
 

 

LIST DO AKCJONARIUSZY 

 

 

Szanowni Państwo ! 

 

Publikacja tegorocznego Raportu Rocznego Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. przypada 

na czas szczególny. Z jednej strony transatlantycka społeczność i jej gospodarka, zdaje się 

przynajmniej jak dotąd, wychodzić z dwuletniego, ciężkiego doświadczenia ogólnoświatowej pandemii 

COVID-19. Z drugiej strony, jej europejska cześć przy kluczowym dla tej sytuacji zaangażowaniu 

Stanów Zjednoczonych, znajduje się pod wpływem niekorzystnej transmisji impulsów płynących z 

tragedii toczącej się na Starym Kontynencie, eskalującej liczbą ofiar i zniszczeń - wojny. W trakcie 

której skala militarnej agresji i towarzyszącego temu okrucieństwa ze strony agresora, z którym Polska 

także bezpośrednio graniczy (Obwód Kaliningradzki),  nie miały w Europie miejsca do czasu 

zakończenia II wojny światowej.  

W świetle zatem tak dalekiej od normalności sytuacji, wyniki finansowe wypracowane przez Spółkę  

w 2021 r., których istota wyraża się w zrealizowanym zysku netto na poziomie 88 460 tys. zł  

(przy 166 954 tys. zł straty w 2020 r.),  można zapewne uznać za satysfakcjonujące. Zważywszy też, 

że od 2019 r., czyli od momentu zasadniczej, dokonanej wolą Akcjonariuszy - zmiany profilu 

funkcjonowania, gdzie działalności Spółki, jako jednostki inwestycyjnej skoncentrowana jest wyłącznie 

na zarządzaniu własnym portfelem kontrolowanych kapitałowo spółek – inwestycji oraz na 

poszukiwaniu atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych, był to drugi w tym trzyleciu rok - zakończony 

dodatnim wynikiem finansowym netto, a trzeci jeśli wydłużyć ten okres na lata 2018 – 2021.  

Obserwacja strukturalnych tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce oraz w jej międzynarodowym 

otoczeniu - wskazuje, że dokonany na przełomie lat 2020/2021 ,,zwrot branżowy” w stronę inwestycji 

ukierunkowanych na odnawialne źródła energii, a w szczególności ich segment fotowoltaiczny,  

można interpretować jako swoistą antycypację silnego trendu sektorowego.  

Dla którego, przy wszystkich pejoratywnych wydarzeniach i tragicznych następstwach, toczącą się 

wojnę, można też traktować jako swoisty akcelerator zapowiadanej transformacji energetycznej.  

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzają Spółkę Akcjonariusze, chciałoby się też życzyć zwyczajowego 

szybkiego powrotu do normalności, niemniej trzeba mieć świadomość, że takiego świata,  

a zwłaszcza Europy, którego byliśmy uczestnikami jeszcze w poprzedniej dekadzie już nie będzie.  

Post-pandemiczna i post-wojenna rzeczywistość będzie inna, z nadzieją bardziej sprzyjającej pokojowi  

i środowisku. Zarząd Spółki deklaruje się, że uczyni co w jego mocy, aby PGF Polska Grupa 

Fotowoltaiczna S.A. i jej Akcjonariusze byli tak ujętych oczekiwań rzeczywistym beneficjantem.  

 

Wojciech Kowalski 

Prezes Zarządu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. 

Zielona Góra, 28 kwietnia 2022 r. 









     
 

 

 

 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI  

SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021 

 

 
 

 

 

 
Zgodnie z par.70 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna 
SA oświadcza, że wedle posiadanej najlepszej wiedzy, roczne  sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone 
zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansową Spółki PGF SA oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności PGF SA zawiera 
prawdziwy obraz rozwoju  i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 
 
 
              
         PREZES ZARZĄDU 
 
                                                                                                                  Wojciech Kowalski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielona Góra, 28 kwietnia 2022r. 



     
 

 

 

 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU  

UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

ZA ROK 2021 

 

 
 

 

 
Zgodnie z par.70 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna 
SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania 
finansowego Spółki PGF SA za rok 2021, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli 
rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym 
rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
 
 
 
 
              
         PREZES ZARZĄDU 
 
                                                                                                                  Wojciech Kowalski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielona Góra, 28 kwietnia 2022r. 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINASOWEJ PGF S.A. NA DZIEŃ 31.12.2021R. 

    

   w tys. zł. 

 Noty 31.12.2021 31.12.2020 

AKTYWA 

Aktywa trwałe  284 213 191 655 

1. Wartości niematerialne i prawne 1a 0 1 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 10 9 

3. Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane 
w wartości godziwej przez wynik finansowy 

2 281 769 189 685 

4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

3 a b 2 434 1 960 

Aktywa obrotowe  25 862 1 649 

1. Zapasy  - - 

2. Należności krótkoterminowe 5 25 200 952 

2.1. Należności handlowe i pozostałe  230 952 

2.2. Należności z tyt. sprzedaży aktywów 
finansowych 

 24 970 - 

3. Inwestycje krótkoterminowe  563 628 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 
wyceniane w wartości godziwej przez wynik 
finansowy 

3 561 619 

3.2 Udzielone pożyczki  - 9 

3.3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  2 0 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 99 69 

A k t y w a   r a z e m   310 075 193 304 



Jednostkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe PGF S.A. za rok 2021 

4 

 

 
 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PGF S.A. NA DZIEŃ 31.12.2021R. 

    

           w tys. zł. 

 Noty 31.12.2021 31.12.2020 

Kapitał własny  258 261 157 390 

1. Kapitał zakładowy 6 87 668 81 988 

2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

 11 588 4 943 

3. Zyski zatrzymane z lat ubiegłych  70 459 237 413 

4. Zysk (strata) netto  88 546 -166 954 

Rezerwy na zobowiązania  49 254 25 214 

1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 

7 46 854 23 451 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 8 - 17 

a) długoterminowa  - - 

b) krótkoterminowa  - 17 

3. Pozostałe rezerwy 9 2 400 1 746 

a) długoterminowe  - 1 746 

b) krótkoterminowe  2 400 - 

Zobowiązania długoterminowe 10 30 - 

1. Pożyczki  30 - 

Zobowiązania krótkoterminowe 11 2 530 10 700 

1. Pożyczki  43 2 125 

2. Zobowiązania publicznoprawne  1 822 2 072 

3. Zobowiązania handlowe i pozostałe  665 6 503 

P a s y w a   r a z e m  310 075 193 304 

 

Wartość księgowa  258 261 157 390 

Liczba akcji (w szt.)  87 667 925 2 732 940 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  2,95 57,59 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PGF S.A. ZA OKRES OD 
01.01.2021 DO 31.12.2021 R. 

 
WYBRANE POZYCJE  

 
nota 

Od 
01.01.2021r.              

do 
31.12.2021r. 

Od 
01.01.2020r.   

do 
31.12.2020r. 

Działalność kontynuowana    

Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych 
wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy 

12 112 921 -204 415 

Koszty ogólnego zarządu  13 487 294 

Pozostałe przychody operacyjne 14 1 746 499 

Pozostałe koszty operacyjne 15 2 566 485 

Zysk/ Strata na działalności operacyjnej  111 614 -204 695 

Przychody finansowe 16 168 109 

Koszty finansowe 17 306 1 300 

Zysk / Strata przed opodatkowaniem  111 476 -205 886 

Podatek dochodowy- bieżący  - - 

Podatek dochodowy- odroczony 18 22 930 -38 932 

Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej  88 546 -166 954 

Działalność zaniechana  
Zysk / Strata netto z działalności zaniechanej 

 - - 

Zysk / Strata netto  88 546 -166 954 

Inne całkowite dochody    

Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat 

-  - - 

Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat 

-  - - 

Inne całkowite dochody netto  - - 

Całkowite dochody ogółem  88 546 -166 954 

Zysk / Strata netto przypadająca :    

Akcjonariuszom jednostki dominującej  88 546 -166 954 

Udziałowcom mniejszościowym  - - 

Całkowity dochód/Strata netto przypadający:    

Akcjonariuszom jednostki dominującej  88 546 -166 954 

Udziałowcom mniejszościowym  - - 

Zysk/Strata na jedną akcję (w zł./na jedną akcję)  1,01 -61,09 

Z działalności kontynuowanej:    

Zwykły   1,01 -61,09 

rozwodniony  0,88 -49,84 

 
 
 



Jednostkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe PGF S.A. za 2021 rok 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PGF SA ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2021 R. 

         w tys. zł. 

  
Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka 
ze 
sprzedaży 
akcji 

Kapitał 
rezerwowy z 
przeszacowa
nia 
rzeczowych 
aktywów 
trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 
przeszacowa
nia 
inwestycji 

Kapitał 
rezerwowy wkład 
komplementarius
za 

Zyski 
zatrzyman
e 

Przypadając
e 
akcjonariusz
om jednostki 
dominującej 

Przypadają
ce 
udziałom 
niedającym 
kontroli Razem 

                    

          

Stan na 01 stycznia 2020r. 81 988 4 943 0  - - 237 413 324 344 -  324 344 

Strata netto za okres 
sprawozdawczy -  -  -  -  -  -166 954 -166 954 - -166 954 

Pozostałe całkowite 
dochody za okres 
sprawozdawczy  - -   - -  -   - - - - 

Stan na 31 grudnia 2020r. 81 988 4 943 0 - - 70 459 157 390 - 157 390  

                    

Stan na 01 stycznia 2021r. 81 988 4 943 0  - - 70 459 157 390 -  157 390 

Zysk netto za okres 
sprawozdawczy -  -  -  -  -  88 546 88 546 - 88 546 

Emisja akcji serii B6 5 680 6 645 - - - - 12 325 - 12 325 

Pozostałe całkowite 
dochody za okres 
sprawozdawczy  - -   - -  -   - - - - 

Stan na 31 grudnia 2021r. 87 668 11 588 0 - - 159 005 258 261 - 258 261  
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 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

  w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem 111 476 -205 886 

II. Korekty razem -117 617 205 755 

1. Amortyzacja 1 0 

2. Zysk (Strata) na inwestycjach -112 813 205 538 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 703 7 

4. Zmiana stanu rezerw 637 -503 

5. Zmiana stanu zapasów - - 

6. Zmiana stanu należności 657 579 

7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów 

-6 773 151 

8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29 -17 

9. Zapłacony /zwrócony podatek - - 

9. Inne korekty - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  -6 141 -131 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - - 

2. Inne wpływy inwestycyjne 6 - 

3. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 8 705 2 

4. Wpływy z tytułu odsetek od pożyczek 4 - 

5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 2 - 

6. Nabycie aktywów finansowych 12 668 - 

7. Inne wydatki inwestycyjne - - 

IV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 952 2 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

1. Wpływ netto z emisji akcji 12 325 - 

2. Wpływy dotyczące pożyczek 4 460 - 

3. Inne wpływy - - 

4. Spłata pożyczek 5 883 - 

5. Wykup dłużnych papierów  wartościowych - - 

6. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - - 

7. Odsetki zapłacone 807 - 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 095 - 

D. Zwiększenia/zmniejszenia netto środków pieniężnych i ich 
ekwiwalentów 

2 -129 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 0 129 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 2 0 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 
Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego PGF SA (ZASTAL SA)  za okres 
od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r  sporządzonego wg MSR. 
  

I.  Informacje ogólne 
 

1. PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej ZASTAL SA) z 
siedzibą w  Zielonej Górze przy ul. Sulechowska 4a . 

2. Podstawowy przedmiot działalności Spółki to działalność trustów, funduszów i podobnych 
instytucji finansowych. 

Spółka w swojej działalności skupia się na długoterminowym budowaniu wartości              
posiadanych aktywów finansowych w skład, których wchodzą podmioty z branży              
odnawialnych źródeł energii. 

3. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym w Zielonej Górze  
ul. Kożuchowska 8 ,VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS-0000067681. 

4. REGON Spółki 006104350, NIP 929-009-38-06, adres strony internetowej www.gkpgf.pl 

5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, a porównywalne 
dane finansowe od 01.01.2020 do 31.12.2021 roku.  

6. Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa  
12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.  

7. Roczne sprawozdanie Spółki za rok 2021 obejmuje wszystkie informacje oraz ujawnienia 
wymagane w rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.  

8. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.  

Zarząd Spółki wskazywał i nadal wskazuje na występowanie dużego ryzyka wahania wyniku 
finansowego netto za poszczególne okresy sprawozdawcze. Jest to związane z przyjętymi 
zasadami wyceny posiadanych aktywów tj. akcji i udziałów. Okresy koniunktury gospodarczej, 
jednocześnie wzrostu rynków kapitałowych będą odznaczały się znaczącymi wzrostami 
posiadanego majątku, a okresy dekoniunktury znacznymi ich spadkami. Dlatego zdaniem 
Zarządu celowe wydaje się analizowanie wyników finansowych podmiotów będących w 
portfelu inwestycyjnym Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki zaznacza, że istotną 
niepewnością mogącą wpływać na przyjęte założenie o kontynuacji działalności jest niski stan 
środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 roku oraz ujemne 
przepływy z działalności operacyjnej. Na koniec 2021 roku Spółka wykazywała jednakże 
dodatni kapitał obrotowy netto oraz znacząco zmniejszyła poziom zobowiązań 
krótkoterminowych (spadek z poziomu 10 700 tys. zł. w 2020 do 2 530 tys. zł w 2021 roku). 

           

9. Spółka po raz pierwszy nie sporządziła skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 
obrotowy 2019, zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 
28 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości Spółki 
oraz kwalifikacji PGF SA jako jednostki inwestycyjnej w rozumieniu zapisów MSSF 10.  

Wszystkie inwestycje w aktywa finansowe Spółka wycenia w wartości godziwej przez wynik 
finansowy, na dzień bilansowy Spółka wyceniła następujące aktywa: 

Aktywa finansowe notowane; 

- akcje OZE Capital SA ( udział PGF SA w kapitale 51%) 

- akcje Sundragon SA (udział PGF SA w kapitale 57%) 

- akcje Medapp SA (udział PGF SA w kapitale poniżej 5%) 

Aktywa finansowe nienotowane; 

- udziały w spółce Lionpower sp.  z o.o. (udział PGF SA w kapitale 51%) 

 

10. Niniejsze roczne sprawozdanie Spółki zostało przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w dniu 
28.04.2022 roku. 
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Skład organów Spółki: 

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. spółką kierował:  

 Pan Grzegorz Wrona do dnia 19 stycznia 2021 r., 

 Pan Wojciech Kowalski od dnia 19 stycznia 2021 r. 

 

W dniu 19 stycznia 2021 roku Pan Grzegorz Wrona został odwołany przez Radę Nadzorczą PGF SA 
ze składu Zarządu Spółki, jednocześnie z dniem 19 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza podjęła 
uchwałę o powołaniu w skład Zarządu Spółki oraz powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu Panu 
Wojciechowi Kowalskiemu.  

W roku 2021 Rada Nadzorcza Spółki pracowała w składzie: 

 Błażej Wasielewski - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, 

 Aneta Niedziela  - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

 Ewelina Rytter  - Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Robert Mrówka - Członek Rady Nadzorczej,  

 Aleksander Dominiczak - Członek Rady Nadzorczej odwołany z Rady Nadzorczej na ZWZA w 
dniu 28.06.2021r. 

 Paweł Matyaszczyk - Członek Rady Nadzorczej powołany do składu Rady Nadzorczej z 
dniem 28.06.2021r. 

 

W roku 2021 w skład Komitetu Audytu wchodzili: 

 Robert Mrówka - Przewodniczący Komitetu Audytu, 

 Błażej Wasielewski - Członek Komitetu Audytu, 

 Ewelina Rytter - Członek Komitetu Audytu. 

 

Oświadczenie o zgodności. 

Zarząd PGF SA oświadcza, że niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z 
wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i odzwierciedla w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, 
porównywalnie 31 grudnia 2020 roku oraz wyniki finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 
grudnia 2021 roku i porównywalnie z okresem od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 
Sprawozdanie Zarządu z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis 
podstawowych rodzajów ryzyka i zagrożeń. 

 
Spełnienie kryteriów dla jednostki inwestycyjnej przez PGF SA. 
 
Na podstawie regulacji określonych ramami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej (w skrócie MSSF), PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA dokonała oceny w zakresie 

spełniania przez nią kryteriów – cech jednostki inwestycyjnej. Oznacza to, że w odniesieniu do 

zapisów zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Finansowej nr 10, paragraf 27 

(w skrócie MSSF 10  § 27) w podpunktach od a do c, że:  

ad a) Spółka uzyskała znaczące środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów, które  

       w przeszłości stały się zasadniczą podstawą jej funkcjonowania, jako spółki akcyjnej  

       w  celu świadczenia usług w zakresie zarządzania inwestycjami; 

ad b) przedmiotem działalności Spółki jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu  

       uzyskania dochodów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów  

       inwestycyjnych lub/i z obu tych źródeł; 

ad c) Spółka dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadnicze wszystkich  

          swoich inwestycji według wartości godziwej.  

Wartość godziwa jest kwotą, za jaką na warunkach rynkowych dany składnik aktywów mógłby zostać 

wymieniony między zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji. Istnienie 
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publikowanych kwotowań ceny na aktywnym rynku jest najlepszym dowodem wartości godziwej  

i jeśli są taki kwotowania, to wykorzystuje się je do wyceny składników finansowych lub zobowiązania 

finansowego.  

W przypadku spółek – inwestycji, które nie tylko znajdują się poza publicznym rynkiem kapitałowym, 

który także, którym ten rynek ze względu na brak reprezentatywnych podmiotów (tzw. układu 

odniesienia) uniemożliwia dokonanie wyceny porównawczej, podstawą do ustalenia wartości godziwej 

jest Metoda Zdyskontowanych Przepływów Finansowych (ang. Discounted Cash Flow,  

w skrócie DCF). Zatem taka, która przy wszystkich swoich mankamentach w świetle literatury 

przedmiotu i praktyki życia gospodarczego: ,,należy nie tylko do najpopularniejszych metod 

dochodowych w gospodarkach wolnorynkowych, lecz także stanowi podstawowe współczesne 

narzędzie szacowania wartości przedsiębiorstwa”.  Tym bardziej, że jej predykcyjna istota umożliwia 

wycenę potencjału generowanych przepływów, uwzględniających m.in. takie elementy jak : ,,dobre 

imię, zdolny zarząd i personel, reputację produktu czy usługi”. Kwestie te są w ocenie zarządu trudne 

do przecenienia w warunkach przejścia pomiędzy tzw. fazą pionierską, a fazą szybkiego wzrostu,  

w jakiej obecnie znajduje się krajowa (oraz unijna) branża fotowoltaiczna.  

Spółka będąc jednostką inwestycyjną nie planuje swoich inwestycji bezterminowo, niemniej  

moment rzeczonego przejścia pomiędzy ,,fazami życia” branży OZE/PV jest tym, w którym aktywni 

uczestnicy rynku zasadniczo koncentrują swoją uwagę na akumulacji i budowie portfela aktywów. 

Przy jednoczesnym otwarciu się na cały katalog możliwości przewidzianych prawem ścieżek wyjścia  

ze spółek - inwestycji, którymi są zarówno transakcje na wtórnym niepublicznym, jak i publicznym 

rynku kapitałowym. W ocenie zarządu, aktualna sytuacja w branży i jej otoczeniu, do których szerzej 

ustosunkowano się w innych częściach Sprawozdania Zarządu za 2021 r., przynajmniej na razie, 

uniemożliwia sporządzenie w miarę precyzyjnego, a tym samym wiarygodnego harmonogramu 

realizacji poszczególnych etapów rozwoju, w tym również w odniesieniu do kwestii i sposobów 

finalnego wychodzenia z przeprowadzanych inwestycji.     

 

W oparciu o definicję jednostki inwestycyjnej wynikającą z treści § 27 MSSF 10, Spółka rozpatrzyła 

swój status jednostki inwestycyjnej wyszczególniony w paragrafach: od 585O do 585W,  

a wpisujących się  podpunkty od a do d, co oznacza, że:    

ad a)  Spółka posiada więcej niż jedną jednostkę inwestycyjną; 

ad b)  Spółka posiada więcej niż jednego inwestora;  

ad c) Spółka posiada inwestorów, którzy (też w rozumieniu MSR 24) nie są podmiotami powiązanymi  

      z jednostką inwestycyjną; 

ad d) Spółka posiada udziały własnościowe w formie kapitału własnego.  

  

W świetle dokonanej analizy porównawczej powyższych zapisów ze stanem faktycznym, można 

stwierdzić, że w roku obrachunkowym 2021 r. Spółka – PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA, 

spełniała kryteria – cechy jednostki inwestycyjnej oraz  dokonała właściwych ujawnień w niniejszym 

sprawozdaniu. 

Objaśnienia  

1.Pierwszym pełnym sprawozdaniem Spółki sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej było sprawozdanie za rok 2013.  

2.Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych (PLN), a wszystkie wartości, 
o ile nie wskazano inaczej, podawane są w tysiącach PLN. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą 
jednostki jest złoty polski (PLN). 
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ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 

Nowe standardy i interpretacje 

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, 

zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane lecz nie weszły w życie w świetle 

przepisów Unii Europejskiej.  

 
Standard  Opis zmian  Data obowiązywania  

MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia 
międzyokresowe 

Dotyczy jednostek stosujących MSSF 
po raz pierwszy i prowadzących 
działalność na cenach regulowanych. 
Nie zatwierdzony  przez  UE. 

1 stycznia 2016  

MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe Zmiany dotyczą sposobu ujmowania, 
prezentacji, wyceny i ujawniania umów 
ubezpieczeniowych. 

1 stycznia 2023 

Zmiany do MSSF 3 Połączenia 
przedsięwzięć- aktualizacja referencji do 
założeń koncepcyjnych  

Zaktualizowano zapisy MSSF 3, tak aby 
odnosiły się do założeń koncepcyjnych z 
2018r. zamiast do założeń 
koncepcyjnych w roku 1989. 

1 stycznia 2022  

Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa 
trwałe – przychody z produktów 
wyprodukowanych w okresie 
przygotowania rzeczowych aktywów 
trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania 

Zmiana do standardu wymaga, aby 
przychody ze sprzedaży produktów 
powstałych w trakcie doprowadzania 
składnika aktywów do pożądanego 
miejsca i stanu ująć w wyniku 
finansowym. Koszt wytworzenia takich 
produktów również jest ujmowany w 
wyniku finansowym.  

1 stycznia 2022  

Zmiany do MSR 37 Rezerwy, 
zobowiązania warunkowe i aktywa 
warunkowe- wyjaśnienie nt. kosztów 
ujmowanych w analizie, czy umowa jest 
kontraktem rodzącym obciążenia. 

Przy rozstrzyganiu kwestii, czy umowa 
jest umową rodzącą obciążenia oraz 
przy wyliczaniu kwoty rezerwy pod 
uwagę należy wziąć koszty wykonania 
umowy. 

1 stycznia 2022 

MSR 8 Polityka rachunkowości Zmiany w szacunkach i błędach 
rachunkowych; definicja szacunków 
rachunkowych. 

1 stycznia 2023 

Zmiany do MSR 1 Prezentacja 
sprawozdań finansowych – klasyfikacja 
zobowiązań jako krótko- i 
długoterminowe 

Zobowiązania są klasyfikowane jako 
krótko- lub długoterminowe w zależności 
od praw istniejących na koniec okresu 
sprawozdawczego. 

1 stycznia 2023 

Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy Podatek odroczony dotyczący aktywów i 
zobowiązań finansowych powstających 
na skutek pojedynczej transakcji. 

1 stycznia 2023 

 

Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Spółki. 

Spółka przeanalizowała ewentualny wpływ interpretacji oraz zmian do standardów i oceniono na 

podstawie posiadanych na daną chwilę informacji, że nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie 

finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy. Spółka zamierza po raz 

pierwszy wdrożyć postanowienia standardów w momencie wejścia ich w życie. 

Zmiany stosowanych zasad rachunkowości 

Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania 

finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sprawozdania 

finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, z wyjątkiem zastosowanych 

nowych lub zmienionych standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych 

rozpoczynających się od 1 stycznia 2021 roku: 

 Zmiany do MSSF 9, MSR 39, MSSF 7, MSSF 4 oraz MSSF 16: reforma wskaźnika 

referencyjnego stopy procentowej – Etap 2 

Zaproponowane zmiany zawierają tymczasowe odstępstwa, adresujące skutki zastąpienia 

międzybankowej stopy procentowej („IBOR”) alternatywną stopą procentową bliską wolnej od 

ryzyka i wpływ na sprawozdawczość finansową. Zmiany zawierają szereg praktycznych 

rozwiązań tj.: 

- praktyczne rozwiązania wymagające, by zmiany umowy lub zmiany przepływów pieniężnych, 

które są bezpośrednim następstwem reformy były traktowane jako zmiany zmiennej stopy 

procentowej, co jest równoznaczne ze zmianą rynkowej stopy procentowej, 
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- zezwolenie na dostosowanie dokumentacji rachunkowości zabezpieczeń w zakresie 

wyznaczania i dokumentowania powiązań zabezpieczających bez ich rozwiązywania, jeżeli 

zmiany te były bezpośrednio wymagane przez reformę IBOR, 

- przyznanie tymczasowego zwolnienia z wymogu spełnienia kryterium odrębnej identyfikacji, 

jeżeli instrument stopy procentowej wolnej od ryzyka został wyznaczony jako zabezpieczenie 

komponentu ryzyka. Reforma IBOR w odniesieniu do WIBOR została zakończona w 2021r. 

Zmieniono sposób ustalania WIBOR, ale sam WIBOR nie został zastąpiony inną stopą 

referencyjną. W związku z tym ewentualny wpływ reformy znalazł odzwierciedlenie w 

prospektywnym dostosowaniu EIR wraz z wahaniami rzeczywistego WIBOR.  

 Zmiany do MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe- odroczenie MSSF 9”, zatwierdzone w UE, 

obowiązujące w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2021 lub 

po tej dacie. 

 Zmiany do MSSF 16 „ Leasing – zmiany wynikające z umów leasingu w związku z COVID-19”, 

ustępstwa czynszowe związane z COVID -19 po 30 czerwca 2021r. Zmiana rozszerza 

praktyczne rozwiązania dla leasingobiorców, dotyczące umów leasingowych z ulgami w 

czynszach przyznawanych bezpośrednio w związku z pandemią i płatnościami pierwotnie 

należnymi do dnia 30 czerwca 2021r. włącznie, na umowy z płatnościami pierwotnie 

należnymi do dnia 30 czerwca 2022r. włącznie. 

Zastosowanie wyżej wymienionych nowych standardów, zmian do standardów oraz interpretacji nie 

miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe za rok 2021. 

 

II. Istotne zasady rachunkowości 

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów wg MSR: 

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: 
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne : 

Rzeczowe aktywa trwałe wycenia się i ujmuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Po 
początkowym ujęciu wartość rzeczowych aktywów trwałych ( nie dotyczy to gruntów) wykazuję się w 
cenie nabycia lub kosztu wytworzenia, pomniejszoną o zakumulowaną amortyzację oraz odpisy 
aktualizujące z tytułu utraty wartości. 
 Stawki amortyzacyjne są ustalone z uwzględnieniem okresu użyteczności rzeczowych 
aktywów trwałych. Rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową według następujących 
stawek: 

 budynki i budowle   od 10 do 70 lat 
 maszyny i urządzenia    od 10 do 25 lat 
 środki transportu   od 5 do 14 lat 
 pozostałe środki trwałe                od 5 do 10 lat 

Amortyzacja składników rzeczowych aktywów trwałych rozpoczyna się w momencie, gdy są one 
dostępne do użytkowania. Szacunkowe okresy użytkowania, wartości rezydualne i metoda 
amortyzacji podlegają weryfikacji na koniec każdego roku. 
 
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wycenia się w kwocie niższej z jego wartości bilansowej i 
wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Na różnicę między wartością bilansową a wartością 
godziwą tworzy się odpis aktualizujący odnoszony na rachunek zysków i strat. 
 
Zysk bądź straty wynikłe ze sprzedaży lub likwidacji pozycji rzeczowego majątku trwałego określa się 
jako różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się w 
zysku lub stracie okresu sprawozdawczego w pozostałych przychodach lub kosztach operacyjnych. 
 
Aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego są wykazywane w bilansie na równi z 
pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu wg takich samych zasad.  

 
Wartości niematerialne nabyte w oddzielnej transakcji wycenia się wg. cen nabycia lub kosztu 
wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne są wykazywane w cenie nabycia 
pomniejszonej o umorzenie i odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartości niematerialne o 
określonym okresie użytkowania są poddawane testom na utratę wartości każdorazowo, gdy istnieją 
takie przesłanki lub na koniec każdego roku obrotowego. Wartości niematerialne o określonym okresie 
użytkowania amortyzowane są metoda liniową, a okresy użytkowania weryfikuje się co najmniej na 
koniec każdego roku obrotowego.  
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Odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości ujmowane są niezwłocznie jako koszt w rachunku 
zysków i strat ( pozostałe koszty), a odwrócenie odpisu aktualizującego ( pozostałe przychody). 

 
b) Leasingi na dzień rozpoczęcia leasingu ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako  

aktywa i zobowiązania w kwotach równych wartości godziwej przedmiotu leasingu. W sprawozdaniu z 
całkowitych dochodów leasingobiorca wykazuje koszty odsetkowe od zobowiązania z tytułu leasingu i 
amortyzacje składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania. W dacie rozpoczęcia leasingobiorca 
wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wg kosztu. Koszt składnika aktywów z tytułu 
prawa do użytkowania obejmuje: 

 początkową wycenę z tytułu leasingu, 
 wszelkie opłaty leasingowe zapłacone przed rozpoczęciem użytkowania, 
 wszelkie początkowe koszty bezpośrednie poniesione przez leasingobiorcę, koszty jakie mają 

zostać poniesione przez leasingobiorcę w związku z demontażem i usunięciem 
leasingowanego składnika aktywów, przeprowadzeniem renowacji miejsca, w którym się 
znajdował składnik. Leasingobiorca przyjmuje na siebie obowiązek pokrycia tych kosztów w 
dacie rozpoczęcia albo w wyniku używania bazowego składnika przez dany okres. 
 

W dacie rozpoczęcia leasingobiorca wycenia zobowiązania z tytułu leasingu w wysokości bieżących 
opłat leasingowych pozostających do zapłaty w danej dacie.  
Przy obliczaniu wartości bieżącej minimalnych  opłat leasingowych stopą dyskontową jest stopa 
procentowa leasingu, jeżeli możliwe jest jej ustalenie, w przeciwnym razie leasingobiorca stosuje 
krańcową stopę procentową leasingobiorcy.  

      
 

Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu amortyzuje się przez okres przewidywanej 
ekonomicznej użyteczności na takich samych zasadach jak aktywa  własne.  

 
c) Nieruchomości inwestycyjne obejmują nieruchomości, które utrzymywane są w celu  

uzyskania korzyści z tytułu czynszu lub zwiększenia przez nie wartości, albo w obu tych celach 
jednocześnie. Nieruchomość inwestycyjną początkowo wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie 
wytworzenia, z uwzględnieniem kosztów transakcji i kosztów finansowania zewnętrznego. Po 
początkowym ujęciu, Spółka wycenia wszystkie nieruchomości inwestycyjne w cenie nabycia.  
Stosując do wyceny nieruchomości inwestycyjnych ceny nabycia Spółka zgodnie z MSSF 5 Aktywa 
trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana, jeśli spełnia kryteria zaliczenia jej do 
kategorii sprzedaży lub należy do grupy do zbycia, która została zakwalifikowana jako przeznaczona 
do sprzedaży. 
Nieruchomości inwestycyjne usuwa się z ksiąg w momencie ich zbycia lub w przypadku trwałego 
wycofania z użytkowania, jeżeli nie oczekuje się uzyskania w przyszłości żadnych korzyści 
wynikających z jej zbycia. 
 

 
d) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są  

ujmowane w wartości godziwej przy początkowym ujęciu ze zmianami wartości godziwej odnoszonymi 
na wynik finansowy. 
W momencie początkowego ujęcia składnik aktywów finansowych wyceniany jest w wartości godziwej 
powiększonej o koszty transakcji, które mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia lub powstania 
składnika aktywów finansowych. 
Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się: 

 w wartości rynkowej – jeżeli istnieje dla nich aktywny rynek, 
 w określonej w inny  sposób wartości godziwej , o ile brak jest aktywnego rynku. 

Spółka stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są 
dostępne dostateczne dane do ustalenia wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu 
odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych 
danych wejściowych. Dostępność odpowiednich danych wejściowych i ich względna subiektywność 
mogą mieć wpływ na wybór przez Spółkę odpowiednich technik wyceny. 

 
Przy wyborze techniki wyceny Spółka stosuje głównie podejście rynkowe, jak również w 
uzasadnionych przypadkach podejście dochodowe. 

 
Wartość godziwą dla składnika aktywów finansowych, dla którego nie istnieje aktywny rynek, ustala 
się w wykorzystaniem jednej z następujących metod: 
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 zastosowanie modelu wyceny instrumentu finansowego, jeżeli wprowadzone do tego modelu 
dane wejściowe pochodzą z aktywnego rynku, 

 oszacowanie ceny instrumentu finansowego na podstawie notowanej na aktywnym rynku ceny 
nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, 

 jeżeli nie są dostępne dwie z wymienionych metod, to przy użyciu innych dostępnych technik 
wyceny uznawanych za poprawne. 
 

Wagę danych źródłowych wykorzystywanych do wyceny określa hierarchia przyjęta przez Spółkę do 
klasyfikacji zasad pomiaru wartości godziwej: 

 poziom 1 dane wejściowe są cenami notowanymi na aktywnych rynkach za identyczne aktywa 
lub zobowiązania, 

 poziom 2 dane wejściowe inne niż ceny notowane określone dla poziomu 1, obejmujące m.in. 
ceny podobnych aktywów lub zobowiązań notowanych na rynkach aktywnych, ceny 
identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań notowane na rynkach , które nie są 
aktywne oraz dane wejściowe inne niż ceny notowane, 

 poziom 3 to nieobserwowalne dane wejściowe dotyczące danego składnika aktywów lub 
zobowiązań. 
 

Spółka dokonuje transferów pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej, gdy zmiana warunków 
powoduje spełnienie lub zaprzestanie spełniania kryteriów klasyfikacji do danego poziomu. 
 
Skutki wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy zalicza 
się do przychodów i kosztów z działalności operacyjnej Spółki w pozycji „ Wynik ze zbycia i 
przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy”. 

 
e) Należności handlowe i pozostałe, są ujmowane i wyceniane według kwot pierwotnie  

zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisów na oczekiwane straty kredytowe. Spółka szacuje 
oczekiwane straty kredytowe na bazie odpowiednich modeli zgodnych z MSSF 9. Odpisy na 
oczekiwane straty kredytowe zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów 
finansowych w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.  

 
f) Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, obejmują środki pieniężne i  

lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym trzech miesięcy. 
  

g) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania  
finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych 
innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej. 
Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy wycenia się na dzień bilansowy według zamortyzowanego kosztu. 
Zobowiązania nie zaliczane do zobowiązań finansowych wyceniane są w kwocie wymagającej 
zapłaty. 

 
h) Pożyczki i kredyty  są początkowo ujmowane w wartości godziwej otrzymanych wpływów,  

pomniejszonych o koszty transakcyjne. Następnie wyceniane są po zamortyzowanej cenie nabycia 
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Różnica pomiędzy wpływami netto a 
wartością wykupu jest wykazywana w kosztach lub przychodach finansowych o okresie 
wykorzystywania kredytu lub pożyczki. 

 
i) Rezerwy tworzone są w przypadku, kiedy na Spółce ciąży istniejący obowiązek prawny lub  

zwyczajowo oczekiwany, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy prawdopodobne jest, że wypełnienie 
tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego 
szacunku kwoty tego zobowiązania, przy czym kwoty tego zobowiązania lub termin nie są pewne. 
Rezerwy na ryzyka specyficzne tworzone są jedynie w przypadkach, kiedy prawdopodobny jest 
wypływ korzyści ekonomicznych z jednostki, a szacunek może zostać przeprowadzony w sposób 
wiarygodny. 

 
j) Rezerwy na świadczenia pracownicze. Spółka nie jest stroną żadnych porozumień  

płacowych ani zbiorowych układów pracy. Zobowiązania z tytułu krótkoterminowych świadczeń 
pracowniczych wyceniane są na zasadach ogólnych. 
 

 
k) Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości  
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godziwej przez wynik finansowy do tej pozycji klasyfikowane są zyski i straty związane z wyceną 
inwestycji, uzyskanymi dywidendami, zbyciem inwestycji wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy. 

 
l) Pozostałe przychody operacyjne, do tej pozycji klasyfikowane są przychody i zyski  

niezwiązane w sposób bezpośredni z działalnością operacyjną Spółki. Do tej kategorii zaliczane są 
otrzymane dotacje, zyski z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych, otrzymane 
odszkodowania. Do pozostałych przychodów operacyjnych zaliczane są  także odwrócenia odpisów 
aktualizujących wartość należności oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości składników majątku 
trwałego oraz przychody z tytułu refakturowania. 

 
m) Pozostałe koszty operacyjne, do tej pozycji zaliczane są koszty i straty niezwiązane w  

sposób bezpośredni z działalnością operacyjną Spółki. Kategoria ta obejmuje straty na sprzedaży 
składników rzeczowego majątku trwałego, przekazane darowizny. Do pozostałych kosztów 
operacyjnych zaliczane są także koszty odpisów aktualizujących wartości należności oraz odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości składników majątku trwałego. 

 
n) Przychody finansowe, do tej pozycji klasyfikowane są odsetki od działalności lokacyjnej i  

inwestycyjnej w różnego rodzaju formy instrumentów finansowych oraz dodatnie różnice kursowe. 
 

o) Koszty finansowe, do tej pozycji klasyfikowane są koszty z tytułu wykorzystania  
zewnętrznych źródeł finansowania, ujemne różnice kursowe oraz odpisy na oczekiwane straty 
kredytowe związane z udzielonymi pożyczkami. 
 

p) Podatek dochodowy- obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem  
dochodowym od osób prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. Bieżące zobowiązania podatkowe ustalane są na podstawie aktualnie obowiązujących 
przepisów podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania. Składnik aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic 
przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego i 
niewykorzystanych strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach sprawozdawczych, w 
takiej wysokości , w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągniętych dochód do opodatkowania, 
który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi 
w przypadku, kiedy zachodzi wątpliwość wykorzystania przez spółkę korzyści ekonomicznych 
związanych z wykorzystaniem aktywów podatkowych. Odroczony podatek dochodowy jest obliczany 
na podstawie stawek podatkowych, które według przewidywań kierownictwa będą obowiązywały w 
okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za 
podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie obowiązujące na dzień bilansowy. 

 
q) Zysk na jedną akcję – Spółka prezentuje podstawowy i rozwodniony  zysk na jedną akcję. 

Podstawowy zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej 
posiadaczom akcji przez liczbę akcji na dany dzień. 
Rozwodniony zysk na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku lub straty 
przypadającej posiadaczom akcji przez liczbę akcji plus ilość akcji przypadająca z warrantów 
subskrypcyjnych. 

  
Segmenty operacyjne – spółka prowadzi jednorodną działalność operacyjną i nie rozróżnia 
segmentów operacyjnych z tytułu rodzaju działalności i kryterium obszaru geograficznego. W 
sprawozdaniu finansowym nie zamieszcza informacji na temat segmentów operacyjnych. 
         
        
 Analiza zagrożeń dla działalności spółki. 
 
Sprawozdanie finansowe  zostało przygotowane przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Obecna sytuacja finansowa Spółki nie wskazuje 
na zagrożenie działalności. Aktywa obrotowe prawie dziesięciokrotnie przewyższają zobowiązania 
krótkoterminowe Spółki. W roku sprawozdawczym Spółka dokonała sprzedaży części aktywów 
finansowych, z których to sprzedaży środki powinny wpłynąć w 2022 roku. Część środków 
uzyskanych ze sprzedaży aktywów finansowych Spółka przeznaczyła na spłatę pożyczek oraz części 
zobowiązań krótkoterminowych.  
Spółka ponadto rozważa przeznaczenie części środków na nowe akwizycje, które pozwolą jej 
zwiększyć zaangażowanie w podmioty z branży OZE. 
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Zwiększenie płynności posiadanych aktywów zabezpieczy przepływy finansowe związane z 
regulowaniem zobowiązań krótkoterminowych jak również pokryciem kosztów bieżącej działalności.  
 
Spółka  posiada znaczący majątek w postaci akcji notowanych, który w razie potrzeby może zostać 
wykorzystany do regulowania zobowiązań. W ocenie Zarządu Spółka nie jest w bezpośredni sposób 
narażona na skutki trwającej pandemii wirusa SARS Cov2, czy prowadzonych działań wojennych za 
wschodnią granicą kraju. Jedynie podmioty będące inwestycjami Spółki mogą w pewnym zakresie być 
narażone na skutki pandemii czy działań wojennych za wschodnią granicą. 
 

Zarząd Spółki wskazywał i nadal wskazuje na występowanie dużego ryzyka wahania wyniku 
finansowego netto za poszczególne okresy sprawozdawcze. Niekorzystne zmiany kursu spółek – 
inwestycji, stanowią immanentne, lecz naturalne ryzyko, wynikające z istoty funkcjonowania na rynku 
kapitałowym. Okresy koniunktury gospodarczej, jednocześnie wzrostu rynków kapitałowych będą 
odznaczały się znaczącymi wzrostami posiadanego majątku, a okresy dekoniunktury znacznymi ich 
spadkami. Dlatego zdaniem Zarządu celowe wydaje się analizowanie wyników finansowych 
podmiotów będących w portfelu inwestycyjnym spółki. 
 
 
Przewidywany stan finansowy spółki w okresie kolejnych 12 miesięcy: 
 
Działalność inwestycyjna jest dla Spółki działalnością kluczową w związku z czym ryzyka z tym 
związane będą zależały od kondycji podmiotów jakich udziały i akcje posiada PGF SA, dotyczy to 
podmiotów w których Spółka jest większościowym inwestorem. Monitorowanie działań spółek 
zależnych pozwala w pewnym stopniu ograniczyć takie ryzyko, poprzez wypracowanie mechanizmów 
odpowiednio szybkiego reagowania w celu podjęcia odpowiednich działań.  
 

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach. 
Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Spółkę określonych szacunków i 

osądów, które wpływają na wielkości wykazywane w sprawozdaniu finansowym. Większość szacunków 

oparta jest na analizach jak i najlepszej wiedzy Zarządu. Przyjęte założenia i szacunki na temat 
bieżących działań i zdarzeń opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, tym samym 

przewidywane wyniki oparte na przyjętych założeniach mogą się różnić od rzeczywistych. Szacunki i 
związane z nim założenia podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w 

którym dokonano zmiany szacunków lub w okresach bieżących i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana 
szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego jak i przyszłych. 

Pozycje sprawozdania oparte częściowo oparte o szacunki i profesjonalny osąd: 

- Wartość godziwa aktywów finansowych, wartość godziwą aktywów finansowych dla których nie 
istnieje aktywny rynek wycenia się wykorzystując odpowiednie techniki wyceny, 

- stawki amortyzacyjne, ustalane na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności 
składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. 

- oczekiwane straty kredytowe, Spółka szacuje oczekiwane straty kredytowe na bazie modeli zgodnych 

z MSSF 9. W zakresie należności handlowych Spółka stosuje indywidualne podejście do każdego z 
kontrahentów, wyceniając odpis w kwocie równej oczekiwanej stracie kredytowej wykorzystując dane 

historyczne skorygowane o wpływ informacji dotyczących przyszłości. W zakresie udzielonych 
pożyczek Spółka również stosuje indywidualne podejście do każdej umowy oceniając wzrost ryzyka 

kredytowego w porównaniu do początkowego ujęcia i prawdopodobieństwo niewypełnienia 
zobowiązań przez pożyczkobiorców. 

 

 

III.  Noty objaśniające do bilansu 
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1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 

Nota 1 
 

 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł. 

 
- grunty  

 

- budynki,  
lokale i obiekty 

inżynierii lądowej 
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

- środki trwałe  
w budowie 

- zaliczki na 
środki trwałe 

Razem 

a) wartość brutto na 01.01.2021 - - 9 - - 8 - 17 

- zwiększenie zakup - - 2 - - - - 2 

- zmniejszenie likwidacja, sprzedaż - - - - - - - - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu   - - - - - - 

b) wartość brutto na 31.12.2021 - - 11 - - 8 - 19 

c) skumulowana amortyzacja ( umorzenie) na 01.01.2021 - - 8 - - - - 8 

- naliczenie roczne - - 1 - - - - 1 

- likwidacja, sprzedaż - - - - - - - - 

- korekty - - - - - - - - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu   - - -   - 

d)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2021 - - 9 - - - - 9 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2021 - - - - - - - - 

f) odpisy aktualizujące wartości brutto na 31.12.2021 - - - - - - - - 

g) wartość netto na 31.12.2021 - - 2 - - 8 - 10 

 
 

Na dzień 31.12.2021 roku nie było ograniczeń dotyczących prawa własności rzeczowych środków trwałych. 
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Nota 1a 
 

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł. 

 
- grunty  

 

- budynki,  
lokale i obiekty 

inżynierii lądowej 
i wodnej 

- urządzenia 
techniczne  
i maszyny 

- środki 
transportu 

- inne środki 
trwałe 

- środki trwałe  
w budowie 

- zaliczki na 
środki trwałe 

Razem 

a) wartość brutto na 01.01.2020 - - 9 - - 8 - 17 

- zwiększenie zakup - - - - - - - - 

- zmniejszenie likwidacja, sprzedaż - - - - - - - - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu   - - - - - - 

b) wartość brutto na 31.12.2020 - - 9 - - 8 - 17 

c) skumulowana amortyzacja ( umorzenie) na 01.01.2020 - - 8 - - - - 7 

- naliczenie roczne - - 0 - - - - 1 

- likwidacja, sprzedaż - - - - - - - - 

- korekty - - - - - - - - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu   - - -   - 

d)  skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2020 - - 8 - - - - 8 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2020 - - - - - - - - 

f) odpisy aktualizujące wartości brutto na 31.12.2020 - - - - - - - - 

g) wartość netto na 31.12.2020 - - 1 - - 8 - 9 

 
 



Jednostkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe PGF S.A. za rok 2021 

13 

 

 
 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE                                                                                              w tys. zł. 
 

Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne 
 

a) wartość brutto na 01.01.2020 18 

- zwiększenie zakup, przemieszczenia - 

- zmniejszenia likwidacja , sprzedaż, przemieszczenia - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu - 

b) wartość brutto na 31.12.2020 18 

c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2020 17 

- naliczenie roczne 0 

- likwidacja , sprzedaż - 

- korekty - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu - 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2020 17 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2020 - 

f) odpisy aktualizujące wartość brutto na 31.12.2020 - 

g ) wartość netto na 31.12.2020 1 

 
 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE                                                                                              w tys. zł. 
 

Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne 
 

a) wartość brutto na 01.01.2021 18 

- zwiększenie zakup, przemieszczenia - 

- zmniejszenia likwidacja , sprzedaż, przemieszczenia 1 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu - 

b) wartość brutto na 31.12.2021 17 

c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 01.01.2021 17 

- naliczenie roczne 0 

- likwidacja , sprzedaż 0 

- korekty - 

- przeniesienie zorganizowanej części zakładu - 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 31.12.2021 17 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2021 - 

f) odpisy aktualizujące wartość brutto na 31.12.2021 - 

g ) wartość netto na 31.12.2021 0 
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Nota 2 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
 
 

▪ Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy wyceniane  w wartości 
rynkowej: 

- Akcje w jednostkach notowanych na aktywnym rynku  wyceniane są na podstawie cen 
notowanych (Spółka traktuje GPW jak i NewConnect jako aktywny rynek) 

 

     *  Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy wyceniane  z określeniem 
wartości godziwej w inny sposób, wykorzystując podejście dochodowe z wykorzystaniem metody 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych : 

Dokonując wyceny inwestycji przyjęto podejście dochodowe z wykorzystaniem metody 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych. 
Przyjęta metoda wyceny miała na celu ustalenie wartości godziwej kapitału własnego jednostek, w 
które dokonano inwestycji, by na tej podstawie ustalić wartość godziwą instrumentów kapitałowych, w 
które dokonano inwestycji. Wartość godziwa kapitału własnego spółki, w której dokonano inwestycji 
równa się wartość przedsiębiorstwa minus wartość godziwa zadłużenia. Wartość przedsiębiorstwa 
wyliczana jest w drodze dyskontowania przepływów finansowych spółki, w której dokonano inwestycji 
stopą dyskontową równą średniemu ważonemu kosztowi kapitału. 
Horyzont czasowy wykorzystany do prognozy wynosił 5 lat, złożony wzrost cen 5% w skali roku,  
średnio ważony koszt kapitału 12%, skumulowany wskaźnik dyskontowy na poziomie 0,54. 

Przeprowadzona wycena szacunku wartości godziwej potwierdziła wartość posiadanych udziałów w 
spółce Lionpower sp. z o.o. na poziomie 7 325 tys. zł.     

 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

1. W jednostkach powiązanych 278 409 180 205 

a) w jednostkach zależnych 278 196 179 605 

- udziały lub akcje 258 576 176 445 

- udzielone pożyczki akcji 1 120 3 160 

b) w jednostkach stowarzyszonych - - 

- udziały lub akcje - - 

- udzielone pożyczki - - 

c) w innych jednostkach powiązanych 18 713 600 

- udzielone pożyczki akcji 18 713 600 

2. w pozostałych jednostkach 3 360 9 480 

- udziały lub akcje - - 

- udzielone pożyczki akcji 3 360 9 480 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 281 769 189 685 

 

 

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP  

RODZAJOWYCH) 

 w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

a) stan na początek okresu 189 685 394 356 

- udziały i akcje 176 445 394 356 

- pożyczki 13 240 - 

- obligacje - - 

b) zwiększenia (z tytułu) 130 471 18 663 

- pożyczki akcji – przeszacowanie, wycena 9 453 - 

- akcje – przeszacowanie, wycena 108 193 - 

- udziały – zakup 12 325 - 

- pożyczki akcji -udzielone pożyczki  500 18 436 
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- udziały, akcje – korekta odpisu wartości - 227 

c) zmniejszenia (z tytułu) 38 387 223 334 

- akcje - sprzedaż 32 887 - 

- akcje – przeszacowanie , wycena - 198 036 

- udziały  - sprzedaż, aport 5 000 1 600 

- pożyczki akcji – przeszacowanie, wycena - 5 196 

- akcje – pożyczki 500 18 436 

- udziały, akcje – odpis wartości - 66 

d) stan na koniec okresu 281 769 189 685 

- udziały i akcje 258 576 176 445 

- pożyczki akcji 23 193 13 240 

- obligacje - - 

 

 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

a) stan na początek okresu 628 1 536 

- akcje 619 446 

- pożyczki 9 961 

- środki pieniężne 0 129 

b) zwiększenia ( z tytułu) 593 281 

- akcje zakup 342 - 

- akcje- przeszacowanie , wycena  249 176 

- naliczone odsetki 0 105 

- środki pieniężne 2 - 

c) zmniejszenia ( z tytułu) 658 1 189 

- akcje sprzedaż 649 3 

- pożyczki - spłata 9 - 

- pożyczki – odpis wartości  - 1 057 

- środki pieniężne - 129 

d) stan na koniec okresu 563 628 

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 0 

- akcje 561 619 

- pożyczki - 9 

 

 

Udziały i akcje w jednostkach zależnych 

 

Udziały i akcje przedstawione w tabeli poniżej w poz. od 1 do 4, stanowią udziały i akcje w podmiotach 
kontrolowanych przez jednostkę: 

                                                                                                                                        w tys. zł. 

Aktywa finansowe długoterminowe 2021 rok 2020 rok 

1. akcje OZE Capital SA ( dawniej CSY SA) 17 237 77 487 

2. akcje Sundragon SA (dawniej RSY SA) 234 014 98 958 

3.udziały w Lionpower sp. z o.o. 7 325 - 

Razem 258 576 176 445 

 

Udziały i akcje podmiotów zależnych  - podział ze względu na metodę wyceny: 
 
 

Aktywa finansowe długoterminowe Akcje notowanie jednostek zależnych wyceniane w 
wartości godziwej wg cen notowanych na aktywnym 

rynku 

 2021 rok 2020 rok 

1. Akcje OZE Capital SA ( dawniej CSY  SA) 17 237 77 487 

2. Akcje Sundragon SA (dawniej RSY SA) 234 014 98 958 

Razem 251 251 176 445 

Aktywa finansowe długoterminowe Akcje, udziały jednostek  zależnych nienotowanych  
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wycenianych w szacunku wartości godziwej 

1.udziały Lionpower sp. z o.o. 7 325 - 

Razem 7 325 - 

 

Aktywa  w jednostkach zależnych wyceniane są w wartości godziwej, przy czym poza aktywami 
notowanymi na rynkach regulowanych i ASO, wartość godziwa aktywów finansowych oparta jest na 
wycenie metodą dochodową.   
 
Przyjmując założenie że instrumenty finansowe jakimi są akcje notowane na zorganizowanych 
rynkach cechuje duża zmienność cen, należy uwzględnić potencjalny wpływ tej zmienności na 
osiąganie wyniku finansowego Spółki. Do prezentacji poniższego wpływu przyjęto, iż odchylenie 
pojedynczych cen mieści się w przedziale plus (odchylenie górne) i minus(odchylenie dolne) dziesięć 
procent od wartości średniej, obliczanej jako prosta średnia arytmetyczna notowań bazująca na 
cenach zamknięcia każdej sesji.  
  
Analiza wrażliwości wskazuje, iż zmiana wartości godziwej posiadanych papierów wartościowych 
notowanych na rynku NewConnect o 10% miałaby 25% wpływ na osiągnięty wynik brutto Spółki. 

 
 

AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ WG 
POZIOMÓW  
Poziom 1 (wycena rynkowa) 

Klasa instrumentu finansowego 
notowane na 

GPW 
notowane na NC Razem wartość godziwa 

Stan na 31.12.2020       

Aktywa:       

Akcje spółek notowanych -  190 304 190 304  
Pozostałe klasy pozostałych 

aktywów finansowych        

Aktywa razem - 190 304 190 304  

Zobowiązania:   -   
Pożyczki wyceniane w 

wartości godziwej (-)    -    

Zobowiązania razem (-) -    - -    

Wartość godziwa netto -  190 304 190 304  

Stan na 31.12.2021       

Aktywa:       
Akcje spółek notowanych 
Pożyczki akcji wyceniane w 

wartości  
godziwej 

 
- 
 

251 812 
23 193 

  

251 812 
23 193 

  
Pozostałe klasy pozostałych 

aktywów finansowych         

Aktywa razem -  275 005  275 005  

Zobowiązania:       
-    Zobowiązania razem (-) -    -    

Wartość godziwa netto -  275 005  275 005  
 
 
    

 
 

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z POZIOMU 3 

  
Udziały, akcje spółek 

nienotowanych 
Razem 
wartość 
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Stan na 31.12.2020     

Saldo na początek okresu 1 439 1 439 

Zyski (straty) ujęte w:   

- wyniku finansowym (1 439) (1 439) 

- innych dochodach całkowitych   

Udzielenie pożyczek   

Zbycie (-)  - 

Objęcie (+)  - 

Zaciągnięcie (+)  - 

Uregulowanie (-)   

Przeniesienie do poziomu 3 (+)  - 

Przeniesienie z poziomu 3 (-)   
Inne zmiany (różnice kursowe z przeliczenia) 

(+/-)  - 

Saldo na koniec okresu - - 

Stan na 31.12.2021     

Saldo na początek okresu -   -  

Zyski (straty) ujęte w:     

- wyniku finansowym - - 

- innych dochodach całkowitych   -    

Udzielenie pożyczek    
 
Zbycie (-) 
Objęcie (+) 

(5 000) 
12 325 

(5 000) 
12 325 

Zaciągnięcie (+)  -    

Uregulowanie (-)      

Przeniesienie do poziomu 3 (+)  -    

Przeniesienie do notowanych  - 
Inne zmiany (różnice kursowe z przeliczenia) 

(+/-)   -    

Saldo na koniec okresu 7 325  7 325 

 
 

WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Klasa instrumentu finansowego 

31.12.2021 31.12.2020 

Wartość 
godziwa* 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:         

Pożyczki 23 193 23 193 13 249 13 249 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe 25 200 25 200 975 975 

Pochodne instrumenty finansowe     

Papiery dłużne     

Akcje spółek notowanych 251 812 251 812 177 064 177 064 

Udziały, akcje spółek nienotowanych 7 325 7 325 - - 

Jednostki funduszy inwestycyjnych     
Pozostałe klasy pozostałych aktywów 

finansowych     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 2 0 0 

Zobowiązania:     

Kredyty w rachunku kredytowym - - - - 

Kredyty w rachunku bieżącym - - - - 

Pożyczki 73 73 2 125 2 125 

Dłużne papiery wartościowe - - - - 

Leasing finansowy - - - - 

Pochodne instrumenty finansowe     
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Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
oraz pozostałe 2 487 2 487 6 445 6 445 

 
 

Nota 3 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 

 
ZMIANA STANU AKTYW Z TYT. ODROCZONEGO POD. 
DOCHODOWEGO 

 w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu 

1 960 1 699 

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 1 086 343 

3. Zwiększenia odniesione na kapitały - - 

3. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 612 82 

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu 

2 434 1 960 

 
 
Nota 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
 

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 99 69 

- prenumeraty - - 

- ubezpieczenia 3 2 

- pozostałe usługi, składki, materiały 2 2 

- opłaty wstępne - 3 

- podatek VAT 94 62 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 99 69 

 
Nota 5 Należności krótkoterminowe. 
 

 
NALEŹNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE        w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

1. Należności od jednostek powiązanych 22 016 52 

a) z tytułu dostaw i usług - - 

b) inne 22 016 52 

W tym :   

- z tytułu wniesienia udziałów na pokrycie obejmowanego 
podwyższenia kapitału 

 
22 010 

 
- 

2. Należności od pozostałych jednostek 4 960 2 695 

a)  z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy 193 193 

b) z tytułu podatków, dotacji , ubezpieczeń społecznych oraz innych 
świadczeń 

65 9 

c) inne 4 702 2 469 

W tym:   

- należności z tytułu sprzedaży akcji 2 960 - 

 Należności krótkoterminowe brutto razem 26 976 2 723 

- odpis aktualizacyjny na należności krótkoterminowe -1 776 -1 771 

 
 
 

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW, ROBÓT I USŁUG,   
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PRZETERMINOWANE (BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA 
NALEŻNOŚCI  NIE SPŁACONE W OKRESIE 

 
     w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

a)  do 3 miesięcy - - 

b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - 

c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - - 

d) powyżej 1 roku 193 193 

e) w terminie - - 

Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem 
(Brutto) 

193 193 

e) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw, robót i 
usług, przeterminowane (wielkość ujemna) 

-185 -185 

Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem 
(netto) 

8 8 

 
 
ODPISY AKTUALIZUJĄCE AKTYWA 

 

ODPISY ZMNIEJSZAJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

A. Stan na początek okresu z tytułu:  4 904 3 554 

a) należności krótkoterminowe  1 771 1 317 

 od pozostałych jednostek  1 771 1 317 

b) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki  2 871 1 814 

- od jednostek powiązanych 1 698 1 753 

- od pozostałych jednostek  1 173 61 

c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje, obligacje  262 423 

- od jednostek powiązanych  67 289 

- od pozostałych jednostek  195 134 

B. Zwiększenia ( z tytułu)  113 1 577 

a) należności krótkoterminowe  5 454 

- od pozostałych jednostek                                 5 454 

b) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje, obligacje - 66 

- od pozostałych jednostek-  - 61 

- od jednostek powiązanych - 5 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe – pożyczki 108 1 057 

- od jednostek powiązanych 61 128 

- od pozostałych jednostek 47 929 

C. Zmniejszenia ( z tytułu) - 227 

a) należności krótkoterminowe  - - 

- od pozostałych jednostek   - spłata, spisanie  - - 

b) długoterminowe aktywa finansowe – pożyczki - - 

- od jednostek powiązanych  - spłata - - 

c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje - 227 

- od jednostek powiązanych  - korekta odpisu - 227 

- od pozostałych jednostek - - 

d) krótkoterminowe aktywa finansowe – pożyczki - - 

- od jednostek powiązanych                               spłata - - 

D. Stan na koniec okresu z tytułu:  5 017 4 904 
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a) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje  262 262 

- od jednostek powiązanych  67 67 

- od pozostałych jednostek  195 195 

b) należności krótkoterminowe  1 776 1 771 

- od pozostałych jednostek  1 776 1 771 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki  2 979 2 871 

- od jednostek powiązanych 1 759 1 698 

- od pozostałych jednostek  1 220 1 173 

 
W roku 2021 odpisami zostały objęte należności na kwotę 5 tys. zł. oraz naliczone odsetki na kwotę 
108 tys. zł. 

 
Nota 6 Kapitał podstawowy 

 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)   

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji 

Liczba akcji do 
czasu umorzenie 

60 szt. 
zarejestrowanego 

17.05.2019r. 

Wartość 
serii / 

emisji wg 
wartości 

nominalnej 

Liczba akcji po 
umorzeniu 60 

szt. akcji 
zarejestrowane 

17.05.2019r. 

Wartość 
serii / 

emisji wg 
wartości 

nominalnej 
po 

umorzeniu 
60 szt. 
akcji 

I na 
okaziciela 

zwykłe  33 180 99 539 33 180 99 539 

II na 
okaziciela 

zwykłe  4 374 360 13 123 
079 

4 374 360 13 123 
079 

III na 
okaziciela 

zwykłe  2 425 640 7 276 921 2 425 640 7 276 921 

IV na 
okaziciela 

zwykłe  3 333 333 10 000 
000 

3 333 320 9 999 961 

V na 
okaziciela 

zwykłe  1 000 000 3 000 000 1 000 000 3 000 000 

VI na 
okaziciela 

zwykłe  16 162 947 48 488 
841 

16 162 900 48 488 
700 

Liczba akcji , razem 27 329 460  27 329 400  

Kapitał zakładowy, razem 81 988 
380 

 81 988 
200 

 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Seria/ 
emisja 

Liczba akcji po 
scaleniu 1:10 

zarejestrowane 
17.05.2019r. 

Wartość 
serii / emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy  
(od daty) 

I na 
okaziciela 

zwykłe  

 

 

Seria 
A 

 

 

 

1.116.650 

 

 

 

33.499.500,- 

17.12.1990 17.12.1990 

II na 
okaziciela 

zwykłe 25.10.1991 25.10.1991 

III na 
okaziciela 

zwykłe 03.11.1997 03.11.1997 

IV na 
okaziciela 

zwykłe 31.10.2011 30.12.2011 

V na 
okaziciela 

zwykłe 05.11.2014 05.11.2014 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B 

1.616.290 48 488 700,- 05.06.2018 05.06.2018 

Liczba akcji , razem 2.732.940   

Kapitał zakładowy, razem 81 988 200,- 

 

Seria / Rodzaj Rodzaj Seria/ Liczba akcji po Wartość Data Prawo do 
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emisja akcji uprzywilejowania 
akcji 

emisja podziale 30:1 
zarejestrowane 

21.01.2021r. 

serii / emisji 
wg wartości 
nominalnej 

rejestracji dywidendy  
(od daty) 

I na 
okaziciela 

zwykłe  

 

 

Seria 
A 

 

 

 

33.499.500 

 

 

 

33.499.500,- 

17.12.1990 17.12.1990 

II na 
okaziciela 

zwykłe 25.10.1991 25.10.1991 

III na 
okaziciela 

zwykłe 03.11.1997 03.11.1997 

IV na 
okaziciela 

zwykłe 31.10.2011 30.12.2011 

V na 
okaziciela 

zwykłe 05.11.2014 05.11.2014 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B 

48.488.700 48 488 700,- 05.06.2018 05.06.2018 

Liczba akcji , razem 81.988.200   

Kapitał zakładowy, razem 81 988 200,- 

 

Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji 

Seria/ 
emisja 

Liczba akcji po 
podziale 30:1 

zarejestrowane 
21.01.2021r. 

Wartość 
serii / emisji 
wg wartości 
nominalnej 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy  
(od daty) 

I na 
okaziciela 

zwykłe  

 

 

Seria 
A 

 

 

 

33.499.500 

 

 

 

33.499.500,- 

17.12.1990 17.12.1990 

II na 
okaziciela 

zwykłe 25.10.1991 25.10.1991 

III na 
okaziciela 

zwykłe 03.11.1997 03.11.1997 

IV na 
okaziciela 

zwykłe 31.10.2011 30.12.2011 

V na 
okaziciela 

zwykłe 05.11.2014 05.11.2014 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B1 

6.699.899 6.699.899,- 22.03.2021 22.03.2021 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B2 

8.039.878 8.039.878,- 22.03.2021 22.03.2021 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B3 

9.647.854 9.647.854,- 22.03.2021 22.03.2021 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B4 

11.577.425 11.577.425,- 22.03.2021 22.03.2021 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B5 

12.523.644 12.523.644,- 22.03.2021 22.03.2021 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B6 

5.679.725 5.679.725,- 17.12.2021 17.12.2021 

Liczba akcji , razem 87.667.925   

Kapitał zakładowy, razem 87.667.925,- 

 

 
Informacja o kapitale zakładowym 
Na dzień 31 grudnia  2021 roku: 
Kapitał akcyjny wynosi 87.667.925,- zł i dzieli się na 87.667.925 szt. akcji na okaziciela. 
Każda akcja ma nominalną wartość 1,00 zł., są to akcje zwykłe. 

 
Akcje wszystkich serii nie są uprzywilejowane co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału. 
Na jedną akcję przypada jeden głos. 

 
Spółka na podstawie uchwały nr 28/2015 wyemitowała warranty subskrypcyjne serii A w ilości 
66.999.078 szt. uprawniające do objęcia 66.999.078 szt. akcji VI emisji. Warranty w całości zostały 
objęte nieodpłatnie przez inwestorów wybranych przez Zarząd spółki. Terminem wykonania praw do 
objęcia akcji VI emisji wynikającym z warrantów jest dzień 31 grudnia 2022 roku. 
 
W dniu 07 lutego 2018 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę 48.489.841 
zł.  poprzez objęcie przez inwestora akcji VI emisji. 
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W  dniu 07 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o 
scaleniu wszystkich akcji PGF SA poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji PGF SA z 
dotychczasowej kwoty 1,00 zł., każda akcja do kwoty 3,00 zł. każda akcja , bez jednoczesnej zmiany 
kapitału zakładowego. 
Jednocześnie określono , że warunkowe podniesienie kapitału zakładowego następuje w drodze 
emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela VI emisji o wartości 3 zł. każda, w liczbie nie większej niż 
6.170.079 akcji. 
 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 11 stycznia 2019r. podjęło uchwały o 
umorzeniu 60 szt. akcji PGF SA o wartości nominalnej 180,- zł., jednocześnie podjęto uchwałę o 
scaleniu akcji spółki w stosunku 1:10, poprzez podwyższenie wartości nominalnej każdej akcji PGF 
SA z dotychczasowej kwoty 3,00 zł, każda akcja do kwoty 30,00 zł. każda akcja oraz połączeniu akcji 
emisji od I do V w serię A, akcji VI emisji w serię  B. 
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji  zwykłych o 
wartości nominalnej 30 zł. każda, w liczbie nie większej niż 617.007 szt. 
 
W dniu 17 maja 2019 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego zarejestrował zmianę kapitału zakładowego PGF SA oraz zmianę Statutu Spółki. 
 
W dniu 11 stycznia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o 
obniżeniu wartości nominalnej wszystkich 2.732.940 akcji Spółki o wartości nominalnej 30 zł każda, do 
wartości 1,00 zł każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości do 81.988.200 akcji. 
 
Akcje serii A w ilości 1.116.650 akcji o wartości nominalnej 30 zł każda, postanowiono obniżyć 
wartość nominalną do 1 zł każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ilości z 
dotychczasowej 1.116.650 akcji serii A do 33.499.500 akcji. 
 
Akcje serii B w ilości 1.616.290 akcji o wartości nominalnej 30 zł każda, postanowiono obniżyć 
wartość nominalną do 1 zł każda przy jednoczesny proporcjonalnym zwiększeniu ilości z 
dotychczasowej 1.616.290 akcji serii B do 48.488.700 akcji. 
 
Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A  i B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego 
Spółki. 
 
Jednocześnie NWZA z dnia 11 stycznia 2021 roku podjęło uchwałę, w sprawie podziału serii B, w ten 
sposób, że:  

 6.699.899 akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B otrzymuje oznaczenie B1, 
 8.039.878 akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B otrzymuje oznaczenie B2, 
 9.647.854 akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B otrzymuje oznaczenie B3, 
 11.577.425 akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B otrzymuje oznaczenie B4, 
 12.523.644 akcji zwykłych na okaziciela dotychczasowej serii B otrzymuje oznaczenie B5. 

  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28.06.2021 roku podjęło uchwałę , w sprawie zmiany uchwały 
nr 8/2019 NWZA z dnia 11.01.2019r. mówiącej ,że wysokość warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego dokonanego w celu umożliwienia realizacji praw posiadaczy Warrantów 
Subskrypcyjnych do objęcia akcji Spółki serii B6 będzie wynosić 18.510.237,- zł. 
 
W dniu 17 grudnia 2021 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zostało zarejestrowane podwyższenie 
akcji Serii B6 w ilości 5.679.725 akcji. 
 
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na dzień przekazania sprawozdania. 
 
Spółka Omegia S.A. posiada 15.416.907 szt. akcji co stanowi 17,59% udziału w kapitale zakładowym, 
uprawniającym do 17,59% głosów na walnym zgromadzeniu. 
Spółka Artela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada 8.176.010 szt. akcji co stanowi 9,33% 
udziału w kapitale zakładowym uprawniającym do 9,33% głosów na walnym zgromadzeniu. 
Spółka Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiada ona wraz z 
podmiotem zależnym Financial Factory sp. z o.o. 6.500.670 szt akcji co stanowi 7,41% kapitału i daje 
prawo do wykonywania 7,41% głosów na walnym zgromadzeniu. 
 
 

Nota 7 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
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REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

  

     w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu 

23 451 62 121 

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 33 573 54 557 

3. Zwiększenia odniesione na kapitały - - 

4. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 10 170 93 227 

5. Zmniejszenia odniesione na kapitały - - 

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu 

46 854 23 451 

 
 

Nota 8 Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne. 
 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 

  
w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

a) stan na początek okresu - 6 

- odprawy emerytalne - 6 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 

- odprawy emerytalne - - 

c) rozwiązanie , zbędna (z tytułu) - 6 

- odprawy emerytalne - 6 

d) stan na koniec okresu - - 

- odprawy emerytalne - - 

 
 

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA 
ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 

  
w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

a) stan na początek okresu 17 26 

- zaległe urlopy 17 26 

- odprawy emerytalne - - 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 

- zaległe urlopy - - 

c) wykorzystanie i rozwiązanie (z tytułu) 17 9 

- zaległe urlopy wykorzystane 17 9 

- odprawy emerytalne - - 

d) stan na koniec okresu - 17 

- niewykorzystane urlopy - 17 

- odprawy emerytalne - - 

 
 

Nota 9 Pozostałe rezerwy 
 

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW (WG TYTUŁÓW)   
w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 
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I Rezerwy długoterminowe   

a) stan na początek okresu (z tytułu) 1 746 2 235 

b) zwiększenia - - 

c) zmniejszenia 1 746 489 

d) stan na koniec okresu (z tytułu) - 1 746 

- dot. zobowiązań przekazanych w zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa 

- 1 746 

II Rezerwy krótkoterminowe   

a) stan na początek okresu (z tytułu) - - 

- dot. VAT należny - - 

b) zwiększenia (z tytułu) 2 400 - 

- dot. nałożonej kary 2 400 - 

c) zmniejszenia (z tytułu) - - 

- dot. VAT należny - - 

d) stan na koniec okresu (z tytułu)  2 400 - 

- dot. nałożonej kary 2 400 - 

III Razem pozostałe rezerwy - - 

 

Na mocy decyzji z dnia 17 grudnia 2021 r. Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego na Spółkę PGF 

Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (dawniej Zastal SA) nałożono karę pieniężną w łącznej kwocie 2 400 

tys. zł (słownie dwóch milionów czterystu tysięcy złotych), w tym:    

 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) za nienależyte wykonanie obowiązków 

informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 

obrotowy 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016. 

 1 400 000 zł (słownie: jeden milion złotych) za nienależyte wykonanie obowiązków 

informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 

obrotowy 2017 i raportu rocznego za rok obrotowy 2017.  

 

W świetle zaistniałej sytuacji 1) Spółka założyła rezerwę finansową w kwocie 2 400 tys. zł 

2) złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujące tym, że decyzja KNF z dnia 17 grudnia 

2021 r. nie jest ostateczna.  

 
 

Nota 10 Zobowiązania długoterminowe 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

a) wobec jednostek powiązanych 30 - 

- pozostałe zobowiązania - - 

- pożyczka długoterminowa 30 - 

- z tytułu zakupu akcji (przeniesiono  z krótkoterminowych) - - 

Zobowiązania długoterminowe, razem 30 - 
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Na dzień bilansowy Spółka posiada pożyczkę długoterminową udzieloną przez akcjonariusza na 
kwotę 30 tys. zł. z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2023r. Wysokość odsetek uzgodniono na 3% w 
skali roku. 
  
Nota 11 Zobowiązania krótkoterminowe 

 

ZOBOWIĄZANIA  KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

1. z tytułu dostaw i usług 371 620 

- w tym wobec jednostek powiązanych 52 221 

2. z tytułu emisji obligacji  - - 

3. zobowiązania leasingowe - - 

4. z tytułu podatków ,ubezpieczeń, ceł i innych świadczeń 1 822 2 072 

5. z tytułu wynagrodzeń 21 57 

6. zaciągnięte pożyczki 43 2 125 

7. pozostałe zobowiązania 273 5 826 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 530 10 700 

 
Zobowiązania krótkoterminowe Spółki to w głównej mierze zobowiązania z tyt. nieopłaconych składek 
ubezpieczeń społecznych, które w 2017 zostały przeniesione w zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa do podmiotu zależnego, jednakże Spółka jako dłużnik solidarny zawarł umowę z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 
W zobowiązaniach krótkoterminowych Spółka posiada również zaciągnięte pożyczki w latach 
wcześniejszych na kwotę 43 tys. zł. 
 
KREDYTY, POŻYCZKI, INNE INSTRUMENTY DŁUŻNE 
  

  

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

Zobowiązania 
długoterminowe 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu:         

Kredyty w rachunku kredytowym -  -  -  -  

Kredyty w rachunku bieżącym -  -  -  -  

Pożyczki  43 2 125 30  -  

Dłużne papiery wartościowe - - -  - 

Pozostałe 644 6 445 - - 

Zobowiązania finansowe wyceniane 
według zamortyzowanego kosztu 687 8 570    - -    

Zobowiązania finansowe wyznaczone 
do wyceny w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat:         

Kredyty bankowe - -  - -  

Dłużne papiery wartościowe - -  - -  

Pozostałe -  - -  - 

Zobowiązania finansowe wyznaczone 
do wyceny w wartości godziwej przez 
rachunek zysków i strat   - -    - -    

Kredyty, pożyczki, inne 
instrumenty dłużne razem 687 8 570    30 -    
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IV.  Noty objaśniające do  sprawozdania z całkowitych dochodów 
 
Spółka nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług. Działalność spółki skupia się 
całkowicie na działalności inwestycyjnej. 
Spółka uzyskuje przychody z zarządzania aktywami finansowymi. 
 
Spółka nie wydziela segmentów działalności. 
 

 

Nota 12 Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik finansowy 
  
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez 
wynik finansowy. 

                                                                                                                                                                                
w tys. zł. 

 01.01.-
31.12.2021 

01.01.-
31.12.2020 

Wynik ze zbycia aktywów finansowych: -4 974 -1 359 

- OZE Capital SA -21 708 - 

- Medapp SA 0 - 

- Aztec SA -276 -1 

- K-500 sp. z o.o. 17 010 - 

- Drawex sp. z o.o. - -1 363 

- Monitex sp. z o.o. - 5 

 

Wynik z przeszacowania aktywów finansowych: 117 895 -203 056 

- OZE Capital SA -27 363 -205 543 

- Sundragon SA 145 356 7 507 

- Medapp SA  -38 41 

- Aztec SA 287 135 

- pożyczki akcji -347 -5 196 

 
Nota 13 Koszty ogólnego zarządu 

  w tys. zł. 

 01.01.-
31.12.2021 

01.01.-
31.12.2020 

a) amortyzacja 1 0 

b) zużycie materiałów i energii 0 - 

c) usługi obce 434 84 

d) podatki i opłaty 6 2 

e) wynagrodzenia 35 183 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 9 25 

g) pozostałe koszty rodzajowe  2 0 

h) wartość sprzedanych towarów i materiałów - - 

Koszty według rodzaju, razem  294 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych - - 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość 
ujemna) 

- - 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 487 294 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - - 
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Nota 14 Pozostałe przychody operacyjne 

  w tys. zł. 

 01.01.-
31.12.2021 

01.01.-
31.12.2020 

1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

2.Dotacje - - 

3.Inne przychody operacyjne; 

W tym: 
1 746 499 

- rozwiązane rezerwy 1 746 488 

- rozwiązany odpis aktualizacyjny - - 

- spisane wierzytelności - 11 

- refakturowanie usług - - 

- korekta kosztów - - 

- pozostałe 0 0 

POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE RAZEM 1 746 499 

 
 

Nota 15 Pozostałe koszty operacyjne 

  w tys. zł. 

 01.01.-
31.12.2021 

01.01.-
31.12.2020 

1.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

2.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 5 455 

3.Inne koszty operacyjne: 

w tym; 
2 561 30 

- koszty sądowe, postępowania komornicze 24 26 

- rekompensaty 14 - 

- spisane należności - - 

- kary, grzywny - - 

- rezerwa na zobowiązania  2 400 - 

- koszty lat ubiegłych 123 4 

- pozostałe 0 0 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE RAZEM 2 566 485 

 
Utworzona rezerwa w kwocie 2 400 tys. zł dotyczy nałożonej kary na Spółkę przez KNF. 
 
Nota 16 Przychody finansowe 

  w tys. zł. 

 01.01.-
31.12.2021 

01.01.-
31.12.2020 

1.Odsetki ; 

w tym; 
168 105 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 168 105 

- od jednostek powiązanych, w tym: 61 58 

- od pozostałych jednostek 107 47 

b) pozostałe odsetki - - 

- od jednostek powiązanych, w tym: - - 
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    - od jednostek stowarzyszonych - - 

- od pozostałych jednostek, w tym: - - 

- od należności - - 

- od lokat bankowych - - 

2.Zysk ze zbycia inwestycji - - 

3.Aktualizacja wartości inwestycji - - 

4.Inne przychody finansowe; 0 4 

PRZYCHODY FINANSOWE RAZEM 168 109 

 
 
Nota 17 Koszty finansowe 

  w tys. zł. 

 01.01.-
31.12.2021 

01.01.-
31.12.2020 

1.Odsetki: 

w tym: 
186 136 

a) od kredytów i pożyczek 177 112 

- dla innych jednostek 120 112 

b) pozostałe odsetki 9 24 

- dla innych jednostek, w tym: 9 24 

- od leasingu - - 

- budżetowe 5 14 

- od zobowiązań 4 10 

- od obligacji - - 

2.Aktualizacja wartości inwestycji 

W tym; 
107 1 123 

    - odpis wartości pożyczek - 611 

    - odpis wartości aktywów dostępnych do sprzedaży – akcje - - 

    - odpis odsetek od pożyczek 107 446 

    - odwrócony odpis na udziały - - 

    - odpis wartości udziałów - 66 

3.Strata ze zbycia inwestycji - - 

4.Innne koszty finansowe: 

w tym: 
13 41 

- opłaty dotyczące udziałów akcji - - 

- koszty dot. akcji 13 10 

- prowizje - 31 

- pozostałe - - 

KOSZTY FINANSOWE RAZEM 306 1 300 

 
Nota 18 Podatek dochodowy 
   

  od 01.01.2021 do 
31.12.2021 

od 01.01.2020 do 
31.12.2020 

Podatek bieżący:     

Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy - - 

Korekty obciążenia podatkowego za poprzednie okresy - - 

Podatek bieżący -    -    

Podatek odroczony:     
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Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 22 930  -38 932  

Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych   

Podatek odroczony 22 930  -38 932  

Podatek dochodowy razem 22 930  -38 932  
 
 

UZGODNIENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD WYNIKU PRZED OPODATKOWANIEM Z 
UJĘTYM PODATKIEM DOCHODOWYM 

 01.01.-31.12.2021 
źródła kapitałowe 

01.01-31.12.2021  
pozostałe źródła 

01.01.-31.12.2021  
razem 

01.01-
31.12.2020 

zysk/strata brutto przed 
opodatkowaniem z 
działalności kontynuowanej 

 
112 462 

 
-986 

 
111 476 

 
-205 886 

zysk/strata brutto przed 
opodatkowaniem z 
działalności zaniechanej 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Zysk/strata brutto przed 
opodatkowaniem 

 
112 462 

 
-986 

 
111 476 

 
-205 886 

Przychody wyłączone z 
opodatkowania 

- -1 853 -1 853 -604 

Koszty niestanowiące kosztów 
uzyskania przychodów 

 
28 

 
2 741 

 
2 769 

 
693 

Niezrealizowana wycena 
aktywów finansowych 

 
-117 895 

 
- 

 
-117 895 

 
203 953 

Zwiększenie kosztów 
podatkowych 

- -650 -650 - 

Dochód/strata podatkowa -5 405 -748 -6 153 -1 844 
Wykorzystanie straty  podatkowej 
lat ubiegłych 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Podstawa naliczenia podatku 
dochodowego 

 
-5 405 

 
-748 

 
-6 153 

 
-1 844 

Bieżący podatek dochodowy 
wykazany w sprawozdaniu z 
całkowitych dochodów 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Odroczony podatek dochodowy –
działalność kontynuowana 

 
22 930 

 
- 

 
22 930 

 
-38 932 

Efektywna stawka podatkowa – 
działalność kontynuowana 

 
20 

 
- 

 
20 

 
19 

 
 

UJAWNIENIA PRZYCHODÓW,KOSZTÓW, ZYSKÓW LUB STRAT W PODZIALE NA KATEGORIE 
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
01.01.-31.12.2021r. 

 Aktywa finansowe 
wyceniane wg 

zamortyzowanego 
kosztu 

Aktywa 
finansowe 
wyceniane 
w wartości 
godziwej 

przez 
całkowite 
dochody 

Aktywa 
finansowe 
wyceniane 
w wartości 
godziwej 

przez 
wynik 

finansowy 

Zobowiązania 
wyceniane wg 

zamortyzowanego 
kosztu 

Instrumenty 
finansowe 

ogółem 

Przychody/koszty z 
tyt. odsetek 

168 - - -177 -9 

Wynik ze zbycia 
aktywów 
finansowych 

 
- 

 
- 

 
-4 974 

 
- 

 
-4 974 

Wynik z 
przeszacowania 
aktywów 
finansowych 
wycenianych w 
wartości godziwej 
przez wynik 

 
 
 

 
 

- 

 
 

117 895 

 
 

- 

 
 

117 895 
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Razem zyski/straty 
netto 

168 - 112 921 -177 112 912 

 
01.01.-31.12.2020r. 

 Aktywa finansowe 
wyceniane wg 

zamortyzowanego 
kosztu 

Aktywa 
finansowe 
wyceniane 
w wartości 
godziwej 

przez 
całkowite 
dochody 

Aktywa 
finansowe 
wyceniane 
w wartości 
godziwej 

przez 
wynik 

finansowy 

Zobowiązania 
wyceniane wg 

zamortyzowanego 
kosztu 

Instrumenty 
finansowe 

ogółem 

Przychody/koszty z 
tyt. odsetek 

105 - - -112 -7 

Wynik ze zbycia 
aktywów 
finansowych 

 
- 

 
- 

 
-1 359 

 
- 

 
-1 359 

Wynik z 
przeszacowania 
aktywów 
finansowych 
wycenianych w 
wartości godziwej 
przez wynik 

 
 
 

 
 

- 

 
 

-203 056 

 
 

- 

 
 

-203 056 

Razem zyski/straty 
netto 

105 - -204 415 -112 -204 422 

 

 
V.  Dodatkowa informacja i objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych 
 
 

1. Zmiana stanu należności w tys. zł. 

a) według bilansu -24 248 

b) 
należności związane ze zmianą stanu należności dotyczących rzeczowych 
aktywów trwałych 

- 

c) Należności związane ze zbyciem aktywów finansowych (działal. inwestycyjna) 24 920 

d) Należności dot. wynagrodzenia z tyt. udzielonej pożyczki akcji -15 

d) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 657 

 

2. Zmiana stanu zobowiązań w tys. zł. 

a) według bilansu -8 140 

b) zmiana  stanu zobowiązań 1 367 

 - dotyczące aktywów finansowych akcje (działalność inwestycyjna) -52 

 - dotyczących pożyczek ( działalność inwestycyjna) 1 419 

c) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych -6 773 

 

3. 
Wyjaśnienie treści poz. "inne" występujące w rachunku przepływów 
pieniężnych 

w tys. zł. 

a) 
działalność inwestycyjna (inne wpływy inwestycyjne) 
–  pożyczki krótkoterminowe 

- 

b) 
działalność inwestycyjna „ inne wydatki inwestycyjne” 

-  zaliczki na środki trwałe 

 

- 
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4. 
Wykaz elementów składających się na pozycję A II 3 "Odsetki i udziały  
w zyskach" w rachunku przepływów pieniężnych: 

w tys. zł. 

– odsetki od obligacji - 

– Naliczone odsetki od udzielonych pożyczek -108 

– Zapłacone i naliczone odsetki od otrzymanych pożyczek 811 

Ogółem  A II 3 703 

 

5. 
Pozycja A II 2 "Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej" rachunku 
przepływów pieniężnych: 

w tys. zł. 

– Wynik na zbyciu akcji  4 974 

– Zbycie środków trwałych - 

- Przeszacowanie akcji -117 895 

- Odpis wartości pożyczek 108 

Ogółem  A II 2 -112 813 

 

 

VI.  Zobowiązania warunkowe 

  w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

1. Zobowiązania warunkowe - - 

1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - - 

- udzielonych gwarancji i poręczeń - - 

- ustanowienie hipoteki zwykłej - - 

- ustanowienie hipoteki kaucyjnej - - 

1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - - 

- weksel In blanco - - 

- hipoteka umowna kaucyjna - - 

2. Inne (z tytułu) - - 

- wartość gruntów wieczyście użytkowanych - - 

P o z y c j e   p o z a b i l a n s o w e,   r a z e m - - 

  

 
VII. Objaśnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów transakcji istotnych oraz 
objaśnienie niektórych zagadnień osobowych 
 
1.W  III kwartale 2021 roku Spółka zawarła umowę pożyczki akcji spółki Sundragon SA: 
- umowa zawarta dnia 16.09.2021r., dotycząca pożyczki akcji Sundragon SA w ilości 500.000 szt. z 
terminem zwrotu 31.12.2025r.  
Wynagrodzenie przysługujące Spółce z tytułu udzielonej pożyczki akcji wynosi 3,00% w skali roku od 
łącznej wartości rynkowej akcji w dniu zwrotu. Zgodnie z umową wynagrodzenie z tyt. pożyczki akcji 
będzie uiszczone wraz ze zwrotem akcji, to jest najpóźniej w dniu zwrotu.  
 
2.Umowy zakupu udziałów : 
- w spółce K-500 sp. z o.o. za kwotę 5 000 tys. zł, umowa z dnia 15 czerwca 2021r. 
- w spółce Lionpower sp. z o.o. za kwotę 7.325 tys. zł, umowa z dnia 21 maja 2021r. 
 
3.Umowy sprzedaży akcji: 
- umowa z dnia 30.03.2021 roku, sprzedaż 1.600.000szt akcji OZE Capital SA, 
- umowa z dnia 29.03.2021 roku, sprzedaż 1.500.000szt akcji OZE Capital SA, 
- umowa z dnia 29.03.2021 roku, sprzedaż 1.539.028szt akcji OZE Capital SA, 
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- umowa z dnia 30.03.2021 roku, sprzedaż 1.600.000szt akcji OZE Capital SA, 
- umowa z dnia 29.03.2021 roku, sprzedaż 1.450.000szt akcji OZE Capital SA, 
- umowa z dnia 29.03.2021 roku, sprzedaż 1.442.000szt akcji OZE Capital SA. 
 
4.Umowa z dnia 28.12.2021 o przeniesieniu udziałów spółki K-500 sp. z o.o., które stanowią 51% w 
kapitale zakładowym spółki, jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki 
Sundragon SA o kwotę 20 000 tys. zł. Łączna wartość wkładu przez strony został określona na kwotę 
22.010 tys. zł. 
 
5.Spółka zawarła umowy objęcia przez akcjonariuszy nowej emisji akcji serii B6 w ilości 5.679.725 
akcji o wartości nominalnej 5 680 tys. zł. , wartość emisyjna 12 325 tys. zł. 
 
W 2021 roku jednostka nie zawierała żadnych umów na warunkach innych niż rynkowe z jednostkami 
powiązanymi. 
 
6.Przeciętne w roku obrachunkowym zatrudnienie w grupach zawodowych. 
 

Wyszczególnienie Przeciętna liczba zatrudnionych 
(w osobach) na 31.12.2021r. 

Przeciętna liczba 
zatrudnionych w poprzednim 
roku na 31.12.2020r. w 
osobach 

Pracownicy ogółem 
z tego: 

1 2 

Pracownicy na stanowiskach 
robotniczych 

 
- 

 
- 

Pracownicy na stanowiskach 
nierobotniczych 

 
1 

 
2 

 
7.Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami z zysku członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz 
odszkodowania dla członków Zarządu. 

w tys. zł. 

Wyszczególnienie W roku 2021 na dzień 
31.12.2021r. 

W roku 2020 na dzień 
31.12.2020r. 

Członkowie Zarządu 28 74 

Członkowie Rady Nadzorczej 24 11 

RAZEM 52 85 

 
8.Członkowie organów zarządzających i nadzorujących nie mają na dzień bilansowy wobec spółki 
zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek ze środków obrotowych. 
 
 
9.Informacje o wynagrodzeniu podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
wypłaconym lub należnym za rok obrotowy. 

w tys. zł. 

Wyszczególnienie  Wynagrodzenie za 2021 rok Wynagrodzenie za 2020 rok 

Badanie rocznego 
sprawozdania finansowego 

10 10 

Przegląd półrocznego 
sprawozdania finansowego 

5 - 

RAZEM 15 10 
 

 
VIII. Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń 

 
1.W sprawozdaniu zostały ujęte wszystkie zdarzenia dotyczące 2021 roku, jakie nastąpiły po dniu 
bilansowym 31.12.2021r. 
 

 
IX. Transakcje z jednostkami powiązanymi 
 
Według najlepszej wiedzy Zarządu wykaz poniższy jest kompletny, nie istnieją i  nie miały miejsca 
transakcje z innymi podmiotami powiązanymi, poza wykazanymi poniżej: 
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1. Transakcje z jednostkami powiązanymi na dzień 31.12.2021 roku. 
 

w tys. zł. 

Lp. Aktywa 
OZE Capital 

SA 

AMIDA 
CAPITAL 
SP.Z O.O. 

S.K.A. 

Sundragon 
SA 

 
Razem 

1. Długoterminowe aktywa 
finansowe- pożyczki 

19 620 
 

213 
- 

19 833 

2. Należności krótkoterminowe - - 22 010 22 010 

3. Pożyczki krótkoterminowe   
i  naliczone odsetki 

- 
 
- 

- 
- 

Razem aktywa 19 620 213 22 010 41 843 

 

                                                                                                                w tys. zł. 

Lp. Pasywa 
OZE 

Capital 
SA 

AMIDA 
CAPITAL 

SP.Z 
O.O. 

S.K.A. 

Sundragon 
SA 

 
Omegia 

SA 

 
Razem 

1. 
Zobowiązania 
długoterminowe- 
zaciągnięta pożyczka 

- 
 
- - 

 
30 

 
30 

2. 
Zobowiązania  
krótkoterminowe 

52 
 

3 - 
  

55 

3. 
Rozliczenia 
międzyokresowe 

- 
 

- 
 - 

Razem pasywa 52 3  - 30 85 

 
 

                                                                                                                                                             w tys. zł. 

Lp.  OZE Capital SA 

 
AMIDA 

CAPITAL 
SP.Z O.O. 

S.K.A. 

Sundragon 
SA 

 
Razem 

1. Przychody – netto sprzedaż - 
 
- - 

- 

2. Przychody – odsetki od pożyczek i 
nieterminowych zapłat  

- 
 
- 

- 
- 

3. Przychody wycena akcji, udziałów, 
pożyczek 

- 
 

153 556 
153 556 

4. Przychody – sprzedaż udziałów i akcji -  - - 
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5. Koszty – wartość zakupu udziałów i akcji -  - - 

6. Koszty – odpis pożyczek -  - - 

7. Koszty  ods.od pożyczek -  - - 

8. Koszty przeszacowanie akcji i pożyczek 
akcji 

35 523 
388 

- 
35 911 

9. Pozostałe przychody operacyjne – usługi 
reklamowe, market., refaktury 

- 
 

- 
- 

10.  Koszty – usługi, materiały, BHP, itp -  - - 

 Razem wynik -35 523 -388 153 556 117 645 

 
 

W roku 2021 nie występowały wspólne przedsięwzięcia. 



Jednostkowe Roczne Sprawozdanie Finansowe PGF S.A. za rok 2021 

36 

 

 

X.  ZYSK NA AKCJE, ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM, OCENA RYZYKA 
 
 

ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ     

  
od 01.01 do 
31.12.2021 

od 01.01 do 
31.12.2020 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru     

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 87 667 925  2 732 940  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje 12 830 512 617 007 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 100 498 437  3 349 947  

Działalność kontynuowana     

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 88 546  -166 954  

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 1,01  -61,09  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,88  -49,84  

Działalność zaniechana     

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej     

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -    -    

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -    -    

Działalność kontynuowana i zaniechana     

Zysk (strata) netto 88 546  -166 954  

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) 1,01  -61,09  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) 0,88  -49,84  

 
 

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM    

  31.12.2021 31.12.2020 

Kapitał:     

Kapitał własny 258 261 157 390 

Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela   

Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy (-)   

Kapitał 258 261 157 390 

Źródła finansowania ogółem:   

Kapitał własny 258 261 157 390 

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 2 560 10 700 

Leasing finansowy - - 

Źródła finansowania ogółem 260 821 168 090 

Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,99 0,94 

EBITDA   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 111 614 (204 695) 

Amortyzacja 1 0 

EBITDA 111 615 (204 695) 

Dług:   

Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 2 560 10 700 

Leasing finansowy - - 

Dług 2 560 10 700 

Wskaźnik długu do EBITDA 0,02 (0,05) 

 
Spółka zarządza kapitałem obcym, zwracając uwagę aby poziom zaangażowania kapitałów obcych w 
finansowaniu działalności spółki  nie przekroczył poziomu uznawanego za bezpieczny. 
Spółka  nie posiada żadnych narzuconych przez instytucje finansowe wartości wskaźników jakie 
musiałaby osiągnąć . 
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Zarządzania ryzykiem 
 
Spółka korzystała z instrumentów finansowych takich jak środki pieniężne, pożyczki, zobowiązania i 
należności handlowe. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych obejmowały 
ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko kredytowe. 
 
Ryzyko stopy procentowej 
W okresie objętym sprawozdaniem narażenie Spółki  na ryzyko wywołane zmianą stóp procentowych 
dotyczyło przede wszystkim zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek. 
 

ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ 
  
 

  w tys. zł. 

  
Wahania 

stopy 

Wpływ na wynik finansowy: 
Wpływ na inne dochody 

całkowite: 

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Wzrost stopy 
procentowej 10% -10  -11  - - 

Spadek stopy 
procentowej -10% 7   11  - - 

 
Ryzyko stopy procentowej przy wyniku netto jaki uzyskała spółka w roku poprzednim i okresie 
sprawozdawczym jest praktycznie bez wpływu na wynik. 

    
Ryzyko kredytowe. 
W odniesieniu do instrumentów finansowych ryzyko kredytowe spółki powstaje w wyniku niemożności 
dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa się 
wartości bilansowej tych instrumentów. 
 
Należności z tytułu dostaw i usług przeterminowane brutto.                        w tys. zł. 

 31.12.2021 31.12.2020 

a) 1 miesiąca do 3 miesięcy - - 

b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - 

c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - - 

d) powyżej 1 roku 193 193 

Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem 
(Brutto) 

193 193 

 

Ryzyko kredytowe                                                                                                                                             w tys. zł. 

 

Należności na 
31.12.2021 

w 
terminie 

przeterminowane Razem 
 Do 90 dni 91-180 dni 181-365 i Pow. 365 dni 

Należności z tyt.dostaw i 
usług 

- - - - 8 8 

Pozostałe należności 25 182 - 10 - - 25 192 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

2 - - - - 2 

Pozostałe aktywa 
finansowe 

23 193 - - - - 23 193 

razem 48 377 - 10 - 8 48 395 

 
 

Należości na 
31.12.2020 

w 
terminie 

przeterminowane Razem 
 Do 90 dni 91-180 dni 181-366 i Pow. 365 dni 

Należności z tyt.dostaw i 
usług 

- - - - 8 8 

Pozostałe należności 944 - - - - 944 

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

0 - - - - 0 

Pozostałe aktywa 
finansowe 

13 249 - - - - 13 249 

razem 14 193 - - - 8 14 201 
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AKTYWA FINANSOWE NARAŻONE NA RYZYKO KREDYTOWE 

  31.12.2021 31.12.2020 

Pożyczki 23 193  13 249  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności finansowe 25 200  952 

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem 48 393  14 201  
 

W okresie sprawozdawczym znacząco wzrosła ekspozycja spółki na ryzyko kredytowe poprzez 
udzielone pożyczki akcji, których wartość na dzień bilansowy sięgnęła 23 193 tys. zł, jak również ze 
względu na wzrost należności z tytułu dokonanych sprzedaży aktywów finansowych.  
 

Ryzyko płynności 
Spółka zarządza ryzykiem płynności utrzymując odpowiednią wielkość kapitału rezerwowego, 
monitorując stale prognozowane przepływy pieniężne oraz analizując profile zapadalności aktywów i 
zobowiązań finansowych. W roku sprawozdawczym znacząco zmniejszyło się ryzyko płynności 
finansowej, Spółka sprzedała część aktywów finansowych, z czego zostały spłacone pożyczki oraz 
duża część zobowiązań. Obecnie należności krótkoterminowe czterokrotnie przewyższają 
zobowiązania krótkoterminowe.   
 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług przeterminowane                    w tys. zł. 

 31.12.2021  31.12.2020 

a)  do 3 miesięcy 9 11 

b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 15 13 

c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 65 30 

d) powyżej 1 roku 181 
 

528 
 

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem 270 582 
 
 
 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 
31.12.2021 

w 
terminie 

przeterminowane Razem 
 Do 90 dni 91-180 dni 181-367 i Pow. 365 dni 

Zobowiązania z 
tyt.dostaw i usług 

101 9 15 65 181 371 

Zobowiązana z tyt. 
wynagrodzeń 

- - - - 21 21 

Zobowiązania z tyt. 
podatków i 
ubezp.społecz. 

1 485 - - - 337 1 822 

Pozostałe zobowiązania - - 0 5 268 273 

Zaciągnięte pożyczki - - - - 43 43 

razem 1 586 9 15 70 850 2 530 

 
 
 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 
31.12.2020 

w 
terminie 

przeterminowane Razem 
 Do 90 dni 91-180 dni 181-368 i Pow. 365 dni 

Zobowiązania z 
tyt.dostaw i usług 

38 11 13 30 528 620 

Zobowiązana z tyt. 
wynagrodzeń 

- - - - 57 57 

Zobowiązania z tyt. 
podatków i 
ubezp.społecz. 

1 711 - - - 361 2 072 

Pozostałe zobowiązania 4 98 119 263 5 342 5 826 

Zaciągnięte pożyczki 2 099 - - - 26 2 125 

razem 3 852 109 132 293 6 314 10 700 
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XI. ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 
 
W dniu 21 marca 2022 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto uchwały w 
sprawie zmiany Statutu Spółki jak również nowego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 
Zmiany statutu dotyczyły zmiany m.in. siedziby Spółki, dla której po zmianach siedzibą Spółki jest 
miasto Warszawa. 
 
W dniu 18 marca 2022 roku Spółka zawarła umowę sprzedaży udziałów na podstawie, której nabyła 
2.162 udziały w kapitale zakładowym spółki PHU Zenit sp. z o.o., stanowiącej 51% udziałów w 
kapitale zakładowym. Cena nabycia wyniosła 2 170 tys. zł. 
 
 
Sprawozdanie zatwierdzono do publikacji dnia 28 kwietnia 2022 r. 
 

 
Zielona Góra, dn. 28 kwietnia 2022 r. 
 

 
OSOBA SPORZĄDZAJĄCA 

SPRAWOZDANIE 
 PREZES ZARZĄDU 

   

Robert Truszkowski  Wojciech Kowalski 
 



 
Robert  Meller ul. Złota 21 62-002 Złotkowo NIP 778-011-98-25 biuro@robrtmeller.pl Firma Audytorska uprawniona do badania sprawozdań 

finansowych pod numerem PANA   4152   1 

 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA  

Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

SPÓŁKI PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTANICZNA SPÓŁKA AKCYJNA   

ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R.  

 

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Spółki  

Sprawozdanie z badania rocznego  sprawozdania finansowego 

Opinia  

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r.  

do 31.12.2021 r. Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTANICZNA  S. A. („Spółka”) z siedzibą w Zielonej 

Górze, ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra („sprawozdanie finansowe”), na które składają się: 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

 zawierające sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą:   310 075 tys. zł; 

 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto 

w wysokości:    88 546 tys. zł; 

 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. wykazujące 

zwiększenie kapitału o kwotę  100 871 tys. zł; 

 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący 

zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2  tys. zł; 

 informację dodatkową zawierają opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające . 
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Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe: 

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. 

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 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 dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” - 

Dz. U. z 2021 r., poz. 217 późn. zm.). 

 

Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia 

29.04.2022 r. 

Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu 

Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 

3430/52a/2019 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 oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) 

oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów 

dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie 

UE” – Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi 

standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za 

badanie sprawozdania finansowego.  

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z 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 oraz w Rozporządzeniu UE. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę 

dla naszej opinii.  

Kluczowe sprawy badania 

Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące 

podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej 

znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego 

zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania 

sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą 

reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy 

najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka.  Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych 

spraw. 
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Kluczowa sprawa badania  Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy  
Wycena udziałów i akcji w jednostkowym 
sprawozdaniu finansowym  
Udział tych aktywów to około 91 % w sumie 
bilansowej  
Aktywa te są wyceniane w wartości godziwej 
przez wynik notowane na aktywnych rynkach,  

W oparciu o otrzymane informacje przeprowadziliśmy 
następujące procedury:  
- potwierdziliśmy wycenę aktywów w oparciu o wyceny 
na rynkach finansowych 
- dokonaliśmy weryfikacji sprawozdań finansowych 
spółek zależnych,  
- sprawdziliśmy istnienie aktywów w postaci udziałów i 
akcji, dokonaliśmy weryfikacji stanu posiadania 
dokonując wglądu do Krajowego Rejestru Sądowego,  
W wyniku naszych procedur nie stwierdziliśmy 
znaczących nieprawidłowości w tym zakresie.  

Ryzyko niekompletnego ujęcia rezerw, 
zobowiązań i kosztów  

W oparciu o otrzymane informacje przeprowadziliśmy 
następujące procedury:  
– pozyskanie informacji o stanie spraw sądowych od 
prawników obsługujących Spółkę,  
– przegląd analityczny kosztów, badanie kosztów na 
przełomie roku obrotowego,  
– niezależne potwierdzenia sald zobowiązań,  
– badanie powiązania przychodów z kosztami,  
–analizę umów w zakresie sprzedaży i ich realizacji pod 
kątem ewentualnych kar umownych,  
- sprawdziliśmy również prawidłowość ujawnień w 
zakresie rezerw, zobowiązań i kosztów w sprawozdaniu 
finansowym.  
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości  

Ryzyko ujęcia aktywów i rezerw na podatek 
odroczony  

Przeprowadziliśmy analizę ustalenia przez Spółkę różnic 
przejściowych w zakresie utworzonych aktywów i rezerw 
na podatek odroczony oraz możliwości ich rozliczenia w 
okresach następnych.  
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w tym 
obszarze 

Ryzyko niskiej płynności finansowej, 
zagrożenia kontynuacji działalności   

Przeprowadziliśmy analizę umów zawartych przez  
Spółkę gwarancji spłaty zobowiązań przez głównego 
akcjonariusza, dzięki tym umową płynność nie jest 
zagrożona.  
Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w tym 
obszarze 

 

Inna sprawa – zakres badania  

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku zostało zbadane przez działającego 

w imieniu tej samej  firmy audytorskiej biegłego rewidenta, który wyraził opinię bez zastrzeżeń na temat tego 

sprawozdania w dniu 28 kwietnia 2021 roku. 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i 

finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz 

obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za 

niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego 

zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 
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Sporządzając 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 sprawozdanie 

finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są 

odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy 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 pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie 

tego 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 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 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 sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób 

zapewniający rzetelną prezentację. 
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Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie 

przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach 

kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania. 

Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych 

dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, 

które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależnośc i, a tam gdzie ma to 

zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.  

Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące 

podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za 

kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że 

przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, 

ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby 

racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu 

publicznego. 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności  

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 

2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego  które są 

wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania z działalności oraz Raport Roczny  za rok obrotowy 

zakończony 31 grudnia 2021 r. („Raport roczny”). 

  

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.  

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z 

działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o 

rachunkowości . 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku z badaniem 

sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami, i czyniąc to, 

rozpatrzenie, czy inne informacje nie są istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą 

uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie 

wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy zobowiązani 

poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy 

o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone 

zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto 

jesteśmy zobowiązani do poinformowania, czy Spółka sporządziła oświadczenie na temat informacji 

niefinansowych oraz wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła 

wymagane informacje. 

Sprawozdanie z działalności Spółki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a Raport 

Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w Raporcie 

Rocznym, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Spółki. 

Opinia o Sprawozdaniu z działalności 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:  
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- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości  oraz paragrafem 70 ust 6 punkt 5 lit. 

a - k Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 

(„Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. poz. 757 z późn. zm.),  

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie 

stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.  

Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w 

paragrafie 70 ust 6 punkt 5 lit. a - k Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, 

informacje wskazane w 70 ust 6 punkt 5 lit. a - k tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu 

ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w 

sprawozdaniu finansowym. 

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji 

Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych 

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań 

finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych są zgodne z prawem i przepisami 

obowiązującymi w Polsce oraz, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na 

mocy art. 5 ust. 1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące 

badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych w badanym 

okresie zostały wymienione w punkcie 6 informacji dodatkowej. 

Wybór firmy audytorskiej 

Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 

25.03.2021 r. Sprawozdania finansowe Spółki badamy po raz kolejny czwarty rok badania. 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie 

niezależnego biegłego rewidenta, jest Robert Meller nr 13 333 Działający w imieniu Firmy Audytorskiej Robert 

Meller z siedzibą w Złotkowie,  wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4152 w imieniu którego 

kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe. 

 

Złotkowo, dnia 28  kwietnia 2022 roku 

 

 

………………………………….. 

Robert Meller 

Biegły Rewident  nr 13333 

kluczowy biegły rewident  przeprowadzający badanie  
w imieniu Robert Meller Firma Audytorska 
podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań  finansowych nr 4152 
ul. Złota 21 62-002 Złotkowo 
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I. Działalność Spółki w 2021 r. 

 

W roku 2021 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 88 546 tys. zł. Kluczowym czynnikiem 

wpływającym na osiągnięcie przez Spółkę takiego rezultatu finansowego było przeszacowanie aktywów 

finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Przeszacowanie aktywów 

finansowych in plus będących w posiadaniu Spółki w 2021 roku, sięgnęło kwoty 117 895 tys. zł. Wynik 

na zbyciu aktywów finansowych zamknął się stratą na poziomie 4 974 tys. zł.  

Na podstawie regulacji określonych ramami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej (w skrócie MSSF), PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. dokonała oceny w zakresie 

spełniania przez nią kryteriów – cech jednostki inwestycyjnej. Oznacza to, że w odniesieniu do zapisów 

zawartych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Finansowej nr 10, paragraf 27 (w skrócie 

MSSF 10  § 27) w podpunktach od a do c, że:  

ad a) Spółka uzyskała znaczące środki finansowe od jednego lub większej liczby inwestorów, które  

       w przeszłości stały się zasadniczą podstawą jej funkcjonowania, jako spółki akcyjnej  

       w  celu świadczenia usług w zakresie zarządzania inwestycjami; 

ad b) przedmiotem działalności Spółki jest inwestowanie środków finansowych jedynie w celu  

       uzyskania dochodów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów  

       inwestycyjnych lub/i z obu tych źródeł; 

ad c) Spółka dokonuje wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadnicze wszystkich  

          swoich inwestycji według wartości godziwej.  

W oparciu o definicję jednostki inwestycyjnej wynikającą z treści § 27 MSSF 10, Spółka rozpatrzyła swój 

status jednostki inwestycyjnej wyszczególniony w paragrafach: od 585O do 585W,  

a wpisujących się  podpunkty od a do d, co oznacza, że:    

ad a)  Spółka posiada więcej niż jedną jednostkę inwestycyjną; 

ad b)  Spóła posiada więcej niż jednego inwestora;  

ad c) Spółka posiada inwestorów, którzy (też w rozumieniu MSR 24) nie są podmiotami powiązanymi  

      z jednostką inwestycyjną; 

ad d) Spóła posiada udziały własnościowe w formie kapitału własnego.  

 

W świetle dokonanej analizy porównawczej powyższych zapisów ze stanem faktycznym, można 

stwierdzić, że w roku obrachunkowym 2021 r. Spółka – PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA, spełniała 

kryteria – cechy jednostki inwestycyjnej.  

 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Spółka wyceniała w wartości godziwej przez wynik finansowy 

następujące aktywa: 

 spółki  notowane wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy: 

a) OZE Capital S.A. udział w kapitale zakładowym 52%, 

b) Sundragon S.A.  udział w kapitale zakładowym 57%, 

 spółki nie notowane wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy z wykorzystaniem 

odpowiednich metod wyceny: 
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a) udziały Lionpower sp. z o.o. udział w kapitale zakładowym 51%, 

 udzielone pożyczki akcji notowanych: 

a) udzielone pożyczki akcji OZE Capital S.A. w ilości 4.190.000 szt. 

b) udzielona pożyczka akcji Sundragon S.A. w ilości 500.000 szt. 

 należące do PGF S.A. akcje spółek notowanych, w których Spółka posiada poniżej 5% kapitału 

zakładowego:  

a) Medapp S.A.  

 

Kluczowe dane finansowe spółek portfelowych za rok 2021: 

Przychody ze sprzedaży 31.12.2021 r. 

[w tys. zł] 

31.12.2020 r. 

[w tys. zł] 

OZE Capital S.A. 213 15 963 

Sundragon S.A. * 271 

Lionpower sp. z o.o. 928 - 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej   

OZE Capital S.A. -16 -188 

Sundragon S.A. * -4 

Lionpower sp. z o.o. 32 - 

Zysk (strata) netto   

OZE Capital S.A. -14 220 31 406 

Sundragon S.A. * -9 739 

Lionpower sp. z o.o. 26 - 

*Spółka Sundragon S.A. przesunęła datę publikacji sprawozdania finansowego za rok 2021 z dnia 22 kwietnia 2022 na dzień 10 

maja 2022, z tego względu Spółka nie mogła ujawnić w swoim sprawozdaniu informacji dot. Sundragon S.A. 

 

1. Działalność gospodarcza 

 

Źródła przychodów Spółki w  2021 roku: 

 Działalność inwestycyjna, 

Niezmiennie podstawowym przedmiotem działalności PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. jest 

zarządzanie posiadanymi aktywami. 

 

2. Działalność inwestycyjna 

 

Finansowy majątek trwały Spółki stanowią akcje i udziały  w podmiotach powiązanych, jak również 

długoterminowe pożyczki akcji. Wykazane w bilansie wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku akcje i 

udziały zostały przedstawione w tabeli poniżej: 

Nazwa spółki i jej forma prawna Adres Rodzaj 
powiązania 

Wartość godziwa 

[w tys. zł] 

OZE Capital S.A. Iława zależna 17 237 
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Sundragon S.A. Warszawa zależna 234 014 

Lionpower sp. z o.o. Trzcianka zależna 7 325 

 

Przeszacowanie in plus aktywów notowanych na rynkach giełdowych jednostek zależnych,  

jak i też powiązanych na koniec grudnia 2021 r. wyniosło 117 895 tys. zł., co zostało odniesione na 

wynik finansowego.   

W roku obrotowym 2021 r. Spółka udzieliła  długoterminowej pożyczki akcji Sundragon S.A.   w ilości 

500.000 szt. Umowa pożyczki akcji przewidują wynagrodzenie przysługujące Spółce w wysokości 

3,00% w skali roku od łącznej wartości rynkowej akcji w dniu zwrotu.  

W grudniu 2021 roku Spółka zawarła umowę przeniesienia udziałów w zamian za objęcie podwyższenia  

kapitału w spółce Sundragon S.A. Spółka objęła dodatkowe 200.000.000 akcji serii D, które w momencie 

zarejestrowania będą stanowiły 64% zarejestrowanych akcji. Wnoszony wkład wyceniono na 22 010 

tys. zł. 

W roku obrachunkowym Spółka objęła udziały w podmiotach z branży fotowoltaicznej na łączną kwotę 

12.325 tys. zł. Jednocześnie Spółka sprzedała 9.131.028 akcji OZE Capital S.A., z należności ze 

sprzedaży w znacznej części zostały uregulowane zaciągnięte pożyczki jak i inne zobowiązania 

krótkoterminowe. Z tytułu dokonanych sprzedaży Spółka posiada jeszcze należności krótkoterminowe 

na kwotę 2 960 tys. zł, które powinny został uregulowane do końca 2022r. W należnościach 

krótkoterminowych Spółka wykazała również kwotę 22 010 tys. zł., kwota ta w momencie rejestracji 

podwyższenia kapitału w spółce Sundragon S.A.  zostanie przeniesiona na aktywa finansowe. 

Środki uzyskane ze sprzedaży akcji serii B6 w całości zostały przeznaczone na uregulowanie 

zobowiązań z tytułu poczynionych akwizycji udziałów w nowe podmioty z branży fotowoltaicznej. 

W roku obrotowym została również spłacona  pożyczka udzielona spółce Montag sp. z o.o. na kwotę 9 

tys. zł. 

Spółka dokonała również odpisu odsetek od pożyczek na łączną kwotę 108 tys. zł. 

Spółka posiada także akcje podmiotów niepowiązanych notowanych na rynkach giełdowych, o wartości 

561 tys. zł.  

Strata na sprzedaży aktywów finansowych wyniosła 4 974 tys. zł. 

II. Ważniejsze wydarzenia w Spółce w  2021 r. 
 

Ważniejsze zdarzenia jakie miały miejsce w 2021 roku i wywarły wpływ na działalność oraz wyniki 

finansowe Spółki to: 

 nałożenie kary przez KNF  

 przeszacowanie aktywów finansowych, 

 udzielenie długoterminowej pożyczki akcji, 

 nabycie udziałów w spółkach z branży OZE (K-500 i Lionpower)  
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 sprzedaż  aktywów finansowych, 

 weryfikacja i ocena Zasad Ładu Korporacyjnego  

 emisja akcji serii B6- podwyższenie kapitału. 

 

III. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 
 

W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym spółka giełdowa dba o należytą 
komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną 
 

Poniżej przedstawiono Informację na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w 

Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021: 

POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując  
o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy 
porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której 
zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów, 

Zasada jest częściowo stosowana. Spółka w związku ze zmianą firmy Spółki dokonała zmiany 

adresu strony www. Obecnie na nowej stronie internetowej dostępne są najważniejsze 

informacje dla inwestorów. W przyszłości Zarząd Spółki zamierza uzupełnić zawartość strony 

www Spółki o pozostałe informacje wskazane w niniejszej zasadzie. 

1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi  
w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego,  
a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne 
szacunkowe wyniki finansowe.  
 

Zasada jest stosowana. 

 

1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności 

obejmującą: 

1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu  

            i zagadnienia zrównoważonego rozwoju. 

Spółka nie posiada sformalizowanej strategii biznesowej w obszarze ESG z uwagi na rodzaj 

prowadzonej działalności oraz strukturę organizacyjną Spółki. Działalność gospodarcza 

prowadzona przez Emitenta ma znikomy wpływ na zmiany klimatyczne oraz środowisko 

naturalne. Spółka nie wyklucza, że przyjmując w przyszłości sformalizowaną strategię 

biznesową obejmie jej zakresem również odniesienia do obszarów ESG. 

1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań 

mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw 

pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.  

Spółka nie posiada sformalizowanej strategii biznesowej w obszarze ESG z uwagi na rodzaj 

prowadzonej działalności oraz strukturę organizacyjną Spółki. W ramach prowadzonej 

działalności, w tym w obszarach związanych z zatrudnieniem i rozwojem pracowników Spółka 

przestrzega zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zapewnia równe, 

niedyskryminujące zasady awansów, szkoleń i rozwoju dla swoich pracowników. Spółka przyjęła 

i stosuje Politykę różnorodności opublikowaną na stronie internetowej Spółki. Emitent nie 

wyklucza, że przyjmując w przyszłości sformalizowaną strategię biznesową obejmie jej 

zakresem również odniesienia do obszarów ESG. 

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii 

biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej 
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strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz 

postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych.  

Z uwagi na wskazywany powyżej brak sformalizowanej strategii biznesowej obejmującej 

tematykę ESG, Spółka na obecną chwilę nie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacji 

odnoszących się do strategii ESG. 

1.4.1. Objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy 

uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;  

Z uwagi na wskazywany powyżej brak sformalizowanej strategii biznesowej obejmującej 

tematykę ESG, Spółka na obecną chwilę nie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacji 

odnoszących się do strategii ESG. Działalność gospodarcza prowadzona przez Emitenta ma 

znikomy wpływ na zmiany klimatyczne oraz środowisko naturalne. 

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, 

obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z 

uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać 

informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z 

prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest 

doprowadzenie do równości.  

Z uwagi na wskazywany powyżej brak sformalizowanej strategii biznesowej obejmującej 

tematykę ESG, Spółka na obecną chwilę nie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacji 

odnoszących się do strategii ESG, w tym nie oblicza wskaźnika równości wynagrodzeń. W 

ramach prowadzonej działalności, w tym w obszarach związanych z zatrudnieniem i rozwojem 

pracowników Spółka przestrzega zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz zapewnia 

równe, niedyskryminujące zasady awansów, szkoleń i rozwoju dla swoich pracowników.   

1.5. Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie 

kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. 

Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, 

informacja zawiera zestawienie tych wydatków. Spółka nie stosuje powyższej zasady.  

Nie dotyczy. Spółka nie ponosi w/w wydatków. W przypadku ich wystąpienia Zarząd Spółki 

wdroży niniejszą zasadę. 

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w 

przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, 

zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli 

mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, 

wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność 

spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań 

zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.  

Na obecnym etapie rozwoju, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zarząd Spółki nie organizuje 

spotkań dla inwestorów. Zarząd Spółki prezentuje i komentuje sytuację Spółki, wyniki finansowe 

Spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki w 

raportach bieżących i okresowych zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. 

1.7. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka 

udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Niestosowanie tej zasady wynika z odstąpienia od zasady 

1.6. 

ZARZĄD I RADA NADZORCZA  

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 
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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%. 

Spółka nie stosuje obecnie sformalizowanych zasad Polityki różnorodności w odniesieniu do 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a z uwagi na trwającą w momencie wejścia w życie Dobrych 

Praktyk kadencję członków tych organów, Spółka nie spełnia obecnie wymogów różnorodności 

w zakresie płci w Zarządzie  na poziomie co najmniej 30%. Osoby pełniące funkcje w Zarządzie, 

i Radzie Nadzorczej dobierani są na podstawie kompetencji, wiedzy i doświadczenia oraz 

znajomości branży, w której działa Spółka, w zakresie niezbędnym do pełnienia tych funkcji. 

Spółka nie wyklucza, że w kolejnych kadencjach Zarządu wskaźnik 30% różnorodności płci może 

zostać osiągnięty. 

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 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.  

Wszechstronność Zarządu i Rady Nadzorczej zapewniają członkowie organów dysponujący 

specjalistyczną wiedzą, wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym niezbędnymi do 

pełnienia ich funkcji, jednakże z uwagi na trwającą w momencie wejścia w życie Dobrych Praktyk 

kadencję członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Spółka nie spełnia obecnie wymogów 

różnorodności w zakresie płci we wskazanych organach na poziomie co najmniej 30% oraz nie 

posiada polityk różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka nie wyklucza, że w 

kolejnych kadencjach organów wskaźnik 30% różnorodności płci zostanie osiągnięty. 

2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie 

z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także 

nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej 

liczby głosów w spółce.  

Zasada jest stosowana. 

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.  

Spółka nie stosuje wskazanej zasady w zakresie w jakim regulamin Rady Nadzorczej przewiduje 

wymóg przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawach osobowych oraz na żądanie jednego 

z członków organów Spółki. W ocenie Spółki zachowanie tego modelu głosowań w wybranych 

kategoriach spraw wskazanych w regulaminach, w szczególności w przypadku obrad 

dotyczących spraw osobowych przyczynia się do lepszego funkcjonowania organów Spółki 

m.in. poprzez zapewnienie większej swobody głosowania członkom organów Emitenta. W 

pozostałym zakresie głosowania Rady Nadzorczej i Zarządu są jawne. 

2.5. Członkowie rady nadzorczej i zarządu głosujący przeciw uchwale mogą zgłosić do protokołu zdanie 

odrębne.  

Zasada jest stosowana.  

2.6. Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. 

Członek zarządu nie powinien podejmować dodatkowej aktywności zawodowej, jeżeli czas poświęcony 

na taką aktywność uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.  

Zasada jest stosowana. 

2.7. Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga 

zgody rady nadzorczej.  

Zasada jest stosowana.  
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2.8. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie 

swoich obowiązków.  

Zasada jest stosowana.  

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu 

audytu działającego w ramach rady.  

Zasada jest stosowana.  

2.10. Spółka, adekwatnie do jej wielkości i sytuacji finansowej, deleguje środki administracyjne  

i finansowe konieczne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania rady nadzorczej.  

Zasada jest stosowana. 

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i 

przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. 

Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej: 

2.11.1. informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają 

kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych  

i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, 

jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;  

Zasada jest stosowana. 

2.11.2. podsumowanie działalności rady i jej komitetów;  

Zasada jest stosowana. 

 2.11.3. ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli 

wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją 

na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje 

wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności 

operacyjnej;  

Zasada jest stosowana. 

2.11.4. ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania 

obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i 

przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 

wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu 

dokonania tej oceny;  

Zasada jest stosowana. 

2.11.5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Z tego względu, że Spółka nie ponosi wydatków 

związanych ze wspieraniem kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji 

społecznych, związków zawodowych itp. 

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady 

nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. 

Zasada nie jest stosowana z uwagi na fakt, że Spółka nie posiada polityki różnorodności w 

odniesieniu do Zarządu oraz Rady Nadzorczej. 

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE  

3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz 

nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu 
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wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za 

działanie których odpowiada zarząd.  

Zasada jest stosowana, z wyłączeniem funkcji audytu wewnętrznego.  

3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych 

systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej 

działalności.  

Nie dotyczy Spółki.  

3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego 

kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi 

międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, 

w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada 

nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania 

takiej osoby.  

Zasada jest stosowana. 

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego 

audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od 

krótkoterminowych wyników spółki.  

Nie dotyczy Spółki. Emitent nie powołał audytora wewnętrznego. 

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi 

lub innemu członkowi zarządu.  

Nie dotyczy Spółki. Obecnie w/w zadania pełni Zarząd Spółki. 

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie 

przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję 

komitetu audytu. 

Nie dotyczy Spółki. Emitent nie powołał audytora wewnętrznego. 

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym 

znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.  

Nie dotyczy Spółki. Emitent i podmioty z grupy nie powołały audytora wewnętrznego. 

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku 

wyodrębnienia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności 

funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim 

sprawozdaniem.  

Zasada jest stosowana. 

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w 

oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby 

odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności 

funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa 

komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże 

nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów 

i funkcji.  

Zasada jest stosowana. 

3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 

dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd 

funkcji audytu wewnętrznego.  
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Nie dotyczy. Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80. 

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI 

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu 

środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce 

oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla 

przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Nie stosowanie niniejszej zasady wynika z ryzyka natury 

techniczno-prawnego związanego z możliwością niewłaściwej identyfikacji akcjonariuszy 

uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, jak również ryzyka dotyczącego naruszenia 

bezpieczeństwa i płynności komunikacji elektronicznej oraz ewentualnego podważenia 

podjętych uchwał. 

4.2. Spółka ustala miejsce i termin, a także formę walnego zgromadzenia w sposób umożliwiający udział 

w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. W tym celu spółka dokłada również starań, aby 

odwołanie walnego zgromadzenia, zmiana terminu lub zarządzenie przerwy w obradach następowały 

wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz by nie uniemożliwiały lub nie ograniczały akcjonariuszom 

wykonywania prawa do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. 

 Zasada jest stosowana. 

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie 

rzeczywistym.  

Spółka nie planuje zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego 

Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki, wykonywanie obowiązków 

informacyjnych związanych z Walnymi Zgromadzeniami, tj. w szczególności publikowanie 

raportów bieżących oraz publikowanie innych stosownych informacji na stronie internetowej 

Spółki zapewnia akcjonariuszom pełny dostęp do informacji dotyczących jej Walnych 

Zgromadzeń. Zapewnienie powszechnej transmisji obrad wiązałoby się z koniecznością 

poniesienia istotnych, dodatkowych kosztów. Ponadto, Spółka nie zaobserwowała 

zainteresowania po stronie akcjonariuszy co do zapewnienia powszechnej transmisji obrad. W 

przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy takiej potrzeby Zarząd rozważy możliwość stworzenia 

odpowiednich warunków technicznych w celu transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia; 

4.4. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach. Zasada jest 

stosowana. 

Zasada nie jest stosowana. W ocenie Spółki, prawidłowe wykonywanie obowiązków 

informacyjnych związanych z Walnymi Zgromadzeniami, tj. w szczególności publikowanie 

raportów bieżących oraz publikowanie innych stosownych informacji na stronie internetowej 

Spółki zapewnia akcjonariuszom jak również innym interesariuszom pełny dostęp do informacji 

dotyczących Walnych Zgromadzeń. 

4.5. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie 

art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest 

zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ma 

zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia 

wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.  

Zasada jest stosowana. 

4.6. W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad 

uchwałami z należytym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i 

rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika 

ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej 

sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub 
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akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie 

zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.  

Zasada jest stosowana.  

4.7. Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego 

zgromadzenia.  

Zasada jest stosowana.  

4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego 

zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym 

zgromadzeniem. 

Spółka nie stosuje wskazanej zasady. Spółka nie jest w stanie zapewnić, że akcjonariusze Spółki 

będą każdorazowo stosować się do wskazanej zasady i zgłaszać projekty uchwał z zachowaniem 

przewidzianego w niej terminu. W szczególności, Spółka nie jest w stanie zapewnić, że jej 

akcjonariusze nie będą korzystać z przysługującego im na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. prawa do 

zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad już w toku 

Walnego Zgromadzenia Spółki. 

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej 

lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji: 

4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie 

przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie 

później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich 

dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;  

Spółka nie stosuje wskazanej zasady. Spółka nie jest w stanie zapewnić, że akcjonariusze Spółki 

będą każdorazowo stosować się do wskazanej zasady i zgłaszać kandydatów wraz z kompletem 

materiałów ich dotyczących z zachowaniem przewidzianego terminu. W szczególności, Spółka 

nie jest w stanie zapewnić, że jej akcjonariusze nie będą korzystać z przysługującego im prawa 

do zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej już w toku Walnego Zgromadzenia 

Spółki. 

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla 

członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań 

kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.  

Zasada do tej pory nie była stosowana. Zarząd Spółki rozważa jej wprowadzenie w najbliższym 

czasie. 

4.10. Realizacja uprawnień akcjonariuszy oraz sposób wykonywania przez nich posiadanych uprawnień 

nie mogą prowadzić do utrudniania prawidłowego działania organów spółki.  

Zasada jest stosowana. 

4.11. Członkowie zarządu i rady nadzorczej biorą udział w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu 

obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w 

składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad walnego 

zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego 

zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe 

spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym 

podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące 

minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień 

realizacji planów minionego roku.  

Zasada jest stosowana. 
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4.12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować 

cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądź zobowiązywać organ do tego upoważniony do 

ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.  

Zasada jest stosowana.  

4.13. Uchwała o nowej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, która jednocześnie przyznaje prawo 

pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji wybranym akcjonariuszom lub innym podmiotom, może być 

podjęta, jeżeli spełnione są co najmniej poniższe przesłanki: 

a) spółka ma racjonalną, uzasadnioną gospodarczo potrzebę pilnego pozyskania kapitału lub emisja 

akcji związana jest z racjonalnymi, uzasadnionymi gospodarczo transakcjami, m.in. takimi jak łączenie 

się z inną spółką lub jej przejęciem, lub też akcje mają zostać objęte w ramach przyjętego przez spółkę 

programu motywacyjnego; 

b) osoby, którym przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa, zostaną wskazane według obiektywnych 

kryteriów ogólnych; 

c) cena objęcia akcji będzie pozostawać w racjonalnej relacji do bieżących notowań akcji tej spółki lub 

zostanie ustalona w wyniku rynkowego procesu budowania księgi popytu.  

Zasada jest stosowana. 

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.  

Zasada jest stosowana. 

KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 

5.1. Członek zarządu lub rady nadzorczej informuje odpowiednio zarząd lub radę nadzorczą  

o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału  

w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.  

Zasada jest stosowana. 

5.2. W przypadku uznania przez członka zarządu lub rady nadzorczej, że decyzja, odpowiednio zarządu 

lub rady nadzorczej, stoi w sprzeczności z interesem spółki, powinien zażądać zamieszczenia w 

protokole posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie. 

Zasada jest stosowana. 

5.3. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy  

w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Dotyczy to także transakcji akcjonariuszy spółki 

zawieranych z podmiotami należącymi do jej grupy. 

Zasada jest stosowana. 
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5.4. Spółka może nabywać akcje własne (buy-back) wyłącznie w takim trybie, w którym poszanowane 

są prawa wszystkich akcjonariuszy.  

Zasada jest stosowana. 

5.5. W przypadku gdy transakcja spółki z podmiotem powiązanym wymaga zgody rady nadzorczej, 

przed podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody rada ocenia, czy istnieje konieczność uprzedniego 

zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, który przeprowadzi wycenę transakcji oraz analizę jej 

skutków ekonomicznych.  

Zasada jest stosowana. 

5.6. Jeżeli zawarcie transakcji z podmiotem powiązanym wymaga zgody walnego zgromadzenia, rada 

nadzorcza sporządza opinię na temat zasadności zawarcia takiej transakcji. W takim przypadku rada 

ocenia konieczność uprzedniego zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego, o której mowa w zasadzie 

5.5.  

Zasada jest stosowana.  

5.7. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem 

powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia 

wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji 

na interes spółki, w tym przedstawia opinię rady nadzorczej, o której mowa w zasadzie 5.6.  

Zasada jest stosowana. 

WYNAGRODZENIA  

6.1. Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinno być 

wystarczające dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla 

właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wysokość wynagrodzenia powinna być 

adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym 

odpowiedzialności.  

Spółka nie stosuje wskazanej zasady, w zakresie w jakim wymaga ona przyjęcia ogólnej polityki 

wynagrodzeń łącznie dla członków organów Spółki i jej kluczowych menedżerów. Spółka 

wskazuje, że zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały 

wyczerpująco uregulowane w politykach wynagrodzeń dotyczących ww. organów, zgodnie z 

wymogami przewidzianymi w art. 90c i nast. Ustawy o Ofercie, a struktura zatrudnienia 

kluczowych menedżerów Spółki oraz liczebność członków wyższej kadry zarządzającej nie 

wymagają przyjęcia polityki wynagrodzeń dla kluczowych menedżerów Spółki. W pozostałym 

zakresie zasada jest stosowana. 

6.2. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniały poziom 

wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej 

sytuacji spółki w zakresie wyników finansowych i niefinansowych oraz długoterminowego wzrostu 

wartości dla akcjonariuszy i zrównoważonego rozwoju, a także stabilności funkcjonowania spółki.  

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie wdrożyła programów motywacyjnych. 

6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas 

realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co 

najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych  

i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub 

rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu. 

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie wdrożyła programów motywacyjnych 

przewidujących przyznanie opcji menedżerskich. 

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 
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szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w 

tych komitetach.  

Zasada jest częściowo stosowana. Członkowie Komitetu Audytu mają przyznana dodatkowe 

wynagrodzenie za swoją pracę, natomiast Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują 

wynagrodzenie w zależności od liczby posiedzeń. 

6.5. Wysokość wynagrodzenia członków rady nadzorczej nie powinna być uzależniona od 

krótkoterminowych wyników spółki.  

Zasada jest stosowana. 

IV. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej PGF S.A. 

 

W okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. Spółka osiągnęła: 

Przychody ogółem    114 835 tys. zł. 

Koszty ogółem  3 359 tys. zł. 

Strata brutto 111 476 tys. zł. 

Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego 22 930 tys. zł. 

Zysk netto 88 460 tys. zł. 

 

1. Przychody 

 

Struktura przychodów kształtuje się następująco: 

1. Wynik na sprzedaży aktywów finansowych:    -4 974 tys. zł. 

2. Wynik z przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej 

przez wynik finansowy 

117 895 tys. zł. 

Razem 112 921 tys. zł. 

II. Pozostałe przychody operacyjne 

i są to: 

1 746 tys. zł. 

1. Dotacje 

2. Inne przychody operacyjne 

w tym: 

a) spisane wierzytelności 

b) rozwiązane rezerwy 

- tys. zł. 

- tys. zł. 

 

- tys. zł. 

1 746 tys. zł. 

III. Przychody finansowe 

i są to: 

168 tys. zł. 

1. Odsetki 

w tym: 

a) od udzielonych pożyczek 

b) od lokat bankowych 

 

168 tys. zł. 

 

168 tys. zł. 

- tys. zł. 

 

2. Koszty 

 

Koszty działalności operacyjnej PGF S.A. wyniosły 487 tys. zł. 
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I.Koszty działalności operacyjnej 

 

 

                   487 tys. zł. 

  

II. Pozostałe koszty operacyjne to kwota: 

na którą składają się: 

2 566 tys. zł.   

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  5 tys. zł.   

2.Inne koszty operacyjne  

w tym: 

a) koszty lat ubiegłych 

b) koszty sądowe, komornicze 

c) rekompensaty 

d) utworzona rezerwa na zobowiązanie 

 

2 561 tys. zł. 

 

123 tys. zł. 

24 tys. zł. 

14 tys. zł. 

2 400 tys. zł. 

 

  

III. Koszty finansowe: 

na które składają się: 

306 tys. zł.   

1. Odsetki 

w tym: 

a) odsetki od pożyczek  

b) odsetki od zobowiązań 

c) odsetki budżetowe 

2. Strata ze zbycia inwestycji 

186 tys. zł. 

 

177 tys. zł. 

4 tys. zł. 

5 tys. zł. 

- tys. zł. 

  

3.Aktualizacja wartości inwestycji 107 tys. zł.   

4. Inne koszty finansowe 

w tym: 

a) koszty depozytowania  

 

13 tys. zł. 

 

13 tys. zł. 

 

 

  

MAJĄTEK OBROTOWY 

I. Stan zapasów na dzień 31 grudnia 2021 r.  

Spółka nie posiada żadnych zapasów ani nie prowadzi działalności mogącej wpływać na zmiany stanu zapasów.  

Według stanu na dzień 31.12.2021 pozycja ta nie widnieje w bilansie spółki. 

  

II. Należności krótkoterminowe 

1.Należności z tytułu dostaw i usług 

25 200 tys. zł. 

8 tys. zł. 

  

2. Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń itp. 65 tys. zł.   

3. Pozostałe należności 

w tym: 

- należności z tyt. sprzedaży aktywów finansowych                                                                                               

25 127 tys. zł. 

 

24.970 tys. zł. 

  

III. Inwestycje krótkoterminowe 

w tym: 

1. Akcje podmiotów powiązanych 

2. Pozostałe akcje notowane na rynku publicznym  

3. Udzielone pożyczki  

4. Środki pieniężne 

563 tys. zł. 

 

- tys. zł. 

561 tys. zł. 

- tys. zł. 

2 tys. zł. 

  

IV .Rozliczenia międzyokresowe 99 tys. zł.   
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w tym: 

-Podatek VAT 

-ubezpieczenia 

-pozostałe 

 

 

94 tys. zł. 

3 tys. zł. 

2 tys. zł. 

 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA    

1. Stan rezerw na zobowiązania jakie posiadała spółka na koniec  2021 roku zamykał się kwotą:   

49 254 tys. zł. 

  

w tym: 

a) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

b) rezerwy na doprawy emerytalne 

c) rezerwy na niewykorzystane urlopy 

d) rezerwy pozostałe  

w tym; 

- rezerwa na karę nałożoną przez UKNF 

 

46 854 tys. zł. 

- tys. zł. 

- tys. zł. 

2 400 tys. zł. 

 

2 400 tys. zł. 

  

 

II. Zobowiązania długoterminowe 

w tym: 

a) Pożyczka zaciągnięta u akcjonariusza 

 

 

30 tys. zł. 

 

30 tys. zł. 

  

III. Zobowiązania krótkoterminowe 

w tym m.in.: 

a) z tytułu dostaw i usług 

b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 

c) pozostałe zobowiązania 

2 530 tys. zł. 

 

371 tys. zł. 

      1 822 tys. zł. 

337 tys. zł. 

  

 

Struktura przychodów w podziale na segmenty operacyjne 

Działalność operacyjna Spółki koncentruje się wyłącznie na działalności związanej z zarządzaniem 

zarządzeniem posiadanymi aktywami finansowymi, Spółka nie wyszczególnia segmentów. 

 

Rynki zbytu 

Ze względu na charakter działalności rynki zbytu nie występują. 

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi  

W roku 2021 spółka udzieliła pożyczkę akcji Sundragon S.A. spółce OZE Obrót Sp. z o.o. wartość udzielonej 

pożyczki na dzień bilansowy wyniosła 18.500 tys. zł.  

Zawarta umowa pożyczki akcji przewiduje wynagrodzenie z tyt. udzielonej pożyczki w wysokości 3% w skali 

roku od łącznej wartości rynkowej pożyczonych akcji w dniu zwrotu tj. 31.12.2025 r. Jednocześnie Spółka 

wniosła do spółki Sundragon S.A. udziały w spółce K-500 sp. z o.o. objęcie dodatkowej emisji akcji, wartość 

wkładu określono na 22 010 tys. zł. 
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V. Pozostałe informacje z działalności gospodarczej 
(w świetle Rozporządzenia 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) 

 

Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich 

komitetów 

W Spółce funkcje zarządzające w 2021 r. sprawował jednoosobowy Zarząd, w osobie  Prezesa Zarządu. Na 

mocy Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

w z dnia 19 stycznia 2021 r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki przestał pełnić Pan Grzegorz Wrona, a w miejsce 

powołany został Zarząd w osobie Pana Wojciecha Kowalskiego.  

 

Zarząd Spółki działa w oparciu o Statut Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA oraz Regulamin 

Zarządu. Treści tych dokumentów zamieszczone są na internetowej stronie korporacyjnej Spółki, 

ścieżka dostępu: https://gkpgf.pl/relacje-inwestorskie/#dokumenty. 

 

Rolę nadzorczą nad Spółką pełni jej organ w postaci Rady Nadzorczej, której skład osobowy w 2021 r. 

wraz z wykonywanymi funkcjami przedstawiał się w sposób następujący:  

Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

Aneta Niedziela - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

Aleksander Dominiczak - Członek Rady nadzorczej  

Robert Mrówka - Członek Rady Nadzorczej 

Ewelina Rytter - Sekretarz Rady Nadzorczej     

 

W dniu 28 czerwca 2021 r. mocą Uwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nastąpiła 

zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W miejsce Pana Aleksandra Dominiczaka, powołany został 

Pan Paweł Matyaszczyk, ponadto na kolejną kadencję została powołana Pani Aneta Niedziela.  

 

W Spółce w ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, którego skład w 2021 r. tworzyli:  

Robert Mrówka - Przewodniczący Komitetu Audytu, 

Ewelina Rytter - Członek Komitetu Audytu, 

Błażej Wasielewski - Członek Komitetu Audytu. 

 

Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa: Regulamin Rady Nadzorczej PGF Polska Grupa 

Fotowoltaiczna SA.  Treść tego dokumentu zamieszczona jest na internetowej stronie korporacyjnej 

Spółki, ścieżka dostępu: https://gkpgf.pl/wp-content/uploads/REGULAMIN-RADY-NADZORCZEJ.pdf 

 

Opis podstawowych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania 

ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. 
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Stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań 

finansowych, zapewniają: kompletność ujęcia wszystkich składników objętych sprawozdaniem, 

rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość sporządzenia sprawozdań 

finansowych. Celem systemu kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) stosowanej w Spółce, poza 

zapewnieniem kompletności i rzetelności składników objętych sprawozdaniem, jest także wspieranie 

procesów decyzyjnych oraz zapewnienie zgodności działań Spółki z obowiązującymi przepisami prawa. 

Aktami określającymi sposób funkcjonowania  oraz zakres działania systemów kontroli w Spółce są:   

 polityka rachunkowości;  

 regulamin organizacyjny; 

 zestaw dokumentów korporacyjnych mających cechy zarządzeń, procedur oraz instrukcji;  

 unormowania w zakresie odpowiedzialności materialnej; 

 regulamin pracy; 

 instrukcja inwentaryzacyjna; 

 instrukcja sporządzania i obiegu dowodów księgowych; 

 instrukcje gospodarki kasowej; 

 karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności; 

 polityka rachunkowości. 

Przyjęte do stosowania przez Spółkę system kontroli wewnętrznej zapewniają także ujawnienie rezerw 

jak również faktów niegospodarności. System ten, jak dotąd zapewniał ustalenie przyczyn 

nieprawidłowości, jak i też osób za nie odpowiedzialnych, jednocześnie wskazując sposoby oraz środki 

umożliwiające usunięcie tych nieprawidłowości. W obecnej formule funkcjonowania Spółki identyfikacją 

i ocenę ryzyka, zajmuje się bezpośrednio Zarząd Spółki i jej Dyrektor Finansowy.  

 

Działania prowadzące do sporządzania sprawozdań finansowych w Spółce są także poddawane 

kontroli funkcjonalnej w zakresie uzgodnień rachunkowych i rzetelności informacyjnej, bezpośrednio 

przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie sprawozdań. 

 

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz 

ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale 

zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie 

głosów na walnym zgromadzeniu. 

 

Na dzień publikacji Sprawozdania podmiotem posiadającym powyżej 5 % w kapitale akcyjnym Spółki, 

jest: 

 Omegia S.A. z siedziba w Poznaniu posiadająca 15.416.907 szt. akcji Emitenta uprawniających 

do 17.34 % udziału w kapitale zakładowym, jak i do wykonywania 17,59 % głosów na Walnym 

Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 Amida Capital sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Poznaniu, posiadająca łącznie*: 6 500 670 szt. 

Akcji Emitenta, uprawniających do 7,41 % udziału w kapitale zakładowym, jak i do wykonywania  

7,41 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
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*z tego:  

a) bezpośrednio: 4 700 670 szt. Akcji Emitenta, stanowiących  5,36 % udziału w kapitale zakładowym 

Spółki i uprawniającym do takiej samej ilości głosów na WZA;  

b) pośrednio (poprzez spółkę zależną Financial Factory sp. z o.o.): 1 800 000 szt. akcji stanowiących 

2,05 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniającym do takiej samej ilości głosów na WZA. 

 Artela sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, posiadająca 8 176 010 szt. Akcji Emitenta, 

stanowiących 9,97 % udziału w kapitale zakładowym, jak i uprawniających do wykonywania  

9,97 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 

 

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia 

kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień. 

Spółka nie emitowała żadnych akcji, ani obligacji dających ich posiadaczom jakieś szczególne 

przywileje i uprawnienia. 

 

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak 

ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, 

ograniczenia czasowe dotyczące prawa wykonywania głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy 

współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od 

posiadania papierów wartościowych.  

Spółka nie stosuje żadnych ograniczeń co do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji na 

Walnych Zgromadzeniach. Jedynym warunkiem jest złożenie żądania podmiotowi prowadzącemu 

rachunek papierów wartościowych przesłania do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 

potwierdzenia prawa do uczestnictwa w WZA nie później niż w dniu rejestracji, bądź w przypadku 

akcjonariuszy posiadających akcje w formie dokumentu złożenia ich w siedzibie Spółki nie później niż 

w dniu rejestracji.  

 

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów 

wartościowych emitenta.  

Akcje wyemitowane przez Spółkę nie mają żadnych ograniczeń co do przenoszenia prawa własności. 

 

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających i ich uprawnień, w 

szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji. 

Wybór i odwołanie Zarządu należy do szczegółowych kompetencji Rady Nadzorczej. Wybór Prezesa 

Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza spośród zgłoszonych kandydatur, po uprzedniej ocenie kwalifikacji, 

kompetencji jak i doświadczenia zawodowego kandydatów. Wiceprezesa  Zarządu powołuje Rada 

Nadzorcza spośród kandydatów zaproponowanych przez Prezesa Zarządu. Uprawnienia do 

podejmowania uchwał w sprawie emisji i wykupie akcji należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

Uchwały w tej sprawie zapadają większością ¾ głosów. 
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Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki. 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dotyczące zmiany statutu Spółki umieszczane są na  

26 dni przed datą wyznaczonego zgromadzenia na internetowej stronie korporacyjnej Spółki. Uchwały 

w sprawie zmiany statutu spółki wymagają większości ¾ oddanych głosów. Uchwały w sprawie zmiany 

przedmiotu działalności spółki wymagają 2/3 głosów oddanych. 

 

Opis istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania 

arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz 

wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej ze wskazaniem przedmiotu postępowania 

stron wszczętego postępowania wartości sporu, daty, wszczęcia postępowania oraz stanowiska 

emitenta.  

 

Na mocy decyzji z dnia 17 grudnia 2021 r. Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego na Spółkę PGF Polska 

Grupa Fotowoltaiczna SA (dawniej Zastal SA) nałożono karę pieniężną w łącznej kwocie 2 400 tys. zł 

(słownie dwóch milionów czterystu tysięcy złotych), w tym:    

 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) za nienależyte wykonanie obowiązków 

informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 

obrotowy 2016 i raportu rocznego za rok obrotowy 2016. 

 1 400 000 zł (słownie: jeden milion złotych) za nienależyte wykonanie obowiązków 

informacyjnych w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu rocznego za rok 

obrotowy 2017 i raportu rocznego za rok obrotowy 2017.  

 

co stanowi sankcję za naruszenie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o ofercie publicznej i warunkach 

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych. 

 

W świetle zaistniałej sytuacji 1) Spółka założyła rezerwę finansową w kwocie 2 400 zł; 2) złożyła wniosek 

o ponowne rozpatrzenie sprawy, skutkujące tym, że decyzja KNF z dnia 17 grudnia 2021 r. nie jest 

ostateczna.  

VI. Rozwój Spółki 

 

Dokonania, niepowodzenia, plany.  

Spółka jest jednostką inwestycyjną której zasadniczym obszarem działalności jest rynek kapitałowy, 

będący rynkową częścią systemu finansowego, który wraz z rynkiem dóbr i usług oraz rynkiem pracy 

tworzy tzw. triadę gospodarki rynkowej. Rok 2021 miał być tym, w którym gospodarka polska  

i uważany powszechnie za jeden z jej strategicznych filarów sektor OZE/PV przy wszystkich 

niedogodnościach związanych z trwającą pandemią COVID – 19 funkcjonować będą w warunkach 

daleko idącej stabilności i przewidywalności. Znajdujących swoje uzasadnienie w:  
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deklaracjach banku centralnego dotyczących neutralnego przynajmniej w perspektywie kilku 

najbliższych kwartałów ,,neutralnego środowiska stóp procentowych”;  

tzw. ,,zielonego światła” dla rozwoju i wspierania rozwoju krajowego rynku fotowoltaicznego, 

wpisującego się w unijną strategię przyśpieszonej transformacji energetycznej, tzw. Fit for 55;  

publicznej akcji informacyjnej dotyczącej kierunków wykorzystania środków finansowych pochodzących 

z Krajowych Planów Odbudowy, gdzie jednym z newralgicznych obszarów finansowania będzie 

wspieranie szeroko rozumianych proekologicznych inwestycji.  

Ocena sytuacji i daleko idąca wiara w nakreślone powyżej uwarunkowania i priorytety rozwojowe stała 

się fundamentem przygotowywanego przez Zarząd Spółki kilkuletniego planu rozwoju, którego 

egzemplifikacją miała być nowa strategia Spółki. Tymczasem mniej więcej w połowie 2021 r. zaczęły 

napływać zarówno sprzeczne, jak i coraz bardziej niepokojące informacje, których rezonans 

zinterpretowany został w kategoriach tzw. szoków rynkowo – regulacyjnych, na poziomie makro  

mezo i mikroekonomicznym. W rezultacie na przestrzeni 12 miesięcy 2021 r. miały miejsce lub/i 

nastąpiły:  

 wraz z rozpoczętym  w październiku 2021 r. ,,agresywnym” – progresywnym cyklem stóp 

procentowych nastąpiła gruntowna zmiana krajowej sytuacji monetarnej, stająca  

w zasadniczej sprzeczności z uprzednimi sygnałami władz monetarnych m.in. o pełnej 

,,kontrolowalności inflacji”;   

 na przełomie października i listopada 2021 r., na mocy ustawy - dokonano zasadniczych zmian 

w krajowym systemie rozliczania prosumentów pozyskujących energię odnawialną ze źródeł 

fotowoltaicznych, dokonane zmiany poprzedziło też niespodziewane wycofanie wcześniejszego 

projektu rządowo – poselskiego; 

 do końca 2021 r., a w rzeczywistości do daty niniejszego Sprawozdania, nie wpłynęły unijne 

środki finansowe związane z realizacją Krajowego Planu Odbudowy, które miały i mają być 

zasadniczym zasobem finansowym w oparciu o który realizowana będzie transformacja 

energetyczna polskiej gospodarki; 

Powyższe okoliczności, którym towarzyszyła dodatkowa daleko idąca niepewność wynikająca m.in.  

z pogarszających się także - strukturalnie warunków funkcjonowania branży fotowoltaicznej (progresja 

kosztów zaopatrzenia materiałowo – surowcowego) oddalały możliwości przedstawienia jakiejkolwiek 

wiarygodnej i spójnej wizji rozwoju, zbudowanej w oparciu o wcześniejsze założenia.   

W tych okolicznościach Zarząd Spółki postanowił w pozostałych miesiącach 2021 r. skupić swoją 

aktywność na tym, co w kanonie nauki o zarządzaniu definiowane jest w kategoriach ,,polityki  szans 

rynkowych”. Należących do ,,istoty przedsiębiorstwa oraz zasad jego funkcjonowania”,  

a wyrażane jest jako: ,,sposób rozumienia rynku i reagowania”, czyli ,,wyczuwania szansy”.  

W działania te wpisują się zatem komunikowane na bieżąco przez Spółkę w 2021 r. i zrealizowane 

inwestycje w postaci nabycia większościowych udziałów w spółkach: Lionpower sp. z o.o. oraz K-500 

sp. z o.o., a także kontynuacja tego typu działalności po okresie sprawozdawczym. W ocenie Zarządu 

Spółki efekty postępującej akomodacji polskiej gospodarki do wzrostowej fazy cyklu stóp procentowych,  

nowych warunków i zasad funkcjonowania (po 31 marca 2022 r.) prosumenckiego rynku 
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fotowoltaicznego, a także ostatecznego wyjaśnienia sytuacji w sprawie przyznania Polsce środków 

finansowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy  okażą się na tyle klarowne, aby wkrótce, 

uwzględniające też nowe uwarunkowania i czynniki o których mowa poniżej, przedstawić strategiczne 

plany rozwoju Spółki, obejmujące przynajmniej perspektywę lat 2022/2023 – 2025.    

 

Źródło: na podstawie danych Instytutu Energetyki Odnawialnej 

Działalność inwestycyjna 

W 2021 roku Spółka nabyła  udziały w dwóch podmiotach z branży OZE, z których jeden został 

wniesiony aportem do innego podmiotu z branży celem zwiększenia zaangażowania w ten podmiot.  

VII. Potencjał rzeczowy i finansowy Spółki 

 

Bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2021 r. stanowi zestawienie wartości majątku i źródeł jego 

pochodzenia. 

Majątek spółki 

Majątek Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. 310 075 tys. zł. 

majątek Spółki obejmuje:  

Aktywa trwałe w wysokości 284 213 tys. zł. 

Aktywa obrotowe w wysokości 25 862 tys. zł. 

 

 

 

 

Strukturę aktywów PGF S.A. przedstawia poniższy wykres: 
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Na aktywa trwałe w PGF S.A. składają się:  

Wartości niematerialne i prawne 0 zł 

Rzeczowe aktywa trwałe          10 tys. zł 

Inwestycje długoterminowe 281 769 tys. zł 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 434 tys. zł 

 

Wartość rzeczowych aktywów trwałych jest praktycznie nieznacząca w bilansie Spółki. Rzeczowe 

aktywa spółce to sprzęt komputerowy oraz nierozliczone środki trwałe w budowie. 

Wartość inwestycji długoterminowych w ciągu okresu objętego sprawozdaniem w Spółce zmniejszyła 

się o kwotę 92 084 tys. zł., głównie za sprawą przeszacowania długoterminowych aktywów finansowych 

w postaci akcji spółek Sundragon S.A. i OZE Capital S.A. oraz nabycia udziałów w spółce z branży OZE 

o wartości 7.325 tys. zł. 

 

Na aktywa obrotowe w PGF S.A. składają się:  

Zapasy  0 zł 

Należności krótkoterminowe                                 25 200 tys. zł 

Inwestycje krótkoterminowe  563 tys. zł 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     99 tys. zł 

 

Źródła pochodzenia majątku 

Źródła pochodzenia majątku obejmują kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. 

Kapitał własny Spółki  na koniec 2021 roku zamyka się kwotą 258 261 tys. zł. 
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Stany kapitału własnego na początek i koniec 2020 roku oraz zmiany obrazuje poniższa tabela: 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Wartość w tys. zł wg stanu na dzień 

 

  01.01.2021r. Zmiany 31.12.2021r. 

1.  Kapitał akcyjny 81.988 5 680 87 668 

2. Kapitał zapasowy  67.138 6 645 73 783 

3. Kapitał rezerwowy  

z aktualizacji wyceny 

0 - 

 

0 

4. Zysk/Strata z lat ubiegłych 175 218 -166 954 8 264 

5.  Wynik finansowy  

netto okresu 

sprawozdawczego 

 

-166 954 

+166 954 

+88 546 

 

+88 546 

Razem kapitały własne 157 390 100 871 258 261 

 

Łączna ilość akcji na dzień bilansowy wynosiła 87 667 925 szt. i dzieliła się na akcje serii A  

w ilości 33 499 500 szt. oraz akcje serii B1 w ilości 6 699 899 szt., akcje serii B2 w ilości 8 039 878 szt., 

akcje serii B3 w ilości 9 647 854 szt., akcje serii B4 w ilości 11 577 425 szt, akcje serii B5 w ilości 

12 523 644 szt oraz akcje serii B6 w ilości 5 679 725 szt. W przypadku akcji serii B6 podwyższenie 

kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 17 grudnia 2021r.  

Wartość nominalna akcji serii B6 wynosi 5.680 tys. zł, natomiast wartość emisyjna 12 325 tys. zł.    

Jednocześnie określono, że warunkowe podniesienie kapitału następuje w drodze emisji nowych akcji 

zwykłych serii B6 o wartości 1 zł. każda, w pozostałej  liczbie nie większej niż 12 830 512  szt. 

Zgodnie z informacjami jakie otrzymała Spółka podmioty mające powyżej 5% kapitału akcyjnego Zastal 

S.A. na dzień publikacji sprawozdania, to: 

 Omegia S.A. posiadająca 17,59% udziału w kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na 

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, 

 Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. posiadająca wraz z podmiotem 

zależnym 7,41% udziału w kapitale zakładowym i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy. 

 Artela sp. z o.o., posiadająca 9,97 % udziału w kapitale zakładowym, jak i tyleż samo głosów 

na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.  

 

Spółka nie posiada żadnych informacji o znaczących umowach dla działalności PGF S.A. zawartych 

pomiędzy akcjonariuszami.  

Pozostała część pasywów bilansu na koniec  2021 r. w kwocie   51 814 tys. zł dotyczy: 
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Rezerw na zobowiązania  49 254 tys. zł. 

Zobowiązań długoterminowych - tys. zł. 

Zobowiązań krótkoterminowych 2 530 tys. zł. 

Rozliczenia międzyokresowe - tys. zł. 

 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Spółki na koniec  2021 roku wzrosły o 44% w stosunku od 

zobowiązań i rezerw na zobowiązania z końca roku 2020. Wzrost tej pozycji nastąpił głównie w 

skorygowania rezerw na podatek odroczony. wyniku zawiązania rezerw na podatek dochodowy z tyt. 

wzrostu wyceny aktywów finansowych.  

VIII. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

 

W ocenie Zarządu Spółki przy wszystkich wyartykułowanych w Sprawozdaniu, i nie tylko, a możliwych 

mieć miejsce zagrożeniach, związanych z dalszym konwencjonalnym przebiegiem wojny  

rosyjsko - ukraińskiej, działalność Spółki oraz jej spółek – inwestycji w kontekście przynajmniej 

następnego Okresu Sprawozdawczego uznaje się za niezagrożoną. Istnieją też uzasadnione 

oczekiwania, że w obliczu zapowiadanego przyśpieszenia transformacji energetycznej unijnej, zatem  

i polskiej  gospodarki, jako jednego z następstw trwającej wojny, branża fotowoltaiczna znajdzie się  

w awangardzie cywilnej, ekonomicznej walki z uzależnieniem od dostaw kopalnych surowców 

energetycznych z Rosji. Z tym, że kluczowym w tym kontekście aspektem będzie adekwatne tempo  

i skala preferowanych zmian, realizowanych w takim zakresie, aby w jak największym stopniu zapewnić 

bezpieczeństwo w zakresie ciągłości dostaw energii.   

Czynniki ryzyka i zagrożenia 

Emitent jako jednostka inwestycyjna posiada zasadniczą cześć swoich aktywów - inwestycji w formie 

portfela akcji spółek notowanych na publicznym rynku kapitałowym GPW/New Connect.  

W ten sposób niekorzystne zmiany kursu – tak samej Spółki, jak i jej spółek – inwestycji, stanowią 

immanentne, lecz naturalne ryzyko, wynikające z istoty funkcjonowania na rynku kapitałowym i statusu 

spółki publicznej.  

W roku sprawozdawczym 2021, ryzyko to w największym stopniu niekorzystnie zrealizowało się  

w stosunku do akcji spółki – inwestycji OZE Capital S.A. Kursy zamknięcia notowań tej spółki pomiędzy 

ostatnią sesją giełdową w 2020 r. (kurs 3,16 zł), a ostania sesją giełdową 2021 r. (kurs 1,12 zł), 

przełożyły się na regres wartości na poziomie   –64,5 %. Fakt ten należy ocenić jako ryzyko istotne, 

które uległo urzeczywistnieniu, ale również takie, które wpisało się w dużo szerszą tendencję branżową, 

którą można zobrazować kształtowaniem się wartości Autorskiego Wskaźnika Koniunktury Rynku 

Fotowoltaicznego (IEO_PV), opracowanego i publikowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej.  W 

2021 r. w skład tego barometru fotowoltaicznej koniunktury branżowej wchodziło siedem spółek 

notowanych na rynkach GPW i New Connect, którymi w kolejności alfabetycznej były: 01Cyberton, 

Columbus Energy, Grodno, ML System, Photon Energy, Sunex i Voolt.  

Pomiędzy ostatnimi odczytami w dniu 30 grudnia w latach 2020 i 2021 wartość tego wskaźnika spadła 

z 19 601,67 do 13 165,70 pkt., czyli skurczyła się o –32,8 punktów procentowych.   
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Poniżej zaprezentowano autorski wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaicznego za okres od stycznia 

2019 do kwietnia 2022 roku, opracowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej. 

 

Źródło: na podstawie danych Instytutu Energetyki Odnawialnej 

Uwypuklony powyżej regres można zapewne w dużej mierze przypisać efektowi zasadniczego 

pogorszenia klimatu inwestycyjnego, zwłaszcza w stosunku do branży fotowoltaicznej, na którą 

zasadniczy wpływ wywarły nie tylko czynniki o których mowa jest w innym miejscu tego Sprawozdania 

(tj. zmiany regulacji i otoczenia monetarnego kraju), ale też petryfikujące się niekorzystne tendencje 

kosztowe.  Znajdujące odzwierciedlenie w presji kosztów pracy, a także, jeśli nie przede wszystkim, w 

rosnących drastycznie kosztach zaopatrzenia, tzn. stawkach frachtu oraz drożejących cenach 

materiałów, będących głównie  rezultatem dwucyfrowych w 2021 r. zwyżek cen (poza miedzią) metali o 

strategicznym znaczeniu dla fotowoltaiki, tj. stali, aluminium, czy miedzi. Rzeczony obraz sytuacji w 

zasadniczym stopniu odzwierciedlają zmiany cen wybranych kontraktów terminowych, będących 

przedmiotem obrotu na londyńskim rynku metali – London Metal Exchange.   

Tendencje te choć z różną dynamiką utrzymują się po okresie sprawozdawczym, co pozwala je 

identyfikować w kategoriach ryzyka kontynuowanego w 2022 r.  Z tego względu ryzyko rosnących 

kosztów działalności branży fotowoltaicznej, przekładające się również na redukcję finalnych marż  

w spółkach – inwestycjach, Zarząd Spółki ocenia jako bardzo istotne  i realizujące się. Przynajmniej  

w perspektywie pierwszego półrocza 2022 r.  

 

W tabeli poniżej zaprezentowano zmianę cen kontraktów terminowych na wybrane metale przemysłowe 

w 2021 roku oraz poza okresem sprawozdawczym (IQ2022 r.) notowanych na London Metal Exchange: 

Nazwa towaru styczeń-grudzień 2021 r. styczeń-marzec 2022 r. 

Stalowe pręty zbrojeniowe +11,8% +30,8% 

Aluminium +41,9% +24,5% 

Miedź +24,8% +6,7% 

Cyna +92,7% +9,7% 

Ołów +15,4% +4,6% 

Srebro -13,2% +7,6% 

Źródło: na podstawie notowań LME  
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Zarząd Spółki w podobny sposób na datę sporządzenia Sprawozdania ustosunkowuje się do ryzyka 

związanego z koniunkturą na rynku kapitałowym w 2022 r. W warunkach podwyższonej inflacji, lecz 

wolnej od tak ekstremalnych napięć natury geopolitycznej jak te obecne, rynek udziałowych papierów 

wartościowych może stać się atrakcyjną alternatywą inwestycyjną wobec innych produktów 

finansowych. Powaga aktualnej sytuacji geopolitczcznej objawia się też m.in. tym, że pomimo 

dynamicznego wzrostu cen surowców, klimat inwestycyjny na rynku akcji - tym razem nie sprzyja, jak 

często miało to miejsce w przeszłości, tzw. rynkom wschodzącym. Zresztą nie tylko im, ponieważ 

pomiędzy IV kw. 2021 r. a I kw. 2022 r. wartość globalnych IPO skurczyła się z 390 mld USD do 129 

mld USD, zatem o  ok. –67 %.  

Okoliczności te nie są też jedynym czynnikiem osłabiającym potencjalne zainteresowanie inwestorów 

rynkiem akcji. Trwająca od jesieni 2021 r. wzrostowa faza cyklu podwyżek stóp procentowych  

w polskiej gospodarce generuje także podwyższoną, zatem konkurencyjną rentowność instrumentów 

wolnych od ryzyka, za które powszechnie uważa się obligacje Skarbu Państwa.  

Na datę sporządzenia Sprawozdania notowania 2-letnich oraz 10-letnich krajowych papierów 

skarbowych, legitymują się rentownością na poziomie odpowiednio: 6,5 % oraz 6,2 %. Wykazując tym 

samym najwyższe poziomy oprocentowania od mniej więcej dekady. Ewentualnego zatrzymania tej 

tendencji upatrywać będzie można dopiero w wyniku ustabilizowania się: sytuacji monetarnej, 

wyhamowania wzrostu cen surowców czy kursu złotego, zwłaszcza w relacji USD/PLN.  

W kategoriach umiarkowanego, tj. średniego ryzyka, które jednak w przypadku urzeczywistnienia może 

wprowadzić dodatkowy istotny czynnik dezinformacji. Utrudniający tym samym podejmowanie przez 

inwestorów korzystnych i perspektywicznych dla branży OZE/PV decyzji w zakresie alokacji kapitału, 

zwłaszcza w średnim terminie. Ryzyko to rozpatruje się na tle obowiązującej formule cenotwórczej gazu 

ziemnego. W zbyt dużym stopniu, jak ma to miejsce np. w przypadku dostaw wynikających z rozliczeń 

kontraktu jamalskiego, opartych na bieżących cenach rynkowych. Dla których podstawą są notowania 

cen surowca z wirtualnych punktów handlu (ang. virtual trading point), których w Europie Zachodniej 

jest kilkanaście. Nazywanych potocznie giełdami, lecz z modelową istotą instytucjami tego typu, choćby 

ze względu na ogromne dysproporcje w zakresie potencjału dostaw pomiędzy poszczególnymi 

uczestnikami strony podażowej, mających w praktyce często związek dość ograniczony. 

Egzemplifikacją takiej instytucji jest holenderski TTF (w skrócie od ang. Title Transfer Facility), miejsce 

aktywności np. Gazpromu - od początku powstania tego rynku w 2003 r. TTF działa wprawdzie 

bezpośrednio w środowisku holenderskiej sieci przesyłowej, lecz w rzeczywistości – zdaniem ekspertów 

(np. InterContinental Exchange), będący centralnym, a zatem cenotwórczym miejscem handlu gazem 

ziemnym w kontynentalnej Europie. Przykładowo kiedy w dniu 26 kwietnia 2022 r. Gazprom zaprzestał 

dostarczania gazu ziemnego do Polski, w odpowiedzi ceny kontraktów na ten surowiec na TTF wzrosły 

nagle o ok. 12 %. Podczas, gdy np. ceny kontraktów gazu ,,londyńskiego” już znacznie mniej, bo  

o ok. 4 %.  

 

 

 

 



Sprawozdanie Zarządu PGF S.A. z działalności spółki za rok obrachunkowy 2021 

29 

 

 

 

 

Na poniższym wykresie zaprezentowano kształtowanie się dynamiki zmienności cen gazu ziemnego* 

oraz ropy naftowej Brent w okresie od kwietnia 2021 roku do kwietnia 2022 roku. 

 

 Źródło: stooq.com  

*dynamika cen gazu za megawatogodzinę notowanych w ramach rynku TTF 

Oparcie zasadniczych rozliczeń dostaw na bieżących notowaniach cen gazu, a nie na formule 

mieszanej, tzn. uwzględniającej w rozliczeniach także ,,komponent” dużo bardziej stabilniejszych  

i przewidywalnych w średnim, a zwłaszcza dłuższym terminie - cen ropy naftowej, może powodować, 

nagły, ogromny wzrost kosztów energii elektrycznej. Tak jak miało to miejsce w IV kw. 2021 oraz I kw. 

2022 r. Powtarzanie się takich sytuacji, których w ocenie Zarządu Spółki w kolejnych miesiącach czy 

kwartałach 2022 r. nie można wykluczyć, kieruje zazwyczaj uwagę inwestorów w stronę poszukiwania 

możliwości angażowania się tzw. stabilne źródła energii, do których ani fotowoltaika, ani też energia 

wiatrowa nie należą.  

W świetle powyższego, Zarząd Spółki w pełni podziela pogląd, że im bliżej będzie końca br., czyli 

momentu zasadniczego odejścia od dostaw gazu z Rosji, tym wpływ wyartykułowanych powyżej 

zagrożeń powinien stawać się mniejszy.  Z czasem jeśli nie w ogóle to zapewne wraz z przewidzianym 

uruchomieniem nowego gazociągu Baltic Pipe w znaczącym stopniu w ogóle wygasnąć. 

Zarówno Spółka, jak i jej spółki – inwestycje nie są w jakiejkolwiek formie powiązane bezpośrednio  

z teatrem wojny rosyjsko – ukraińskiej, gdyż ani z jedną, ani z drugą stroną nie prowadzą  interesów. 

Zarząd Spółki liczy się natomiast z możliwością eskalacji konfliktu w innej formie, np. takiej, że 

popierające Rosję – Chiny, mogłyby zostać objęte restrykcjami ze strony państw zachodnich. Wówczas 

taka sytuacja mogłaby spowodować poważne zagrożenia związane ze źródłami zaopatrzenia. Na datę 

Sprawozdania Zarząd Spółki takie ryzyko identyfikuje jako poważne, lecz w obecnej sytuacji mało 

prawdopodobne. W podobny sposób ocenia ewentualność rozprzestrzenienia się kolejnej fali pandemii 



Sprawozdanie Zarządu PGF S.A. z działalności spółki za rok obrachunkowy 2021 

30 

 

w Chinach, niemniej przynajmniej na datę Sprawozdania rzeczywistą skalę takiego zagrożenia nie 

sposób ocenić. Przede wszystkim ze względu na braki w pełni wiarygodnych informacji z tego kraju ze 

względu na obowiązującą w nim cenzurę.   

 

 

Analiza wskaźników finansowych 

 

Jak pokazują wskaźniki finansowe przedstawione w tabeli poniżej: 

Lp. Nazwa wskaźnika i jego wzór Poziom 

wskaźnika 

typowy lub 

bezpieczny 

Kryterium 

prezentacji 

Rok 2021 Rok 

2020 

Rok 2019 

1. Złota reguła bilansowa 

(kapitały własne+ rezerwy długoterm.) 

        aktywa trwałe 

 

100-150 

         

% 

 

107,35 

 

82,31 

 

82,46 

2. Złota reguła finansowania 

Kapitały własne x 100 

        Kapitał obcy 

 

Powyżej 100 

 

% 

 

498 

 

431 

 

433 

3. Szybkość obrotu zapasów 

        Średni stan zapasów x 365 dni   

Przychody ze sprzed.prod.,tow. i 

mater. 

 

malejący 

 

dni 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Spływ należności 

Średni stan należn. dost. i usł.x 365 dni 

Przychody ze sprzed.prod.tow. i mater. 

 

malejący 

 

dni 

 

- 

 

- 

 

- 

Wskaźniki rentowności 

1. Rentowność majątku 

wynik finansowy netto x 100 

        aktywa ogółem 

 

5-8 

 

% 

 

28,56 

 

-86,61 

 

32,28 

2. Rentowność  sprzedaży 

wynik finansowy netto x 100 

      przychody ogółem 

 

3-8 

 

% 

 

77,11 

 

- 

 

79,49 

3. Rentowność kapitału własnego 

wynik finansowy x 100 

  kapitały własne 

 

15-25 

 

 

% 

 

34,29 

 

 

-106,71 

 

39,72 

 

Wskaźniki płynności finansowej 

1. Wskaźnik płynności bieżącej I 

aktywa obr.- należn. z tyt.dost.i usł.12 m-cy. 

zob.krótkoterm.- zob.krótkoterm.12 m-cy 

 

1,2-

2,0 

 

 

krotność 

 

10,22 

 

0,16 

 

0,29 

2. Wskaźnik płynności szybkiej II 

aktywa obr.-zapas.-k.term.RMK czynne-należ. 

z tyt.dost.i usł.12 m-cy 

 

 

1,0 

 

 

krotność 

 

 

10,18 

 

 

0,15 

 

 

0,29 
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zob.krótkoterm.- zob.z tyt.dost.i usł.12 m-cy  

3. Wskaźnik płynności natychmiastowej 

                inwestycje krótkoterminowe     

zob.k.term.- zob.z tyt.dost.i usł. 12 m-cy 

* w zobowiązaniach 

krótkoterm.uwzględn.rezerwy krótkoterminowe 

 

0,1-

0,2 

 

 

 

krotność 

 

0,22 

 

 

0,06 

 

0,15 

 

Wynik finansowy netto Spółki za rok 2021 zamknął się zyskiem  na poziomie 88 mln, z tego względu 

wskaźniki określające rentowność przybrały bardzo wysokie wartości.  

 

Jak już wspomniano głównym powodem dodatniego wyniku netto Spółki za rok obrotowy 2021 jest 

przeszacowanie in plus aktywów długoterminowych  finansowych co powoduje, iż relacja określająca 

stopień pokrycia aktywów trwałych kapitałami długoterminowymi tzw. złota reguła bilansowa przybrała 

wartości przewyższające 100%, wchodząc na poziom uznawany za optymalny. Wskaźnik określający 

stosunek kapitału własnego do kapitałów obcych również znacząco się poprawił informując, iż kapitały 

własne czterokrotnie przewyższają kapitały obce.  

Wskaźniki określające szybkość rotacji majątku nie mają dla Spółki już większego znaczenia – PGF 

S.A. nie posiada zapasów, przychodów ze sprzedaży produktów. 

  

W roku obrotowym sprzedaż części aktywów finansowych i uregulowanie znacznej części zobowiązań 

korzystnie wpłynęło na poprawę wskaźników określających płynność finansową. Szczególnie istotna 

jest poprawa wskaźnika płynności natychmiastowej określającego zdolność Spółki do regulowania 

bieżących zobowiązań. Spłata części zobowiązań krótkoterminowych przy jednoczesnym wzroście 

majątku obrotowego spowodowała, że wskaźniki płynności osiągnęły poziom uznawany za bezpieczny 

a w niektórych przypadkach zdecydowanie go przekroczyły.  

 

W ocenie Zarządu  Spółki dalsze kontynuowanie działalności w okresie kolejnych 12 miesięcy wydaje 

się  niezagrożone. Obecnie najważniejszym majątkiem Spółki są posiadane przez nią akcje  w innych 

podmiotach. Zorientowanie Spółki na działalność typowo inwestycyjną oraz znaczne ograniczenie 

kosztów funkcjonowania, jak również znacząca wartość aktywów finansowych, pozwalają zakładać że 

Spółka jest w stanie funkcjonować i rozwijać się w sposób niezakłócony w perspektywie najbliższego 

roku.  

IX. Sytuacja kadrowa w roku 2021 

 

W  2021 roku  Spółką kierował  Zarząd w składzie: 

 Grzegorz Wrona - Prezes Zarządu do dnia 19 stycznia 2021 r. 

 Wojciech Kowalski – Prezes Zarządu od dnia 19 stycznia 2021 r. 

 

W okresie objętym sprawozdanie przeciętne zatrudnienie w Spółce wynosiło 2 osoby. 
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Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 roku: 

 Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  

 Aneta Niedziela - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

 Ewelina Rytter - Sekretarz Rady Nadzorczej, 

 Paweł Matyaszczyk - Członek Rady Nadzorczej, powołany  dn. 28.06.2021r., 

 Robert Mrówka - Członek Rady Nadzorczej,  

 

Na Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2021r.,ze składu Rady Nadzorczej został 

odwołany Pan Aleksander Dominiczak. 

 

Akcje PGF S.A. będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę wg. stanu na dzień 

31.12.2021r.: 

 

Zarząd Spółki 

1. Wojciech Kowalski – Prezes Zarządu 

 

 

6 500 szt. akcji 

Rada Nadzorcza Spółki 

1. Błażej Wasielewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

2. Aneta Niedziela – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

3. Ewelina Rytter – Sekretarz Rady Nadzorczej 

4. Paweł Matyaszczyk – Członek Rady Nadzorczej 

5. Robert Mrówka – Członek Rady Nadzorczej 

 

0 szt. akcji    

1  108 030 szt. akcji 

0 szt. akcji 

0 szt. akcji 

0 szt. akcji 

 

Spółka nie  posiada umów zawartych  z osobami zasiadającymi w Zarządzie na dzień 31 grudnia 2021 

roku  przewidujących rekompensaty lub odszkodowania w przypadku ich rezygnacji bądź odwołania ze 

stanowiska. 

 

W roku 2021 Spółka nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład organów zarządzających lub 

nadzoru. 

Sprawozdanie PGF S.A. za rok 2021 badała firma audytorska Pana Roberta Mellera z siedzibą w 

Złotkowie.  

Zgodnie z zawartą Umową w dniu 27 marca 2021 r. za badanie sprawozdania audytor otrzyma łącznie 

wynagrodzenie w kwocie 8.000,- zł netto. 

Sprawozdanie jednostkowe za rok 2020 badała w/w firma audytorska, której łączne wynagrodzenie 

wyniosło 8.000,- zł. netto.  

X. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 

Z punku widzenia bieżącego funkcjonowania Spółki i jej struktury kapitałowej, wśród wydarzeń, które 

miały miejsce po Okresie Sprawozdawczym, szczególnego podkreślenia zdają się wymaga dwa 

raportowane już uprzednio fakty. Są nimi w kolejności chronologicznej: 
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 nabycie w dniu 18 marca 2022 r. udziałów, drogą zawarcia umowy na podstawie której Spółka 

weszła w posiadanie 2.162 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa) udziałów w kapitale 

zakładowym spółki PHU Zenit sp. z o.o. z siedzibą w Górznej (nr KRS: 0000950064), 

stanowiące 51% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w tej spółce. 

Cena nabycia udziałów wyniosła 2.170.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt 

tysięcy złotych). PHU Zenit sp. z o.o. jest spółką powstałą z przekształcenia działalności 

gospodarczej, prowadzącą rentowną działalność w branży fotowoltaicznej i zajmuje się 

montażem, serwisem i sprzedażą instalacji fotowoltaicznych oraz mniejszych domowych 

instalacji z branży OZE. PHU Zenit sp. z o.o. jest zatem kolejną spółką z branży OZE, którą na 

przestrzeni minionych kilku kwartałów nabyła PGF S.A.; 

 podjęcie Uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z 21 marca 2022 r. 

w sprawie przeniesienia siedziby Spółki do Miasta Stołecznego Warszawa; 

 podwyższenie kapitału akcyjnego Spółki w wyniku zarejestrowanie w KDPW w dniu 30 marca 

2022 r. 5.679.725 (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset 

dwadzieścia pięć) akcji serii B6 Emitenta. W związku z powyższym, aktualna wysokość kapitału 

zakładowego Emitenta wynosi 87.667.925,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów sześćset 

sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych). 

 

Z kolei z punktu widzenia otoczenia Spółki oraz jej spółek – inwestycji, wszystko co najważniejsze wiąże 

się bezpośrednio i pośrednio z wybuchem i trwającą od 24 lutego 2022 r. nową odsłoną trwającej od 

2014 r. wojny rosyjsko – ukraińską. Ów trudny i trudny i niebezpieczny geopolitycznie, szczególnie dla 

Polski oraz jej północno – wschodnich sąsiadów, kierunek wydarzeń jest przedmiotem stałej analizy ze 

strony Zarządu Spółki. Z pełną świadomością i podzielaniem poglądu, że zdefiniowanie tego zagrożenia 

w kategoriach bezpośredniego zagrożenia egzystencjonalnego dla Polski i jej gospodarki narodowej, 

wychodzi daleko poza ,,standardowe” niestabilności rynkowe. Identyfikowane zwyczajowo m.in. ze 

skrajnymi wahania cen instrumentów finansowych, tj. cen akcji, surowców czy walut.  

XI. Oświadczenia 

 

Zarząd PGF S.A., wedle swojej najlepszej wiedzy oświadcza, że; 

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 i dane porównywalne sporządzone zostało zgodnie z 

obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową Spółki. 

 

Ponadto Zarząd PGF S.A. oświadcza, że: 

Podmiotem uprawnionym do badania rocznego sprawozdania finansowego spółki za rok 2021 jest 

Firma Robert Meller z siedzibą w Złotkowie i został on wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że 

podmiot ten jak i biegli rewidenci, dokonujący tego przeglądu spełnili warunki do wydania bezstronnego 

i niezależnego  raportu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami zawodowymi.  
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Zielona Góra, 28 kwietnia 2022 roku 

 

 

 

PREZES ZARZĄDU 

 

Wojciech Kowalski 
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