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                                                  PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. 

 

 

RAPORT KWARTALNY ZA TRZECI KWARTAŁ 2021 ROKU 

 

 
I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA ZA 3Q2021 

 

Sprawozdanie z sytuacji finansowej za okres zakończony 30 września 2021 r. (w tys. PLN): 

 stan na  
2021-09-30 
koniec 
kwartału/ 
2021 

stan na  
2021-06-30 
koniec 
kwartału/ 
2021 

stan na  
2020-12-31 
koniec 
poprzedniego 
roku/2020 

stan na  
2020-09-30 
koniec 
kwartału /2020 

AKTYWA     
I. Aktywa trwałe 186 371 196 591 191 655 503 790 

1. Wartości niematerialne i prawne 0 0 1 1 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 11 11 9 9 

3. Należności długoterminowe - - - - 

4. Inwestycje długoterminowe 184 497 194 619 189 685 502 061 

4.1. Nieruchomości - - - - 

4.2. Długoterminowe aktywa finansowe 184 497 194 619 189 685 502 061 

5. Długoterminowe rozliczenia  
    międzyokresowe 

 
1 863 

 
1 961 1 960 1 719 

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku  
      dochodowego 

 
1 863 

 
1 961 1 960 1 719 

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - - - - 

II. Aktywa obrotowe 30 272 30 247 1 649 3 232 

1. Zapasy - - - - 

2. Należności krótkoterminowe 29 584 29 589 952 1 439 

3. Inwestycje krótkoterminowe 583 576 628 1 735 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 583 576 628 1 735 

4. Krótkoterminowe rozliczenia  
    międzyokresowe 

 
105 

 
82 69 58 

A k t y w a  r a z e m 216 643 226 838 193 304 507 022 

PASYWA     
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I. Kapitał własny 164 346 173 088 157 390 411 339 

1. Kapitał zakładowy 81 988 81 988 81 988 81 988 

2. Kapitał zapasowy 67 138 67 138 67 138 67 138 

3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 

4. Pozostały kapitał rezerwowy- opłacony 
niezarejestrowany kapitał zakładowy 

 
- 

 
- - - 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8 264 8 264 175 218 175 218 

6. Zysk (strata) netto 6 956 15 698 -166 954 86 995 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 297 53 750 35 914 95 683 

1. Rezerwy na zobowiązania 28 599 30 275 25 214 83 142 

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku  
       dochodowego 

 
26 858 

 
28 534 23 451 82 879 

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne  
       i podobne 

 
- 

 
- 17 28 

a) długoterminowa - - - 6 

b) krótkoterminowa - - 17 22 

1.3. Pozostałe rezerwy 1 741 1 741 1 746 2 235 

a) długoterminowe 1 741 1 741 1 746 2 235 

b) krótkoterminowe - - - - 

2. Zobowiązania długoterminowe 4 304 4 272 - - 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 394 19 203 10 700 10 541 

4. Rozliczenia międzyokresowe - - - - 

4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe - - - - 

a) długoterminowe - - - - 

b) krótkoterminowe - - - - 

P a s y w a  r a z e m 216 643 226 838 193 304 507 022 

Wartość księgowa 164 346 173 088 157 390 411 339 

Liczba akcji (w szt.) 81 988 200 81 988 200 2 732 940 2 732 940 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,01 2,11 57,59 150,51 

 

Pozycje pozabilansowe: 

 stan na  
2021-09-30 
koniec 
kwartału/ 
2021 

stan na  
2021-06-30 
koniec 
kwartału/ 
2021 

stan na  
2020-12-31 
koniec 
poprzedniego 
roku/2020 

stan na  
2020-09-30 
koniec 
kwartału /2020 

1. Zobowiązania warunkowe - - - - 

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

- ustanowienie hipoteki zwykłej - - - - 

- ustanowienie hipoteki kaucyjnej - - - - 

- udzielonych gwarancji - - - - 

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

- weksel in blanco - - - - 

- hipoteka umowna łączna - - - - 

3. Inne (z tytułu) - - - - 

Pozycje pozabilansowe, razem - - - - 
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Sprawozdanie z całkowitych dochodów (w tys. PLN): 

 3 kwartał/ 2021  
od 2021-07-01 
do 2021-09-30 

3 kwartały/ 2021  
od 2021-01-01 
do 2021-09-30 

3 kwartał/ 2020  
od 2020-07-01 
do 2020-09-30 

3 kwartały/ 2020  
od 2020-01-01 
do 2020-09-30 

Działalność kontynuowana     
Przychody ze sprzedaży - - - - 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług - - - - 

Zysk / Strata brutto ze sprzedaży - - - - 

Pozostałe przychody operacyjne 0 5 11 11 

Koszty sprzedaży - - - - 

Koszty ogólnego zarządu 144 263 83 201 

Pozostałe koszty operacyjne 0 148 - - 

Zysk/ Strata na działalności operacyjnej -144 -406 -72 -190 

Przychody finansowe -10 109 15 635 109 353 109 408 

Koszty finansowe 66 4 768 -170 931 1 486 

Zysk / Strata przed opodatkowaniem -10 319 10 461 280 212 107 732 

Podatek dochodowy -1 577 3 505 53 260 20 737 

Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej -8 742 6 956 226 952 86 995 

Działalność zaniechana  
Zysk / Strata netto z działalności zaniechanej 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Zysk / Strata netto -8 742 6 956 226 952 86 995 

Niepodlegające przekwalifikowaniu do zysków i strat 
Aktualizacja wyceny - - - - 

Podlegające przekwalifikowaniu do zysków i strat 
- - - - - 
Inne całkowite dochody netto - - - - 
Całkowite dochody ogółem -8 742 6 956 226 952 86 995 

Zysk / Strata netto przypadająca :     

Akcjonariuszom jednostki dominującej -8 742 6 956 226 952 86 995 

Udziałowcom mniejszościowym - - - - 

Całkowity dochód/Strata netto przypadający:     

Akcjonariuszom jednostki dominującej -8 742 6 956 226 952 86 995 

Udziałowcom mniejszościowym - - - - 

Zysk/Strata netto na jedną akcję (w zł./na jedną akcję) -0,11 0,08 83,04 31,83 

Z działalności kontynuowanej:     

Zwykły  -0,11 0,08 83,04 31,83 

Rozwodniony -0,09 0,07 67,75 25,97 

Zysk/Strata na jedną akcję (w zł./na jedną akcję) od 
całkowitych dochodów 

-0,11 0,08 83,04 31,83 

 z działalności kontynuowanej:     

Zwykły -0,11 0,08 83,04 31,83 

Rozwodniony -0,09 0,07 67,75 25,97 
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ZASTAL S.A. za okres sprawozdawczy kończący się 30 września 2021 r. (w tys. PLN) 

 
          

  
Kapitał 

podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży 

akcji 

Kapitał 
rezerwowy z 

przeszacowania 
rzeczowych 

aktywów trwałych 

Kapitał 
rezerwowy z 

przeszacowania 
inwestycji 

 
Kapitał rezerwowy- 

opłacone  
niezarejestrowane 

podwyższenie 
kapitału podstaw. 

Zyski zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 

jednostki dominującej 

Przypadające 
udziałom 

niedającym kontroli Razem 
                   

Stan na 01 stycznia 2020r. 81 988 - 0 - - 242 356 324 344 - 324 344 

Zysk netto za okres sprawozdawczy  -  -  -  -  
 

- 86 995 86 995 - 86 995 

Pozostałe całkowite dochody za okres 
sprawozdawczy - -  - -  

 
- 

- - -  - 

Stan na 30 września 2020r. 81 988  - 0 -  - 329 351 411 339 - 411 339 

                   

Stan na 01 stycznia 2020r. 81 988  - 0  - 

 
 

- 242 356 324 344 -  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 - 0 - - 75 402 157 390 - 157 390 
          

Stan na 01 stycznia 2021r. 81 988 - 0 - - 75 402 157 390 - 157 390 

Zysk netto za okres sprawozdawczy  -  -  -  -  
 

- 6 956 6 956 - 6 956 

Pozostałe całkowite dochody za okres 
sprawozdawczy -  -  - - 

 
- 

- - -  - 

Stan na 30 września 2021r. 81 988  - 0 -  - 82 358 164 346 - 164 346 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (w tys. PLN): 
 

 3 kwartał/ 
2021  

od 2021-07-01 
do 2021-09-30 

3 kwartały/ 
2021  

od 2021-01-01 
do 2021-09-30 

3 kwartał/ 
2020  

od 2020-07-01 
do 2020-09-30 

3 kwartały/ 2020  
od 2020-01-01 
do 2020-09-30 

A. Przepływy środków pieniężnych  
    z działalności operacyjnej 

    

I. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -10 319 10 461 280 212 107 732 
II. Korekty razem: 10 312 -14 761 -280 214 -107 878 

1. Udział  w zyskach ( stratach) jednostki stowarzyszonej - - - - 

2. Amortyzacja 0 1 0 0 
3. Zysk ( Strata) na inwestycjach 10 178 -10 933 -280 318 -107 969 
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendach) -8 -5 1 5 
5. Zmiana stanu rezerw -1 -23 1 -3 

6. Zmiana stanu zapasów - - - - 

7. Zmiana stanu należności 5 -53 -65 77 
8. Zmiana stanu zobowiązań , z wyjątkiem pożyczek 
    i kredytów 

 
162 

 
-3 712 167 18 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -24 -36 - -6 

10. Inne korekty - - - - 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności  
     operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 

 
-7 

 
-4 300 -2 -146 

B. Przepływy środków pieniężnych  
     z działalności inwestycyjnej 

  
  

1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - - - - 

2. Otrzymane odsetki - - - - 

3. Wpływy ze sprzedaży akcji i udziałów 7 373 2 17 
4. Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych 

 
- 

 
-2 - - 

5. Nabycie aktywów finansowych - -343 - - 

6. Inne wpływy inwestycyjne - - - - 

7. Inne wydatki  - - - - 
I. Przepływy pieniężne netto z działalności  
     inwestycyjnej (I-II) 

 
7 

 
28 2 17 

C. Przepływy środków pieniężnych  
     z działalności finansowej 

  
  

1. Wpływy z dopłat do kapitału - - - - 

2. Spłata kredytów i pożyczek - - - - 
3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - - - - 
4. Odsetki zapłacone - - - - 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - - 

6. Wpływy z kredytu i pożyczki - 4 272 - - 
7. Inne wpływy finansowe - - - - 
8. Inne wydatki finansowe - - - - 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności  
     finansowej (I-II) 

 
- 

 
4 272 - - 

D. Przepływy pieniężne netto, razem  
    (A.III+/-B.III+/-C.III) 

 
- 

 
- - -129 

E. Bilansowa zmiana stanu środków  
     pieniężnych, w tym: 

 
- 

 
- - -129 

F. Środki pieniężne na początek okresu 0 0 0 129 

G. Środki  pieniężne na koniec okresu  0 0 0 0 
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Informacja dodatkowe i objaśnienia do kwartalnego sprawozdania finansowego 

 
Informacje ogólne 

 
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, zarejestrowana  
w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Zielonej Górze KRS nr 
67681. 

 
Podstawowy przedmiot działalności według PKD: 64.30.Z – działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych. 

 
Głównym przedmiotem działalności PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA jest długoterminowe budowanie wartości 
posiadanych aktywów finansowych w skład, których wchodzą przede wszystkim podmioty z branży odnawialnych źródeł 
energii. Poza tym, jedna z kontrolowanych kapitałowo Spółek – Inwestycji, tj. OZE Capital SA posiada także podmioty zależne 
funkcjonujące w sektorze motoryzacyjnym ( produkcja części dla pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych i drogowych ). 

 
W ocenie Zarządu Spółka spełnia na podstawie par. 27 MSSF 10 definicję jednostki kwalifikującej się jako  jednostka 
inwestycyjna. W wyniku zastosowania zasad rachunkowości zgodnie z MSSF 10 Spółka jako jednostka inwestycyjna nie 
przygotowuje skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wszystkie inwestycje w aktywa finansowe wycenia w wartości 
godziwej przez wynik finansowy w ramach sprawozdania finansowego. 

 
Przyjęty model funkcjonowania PGF SA zgodnie z definicją jednostki inwestycyjnej potwierdzony został uchwałą Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki 
rachunkowości oraz kwalifikacji spółki jako jednostki inwestycyjnej w rozumieniu zapisów MSSF 10 par. 27. 

 
Na dzień 30 września 2021 roku Spółka wyceniała w wartości godziwej przez wynik finansowy następujące aktywa: 
1.Należące do PGF SA akcje spółek zależnych notowane na rynku finansowym GPW/NewConnect: 

- OZE Capital S.A. ( udział PGF SA w kapitale  48 %, razem z podmiotami zależnymi 52 %), 
- Sundragon S.A. ( udział PGF SA w kapitale  57 %, razem z podmiotami zależnymi 85 %), 

 
2.Akcje pozostałych spółek notowanych na rynkach finansowych: 
        - spółka A ( udział PGF SA  w kapitale < 0,2% w kapitale akcyjnym) 
 
3.Udziały w spółkach nienotowanych o formie własności innej niż akcyjna: 
        - K500 sp. z o.o. ( udziały PGF SA 51,0% w kapitale zakładowym) 
        - Lionpower sp. z o.o. ( udziały PGF SA 51,0% w kapitale zakładowym). 
 
Udzielone przez PGF SA pożyczki akcji, należące do PGF SA akcje spółek notowanych: 

- pożyczka akcji OZE Capital S.A. ( pożyczone akcje stanowią 13% w kapitale zakładowym spółki) 
- pożyczka akcji Sundragon S.A. (pożyczone akcje stanowią 5% w kapitale zakładowym spółki) 

 
W stosunku do udziałów w spółkach nienotowanych o formie własności innej niż akcyjna, na dzień bilansowy przeprowadzono 
test na utratę wartości, wyniki którego potwierdziły wartość posiadanych udziałów na dzień bilansowy. 
 
Skład Zarządu Spółki 

W skład Zarządu na dzień 30 września  2021 r., wchodzili: 

Wojciech Kowalski – Prezes Zarządu 
 
Skład Rady Nadzorczej 
         
W skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2021 r., wchodzili: 
 

Błażej Wasielewski    - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 
Aneta Niedziela    - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 
Ewelina Rytter    - Sekretarz Rady Nadzorczej, 
Robert Mrówka     - Członek Rady Nadzorczej, 
Paweł Matyaszczyk    - Członek Rady Nadzorczej. 
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Oświadczenia Zarządu 
 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2014r. poz. 133 z późniejszymi zmianami),  
Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe i dane porównywalne 
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. 
 
Zarząd oświadcza również, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji 
emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości 
zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Stały Komitet ds. Interpretacji,  
w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 30 września 2021 roku. Porównywalne dane 
finansowe zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy sporządzenia sprawozdania finansowego. 

 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 29 listopada 2021 roku. 

 
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy od 01 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku i okres 
porównywalny od 01 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku. Prezentowane sprawozdanie przedstawia rzetelnie 
sytuację finansową PGF SA na dzień 30 września 2021 roku wraz z danymi porównywalnymi na dzień 31 grudnia 2020 roku 
oraz 30 września 2020 roku. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2021 roku 
nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. 

 
Zgodnie z kryterium MSSF 10 pkt 10 Spółka jako jednostka inwestycyjna nie przygotowuje skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego a aktywa finansowe w niniejszym sprawozdaniu wycenia w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

 
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 za poszczególne okresy sprawozdawcze. Jest to związane z przyjętymi zasadami wyceny posiadanych 
aktywów. Okresy koniunktury gospodarczej, jednocześnie wzrostu rynków kapitałowych będą odznaczały się znacznymi 
wzrostami posiadanego majątku a okresy dekoniunktury znacznymi ich spadkami. Dlatego zdaniem Zarządu celowe jest 
analizowanie wyników finansowych największych podmiotów będących w portfelu inwestycyjnym spółki.  

 
Spółka posiada znaczący majątek w postaci udziałów, akcji oraz udzielonych pożyczek akcji o łącznej wartości bilansowej 
sięgającej na dzień bilansowy kwoty 184.497 tys. zł. Aktywa finansowe notowane na rynku finansowym GPW/NewConnect 
wyceniane są wg kursu zamknięcia na dzień bilansowy. 

 
Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wyceniane są w złotych. Sprawozdanie finansowe prezentowane jest  
w złotych polskich, który jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki. 

 
Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP dla danej waluty na dzień bilansowy. 

 
Do przeliczenia danych sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu 
będącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z okresu objętego sprawozdaniem. 
 

Miesiąc 

2021 rok 2020 rok 

Średni kurs NBP na 
ostatni dzień okresu 

Średnia 
arytmetyczna 

średnich kursów 
NBP na ostatni 
dzień miesiąca 

Średni kurs NBP na 
ostatni dzień okresu 

Średnia 
arytmetyczna 

średnich kursów 
NBP na ostatni 
dzień miesiąca 

3Styczeń 4,5385 4,5385 4,3010 4,3010 
Luty 4,5175 4,5280 4,3355 4,3183 
Marzec 4,6603 4,5721 4,5523 4,3963 
Kwiecień 4,5654 4,5704 4,5424 4,4328 
Maj 4,4805 4,5524 4,4503 4,4363 
Czerwiec 4,5208 4,5472 4,4660 4,4413 
Lipiec 4,5731 4,5509 4,4072 4,4364 
Sierpień 4,5374 4,5492 4,3969 4,4315 
Wrzesień 4,6329 4,5585 4,5268 4,4420 
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Poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego 
obowiązującego na dzień 30 września 2021 roku ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 1 EUR = 4,6329 
PLN oraz wg kursu na dzień 31 grudnia 2020 tj. 1EUR = 4,6148 PLN.  

 
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu 
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na 
ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,5585 PLN za 1 EUR oraz odpowiednio według kursu 
4,4420 PLN za 1 EUR dla analogicznego okresu 2020 roku. 
 
 
 
 
Stosowane zasady rachunkowości 

 
Raport finansowy za okres od 1 stycznia do 30 września 2021r. został sporządzony zgodnie z MSSF, w kształcie 
zatwierdzonym przez Unię Europejską i dla pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników działalności PGF SA powinien 
być czytany wraz z ostatnim raportem rocznym. Niniejszy raport został sporządzony przy zastosowaniu tych samych zasad 
rachunkowości i kalkulacji wycen dla okresu bieżącego i porównywalnego. Spółka nie dokonała zmian zasad rachunkowości 
stosowanych za okres sprawozdawczy od 01.01.2021 do 30.09.2021 roku. 
 

 
Stan rezerw i odpisów aktualizujących wartość składników majątku w III kwartale 2021 r. (w tys. PLN) 
 

Lp. Nazwa Stan na 01.07.2021 Utworzono Rozwiązano Stan na 30.09.2021 

1. 
Rezerwa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

28 534 1 814 3 490 26 858 

2. 
Rezerwa na świadczenia 
emerytalne 

- - - - 

3. 
Pozostałe rezerwa na 
zobowiązania 

1 741 - - 1 741 

 Razem rezerwy 30 275 1 814 3 490 30 275 

1. 
Odpisy aktualizujące wartość 
aktywów finansowych 
długoterminowych – udziały 

262 - - 262 

2. 
Odpis aktualizujący wartość 
aktywów finansowych –
pożyczki 

2 920 26 - 2 946 

3. 
Odpisy aktualizujące wartość 
należności 

1 776 - - 1 776 

 
Razem odpisy 
aktualizujące 

4 958 26 - 4 984 

1. 
Aktywa z tyt. odroczonego 
podatku dochodowego 

1 961 449 547 1 863 

 
 
 
Dodatkowe informacje:  
 
1. Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem  
    najważniejszych zdarzeń ich dotyczących. 

 
PGF SA  posiada status jednostki inwestycyjnej i wycenia swoje aktywa w wartości godziwej przez wynik finansowy. Poniżej 
główne dane finansowe za III kwartał 2021 roku w porównaniu do III kwartału 2020 r. (w tys. PLN)  
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 01.07.2021 – 

30.09.2021 
01.07.2020 – 
30.09.2020 

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

-10 173 280 319 

Zysk/Strata brutto -10 319 280 212 
Zysk/Strata netto -8 742 226 952 

 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej 185 070 502 754 

 
 

Podstawowy wpływ na wynik finansowy PGF SA ma przeszacowanie aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik finansowy dwóch największych spółek inwestycji tj. OZE Capital SA oraz Sundragon SA.  W III  kwartale br. cena 
notowanych akcji Sundragon SA mających zarazem, największy udział w portfelu inwestycyjnym PGF SA spadła  o 3%  
w stosunku do ceny z końca II kwartału 2021 roku, natomiast cena notowanych akcji OZE Capital SA spadła o 15% w stosunku 
do II kwartału 2021r.  
 
Spadek notowań głównych akcji jakie posiada w swoim portfelu Spółka spowodował, że wycena w III kwartale br. odniesiona 
na wynik - zamknęła się stratą na poziomie 10 mln zł. Należy zwrócić uwagę, że obecne jak i przyszłe wyniki finansowe PGF 
SA w zasadniczej mierze zależą od wyceny rynkowej dwóch głównych spółek portfelowych. 

 
W okresie III kwartału br. Spółka udzieliła pożyczki akcji Sundragon SA, tym samym bezpośredni udział w kapitale akcyjnym 
spadł o –4,5%.  

 
Głównym przedmiotem działalności Spółki jest długoterminowe budowanie wartości posiadanych aktywów finansowych,  
w skład których wchodzą podmioty z branży odnawialnych źródeł energii, działające także poprzez podmioty zależne  
w branży motoryzacyjnej, skupiające się w głównej mierze na: 
 

 produkcji części zamiennych do pojazdów takich jak samochody ciężarowe i autobusy, przyczepy  
i naczepy, maszyny rolnicze, maszyny budowlane i do robót drogowych, 

 produkcji komponentów dla producentów pojazdów, maszyn i urządzeń, 
 

W wyniku zastosowania zasad rachunkowości zgodnie z MSR 10 Spółka nie przygotowuje skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego, a aktywa wycenia w wartości godziwej przez wynik finansowy w ramach jednostkowego sprawozdania 
finansowego. 

 
Podstawowe parametry finansowe dla spółek portfelowych w III kwartale 2021r. (w tys. PLN)  

                                                                                                               
 
 

 
Przychody ze sprzedaży 

 

 
2021r. 

 
2020r. 

OZE Capital SA - 4 055 
Sundragon SA - 197 
K500 sp. z o.o. 5 416 - 
Lionpower sp. z o.o. 762 - 
Zysk (strata) z działalności operacyjne 
OZE Capital SA SA -63 -288 
Sundragon SA -50 -14 
K500 sp. z o.o. 803 - 
Lionpower sp. z o.o. 55 - 
Zysk (strata) netto 
OZE Capital SA -29 809 14 800 
Sundragon SA -448 11 232 
K500 sp. z o.o. 741 - 
Lionpower sp. z o.o. 55 - 
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2.Opis zdarzeń i czynników, w szczególności tych o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte 
wyniki finansowe  

 
Wraz z końcem pierwszego kwartału br. nastąpiło zasadnicze pogorszenie klimatu inwestycyjnego dla spółek z branży 
odnawialnych źródeł energii, w tym także tych zaliczanych do sektora fotowoltaicznego. W Polsce, jedyny praktycznie,  
a zarazem ogólnie dostępny autorski barometr koniunktury Instytutu Energetyki Odnawialnej, czyli Indeks IEO_PV, obejmujący 
,,koszyk” 7 spółek notowanych na głównym parkiecie GPW (4 spółki) oraz na rynku GPW/NewConnect (3 spółki) spadł  
w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku o  –7,4 %.  
 
Podstawowych przyczyn rzeczonej utraty tzw. sentymentu rynkowego do branży OZE/PV, pomimo kontynuacji 
zapoczątkowanego w 2020 r. silnie wzrostowego przyrostu mocy fotowoltaicznych w Polsce i na świecie, upatrywać przede 
wszystkim należy w splocie kilku niesprzyjających czynników i uwarunkowań o charakterze zewnętrznym. Skalą ich 
niekorzystnego odziaływania na sytuację ekonomiczno – finansową w sektorze OZE/PV (i nie tylko) obrazowo sygnalizowały 
uczestnikom rynków finansowych dynamicznie rosnące ceny podstawowych surowców do produkcji instalacji 
fotowoltaicznych.  
 
Na przestrzeni trzech kwartałów 2021 r. ceny 3-miesięcnych kontraktów terminowych na miedź, będących przedmiotem obrotu 
na London Metal Exchange wzrosły o +16,3 %, osiągając cenę przeszło 9 tys. USD/t, zatem najwyższą od września 2011 r. 
Podobnie tendencje miały miejsce w przypadku 3-miesięcznych kontraktów terminowych na dostawę aluminium, których kurs 
w omawianym okresie wzrósł o +44,7 %, tj. do poziomów nie oglądanych od sierpnia 2008 r., czyli od 13 lat.  
Z kolei uwidaczniający się w pierwszej połowie br. niedobór stali skutkował przejściową progresją jej cen do pułapu 
przekraczającego 200 USD/t. Tak wysokich notowań rudy stali, które rozpatrywać można w kategoriach szoku podażowego, 
nie było również na rynkach światowych przynajmniej od lat kilkunastu.  
 
Obserwowanym trendom cenowym towarzyszyły zwyżkujące skokowo wartości Baltic Dry Index (BDI). Wskaźnika 
odzwierciedlającego ceny surowców dostarczanych drogą morską, będącą podstawową formę transportu 
transkontynentalnego zaopatrującego europejską branżę fotowoltaiczną. W trakcie trzech kwartałów 2021 r. wartość BDI 
uległa potrojeniu,  wzrastając o +282,2 %, tj. do poziomów najwyższych od sierpnia 2008 r. 
 
W obliczu zaistniałej sytuacji tym większym zatem osiągnięciem krajowego sektora fotowoltaicznego jest to, że jak podaje 
Instytut Energetyki Odnawialnej (za Agencją Rynku Energii), wielkość mocy energetycznych zainstalowanych w krajowej 
fotowoltaice przekroczyła na koniec września br. poziom 6,3 GW. Eksperci IEO zwracają też uwagę, że tak szybki przyrost 
mocy PV w Polsce przekracza nawet najbardziej optymistyczne prognozy z początku br. Jednocześnie jest on także dużo 
wyższy, przynajmniej na obecnym etapie - niż wynikałoby to z projekcji zawartej w Polityce Energetycznej Polski do roku 2040 
tzw. PEP`40),  
W rzeczonym kontekście warto też podkreślić, przy wszystkich uwypuklonych powyżej niełatwych warunkach i okolicznościach 
funkcjonowania branży jakie dotąd miały miejsce w 2021 r., zarówno K – 500, jak Lionpower, zatem Spółki – Inwestycje, które 
drogą przejęcia kontrolnych pakietów udziałów, powiększyły w III kw. br. portfel inwestycyjny PGF SA, wykazały zadawalające, 
dodatnie wyniki finansowe.  W szczególności odnosić się to powinno do wyników finansowych Spółki K – 500, która  
w omawianym okresie zrealizowała marżę netto na poziomie ok. 15 % (tj. 14,8 %).  
   
Z kolei nabycie przez Spółkę – Inwestycje OZE Capital SA w III kw. br. podmiotu OZE Energy Sp. z o.o. posiadającego 
koncesję na obrót paliwami gazowymi oraz energią elektryczną, wychodzi zarówno naprzeciw dynamicznie przyrastającej 
podaży nowych mocy instalowanych w krajowym sektorze elektroenergetycznym, jak i też oczekiwanego zwiększenia 
urynkowienia krajowego systemu elektroenergetycznego będącego efektem  nowelizowanej ustawy o OZE.   
  
 
 
Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. 

 
Działalność PGF SA nie podlega sezonowości i cykliczności. 

 
Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 

 
W okresie sprawozdawczym Spółka nie emitowała wartościowych papierów dłużnych, ani nie przeprowadzono wykupu. 

 
Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z 
podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

 
W III kwartale 2021 roku PGF SA  nie wypłacała dywidendy i nie deklarowała jej wypłaty. 
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Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, 
nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 

 
W dniu 21 października br. doszło do zawarcia umowy objęcia akcji serii B6 w wykonaniu przez osoby uprawnione praw z 
posiadanych przez nie warrantów subskrypcyjnych serii A. W wyniku wykonania praw z warrantów doszło do objęcia 5.679.725 
akcji zwykłych na okaziciela serii B6, w związku z powyższym aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 87.667.925,- 
zł. 
 

 
Informacje dotyczące zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia 
ostatniego roku obrotowego. 

 
Od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego stan zobowiązań warunkowych Spółki  nie uległ zmianie. 

 
1. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

 
W III kwartale br. nie miały miejsca znaczące transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych. 

 
2. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 

 
W III kwartale br. nie miały miejsca w Spółce istotne zakupy rzeczowych aktywów trwałych. 

 
3. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych. 
      
W III kwartale br. nie było w Spółce istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych. 
 
4. Wskazanie korekty błędów poprzednich okresów. 

 
W III kwartale br. nie korygowano błędów poprzednich okresów. 
 

 
5. Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na    
    wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki niezależnie od tego, czy te    
    zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia ( koszcie zamortyzowanym). 

 
W świetle przedstawionego powyżej opisu zdarzeń i czynników, odnoszących się w szczególności do tych  
o nietypowym charakterze, a mogących mieć znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, zarząd PGF SA zwraca w tym 
miejscu też uwagę, że utrzymującą się pandemia oraz możliwości jej kolejnych odsłon, których co do skali i przebiegu nie 
sposób w obecnej sytuacji rozpoznać, mogą spowodować pojawienie się dodatkowych niekorzystnych koincydencji. 
Wywierających negatywnie wpływ na sytuacji gospodarczą oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej, a przez to 
obniżać wartość godziwą aktywów finansowych Spółki. 

 
6. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub  
   pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego. 

 
W III kwartale br. nie miały miejsca zdarzenia dotyczące niespłacania pożyczki bądź naruszenia istotnych postanowień umowy. 
 
7. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek 
gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej przez emitenta, inwestycji długoterminowych, 
podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności 
 
W okresie objętym sprawozdaniem nie miały miejsca zmiany w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia, 
przejęcia lub sprzedaży, inwestycji długoterminowych, restrukturyzacji i zaniechania działalności.  

  
Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok,  
w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 
 
Spółka PGF SA nie publikowała prognoz wyników na rok 2021. 

 
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej 
liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem 
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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 oraz wskazanie zmian w 
strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu 
kwartalnego. 
 
 
Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na dzień przekazania raportu kwartalnego 

 

Lp. Akcjonariusze Liczba akcji 

% liczby 
głosów na 
Walnym 

Zgromadzeniu 

% udział  
w kapitale 

zakładowym 

Liczba głosów wynikających  
z % udziału w kapitale zakład.  

i ich % udział  
w ogólnej liczbie głosów na 

Walnym Zgrom. 

1. Omegia S.A. 25.874.696 31,6 31,6 31,6 31,6 

2. 

Amida Capital spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
S.K.A. wraz z podmiotem 
zależnym Financial Factory sp. z 
o.o. , który posiada 1.800.000 szt. 
akcji 

14.650.670 17,85 17,85 17,85 17,85 

3. Artela sp. z o.o. 8.170.010 9,97 9,97 9,97 9,97 

 
Zmiany w strukturze własności akcji (w szt.) 

 

Lp. Akcjonariusze 
Stan na 

28.09.2021 
Stan na 

29.11.2021 
wzrost spadek 

1. Omegia S.A. 25.874.696 25.874.696 - - 

2. 

Amida Capital spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością S.K.A. wraz z 
podmiotem zależnym Financial Factory sp. 
z o.o. , który posiada 1.800.000 szt. akcji 

22.826.680 14.650.670 - 8.170.010 

3. Artela sp. z o.o. - 8.170.010 8.170.010 - 

 
 
Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące 
emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od 
przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób: 
 

Lp. Zarząd Spółki 
Ilość akcji na 
28.09.2021 

Kupno Sprzedaż 
Na dzień 

przekazania 
raportu 

1. Wojciech Kowalski    - Prezes Zarządu  6 500 - - 6 500 
 

Lp. Rada Nadzorcza 
Ilość akcji na 
28.09.2021 

Kupno Sprzedaż 
Na dzień 

przekazania 
raportu 

1. Błażej Wasielewski - - - - 

2. Aneta Niedziela 46 560 - - 46 560 

3. Ewelina Rytter - - - - 

4. Paweł Matyszczyk - - - - 

5. Robert Mrówka - - - - 

 
 
 
Wskazanie 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, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron 
wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta.  
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W III kwartale 2021 r. nie toczyło się przed organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji 
publicznej postępowanie dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki stanowiące, co najmniej 10% kapitałów własnych. 
 
Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte 
na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące 
poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat 
poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 
finansowy emitenta, zawierające w szczególności : 

a) informacja o podmiocie, z którym została zawarta transakcja, 
b) informację o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną 

transakcji, 
c) informację o przedmiocie transakcji, 
d) istotnie warunki transakcji, z uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez 

strony warunków charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków 
powszechnie stosowanych dla danego rodzaju umów, 

e) innych informacji dotyczących transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, 
finansowej i wyniku finansowego emitenta, 

f) wszelkich zmian transakcji  z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, 
które mogą mieć istotny wpływ na sytuację majątkową i wynik finansowy emitenta. 

 
Nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.  

 
Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu 
podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest 
znacząca, z określeniem:  

a) nazwy  podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio 

poręczona lub gwarantowana, 
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, 
d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje ze wskazaniem 

wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielone poręczenie lub gwarancji, 
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyt lub pożyczki. 

 
Spółka w III kwartale br. nie udzielała poręczeń kredytu lub pożyczek.  

 
Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku 
finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. 

  
W opinii Zarządu PGF SA niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera wszystkie informacje, które są istotne dla oceny sytuacji 
Spółki. 

 
Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie 
co najmniej kolejnego kwartału. 

 
Wśród czynników mogących mieć wpływ na wyniki Spółki  w perspektywie IV kwartału 2021 roku można  wyróżnić: 

a) wycena akcji Sundragon SA i OZE Capital SA na rynku NewConnect, 
b) koniunktura na rynkach finansowych oraz na krajowym rynku fotowoltaicznym,  
c) wyniki operacyjne największych spółek, których akcje posiada spółka.  

 
 
Kluczowe aktywa PGF SA  

 
OZE Capital S.A. 

 
Po zasadniczej zmianie przedmiotu działalności Spółka – w myśl przyjętej na jesieni 2020 r. strategii – oprócz  dotychczasowej 
działalności koncentruje się na prowadzeniu działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii.  

 
Przyjęta strategia zakłada m.in. dynamiczny rozwój w obszarze różnych rozwiązań dla rynku odnawialnych źródeł energii,  
w tym też rozwiązań hybrydowych, tzn. łączących ekologiczne ogrzewanie z ekologicznym pozyskiwaniem energii elektrycznej. 
Strategia opiera się na wielu rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych dla różnych segmentów rynku PV, tj. począwszy 
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od mikroinstalacji prosumenckich (gospodarstwa domowe), poprzez instalacje dla prosumenta biznesowego, aż po duże 
elektrownie fotowoltaiczne. Ponadto, Spółka OZE Capital SA podjęła szereg inicjatyw związanych z uruchomieniem własnej 
produkcji elementów montażowych dla paneli fotowoltaicznych oraz budową farm fotowoltaicznych.  
 
Powyższe kierunki działań wychodzą naprzeciw rosnącym oczekiwaniom uczestników krajowego rynku fotowoltaicznego.  
Doświadczenia wyniesione z dwóch wywołanych globalną pandemią lockdowów, unaoczniły krajowej (i europejskiej) branży 
fotowoltaicznej konieczność skrócenia łańcuchów dostaw oraz większego uniezależnienia się od importu, w szczególności 
pozaeuropejskiego.  
 
W przeszłości podstawowym przedmiotem działalności jakim zajmowała się Spółka do czasu wprowadzenia   
 wspomnianych powyżej   zmian były: 
 

 produkcja części zamiennych do pojazdów takich jak samochody ciężarowe i autobusy, przyczepy i naczepy, 
maszyny rolnicze, maszyny budowlane i  do robót drogowych, maszyny górnicze itp. 

 produkcja komponentów dla producentów ww. pojazdów, maszyn i urządzeń oraz ich dostawców. 
 usługi w zakresie obróbki metali, w tym; 

o obróbki mechanicznej (toczenie, szlifowanie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie) 
o obróbki plastycznej (spęczanie, gięcie, tłoczenie, walcownie gwintów) 
o obróbki cieplno - chemicznej. 

 usługi w zakresie naprawy dźwigników kanałowych pneumatyczno-hydraulicznych, 
 usługi w zakresie dystrybucji części motoryzacyjnych i akcesoriów do samochodów ciężarowych i dostawczych, 

autobusów, ciągników rolniczych i silników spalinowych różnego zastosowania. 
 

Wyżej wymieniona działalność została przeniesiona do podmiotów zależnych od OZE Capital SA. 
 
Pakiet akcji OZE Capital S.A. posiadany przez PGF SA na dzień publikacji raportu: bezpośrednio PGF SA posiada 48%,  
a poprzez podmioty zależne kontroluje dodatkowe 4% kapitału Spółki OZE Capital SA, co przekłada się na łączny udział na 
poziomie 52 %.  

 
Podstawowe parametry finansowe OZE Capital SA   

 
Kluczowy wpływ na osiągnięte przez emitenta wyniki finansowe w III kwartale miały przychody ze sprzedaży wyrobów 
uzyskane przez spółki zależne, podlegające konsolidacji. Kontynuowały one działania związane z utrzymaniem obrotów  
w czterech kluczowych sektorach: rolnym, budowlanym, kolejowym oraz części dla branży motoryzacyjnej. Trzeci kwartał 2021 
przyniósł spółce wzrost obrotów o 34% w porównaniu do roku ubiegłego. Jednakże koszty finansowe dotyczące aktualizacji 
majątku finansowego przyczyniły się  do wygenerowania znaczącej straty netto. 
 

 
Podstawowe parametry  finansowe OZE Capital SA w okresie III kwartału 2021 r. oraz III kwartału 2020 r.  
(w tys. PLN) 

 
 
Dane dot. sprawozdania jednostkowego 
 

 
III kwartał 2021 

 
III kwartał 2020 

Przychody ze sprzedaży - 4 055 
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -63 -288 
Zysk (Strata) netto -29 809 14 800 
Dane dot. sprawozdanie skonsolidowanego 
Przychody ze sprzedaży 4 761 4 055 
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 41 -284 
Zysk (Strata) netto -12 785 15 802 

 
 
Sundragon S.A. 

 
Przedmiot działalności: działalność w branży odnawialnych źródeł energii.  

 
Spółka przeprowadza szereg prac analityczno - koncepcyjnych oraz operacyjnych, przejawiających się m.in. w intensywnym 
poszukiwaniu i ocenie rentowności potencjalnych projektów farm fotowoltaicznych. Spektrum analiz obejmuje zarówno farmy 
fotowoltaiczne generujące już przychód, jak i gotowe projekty pod przyszłą budowę farm. Spółka prowadzi zaawansowane 
rozmowy z kilkoma podmiotami oferującymi sprzedaż projektów pojedynczych oraz portfelowych. 
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Podstawowe parametry  finansowe Sundragon SA w okresie III kwartału 2021 r. oraz III kwartału 2020 r.  
(w tys. PLN) 

 
 
Dane dot. sprawozdania jednostkowego 
 

 
III kwartał 2021 

 
III kwartał 2020 

Przychody ze sprzedaży - 197 
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej -50 -14 
Zysk (Strata) netto -448 11 232 
Dane dotyczące sprawozdania skonsolidowanego 
Przychody ze sprzedaży - 1 141 
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej - -376 
Zysk (Strata) netto - 10 851 

 
 
K – 500 Sp. z o.o.  
 
Podmiot o nazwie K – 500 Sp. z o.o. jest powszechnie rozpoznawalnym w branży PV znakiem firmowym. Identyfikowanym 
m.in. z produkcją elementów aluminiowo – stalowych, oferowaniem gotowych konstrukcji montażowych do układów PV 
(dachowych i gruntowych), stacji ładowania pojazdów samochodowych czy prosumenckich magazynów energii. Domena 
internetowa www.k500.pl pod którą prowadzona jest dystrybucja, (e-commerce), to jedna z najbogatszych i fachowych w 
skali kraju ofert asortymentowych dla rynku PV. Z unikalną pod względem wielkości bazą klientów branżowych, która w 
dalszym ciągu dynamicznie się rozwija. 
 
 

Podstawowe parametry  finansowe K500 sp. z o.o. w okresie III kwartału 2021 r. oraz III kwartału 2020 r.  
(w tys. PLN) 

 
 
Dane dot. sprawozdania jednostkowego 
 

 
III kwartał 2021 

 
III kwartał 2020 

Przychody ze sprzedaży 5 416 - 
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 803 - 
Zysk (Strata) netto 741 - 
Dane dotyczące sprawozdania skonsolidowanego 
Przychody ze sprzedaży - - 
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej - - 
Zysk (Strata) netto - - 

 
 

Lionpower sp. z o.o. 
 
Na dynamicznie rozwijającym się w Polsce rynku PV, Lionpower Sp. z o.o. legitymuje się rzadko spotykanymi  
w kraju kompetencjami i doświadczeniami (również zagranicznymi, tj. na rynku niemieckim) w zakresie budowy, montażu 
i serwisowania elektrowni fotowoltaicznych. Lionpower Sp. z o.o. realizuje projekty o mocach na poziomie 50 MW rocznie. 
Potencjał w tym zakresie oceniany jest jednak znacznie wyżej. W ocenie Zarządu tej Spółki przy wykorzystaniu pełnych 
możliwości produkcyjnych, jest ona w stanie budować elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy do 0,5 GW rocznie.  
 
 
 

Podstawowe parametry  finansowe Lionpower sp. z o.o. w okresie III kwartału 2021 r. oraz III kwartału 2020 r.  
(w tys. PLN) 

 
 
Dane dot. sprawozdania jednostkowego 
 

 
III kwartał 2021 

 
III kwartał 2020 

Przychody ze sprzedaży 762 - 
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 55 - 
Zysk (Strata) netto 55 - 
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Dane dotyczące sprawozdania skonsolidowanego 
Przychody ze sprzedaży - - 
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej - - 
Zysk (Strata) netto - - 

 
 

 PREZES ZARZĄDU 
 

Wojciech Kowalski 
 


