub innego 

środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający 

wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków 

Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------  

20. Rada Nadzorcza może powoływać komitety oraz określać ich zadania i kompetencje. 

Członkami komitetów mogą zostać wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej powołani do 

członkostwa w poszczególnych komitetach uchwałą Rady Nadzorczej. Szczegółowe 

zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, 

określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulaminy poszczególnych komitetów. ---------  

21. Rada Nadzorcza jest uprawniona do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki. 

Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej 

niezwłocznie przez Zarząd. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić 

współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej 

wykonującymi czynności nadzorcze. --------------------------------------------------------------  

22. Rada Nadzorcza, w składzie której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych 

członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wejdzie mniej członków 

niż określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej pięciu, jest zdolna do 

podejmowania uchwał przy spełnieniu wymogów dotyczących kworum.  ------------------  

 

§ 13. 

Zarząd 

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach 

sądowych i pozasądowych. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach 

niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa do wyłącznej 

kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------  

2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jeden) do 3 (trzech) Członków Zarządu. Rada Nadzorcza 

wybiera spośród Członków Zarządu członka pełniącego funkcję Prezesa Zarządu. 

Kadencja członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Każdy z Członków Zarządu może być 

wybrany na następną kadencję. ---------------------------------------------------------------------  

3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.  ---------------  

4. Pierwsi Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostaną przez założyciela 

Spółki i w każdym czasie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji przez Radę 

Nadzorczą. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu 

zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------  



6. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich 

członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne 

oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. ----  

7. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o 

pracę i ustala im wynagrodzenie.-------------------------------------------------------------------  

8. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.  ------------------------------  

9. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ------------------------------  

10. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniu Zarządu lub poza nim, w tym 

w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 

odległość, w szczególności za pomocą telefonu, wideorozmowy lub poczty 

elektronicznej. -----------------------------------------------------------------------------------------  

11. Uchwały Zarządu są ważne, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo 

zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W przypadku podejmowania uchwał poza 

posiedzeniem, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

porozumiewania się na odległość, uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy 

Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu takiej uchwały. ---------------  

 

§ 14. 

Udział w zysku i kapitały Spółki 

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego 

rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne 

Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. ------------------------------------------------------  

2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego 

przelewa się 8 (osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie 

przynajmniej 1/3 (jeden łamane przez trzy) kapitału zakładowego. --------------------------  

3. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie 

szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). ---------------------------------------  

4. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. ------------   

 

§ 15. 

Rachunkowość 

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. ----------------------------------------------------  

2. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na: ------------------------------  

a) kapitał zapasowy, -------------------------------------------------------------------------------  

b) dywidendę dla akcjonariuszy, -----------------------------------------------------------------  

c) inwestycje, ---------------------------------------------------------------------------------------  

d) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce, ----------------------------------------  

e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------  

3. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie 

fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała 



Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------  

 

§ 16. 

Rok obrotowy 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy 

kończy się 31 grudnia 2020 roku. ------------------------------------------------------------------  

2. W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Zarząd zobowiązany jest 

sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły 

rok obrotowy. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

§ 17. 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

spółek handlowych. -----------------------------------------------------------------------------------------  
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