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       WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.  zł w tys.  EUR

półrocze / 2022 półrocze/2021 półrocze / 2022 półrocze /2021

 I. 
Wyniki  ze zbyc ia i przeszacowania aktywów finansowych 
wycenianych w wartośc i godziwej przez wynik finansowy

-209 610 21 111 -45 148 4 643

 II. Zysk/Strata z działalnośc i operacyjnej -209 675 20 849 -45 162 4 585

 III. Zysk/Strata brutto -209 601 20 780 -45 146 4 570

 IV. Zysk/Strata netto -169 937 15 698 -36 603 3 452

 V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej -455 -4 293 -98 -944

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestycyjnej 0 21 0 5

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej 454 4 272 98 939

 VIII. Przepływy pieniężne netto razem -1 0 0 0

 IX. Aktywa 102 733 310 075 21 949 67 416

 X. Rezerwy na zobowiązania 7 159 49 254 1 530 10 709

 XI. Zobowiązania długoterminowe 479 30 102 7

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 771 2 530 1 447 550

 XIII. Kapitał własny 88 324 258 261 18 870 56 151

 XIV. Kapitał zakładowy 87 668 87 668 18 730 19 061

 XV. Liczba akcj i (w szt.) 87 667 925 87 667925 87 667 925 87 667 925

 XVI. Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) -1,94 0,19 -0,42 0,04

 XVII. XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,01 2,95 0,22 0,64

Dane przedstawione w zestawieniu "Wybrane dane finansowe" ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz 
sprawozdania z sytuacji finansowej i przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 
poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone wg kursu średniego 
obowiązującego na dzień 30 czerwca 2022r. ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, czyli 1 EUR=4,6806 zł 
oraz odpowiednio wg kursu 4,5994 zł za 1EUR obowiązującego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych zostały przeliczone wg 
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR obowiązujących na ostatni 
dzień poszczególnych miesięcy danego okresu i wynoszącego 4,6427 zł za 1EUR oraz odpowiednio wg kursu 4,5472 zł 
za 1 EUR dla analogicznego okresu 2021 roku.
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Wybrane dane finansowe z bi lansu (sprawozdania z sytuacji  finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na 
koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji  Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.pdfOświadczenie w sprawie podmiotu uprawnionego do badania

Oświadczenie Zarządu Zastal SA w sprawie rzetelnośc i sporządzenie sprawozdania finansowego.pdfOświadczenie w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania

PGF  RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA I PÓŁROCZE 2022R.pdf Raport z przeglądu sprawozdania PGF  SA za półrocze 2022r

Raport półroczny 2022 PGF SA .pdf Sprawozdanie PGF SA za I półrocze 2022r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PGF ZA I PÓŁROCZE 2022R.pdf Sprawozdanie Zarządu PGF SA za I półrocze 2022r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkc ja Podpis

2022-09-28 Wojciech Kowalski Prezes Zarządu Wojciech Kowalski

Komisja Nadzoru Finansowego
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Warszawa, 28 września 2022r. 

 

 

Oświadczenie Zarządu PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA 

w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego 

 

Zarząd PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA oświadcza, że wedle jego wiedzy, półroczne 
sprawozdanie finansowe PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA i dane porównywalne za okres 
zakończony 30 czerwca 2022 roku sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi  zasadami 
rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i 
finansową PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA oraz jej wynik finansowy. 

Ponadto Zarząd PGF POLSKA GRUPA FOTOWOTAICZNA SA oświadcza, że półroczne sprawozdanie z 
działalności PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć 
oraz sytuacji  PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 

 

         

PREZES ZARZĄDU 

 

Wojciech Kowalski 

 

 



Warszawa, 28 września 2022r. 

 

 

Oświadczenie Zarządu PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA 

w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

 

Zarząd PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, Firma 
Robert Meller z siedzibą w Złotkowie został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd PGF 
POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA SA oświadcza, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 
tego przeglądu, spełniali warunki wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z 
przepisami i normami zawodowymi.  

 

 

        

PREZES ZARZĄDU 

 

Wojciech Kowalski 
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RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU  

ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

SPÓŁKI PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTANICZNA SPÓŁKA AKCYJNA   

ZA OKRES OD 01.01.2022 R. DO 30.06.2022 R.  

 

 

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej  

Wprowadzenie 

Przeprowadziliśmy przegląd załączonego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres od 

01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. Spółki PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTANICZNA S. A. („Spółka”) z 

siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 4a, 65-119 Zielona Góra („śródroczne skrócone sprawozdanie 

finansowe”), na które składają się: 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

 zawierające skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2022 r., który po 
stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:   102 733 tys. zł; 

 skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 
wykazujący stratę netto w wysokości: 169 937 tys. zł; 

  skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. 
wykazujące zmniejszenie kapitału o kwotę  169 937 tys. zł; 

  skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. 
wykazujący  zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1  tys. zł; 

 informację dodatkową zawierają opis przyjętych zasad rachunkowości i wybrane informacje 
dodatkowe i objaśniające  

 

 

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie śródrocznego sprawozdania finansowego i 
za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi 
przepisami prawa.  .  

My jesteśmy odpowiedzialni za sformułowanie wniosku na temat śródrocznego skróconego 
sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu.  

mailto:778-011-98-25%20biuro@robrtmeller.pl
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Zakres przeglądu 

Przegląd przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Przeglądu 2410 w brzmieniu 
Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych 
przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki przyjętym uchwałą nr 3436/52e/2019 
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku. 

Przegląd sprawozdania finansowego polega na kierowaniu zapytań przede wszystkim do osób 
odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych 
procedur przeglądu. 

Przegląd ma istotnie węższy zakres niż badanie przeprowadzane zgodnie z Krajowymi Standardami Badania 
w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady 
Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 roku (z późniejszymi zmianami) i w konsekwencji nie umożliwia 
nam uzyskania pewności, że wszystkie istotne kwestie, które zostałyby zidentyfikowane w trakcie badania, 
zostały ujawnione. W związku z tym nie wyrażamy opinii z badania na temat tego śródrocznego sprawozdania 
finansowego 

Kluczowa sprawa przeglądu  

Wyniki obecne i przyszłe spółki są zależne gównie od wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości 
godziwej dla której istnieją notowania na aktywnych rynkach. 

Wniosek   

Na podstawie przeprowadzonego przez nas przeglądu, nic nie zwróciło naszej uwagi, co kazałoby nam 
sądzić, że załączone śródroczne sprawozdanie finansowe nie przedstawia rzetelnego i jasnego obrazu 
sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz jej wyniku finansowego za okres 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nim i interpretacjami 
ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. 

 
 

Złotkowo, dnia 28  września 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 
 

mailto:778-011-98-25%20biuro@robrtmeller.pl
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINASOWEJ PGF SA NA DZIEŃ 
30.06.2022 R. 

 
     

    w tys. zł 

 Noty 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 

I. Aktywa trwałe  99 084 284 213 196 591 

1. Wartości niematerialne i prawne  0 0 0 

2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 10 10 11 

3. Długoterminowe aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy 2 a,b 96 672 

 

281 769 
194 619 

4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

3    
a,b 

2 402 
2 434 

1 961 

II. Aktywa obrotowe  3 649 25 862 30 247 

1. Zapasy  - - - 

2. Należności krótkoterminowe 4 3 246 25 200 29 589 

2.1. Należności handlowe i pozostałe  285 230 959 

2.2. Należności z tytułu sprzedaży aktywów 
finansowych  2 961 

24 970 

 
28 630 

3. Inwestycje krótkoterminowe  310 563 576 

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy 2 c 309 

 

561 
567 

3.2. Udzielone pożyczki  - - 9 

3.3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty  1 2 0 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 c 93 99 82 

A k t y w a   r a z e m  102 733 310 075 226 838 
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ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PGF SA NA DZIEŃ 
30.06.2022 R. 

 

    w tys. PLN 

 Noty 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2021 

I. Kapitał własny  88 324 258 261 173 088 

1. Kapitał zakładowy 5 87 668 87 668 81 988 

2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

 11 588 
11 588 

4 943 

3. Zyski zatrzymane z lat ubiegłych  159 005 70 459 70 459 

4. Zysk (strata) netto  -169 937 88 546 15 698 

II. Rezerwy na zobowiązania  7 159 49 254 30 275 

1.Rezerwa z tyt. odroczonego podatku 
dochodowego 

6  7 159 
46 854 

28 534 

2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 7 - - - 

a) długoterminowa  - - - 

b) krótkoterminowa  - - - 

3. Pozostałe rezerwy 8 - 2 400 1 741 

a) długoterminowe  - - 1 741 

b) krótkoterminowe  - 2 400 - 

III. Zobowiązania długoterminowe 9 479 30 4 272 

1.Pożyczki  479 30 4 272 

IV. Zobowiązania krótkoterminowe 10 6 771 2 530 19 203 

1. Pożyczki  56  43 2 178 

2. Zobowiązania publicznoprawne  3 813 1 822 1 868 

3. Zobowiązania  handlowe i pozostałe  2 902 665 15 157 

P a s y w a   r a z e m  102 733 310 075 226 838 

 

Wartość księgowa  88 324 258 261 173 088 

Liczba akcji (w szt.)  87 667 925 87 667 925 81 988 200 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)  1,01 2,95 2,11 
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SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW PGF SA ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 
30.06.2022 R. 

 

w tys. zł 
WYBRANE POZYCJE Od 01.01.2022r.         

do 30.06.2022r. 
Od 01.01.2021r.   
do 30.06.2021r. 

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

 
-209 610 

 
21 111 

Koszty ogólnego zarządu 289 119 
Pozostałe przychody operacyjne 240 5 
Pozostałe koszty operacyjne 16 148 
Zysk/ Strata na działalności operacyjnej -209 675 20 849 
Przychody finansowe 92 49 
Koszty finansowe 18 118 
Zysk / Strata przed opodatkowaniem -209 601 20 780 
Podatek dochodowy- bieżący - - 
Podatek dochodowy- odroczony -39 664 5 082 
Zysk / Strata netto z działalności kontynuowanej -169 937 15 698 
Działalność zaniechana  
Zysk / Strata netto z działalności zaniechanej 

- - 

Zysk / Strata netto -169 937 15 698 
Inne całkowite dochody 

Niepodlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat 
- - - 

Podlegające przeklasyfikowaniu do zysków i strat 
- - - 
Inne całkowite dochody netto - - 
Całkowite dochody ogółem -169 937 15 698 
Zysk / Strata netto przypadająca :   
Akcjonariuszom jednostki dominującej -169 937 15 698 
Udziałowcom mniejszościowym - - 
Całkowity dochód/Strata netto przypadający:   
Akcjonariuszom jednostki dominującej -169 937 15 698 
Udziałowcom mniejszościowym - - 
Zysk/Strata na jedną akcję (w zł./na jedną akcję) -1,94 0,19 
Z działalności kontynuowanej:   
Zwykły  -1,94 0,19 
rozwodniony -1,69 0,16 
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SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM PGF SA ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY KOŃCZĄCY SIĘ 30 CZERWCA 2022 R. 

 

         w tys. zł. 

  
Kapitał 
podstawowy 

Nadwyżka ze 
sprzedaży akcji 

Kapitał rezerwowy z 
przeszacowania 
rzeczowych 
aktywów trwałych 

Kapitał rezerwowy z 
przeszacowania 
inwestycji 

Kapitał rezerwowy 
wkład 
komplementariusza 

Zyski 
zatrzymane 

Przypadające 
akcjonariuszom 
jednostki 
dominującej 

Przypadające 
udziałom 
niedającym 
kontroli Razem 

                    

          

Stan na 01 stycznia 2021r. 81 988 4 943 0 - - 70 459 157 390 - 157 390 
Zysk netto za okres 
sprawozdawczy  - -  -  -  -  15 698 15 698  - 15 698 
Pozostałe całkowite dochody za 
okres sprawozdawczy - - - - - - - - - 

Stan na 30 czerwca 2021r. 81 988 4 943 0 - - 86 157 173 088 -  173 088 

          

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 

  

Stan na 01 stycznia 2022r. 87 668  11 588 0  - - 159 005 258 261  - 258 261 
Strata netto za okres 
sprawozdawczy -   - -  -  -  -169 937 -169 937 - -169 937 

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

Stan na 30 czerwca 2022r. 87 668 11 588 0 - - -10 932 88 324 - 88 324 
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SRÓDROCZNE  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 
 

  w tys. zł. 

 30.06.2022 30.06.2021 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -209 601 20 780 

II. Korekty razem 209 146 -25 073 

1. Amortyzacja 0 1 

2. Zysk (Strata) z tytułu różnic kursowych - - 

3. Zysk (Strata) na inwestycjach 209 622 -21 111 

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -85 3 

5. Zmiana stanu rezerw -2 400 -22 

6. Zmiana stanu zapasów - - 

7. Zmiana stanu należności -55 -58 

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

2 058 -3 874 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 -12 

10. Inne korekty - - 

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

-455 -4 293 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

1. Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych - - 

2. Inne wpływy inwestycyjne - - 

3. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 10 366 

4. Wpływy z tytułu odsetek od pożyczek - - 

5. Nabycie środków trwałych - -2 

6. Nabycie aktywów finansowych - -343 

7. Inne wydatki (udzielone pożyczki) -10 - 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 21 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

1. Wpływy z emisji dłużnych papierów wartościowych - - 

2. Wpływy z tytułu otrzymanych pożyczek 454 4 272 

3. Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - - 

4. Odsetki zapłacone - - 

5. Spłata pożyczek - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 454 4 272 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A +/- B +/- C) -1 - 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -1 - 

F. Środki pieniężne na początek okresu 2 0 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 0 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SRÓDROCZNEGO  SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 
I.  Informacje ogólne 
  

1. PGF POLSKA GRUPA FOTOWOLTAICZNA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 
51. 

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 01.01.2022 do 30.06.2022 roku, oraz 
porównywalne dane finansowe za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku oraz na 
dzień 31.12.2021 roku. 

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

7. Sprawozdanie sporządzone za okres pierwszego półrocza obejmuje wszystkie 
informacje oraz ujawnienia wymagane w sprawozdaniu półrocznym, sporządzonym 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. 

8. Sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 kolejnych miesięcy oraz 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. 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 30.06.2022 roku oraz ujemne przepływy z działalności 
operacyjnej.  
Spółka  posiada znaczny majątek w postaci udziałów, akcji oraz udzielonych pożyczek 
akcji o łącznej wartości   bilansowej sięgającej   kwoty 96 981 tys. zł.  
Wszystkie inwestycje w aktywa finansowe Spółka wycenia w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 
Aktywa finansowe notowane na aktywnych (publicznych) rynkach finansowych 
(GPW/NewConnect) wyceniane są wg kursu zamknięcia na dzień bilansowy. Z kolei w 
odniesieniu , do  tych dla których nie istnieje aktywny rynek wyceniane są w wartości 
godziwej z wykorzystaniem innych metod.  
W okresie sprawozdawczym Spółka nabyła większościowe pakiety udziałów w 
podmiocie funkcjonującym w szeroko rozumianej branży fotowoltaicznej. Wartość 
nabytych udziałów w okresie sprawozdawczym wyniosła w sumie 2.170 tys. zł.  
 
Istnieje ryzyko utraty przez Spółkę płynności finansowej w związku z występowaniem 
ujemnego kapitału obrotowego netto oraz bardzo niskim stanem środków pieniężnych 
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będących w dyspozycji Spółki. W okresie sprawozdawczym znacząco pogorszyły się 
wskaźniki płynności finansowej, wpływ na to miała m.in. nierozliczona na dzień 
bilansowy transakcja nabycia większości udziałów w podmiocie z branży 
fotowoltaicznej jak również ostateczna decyzja KNF o nałożeniu na Spółkę kary w 
kwocie 2.160 tys. zł. 

9. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 28 
czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę polityki rachunkowości 
Spółki oraz kwalifikacji jej jako jednostki inwestycyjnej, w rozumieniu zapisów MSSF 
10 par. 27., Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego,  
z działalności.  

10. Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6-ciu miesięcy zakończy 
dzień 30 czerwca 2022 roku. Zostało one przez Zarząd zatwierdzone do publikacji w 
dniu 28.09.2022 roku. 

 

Skład organów Spółki: 

 

W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. Spółką kierował 
jednoosobowo, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu: 

- Pan Wojciech Kowalski powołany na stanowisko Prezesa Zarządu przez Radę Nadzorczą 
Spółki w dniu 19 stycznia 2021 roku. 

 

Nadzór nad działalnością Spółki w okresie pierwszego półrocza 2022r. sprawowała 
Rada Nadzorcza w składzie: 

 

- Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

- Aneta Niedziela - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

- Ewelina Rytter  - Członek Rady Nadzorczej, 

- Robert Mrówka - Członek Rady Nadzorczej, 

- Paweł Matyaszczyk – Członek Rady Nadzorczej. 

 

Komitet Audytu w okresie sprawozdawczym pracował w składzie: 

 

- Robert Mrówka - Przewodniczący Komitetu Audytu, 

- Błażej Wasielewski - Członek Komitetu Audytu, 

- Ewelina Rytter - Członek Komitetu Audytu. 

 

Oświadczenie o zgodności 
Zarząd Spółki 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  
30 czerwca 2022 roku,  porównywalnie informacje na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz wyniki 
finansowe za okres od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca  2022 roku wraz z porównywalnym 
okresem od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 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. 
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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 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, 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:    
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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. 
 
Przyjęty model funkcjonowania PGF S.A. (dawniej: Zastal SA) zgodnie z definicją jednostki 
inwestycyjnej potwierdzony został uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy PGF S.A. (dawniej: 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, jak również w sprawozdaniu finansowym i 
sprawozdaniu Zarządu z działalności. 
 
Sporządzając sprawozdanie finansowe przyjęto zasadę zgodnie z par.32 MSSF 10, w myśl 
której jednostka inwestycyjna nie dokonuje konsolidacji swoich jednostek zależnych ani nie 
stosuje MSSF 3, w przypadku gdy uzyskuje kontrolę nad inną jednostką. Zamiast tego 
jednostka inwestycyjna dokonuje wyceny inwestycji w jednostce zależnej według wartości 
godziwej przez wynik finansowy zgodnie z MSSF 9. 

 
II.  Istotne zasady rachunkowości 
 

1. Jednostkowy raport finansowy Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 
czerwca 2022 r. został sporządzony zgodnie z MSSF, w kształcie zatwierdzonym przez 
Unię Europejską. W celu pełnego zrozumienia sytuacji finansowej i wyników 
działalności powinien być czytany w korespondencji z ostatnim raportem rocznym. 
Sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszego półrocza 2022 roku zostało 
sporządzone przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości, kalkulacji oraz 
wycen dla okresu bieżącego i porównywalnego, co zasady stosowane w rocznym 
jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r. 

2. W sprawozdawczym obejmującym okres od dnia  01.01. 2022 do dnia 30.06.2022 
Spółka nie dokonała zmian co do zasad rachunkowości.  

3. Niniejsze śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało przedstawione  
walucie krajowej  (PLN), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podawane 
są w tysiącach PLN. 
 

Nowe standardy i interpretacje 

Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego jednostkowego 
sprawozdania finansowego - są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego 
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony w dniu 31 grudnia  
2021 r., z wyjątkiem zmian w zakresie standardów, nowych standardów oraz interpretacji  
zatwierdzonych przez Unię Europejską dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 
w dniu lub po dniu 1 stycznia 2022 r. 

W okresie sprawozdawczym w Spółka przyjęła nowe lub/i zatwierdzone standardy  
i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet 
ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz te, co do których 
nastąpiło zatwierdzenie do stosowania w krajach Unii Europejskiej, a wchodzące w życie po 
raz pierwszy za rok 2022: 
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Standard  
 

 
Opis zmian  

 
Data obowiązywania  

Zmiany do MSSF 3 Połączenie 
przedsięwzięć 

Aktualizacja referencji do założeń 
koncepcyjnych 

1 stycznia 2022  

Zmiany do MSR 16 Rzeczowe 
aktywa trwałe 

Przychody z produktów 
wytworzonych w okresie 
przygotowania rzeczowych 
aktywów trwałych do rozpoczęcia 
funkcjownowania 

1 stycznia 2022  

Zmiany do MSR 37 Rezerwy, 
zobowiązania warunkowe i aktywa 
warunkowe 

Wyjaśnienia nt. kosztów 
ujmowanych w analizie 

1 stycznia 2022 

Roczny program poprawek 2018-
2020 

Poprawki zawierają wyjaśnienia 
oraz doprecyzowują wytyczne 
standardów w zakresie ujmowania 
i wyceny; MSSF1, MSSF 9, 
MSR41, MSSF 16 

1 stycznia 2022 

 
Powyższe zmiany nie mają istotnego wpływu na śródroczne jednostkowe sprawozdanie 
Spółki. 
 
Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Spółki 

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe, Spółka nie zastosowała następujących 
standardów, zmian standardów i interpretacji, które zostały opublikowane, lecz na dzień 
publikacji sprawozdania finansowego nie zostały one jeszcze zatwierdzone do stosowania  
w Unii Europejskiej.  

 

MSSF 17 Umowy 
ubezpieczeniowe 

 1 stycznia 2023 

Zmiany do MSSF 17 Umowy 
ubezpiczeniowe 

Pierwsze zastosowanie MSSF 17 i 
MSSF 9- informacje porównawcze 

1 stycznia 2023 

MSR 1 Prezentacja sprawozdań 
finansowych  

Klasyfikacja zobowiązań jako 
długo i krótkoterminowe 

1 stycznia 2023 

Zmiany do MSR 8 Zasady (polityka 
rachunkowości), zmiany wartości 
szacunkowych i korygowanie 
błędów 

Definicja wartości szacunkowych 1 stycznia 2023 

Zmiany do MSR 1 Prezentacja 
sprawozdań finansowych i Kodeks 
Praktyki MSSF 2 

Ujawnienia zasad rachunkowości  1 stycznia 2023 

Zmiany do MSR 12 Podatek 
dochodowy 

Obowiązek ujmowania podatku 
odroczonego od transakcji 
tj.leasing 

1 stycznia 2023 

 
Wpływ nowych regulacji na przyszłe sprawozdania Spółki 

Spółka przeanalizowała ewentualny wpływ interpretacji oraz zmian w zakresie rzeczonych 
standardów. Według posiadanej na ten moment wiedzy i informacji - oceniono, że nawet jeśli 
miałby by one zastosowane na dzień bilansowy, to i tak nie wpłynęłyby na przedłożone wyniki 
finansowe. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zamierza przyjąć wyszczególnione 
powyżej nowe standardy i interpretacje opublikowane przez Radę Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości, lecz nieobowiązujące jeszcze na dzień sprawozdawczy, zgodnie 
z datą ich wejścia w życie. 

Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie oraz szacunkach 
 
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie dokonała zmiany sposobu 
dokonywania szacunków, które miałyby istotny wpływ na okres bieżący lub/i na okresy 
przyszłe.  
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III. Noty objaśniające 
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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 

- zmniejszenia likwidacja , sprzedaż - - -   - - - 

- przemieszczenia - - -   - - - 

b) wartość brutto na 30.06.2021 - - 11   8 - 19 

c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
01.01.2021 

- - 8   
- - 

8 

- naliczenie  - - 0   - - 0 

- likwidacja , sprzedaż - - -   - - - 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
30.06.2021 

- - 8   
- - 

8 

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

f) odpisy aktualizujące wartość brutto na 30.06.2020 - - -   - - - 

g ) wartość netto na 30.06.2021 - - 3   8 - 11 
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RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł. 

 - grunty  
(w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

- 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 01.01.2022 - - 11   8 - 19 

- zwiększenie zakup - - -   - - - 

- zmniejszenia likwidacja , sprzedaż - - -   - - - 

- przemieszczenia - - -   - - - 

b) wartość brutto na 30.06.2022 - - 11   8 - 19 

c) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
01.01.2022 

- - 9   
- - 

9 

- naliczenie  - - 0   - - 0 

- likwidacja , sprzedaż - - -   - - - 

d) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
30.06.2022 

- - 9   
- - 

9 

e) odpisy aktualizujące wartość brutto na 01.01.2022 - - -   - - - 

f) odpisy aktualizujące wartość brutto na 30.06.2022 - - -   - - - 

g ) wartość netto na 30.06.2022 - - 2   8 - 10 

 

Na dzień 30.06.2022r. nie było ograniczeń dotyczących prawa własności rzeczowych środków trwałych. 
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2. AKTYWA FINANSOWE 

 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wyceniane są na 
każdy dzień bilansowy w wartości godziwej. 

▪ Aktywa finansowe, których wartość godziwa określana jest na podstawie informacji 
rynkowych: 

- akcje jednostek notowanych na aktywnym rynku wyceniane są na postawie kursów 
zamknięcia na koniec okresu bilansowego (akcje jednostek notowanych na GPW i 
NewConnect).   

▪ Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wyceniane z 
określeniem wartości godziwej w inny sposób niż kursy rynkowe, wycena metodą 
dochodową z wykorzystaniem 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 
posiadanych instrumentów kapitałowych, w które dokonano inwestycji. Wartość godziwa 
kapitału własnego spółki, w której dokonano inwestycji równa się wartości przedsiębiorstwa 
minus wartość godziwa zadłużenia. Wartość jednostki wyliczana jest w drodze 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych spółki, w której dokonano inwestycji, z 
uwzględnieniem stopy dyskontowej. 

Horyzont czasowy wykorzystywany do prognozy wynosi 5 lat, założony wzrost cen w 
prognozowanym okresie zawiera się w przedziale od 19% do 10% w skali roku, średnio 
ważony koszt kapitału 16%. 

Przeprowadzona wycena szacunku wartości godziwej potwierdziła wartość posiadanych 51% 
udziałów w podmiotach Lionpower sp. z o.o. oraz PHU Zenit sp. z o.o. 

 
Nota 2 a 

 

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

a) w jednostkach zależnych 85 706 259 696 

- udziały lub akcje 84 706 258 576 

- udzielone pożyczki 1 000 1 120 

b) w innych jednostkach powiązanych 1 450 18 713 

- udziały lub akcje - - 

- udzielone pożyczki 1 450 18 713 

c) w pozostałych jednostkach 9 516 3 360 

- udziały lub akcje - - 

- udzielone pożyczki  9 516 3 360 

- obligacje - - 

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 96 672 281 769 
 

Nota 2 b 
 

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 

  
w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

a) stan na początek okresu 281 769 189 685 

- udziały i akcje 258 576 176 445 

- pożyczki 23 193 13 240 

- obligacje - - 
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b) zwiększenia (z tytułu) 26 765 130 471 

- pożyczki akcji – przeszacowania, wycena - 9 453 

- udziały, akcje – zakup 2 170 12 325 

- objęcie akcji Sundragon serii D 22 009 - 

- pożyczki akcji –udzielone pożyczki 2 586 500 

- udziały, akcje – przeszacowanie, wycena - 108 193 

c) zmniejszenia (z tytułu) 211 862 38 387 

- pożyczki  akcji  -  przeszacowanie, wycena 13 813 - 

- udziały, akcje – przeszacowanie, wycena 195 463 - 

- akcje - pożyczki 2 586 500 

- udziały, akcje – odpis wartości - - 

- akcje -sprzedaż - 32 887 

- udziały – sprzedaż, aport - 5 000 

d) stan na koniec okresu 96 672 281 769 

- udziały i akcje 84 706 258 576 

- pożyczki 11 966 23 193 

- obligacje - - 

 
 

Nota 2 c 
 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE  w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

a) stan na początek okresu 563 628 

- akcje 561 619 

- pożyczki  - 9 

- środki pieniężne 2 0 

b) zwiększenia ( z tytułu) 546 593 

- akcje zakup - 342 

- akcje- przeszacowanie, wycena - 249 

- naliczone odsetki 92 0 

- środki pieniężne 454 2 

c) zmniejszenia ( z tytułu) 799 658 

- akcje sprzedaż 17 649 

- akcje – przeszacowanie, wycena 235 - 

- pożyczki - spłata  9 

- pożyczki – odpis wartości 92 - 

- środki pieniężne 455 - 

d) stan na koniec okresu 310 563 

- środki pieniężne 1 2 

- akcje  309 561 

- pożyczki - - 

 

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: 
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                                                                                                                             w tys. zł. 
 
Aktywa finansowe długoterminowe 
 

 
30.06.2022 

 
31.12.2021 

1.akcje OZE Capital SA (dawnej CSY SA) 15 390 17 237 
2. akcje Sundragon SA (dawniej RSY SA) 59 821 234 014 
3. udziały w Lionpower sp. z o.o. 7 325 7 325 
4. udziały w PHU Zenit sp. z o.o. 2 170 - 
Razem 84 706 258 576 

 

 
W pierwszym kwartale 2022 roku Spółka nabyła za kwotę 2.170 tys. zł. 51% udziałów w 
podmiocie zajmującym się dystrybucją instalacji fotowoltaicznych na terenie kraju. 
 
Udziały i akcje podmiotów kontrolowanych  - podział ze względu na metodę wyceny: 
 
 

 
Aktywa finansowe długoterminowe 

Akcje notowanie jednostek kontrolowanych 
wyceniane w wartości godziwej wg cen 

notowanych na aktywnym rynku 
 30.06.2022 31.12.2021r.  
1. Akcje OZE Capital SA (dawniej CSY SA) 15 390 17 237 
2. Akcje Sundragon SA (dawniej RSY SA) 59 821 234 014 
Razem 75 211 251 251 
Aktywa finansowe długoterminowe Akcje, udziały jednostek  zależnych 

nienotowanych  wycenianych w szacunku 
wartości godziwej 

1. udziały Lionpower sp. z o.o. 7 325  7 325 
2.udziały PHU Zenit sp. z o.o. 2 170 - 
Razem 9 495 7 325 

 

 
Aktywa  w jednostkach zależnych wyceniane są w wartości godziwej, przy czym poza 
aktywami notowanymi na rynkach regulowanych, wartość godziwa aktywów finansowych 
oparta jest na wycenie metodą dochodową.  
 
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 od 19% do 10% w skali roku,  średnio ważony 
koszt kapitału 16%. 
 
 
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 31.12.2021       

Aktywa:       
    Akcje spółek notowanych 

Pożyczka akcji spółek 
notowanych 

- 
-  

251 812 
23 193 

251 812 
23 193  

Pozostałe klasy pozostałych 
aktywów finansowych -  - -   
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Aktywa razem - 275 005 275 005  

Zobowiązania:   -   
Pożyczki wyceniane w wartości 

godziwej (-)    -   

Zobowiązania razem (-) -   - -   

Wartość godziwa netto -  275 005 275 005  

Stan na 30.06.2022       

Aktywa:    
Akcje spółek notowanych 
Pożyczki akcji spółek 

notowanych  
 

- 
 
 

75 440 
11 966 

  

75 440 
11 966 

  
Pozostałe klasy pozostałych 

aktywów finansowych     -   

Aktywa razem  - 87 406  87 406  

Zobowiązania:       
-   Zobowiązania razem (-) -   -   

Wartość godziwa netto -  87 406  87 406  
 
 

ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH Z POZIOMU 3 

  
Udziały, akcje spółek 

nienotowanych 
Razem wartość 

Stan na 31.12.2021     

Saldo na początek okresu -  -  

Zyski (straty) ujęte w:     

- wyniku finansowym - - 

- innych dochodach całkowitych   -   

Udzielenie pożyczek     

Zbycie (-) (5 000) (5 000)   

Objęcie (+) 12 325 12 325 

Zaciągnięcie (+)  -   

Uregulowanie (-)   - 

Przeniesienie do poziomu 3 (+)   -   

Przeniesienie z poziomu 3 (-)   -   

Inne zmiany (różnice kursowe z przeliczenia) (+/-)   -   

Saldo na koniec okresu 7 325  7 325  

Stan na 30.06.2022     

Saldo na początek okresu 7 325  7 325  

Zyski (straty) ujęte w:     

- wyniku finansowym - - 

- innych dochodach całkowitych   -   

Udzielenie pożyczek    
 
Zbycie (-) 
Nabycie (+) 

 
2 170 

- 
2 170 

Zaciągnięcie (+)  -   

Uregulowanie (-)     

Przeniesienie do poziomu 3 (+)  -   
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Przeniesienie do notowanych  - 

Inne zmiany (różnice kursowe z przeliczenia) (+/-)   -   

Saldo na koniec okresu 9 495 9 495 
 
 
WARTOŚĆ GODZIWA AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH 

Klasa instrumentu finansowego 
30.06.2022 31.12.2021 

Wartość 
godziwa* 

Wartość 
bilansowa 

Wartość 
godziwa 

Wartość 
bilansowa 

Aktywa:         

Pożyczki 11 966 11 966 23 193 23 193 
Należności z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe 3 246 3 246 25 200 25 200 

Pochodne instrumenty finansowe     

Papiery dłużne     

Akcje spółek notowanych 75 440 75 440 251 812 251 812 

Udziały, akcje spółek nienotowanych 9 495 9 495 7 325 7 325 

Jednostki funduszy inwestycyjnych     
Pozostałe klasy pozostałych aktywów 

finansowych     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 1 2 2 

Zobowiązania:       

Kredyty w rachunku kredytowym       

Kredyty w rachunku bieżącym       

Pożyczki 535 535 73  73 

Dłużne papiery wartościowe - - - - 

Leasing finansowy - - - - 

Pochodne instrumenty finansowe     
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz 

pozostałe 6 715 6 715 2 487 2 487 
 

3. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – AKTYWA 
 

Nota 3 a 
 

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYT. ODROCZONEGO POD. 
DOCHODOWEGO 

  
 

w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

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

2 434 1 960 

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 221 1 086 

3. Zwiększenie odniesione na kapitały - - 

4. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 253 612 

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

2 402 2 434 

 
Nota 3 b 

 
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 93 99 

- prenumeraty - - 
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- ubezpieczenia 3 3 

- pozostałe usługi, składki, materiały 3 2 

- podatek VAT 80 94 

- giełda opłaty 7 - 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 93 99 
 
 

4. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 
 
 

Nota 4 
 
 

NALEŹNOSCI KRÓTKOTERMINOWE  w tys. zł. 
 30.06.2022 31.12.2021 

1. Należności od jednostek powiązanych 5 22 016 
a) z tytułu dostaw i usług - - 
b) inne 5 22 016 
W tym:  
-z tytułu wniesienia udziałów na pokrycie obejmowanego podwyższenia 
kapitału 

 22 010 

2. Należności od pozostałych jednostek 5 025 4 960 
a)  z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy 193 193 
b) z tytułu podatków, dotacji , ubezpieczeń społecznych oraz innych 
świadczeń 

125 65 

c) inne 4 707 4 702 
W tym: 
- należności z tytułu sprzedaży akcji 

 2 960 

 Należności krótkoterminowe brutto razem 5 030 26 976 
- odpis aktualizacyjny na należności krótkoterminowe -1 784 -1 776 

 
 

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

  
 

w tys. zł. 
 30.06.2022 31.12.2021 

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) 

-193 -185 

Należności z tytułu dostaw, robót i usług, przeterminowane, razem (netto) - 8 
 
 

NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE (BRUTTO) Z PODZIAŁEM NA 
NALEŻNOŚCI  NIE SPŁACONE W OKRESIE 

  
w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

a)  do 3 miesięcy - - 
b) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - 10 
c) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 10 - 
d) powyżej 1 roku 1 591 1 591 
e) w terminie 3 236 25 182 
Należności pozostałe, razem (Brutto) 4 837 26 783 
e) odpisy aktualizujące wartość  pozostałych należności  -1 591 -1 591 
Pozostałe należności - razem (netto) 3 246 25 192 
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5. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 
 

Nota 4 
 

ODPISY ZMNIEJSZAJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW  w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

A. Stan na początek okresu z tytułu:  5 017 4 904 

a) należności krótkoterminowe  1 776 1 771 

 od pozostałych jednostek  1 776 1 771 

b) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki  2 979 2 871 

- od jednostek powiązanych 1 759 1 698 

- od pozostałych jednostek  1 220 1 173 

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

- od jednostek powiązanych  67 67 

- od pozostałych jednostek  195 195 

B. Zwiększenia ( z tytułu)  101 113 

a) należności krótkoterminowe  8 5 

- od pozostałych jednostek                                przeterminowane  8 5 

b) długoterminowe aktywa finansowe – udziały akcje - - 

- od jednostek powiązanych - - 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe – pożyczki 93 108 

- od jednostek powiązanych 55 61 

- od pozostałych jednostek 38 47 

d) krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje - - 

 - od jednostek powiązanych - - 

 - od jednostek pozostałych - - 

C. Zmniejszenia ( z tytułu) - - 

a) należności krótkoterminowe  - - 

- od pozostałych jednostek  spłata, spisanie  - - 

b) długoterminowe aktywa finansowe – pożyczki - - 

- od jednostek powiązanych                               spłata - - 

c) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje - - 

- od jednostek powiązanych  korekta odpisu - - 

- od pozostałych jednostek - - 

d) krótkoterminowe aktywa finansowe – pożyczki - - 

- od jednostek powiązanych                               spłata - - 

e) krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje - - 

 - od jednostek powiązanych - - 

 - od jednostek pozostałych - - 

D. Stan na koniec okresu z tytułu:  5 118 5 017 

a) długoterminowe aktywa finansowe - udziały, akcje, obligacje  262 262 

- od jednostek powiązanych  67 67 

- od pozostałych jednostek  195 195 

b) należności krótkoterminowe  1 784 1 776 

- od pozostałych jednostek  1 784 1 776 

c) krótkoterminowe aktywa finansowe - pożyczki  3 072 2 979 

- od jednostek powiązanych 1 814 1 759 
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- od pozostałych jednostek  1 258 1 220 

d) krótkoterminowe aktywa finansowe - akcje - - 

 - od jednostek powiązanych - - 

 - od pozostałych jednostek - - 

e) długoterminowe aktywa finansowe - pożyczki - - 

 - od jednostek powiązanych - - 

 

6. KAPITAŁY 
 

Nota 5 
 
 
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)   

Seria 
/ 

emisj
a 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowan

ia akcji 

Rodzaj 
ograniczeni
a praw do 

akcji 

Liczba akcji do 
czasu 

umorzenie 60 
szt. 

zarejestrowane
go 17.05.2019r. 

Wartość 
serii / 

emisji wg 
wartości 
nominaln

ej 

Liczba akcji 
po umorzeniu 
60 szt. akcji 

zarejestrowan
e 

17.05.2019r. 

Wartość 
serii / 

emisji wg 
wartości 
nominaln

ej po 
umorzeni
u 60 szt. 

akcji 

I na 
okaziciel
a 

zwykłe  33 180 99 539 33 180 99 539 

II na 
okaziciel
a 

zwykłe  4 374 360 13 123 
079 

4 374 360 13 123 
079 

III na 
okaziciel
a 

zwykłe  2 425 640 7 276 
921 

2 425 640 7 276 
921 

IV na 
okaziciel
a 

zwykłe  3 333 333 10 000 
000 

3 333 320 9 999 
961 

V na 
okaziciel
a 

zwykłe  1 000 000 3 000 
000 

1 000 000 3 000 
000 

VI na 
okaziciel
a 

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 
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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 / 
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,- 05.06.2018 05.06.2018 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B2 

8.039.878 8.039.878,- 05.06.2018 05.06.2018 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B3 

9.647.854 9.647.854,- 05.06.2018 05.06.2018 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B4 

11.577.425 11.577.425,- 05.06.2018 05.06.2018 

VI na 
okaziciela 

zwykłe Seria 
B5 

12.523.644 12.523.644,- 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 
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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 30 czerwca 2022 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. 
 
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. 
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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. 
 
W dniu 30 marca 2022 roku zostało zarejestrowanych w KDPW 5.679.725 akcji serii B6. 
 
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. 
 

7. REZERWY 
 

Nota 6  
 
 

REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

 w tys. zł 

 30.06.2022 31.12.2021 

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

46 854 23 451 

2. Zwiększenia odniesione na wynik finansowy 18 869 33 573 

3. Zwiększenia odniesione na kapitały - - 

3. Zmniejszenia odniesione na wynik finansowy 58 564 10 170 
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4. Zmniejszenia odniesione na kapitały - - 

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

7 159 46 854 

 
 

 
Nota 7 

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

 w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

a) stan na początek okresu - 17 

- zaległe urlopy - 17 

- odprawy emerytalne - - 

b) zwiększenia (z tytułu) - - 

- zaległe urlopy - - 

c) wykorzystanie i rozwiązanie (z tytułu) - 17 

- zaległe urlopy wykorzystane - 17 

- odprawy emerytalne - - 

d) stan na koniec okresu - - 

- niewykorzystane urlopy - - 

- odprawy emerytalne - - 

 
 

Nota 8 
 

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

 30.06.2022 31.12.2021 

I Rezerwy długoterminowe   

a) stan na początek okresu (z tytułu) - 1 746 

b) zwiększenia - - 

c) zmniejszenia - 1 746 

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

II Rezerwy krótkoterminowe   

a) stan na początek okresu (z tytułu) 2 400 - 

- dot. nałożonej kary - - 

b) zwiększenia (z tytułu) - 2 400 

- dot. nałożonej kary - 2 400 

c) zmniejszenia (z tytułu) 2 400 - 

- dot. nałożonej kary - - 

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

- dot. nałożonej kary - 2 400 

III Razem pozostałe rezerwy - 2 400 
 

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 24 czerwca 2022 po ponownym 
rozpatrzeniu sprawy zakończonej decyzją z dnia 17 grudnia 2021roku, nakładającą na PGF 
SA karę w wysokości 2.400 tys. zł., uchylił w całości decyzję z 17 grudnia 2021 roku, 
jednocześnie nakładając karę w wysokości 2.160 tys. zł. Niniejsza decyzja jest decyzja 
ostateczną, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Spółka wykorzystała rezerw w kwocie 2.160 tys. zł przenosząc na zobowiązania, kwota 240 
tys. zł rozwiązanej rezerwy zasiliła pozostałe przychody operacyjne. 
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8. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE 
 

Nota 9 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

a) wobec powiązanych  jednostek  479 30 

- pożyczki  479 30 

b) wobec pozostałych jednostek - - 

Zobowiązania długoterminowe, razem 479 30 
 

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka zaciągnęła u dwóch głównych akcjonariuszy 
pożyczki długoterminowe na kwotę 445 tys. zł z terminem spłaty 31.12.2023r., oprocentowanie 
udzielonych pożyczek jest stałe i wynosi 3% w skali roku. 
 

                                                                
                                                                 Nota 10 

 

 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

  

 
 
 

w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

1. Z  tytułu dostaw i usług 375 371 

- w tym wobec jednostek powiązanych 52 52 

2. z tytułu emisji obligacji - - 

3. zobowiązania leasingowe - - 

4. z tytułu podatków, ubezpieczeń, ceł i innych świadczeń 3 813 1 822 

5. z tytułu wynagrodzeń 71 21 

6. otrzymane pożyczki 56 43 

7. pozostałe zobowiązania  2 456 273 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 6 771 2 530 
 

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 której określono spłatę zobowiązania  
w ratach w okresie kilku lat. W pierwszej połowie 2022 roku w związku z wydaniem przez 
UKNF decyzji ostatecznej nakładającej na Spółkę karę przeniesiono z rezerw 
krótkoterminowych na zobowiązania kwotę 2.160 tys. zł. Ponadto Spółka w pierwszym 
półroczu nabyła 51% udziałów w podmiocie z branży OZE za kwotę 2.170 tys. zł. (raport 
bieżący nr 4/2022 z dnia 18.03.2022r.) Kwota 2.170 tys. zł na dzień bilansowy nie została 
rozliczona. 
 

9. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE – PASYWA 
 
 

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

a) rozliczenia międzyokresowe przychodów - - 

krótkoterminowe (wg tytułów) - - 

- przychody przyszłych okresów  - - 
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Inne rozliczenia międzyokresowe, razem - - 
 
 
 

IV. Noty objaśniające do wybranych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów 
 
Spółka  nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług. Działalność Spółki jako 
jednostki inwestycyjnej  skupia się wyłącznie na działalności finansowej. Spółka uzyskuje 
przychody z tytułu zarządzania aktywami finansowymi. 
 
Spółka nie wydziela segmentów działalności. 
 
Wynik ze zbycia i przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej 
przez wynik finansowy. 
 

w tys. zł.                                                                                                                                                                   
 01.01.-

30.06.2022 
01.01.-

30.06.2021 

Wynik ze zbycia aktywów finansowych: -6 -4 583 

- OZE Capital SA - -4 307 

- Medapp SA -6 - 

- Aztec SA - -276 

- K-500 sp. z o.o. - - 

- Drawex sp. z o.o. - - 

- Monitex sp. z o.o. - - 

 

Wynik z przeszacowania aktywów finansowych: -209 604 25 694 

- OZE Capital SA -1 847 -11 819 

- Sundragon SA -100 520 41 631 

- Medapp SA  -236 -40 

- Aztec SA - 287 

- pożyczki akcji -107 001 -4 365 

 
 

1. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU 
 
 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU  w tys. zł. 

 30.06.2022 30.06.2021 

a) amortyzacja 0 1 

b) zużycie materiałów i energii 0 0 

c) usługi obce 263 93 

d) podatki i opłaty 3 4 

e) wynagrodzenia 20 16 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3 5 

g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) - - 

Koszty według rodzaju, razem 289 119 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych 

- - 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 
(wielkość ujemna) 

- - 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -289 -119 
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Koszt wytworzenia sprzedanych produktów - - 
 
 

2. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 
 

 

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE  w tys. zł. 

 30.06.2022 30.06.2021 

- usługi marketingowe i administracyjne - - 

- pozostałe 0 0 

- rozwiązane rezerwy 240 5 

- refaktury - - 

- spisane wierzytelności - - 

- korekty kosztów lat ubiegłych  - - 

Inne przychody operacyjne, razem 240 5 
 
 
 
 
 

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE  w tys. zł. 

 30.06.2022 30.06.2021 

- odszkodowania, kary, rekompensata rent, opłaty skarbowe - 2 

- pozostałe - - 

- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 5 

- koszty sądowe - 21 

- koszty lat ubiegłych( w tym renta wyrównawcza) 8 120 

Inne koszty operacyjne, razem 16 148 

 

3. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 
 
 

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł. 

 30.06.2022 30.06.2021 

a) z tytułu udzielonych pożyczek 92 49 

- od jednostek powiązanych, w tym: 55 27 

- od jednostek zależnych 55 27 

- od jednostek stowarzyszonych - - 

- od pozostałych jednostek 37 22 

b) pozostałe odsetki - - 

- od jednostek powiązanych, w tym: - - 

    - od jednostek stowarzyszonych - - 

- od pozostałych jednostek, w tym: - - 

- od należności - - 

- od lokat bankowych - - 

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 92 49 
 
 

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys. zł. 

 30.06.2022 30.06.2021 

a) od kredytów i pożyczek 8 52 
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- dla  jednostek powiązanych 4 - 

b) pozostałe odsetki - 9 

- dla innych jednostek, w tym: - 9 

- od leasingu - - 

- od zobowiązań - 4 

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 8 61 
 

 
4. PODATEK DOCHODOWY 

 
  w tys. zł. 

 30.06.2022 30.06.2021 

Podatek bieżący: 
 
Rozliczenie podatku za okres sprawozdawczy 

 
 

- 

 
 

- 

Podatek dochodowy bieżący - - 

Podatek odroczony: 
 
Powstanie i odwrócenie różnic przejściowych 
Rozliczenie niewykorzystanych strat podatkowych 

-39 664 5 082 

Podatek odroczony -39 664 5 082 

Podatek dochodowy razem -39 664 5 082 
 
 
UJAWNIENIA PRZYCHODÓW,KOSZTÓW, ZYSKÓW LUB STRAT W PODZIALE NA KATEGORIE 
INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH 
01.01.-30.06.2022r. 
 

 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 

92 - - -8 84 

Wynik ze zbycia aktywów 
finansowych 

 
- 

 
- 

 
-6 

 
- 

 
-6 

Wynik z przeszacowania 
aktywów finansowych 
wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

-209 604 

 
 

- 

 
 

-209 604 

Razem zyski/straty netto 92 - -209 610 -8 -209 526 
 
01.01.-30.06.2021r. 

 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 

49 - - -61 -12 

Wynik ze zbycia aktywów 
finansowych 

 
- 

 
- 

 
-4 583 

 
- 

 
-4 583 
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Wynik z przeszacowania 
aktywów finansowych 
wycenianych w wartości 
godziwej przez wynik 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

25 694 

 
 

- 

 
 

25 694 

Razem zyski/straty netto 49 - 21 111 -61 21 099 

 
V. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania z przepływów pieniężnych 
 

1. Zmiana stanu należności w tys. zł. 

a) według bilansu 21 954 

b) zmiana stanu należności -22 009 

 - dotyczących sprzedaży aktywów finansowych -22 009 

c) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych -55 

 

2. Zmiana stanu zobowiązań bez pożyczek i kredytów w tys. zł. 

a) według bilansu 4 228 

b) zmiana  stanu zobowiązań -2 170 

 - leasing spłata kapitału - 

 - zobowiązania z tyt. zakupu aktywów finansowych -2 170 

c) zmiana stanu w rachunku przepływów pieniężnych 2 058 

 

3. 
Pozycja A II 3 "Zysk ( strata) z działalności inwestycyjnej" rachunku 
przepływów pieniężnych: 

w tys. zł. 

– Strata na sprzedaży aktywów finansowych 6 

– Przeszacowanie akcji wg cen rynkowych 209 512 

- Aktualizacja wartości aktywów finansowych 92 

- Pozostałe koszty dot. aktywów finansowych 12 

Ogółem  A II 3 209 622 

 
 
VI.  Zysk na akcje, zarządzanie kapitałem, ocena ryzyka 
 
ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ     

  
od 01.01 do 
30.06.2022 

od 01.01 do 
30.06.2021 

Liczba akcji stosowana jako mianownik wzoru     

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 87 667 925  81 988 200  

Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje 12 830 512 18 510 237 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 100 498 437  100 498 437  

Działalność kontynuowana     

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -169 937  15 698  

      

Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -1,94  0,19  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -1,69  0,16  

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 -169 937  15 698  
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Podstawowy zysk (strata) na akcję (PLN) -1,94  0,19  

Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN) -1,64  0,16  

 
 
 
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM    

  30.06.2022 30.06.2021 

Kapitał:     
Kapitał własny 88 324 173 088 
Pożyczki podporządkowane otrzymane od właściciela   
Kapitał z wyceny instrumentów zabezpieczających przepływy (-)   
Kapitał 88 324 173 088 
Źródła finansowania ogółem:   
Kapitał własny 88 324 173 088 
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 535 2 178 
Leasing finansowy - - 

Źródła finansowania ogółem 88 859 175 266 
Wskaźnik kapitału do źródeł finansowania ogółem 0,99 0,99 

EBITDA   
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -209 675 20 849 
Amortyzacja 0 1 

EBITDA -209 675 20 850 
Dług:   
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne 535 2 178 
Leasing finansowy - - 
Dług 535 2 178 
Wskaźnik długu do EBITDA -0,003 0,10 

 

Spółka zarządza kapitałem obcym, zwraca zatem uwagę, aby poziom zaangażowania 
kapitałów obcych w finansowaniu jej działalności nie przekroczył poziomu uznawanego za 
bezpieczny. Spółka nie posiada żadnych narzuconych przez instytucje finansowe wartości 
wskaźników jakie musiałaby realizować.  
 
Zarządzanie ryzykiem 
 
Spółka korzystała z instrumentów finansowych takich jak środki pieniężne, pożyczki, akcje, 
zobowiązania i należności. Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych 
obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko kredytowe czy ryzyko zmiany wartości akcji na 
rynku regulowanym i w Alternatywnym Systemie Obrotu. 
 
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: 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021 

Wzrost stopy procentowej 10% -1  -4  - - 

Spadek stopy procentowej -10% 1  4  - - 
 

Ryzyko stopy procentowej dla zaciągniętych pożyczek jest stosunkowo niewielkie, większość 
pożyczek udzielonych Spółce ma stałą stopę procentową.  
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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 na 
30.06.2022 

w 
terminie 

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

Należności z tyt. dostaw 
i usług 

- - - - - - 

Pozostałe należności 3 236 - - 10 - 3 246 
Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

1 - - - - 1 

Pozostałe aktywa 
finansowe ( pożyczki 
akcji) 

11 966 - - - - 11 966 

razem 15 203 - - 10 - 15 213 
 
 

Należności na 
31.12.2021 

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 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 
 
 
AKTYWA FINANSOWE NARAŻONE NA RYZYKO KREDYTOWE 

  30.06.2022 31.12.2021 

Pożyczki 11 966  23 193  

Należności z tytułu dostaw i usług oraz 
pozostałe należności finansowe  3 246 25 200 

Ekspozycja na ryzyko kredytowe razem 15 212  48 393  
 

 
Ryzyko płynności 
 
 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 
30.06.2022 

w 
terminie 

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

Zobowiązania z tyt. 
dostaw i usług 

18 95 15 18 229 375 

Zobowiązania z tyt. 
podatków i ubezp. 
społecz. 

3 545 - - - 339 3 884 

Pozostałe zobowiązania 2 170 0 26 0 260 2 456 
Zaciągnięte pożyczki 10 - - - 46 56 
razem 1 586 9 15 70 850 6 771 

 
 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 
31.12.2021 

w 
terminie 

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

Zobowiązania z tyt. 
dostaw i usług 

101 9 15 65 181 371 
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Zobowiązania z tyt. 
podatków i ubezp. 
społecz. 

1 485 - - - 358 1 843 

Pozostałe zobowiązania - - 0 5 268 273 
Zaciągnięte pożyczki - - - - 43 43 
razem 1 586 9 15 70 850 2 530 

 
Ryzyko zmiany wyceny wartości akcji notowanych na rynku ASO. 
 
Spółka posiada znaczące pakiety akcji podmiotów notowanych na rynku NewConnect. Na 
dzień bilansowy Spółka dokonuje wyceny akcji w wartości godziwej przez wynik finansowy. 
 
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI ZMIANY KURSU POSIADANYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH. 

    w tys. zł. 

  
Wahania 

kursu 

Wpływ na wynik finansowy: 
Wpływ na inne 

dochody całkowite: 

30.06.2022 30.06.2021 
30.06.202

2 
30.06.202

1 

Wzrost kursu notowań 10% 
+3% 

+ 87%  - - 

Spadek kursu notowań -10% -3% -  87%  - - 

 
VII.  Zobowiązania warunkowe 

  w tys. zł. 

 30.06.2022 31.12.2021 

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 - - 

 
 
VIII.  Transakcje z jednostkami powiązanymi 
 
1. Transakcje z jednostkami powiązanymi na dzień 30.06.2022 roku 

 
w tys. zł 

Lp. Aktywa 
OZE 

Capital 
SA 

Amida 
Capital      

sp. z o.o. 
s.k.a. 

 

 
OZE 

Obrót sp. 
z o.o. 

Sundragon 
SA 

Kapit
al                       

sp. z 
o.o. 

 
Landex 

sp. z 
o.o. 

 

 
Zastal 

investme
nts sp. z 

o.o. 

 
Raze

m 

1. Długoterminowe 
Aktywa finansowe - 
pożyczki 

1 000 
 

190 
1 260 

- - 
- - 2 450 

2. Należności 
krótkoterminowe 

- 
  

0 - 
5 - 5 

3. Pożyczki 
krótkoterminowe   
i  naliczone odsetki 

- 
  

- - 
- - - 

Razem aktywa 1 000 190 1 260 0 - 5 - 2 455 
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Lp. Pasywa 
OZE 

Capital 
SA 

Amida 
Capital      
sp. z 
o.o. 

s.k.a. 
 

Sundragon 
SA 

 
Omegia 

SA 
Kapital                       
sp. z 
o.o. 

 
Landex 

sp. z 
o.o. 

 

 
Zastal 

investm
ents sp. 
z o.o. 

 
Razem 

1. Zobowiązania 
długoterminowe- 
zaciągnięte pożyczki 

- 
 

250 - 
 

229 - 
 
- 

 
- 

 
479 

2. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

52 
 

26 
0 

 
- 

- 5 83 

3. Rozliczenia 
międzyokresowe 

- 
 

- 
 

- 
-  - 

Razem pasywa 52 276 0 229 - - 5 562 
 

w tys. zł. 

L
p. 

 
OZE 

Capital 
SA 

Amida 
Capital  
sp. z 
o.o. 

s.k.a.  

Sundragon 
SA 

Kapitał     
sp. z o.o. 

OZE 
Obrót   

sp. z o.o. 

 
Landex         

sp. z 
o.o. 

 

Zastal 
invest
ments 
sp. z 
o.o. 

 
Raze

m 

1. 

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

-1 967 

 
 

-23 
-100 520 - 

 
 

-17 240 
- 

 
 
- 

 
 

-119 
750 

 W tym: 
Przeszacowanie akcji i 
pożyczek akcji 

-1 967 
 

-23 -100 520 - 
 

-17 240 - 
 
- 

 
-119 
750 

2. Przychody – odsetki od 
pożyczek i 
nieterminowych zapłat  

- 
 
- - 55 

 
- - 

 
- 

 
55 

3. Koszty  -odpis ods.od 
pożyczek 

- 
- 

- 55 
- 

- 
- 55 

 Razem wynik 
-1 967 

-23 
-100 520 - 

-17 240 
- 

- 119 
750 

 
 
IX. Objaśnienia dotyczące zawartych przez jednostkę umów, transakcji istotnych oraz 
objaśnienia niektórych zagadnień osobowych. 
 
W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka zawarła umowę zakupu 51% udziałów w spółce PHU 
Zenit sp. z o.o. z siedzibą w Górznej, kwota za jaką nabyto udziały wyniosła 2.170 tys. zł. 
 
W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka zawarła 3 umowy pożyczek akcji Sundragon SA, 
dwie umowy pożyczki akcji w łącznej ilości 13.860.000 szt. przewidują zwrot pożyczonych akcji 
do dnia 31.03.2027 roku, trzecia umowa dotycząca pożyczki 12.000.000 akcji Sundragon SA, 
przewiduje zwrot pożyczonych akcji do dnia 31.01.2027roku. 
Wynagrodzenie przysługujące Spółce z tytułu udzielonych pożyczek akcji wynosi 3% w skali 
roku od łącznej wartości rynkowej akcji w dniu zwrotu. Zgodnie z zawartymi umowami 
wynagrodzenie z tyt. pożyczki akcji będzie uiszczane wraz ze zwrotem akcji, to jest najpóźniej 
w dniu zwrotu.  
Spółka w okresie sprawozdawczym otrzymała pożyczki długoterminowe na łączną kwotę 445 
tys. zł. Pożyczki na kwotę 248 tys. zł z terminem spłaty 31.12.2023 roku i oprocentowaniem w 
skali roku na poziomie 3%, odsetki płatne w terminie spłaty pożyczki. Pożyczka na kwotę 197 
tys. zł z terminem spłaty 23 listopada 2024 roku i oprocentowaniem w skali roku na poziomie 
4,50%, odsetki płatne w terminie spłaty pożyczki.  
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X. Wpływ epidemii Covid - 19 na wyniki finansowe i działalność Spółki w I półroczu 2021 
roku 
 
W ocenie Zarządu epidemia Covid - 19 nie miała zbyt dużego, bezpośredniego wpływu na 
wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2022 roku. Wynik finansowy Spółki zatem zasadniczo 
zależał od wyceny rynkowej posiadanych akcji.  
 
X. Zdarzenia po dniu bilansowym 
 
W dniu 26 lipca 2022 roku Spółka w ustawowym terminie 30 dni złożyła do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzje Komisji Nadzoru Finansowego z 
dnia 24.06.2022r. w sprawie nałożenia na Spółkę kary pieniężnej w łącznej kwocie 2.160 tys. 
zł. 
W dniu 30 sierpnia 2022 roku Spółka poinformowała o rozpoczęciu prac nad przeglądem opcji 
strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. Celem przeglądu opcji strategicznych jest 
ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla 
akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA . Spółka rozważa i jest otwarta na szereg 
możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować pozyskanie inwestora finansowego 
lub strategicznego i/ lub przeprowadzenie innej transakcji, której następstwem może być także 
istotna zmiana struktury akcjonariatu. 
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 28.09.2022 r. 
 

DYREKTOR FINANSOWY  PREZES ZARZĄDU 
   
Robert Truszkowski  Wojciech Kowalski 
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I. Działalność PGF SA w pierwszym półroczu 2022 r. 

 

1. Informacje ogólne i objaśniające do śródrocznego sprawozdania finansowego  

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego w Zielonej Górze KRS nr 0000067681.  

Na mocy decyzji Akcjonariuszy podjętych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA (poprzednia nazwa Zastal SA) w dniu 28 czerwca 

2019 r. podstawowy przedmiot działalności Spółki osadzony jest w ramach Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD): oznaczonych numerem 64.30.Z, a obejmujący: działalność trustów, 

funduszów i podobnych instytucji finansowych.  

Rzeczona decyzja Akcjonariuszy znalazła swoje kluczowe uwarunkowanie w zapisie treści 

uchwały nr 21/2019 podjętej na tymże Zwyczajnym Walnych Zgromadzeniu Akcjonariuszy: w 

sprawie zmiany polityki rachunkowości Spółki, przewidzianej dla jednostek inwestycyjnych. 

W świetle powyższego działalność oraz sprawozdawczość rachunkową Spółki określają 

przede wszystkim regulacje wynikające z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 

Finansowej (w skrócie MSSF). Obligujących podmiot będący jednostką inwestycyjną do 

dokonania oceny w zakresie spełniania przez niego łącznie trzech zasadniczych kryteriów – 

cech jednostki inwestycyjnej. Określonych w MSSF 10 § 27) w podpunktach od a do c, 

wymagających, aby Spółka:  

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

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

świadczącej usług w zakresie zarządzania inwestycjami;  

b) przedmiotem jej działalności było inwestowanie środków finansowych jedynie w celu 

uzyskania dochodów pochodzących ze wzrostu wartości inwestycji, z przychodów 

inwestycyjnych lub/i z obu tych źródeł; 

 c) dokonywał wyceny i oceny wyników działalności w odniesieniu do zasadnicze wszystkich 

swoich inwestycji według wartości godziwej.  

Ponadto, w oparciu o dalsze regulacje wynikającą też z treści MSSF 10 § 27, Spółka rozpatruje 

też swój status jednostki inwestycyjnej, który wymaga, aby: 

a) posiadała więcej niż jedną jednostkę inwestycyjną;  

b) posiadała więcej niż jednego inwestora;  

c) posiadała inwestorów, którzy (również w rozumieniu MSR 24) nie są podmiotami 

powiązanymi z jednostką inwestycyjną;  

d) posiadała udziały własnościowe w formie kapitału własnego.  

Wobec powyższego przeprowadzona pod kątem niniejszych regulacji analiza porównawcza 

pozwala Zarządowi Spółki stwierdzić, że PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA, spełnia 

kryteria – cechy jednostki inwestycyjnej. Zatem jako jednostka inwestycyjna nie przygotowuje 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zaś w ramach przekładanego Jednostkowego 

Sprawozdania Finansowego wszystkie aktywa finansowe wycenia w wartości godziwej przez 

wynik finansowy.  
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1. Stosowane zasady rachunkowości  

Raport finansowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. 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 1 stycznia 

do 30 czerwca 2022 r.  

 

2. Wyniki działalność w I półroczu 2022 r.  

Wynik netto wykazany przez Spółkę w pierwszym półroczu br. zamknął się kwotą na poziomie 

–169.937 tys. zł. Zasadniczym czynnikiem wpływającym na tę kwotę było przeszacowanie 

aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Niniejszym, 

przeszacowanie aktywów finansowych znajdujących się w posiadaniu Spółki w pierwszym 

półroczu br. przełożyło się na kwotą 209.603 tys. zł. W rezultacie wynik na działalności 

operacyjnej zamknął się stratą na poziomie – 209.675 tys. zł. 

Wyszczególniony wynik finansowy jest przede wszystkim efektem niekorzystnej dla wartości 

aktywów PGF Polskiej Grupy Fotowoltaicznej SA zmiany kursu akcji obu spółek znajdujących 

się w jej portfelu inwestycyjnym. Odnosi się to w szczególności do spadku notowań akcji 

Sundragon SA, których kurs w okresie pierwszego półrocza obniżył się  

z 3,70 zł do 0,25 zł, czyli o –93,2 %. W odniesieniu do akcji OZE Capital SA skala regresu 

rynkowej wyceny akcji: z 1,12 zł do 1,00 zł, była już zdecydowanie mniejsza i wyniosła  

w omawianym okresie –10,7 %. Przecena finansowych aktywów Spółki notowanych na rynku 

GPW/NewConnect wpisywał się w szerszy negatywny trend rynkowy, będący koincydencją 

powszechnie znanych niesprzyjających czynników geopolitycznych, makroekonomicznych  

i branżowych. O tych ostatnich m.in. napisano obszerniej w dalszej części niniejszego 

Sprawozdania.  

  

 Notowania kursu akcji Sundragon SA w okresie sierpień 2021 r. – wrzesień 2022 r.  
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 Notowania kursu akcji OZE Capital SA w okresie sierpień 2021 r. – wrzesień 2022 r.  

 

 

Dynamika i kierunek zmiany kursów akcji PGF SA (PGV) oraz  Sundragon SA (SDG) i 

OZE Capital SA (OZE) w okresie sierpień 2021 r. – wrzesień 2022 r.  

 

 

 

 

Dynamika i kierunek zmian wybranych indeksów giełdowego rynku akcji w USA oraz w Unii 
Europejskiej w I półroczu 2022 r.  
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Nazwa indeksu Zmiana na koniec  
I kw. 2022 r. 

Zmiana indeksu  
na koniec II kw. 

 USA  

Dow Jones Industial (Nowy Jork) –12,6 % 15,3 % 

NASDAQ (Nowy Jork)    –23, 6%  –29,5 % 

NIKKEI 225 (Tokio) –5,8 % –8,3 % 

Europa 

AEX (Amsterdam)  –10,1 % –17,4 % 

CAC 40 (Paryż) –12,1 % –17,2 % 

DAX (Frankfurt n/Menem)  –12,5 % –19,5 % 

FTSE 250 (Londyn)  –12,2 % –20,5 % 

FTSE (Mediolan)                –15,8 %  –22,1 % 

IBEX 35 (Madryt)  –5,3 % –7,1 % 

BUX (Budapeszt) –14,5 % –22,6 % 

PX (Praga) –8,6 % –12,2 % 

WIG20 (GPW/Warszawa) –22,2 % –25,2 % 

PLNC (GPW/NewConnect)  –5,3 %     –18,6 % 
źródło: opracowanie własne  

 

W przestawione powyżej tendencje wpisuje się również przebieg Autorskiego Indeksu 
Koniunktury Fotowoltaicznej – IEO_PV, będącego branżowym barometrem rynku PV, 
opracowanym przez Instytut Energetyki Odnawialnej. Wskaźnik ten ilustruje zmiany siedmiu 
spółek branżowych notowanych na głównym parkiecie warszawskiej GPW  
(tj.: ML System, Photon Energy, Sunex, i Grodno) oraz rynku GPW/NewConnect (tj.: Columbus 
Energy, Voolt i 01Cyberton). W pierwszym półroczu 2022 r. wartość tego wskaźnika spadła z 
13 163,48 do 9 937,03 punktów, czyli o –24,5 %.  
 

Kształtowanie się Autorskiego Wskaźnika Koniunktury Branżowej Instytutu Energetyki 
Odnawialnej dla segmentu Fotowoltaicznego IEO-PV w I półroczu 2022 r.  

 

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej   

 

Głównym przedmiotem działalności Spółki w pierwszym półroczu 2022 r. było kontynuowanie 

działalności związanej z budowaniem długookresowej wartości posiadanych aktywów 
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finansowych. W skład których aktualnie wchodzą podmioty z szeroko rozumianego segmentu 

Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a zwłaszcza z branży fotowoltaicznej (PV).   

Na dzień 30 czerwca 2022 r. Spółka wyceniała w wartości godziwej przez wynik finansowych 

wykazane poniżej aktywa. 

a) Akcje spółek kapitałowo kontrolowanych - zależnych notowanych na aktywnym rynku 

finansowym (tzn. GPW/NewConnect) wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy: 

▪ Sundragon SA (udział PGF SA w kapitale akcyjnym bezpośrednio – 76,33 %,  

a pośrednio, tj. z podmiotami zależnymi łącznie – 87,65 %); 

▪ OZE Capital SA (udział PGF SA w kapitale akcyjnym bezpośrednio – 47,50 %,  

a pośrednio, tj. z podmiotami zależnymi łącznie – 52 %). 

Sundragon SA z siedzibą w Warszawie, jest podmiotem, którego podstawowy profil 

działalności ukierunkowany został na branżę odnawialnych źródeł energii. Na obecnym etapie 

rozwoju Spółki wyraża się to przede wszystkim w posiadaniu kontrolnego, tj. 51 % pakietu 

udziałów w firmie K-500 Sp. z o.o. z siedzibą w Górznej (k/Złotowa). Specjalizującej się m.in. 

w dostawach autorskich rozwiązań dla konstrukcji fotowoltaicznych oraz dystrybucji szerokiej 

gamy produktów związanych z budową PV oraz innych elementów infrastruktury OZE. 

Zasadniczą realizacji usług dystrybucyjnych jest kanał e-commerce. Ponadto Sandragon SA 

posiada także pełną kontrolę kapitałową nad firmą RSY Sp. z o.o. z siedzibą  

w Iławie, specjalizującą się naprawie i konserwacji pojazdów mechanicznych. Głownie dla 

kolejnictwa oraz takich sektorów jak wydobywczy (soli kamiennej, metali przemysłowych  

i szlachetnych) i obrony narodowej.  

OZE Capital SA z siedzibą w Iławie, Podstawowy profil działalności ogniskuje się wokół 

docelowego dostarczania możliwie jak najdalej idących kompleksowych usług i rozwiązań 

technicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym głównie  

w segmencie energetyki solarnej (fotowoltaicznej). Na obecnym etapie rozwoju działalność tę 

Spółka realizuje za pośrednictwem takich kontrolowanych  kapitałowo spółek jak: Solar 

Innovation SA z siedzibą w Katowicach oraz Semper Power Sp. z o.o. z siedzibą  

w Tarnowskich Górach, których kompetencje i zakres działalności obejmuje m.in. oferowanie 

różnych rozwiązań technicznych (w tym hybrydowych) i organizacyjnych dla poszczególnych 

segmentów rynku OZE, w zakresie np. pomp ciepła, instalacji PV dla gospodarstw domowych 

oraz klientów instytucjonalnych. OZE Capital SA posiada także pełną kontrolę kapitałową nad 

spółką OZE Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, podmiocie wyspecjalizowanym w 

rynkowym obrocie energią elektryczną. Z kolei prowadzona we wcześniejszych latach przez 

tę Spółkę działalność operacyjna związana z rynkiem motoryzacyjnym  jest kontynuowana w 

ramach dwóch w pełni także podmiotach zależnych, z siedzibami w Iławie, tj.: Techno Energy 

Sp. z o.o. i Agro Steel Energy Sp. z o.o.. Długoletnie doświadczenie zawodowe wyniesione z 

kooperacji i usługami z sektorem motoryzacyjnym może w ocenie Zarządu i Rady Nadzorczej 

OZE Capital SA stać się istotnym atutem Spółki w zakresie perspektywicznie rozwijającego 

się segmentu elektromobilości.  

Z punktu widzenia teorii zarządzania zarówno Sundragon SA, jak i OZE Capital SA pełnią dla 

PGF Polskiej Grupy Fotowoltaicznej SA podmiotami typu sub-holdingowego.  

 

Schemat struktury organizacyjno – kapitałowej PGF Polskiej Grupy Fotowoltaicznej SA  

(stan na  30.06.2022 r.)   
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b) Spółki prawa handlowego o statusie spółek niepublicznych o innych formach własności niż 

spółka akcyjna:   

• PHU Zenit Sp. z o.o. (udział PGF SA w kapitale udziałowym/zakładowym – 51 %); 

• Lionpower Sp. z o.o. (udziały PGF SA  w kapitale udziałowym/zakładowym – 51 %). 

 

PHU Zenit Sp. z o.o. z siedzibą w Górznej k/Złotowa, jest podmiotem, który powstał  

w wyniku przekształcenia prowadzonej już w poprzedniej dekadzie działalności gospodarczej 

i z tego m.in. względu jest powszechnie rozpoznawalną i uznana w branży PV ,,marką”. 

Identyfikowaną z wysoką jakością oraz rzetelnością świadczonych kompleksowo usług 

branżowych (od pomocy w uzyskaniu warunków przyłączeniowych, poprzez projektowanie  

i optymalizację instalacji, montaż po usługi serwisowe, analizę efektywności, gwarancje) dla 

osób prywatnych, gospodarstw rolnych czy obiektów użyteczności publicznej. Ponadto 

istotnym elementem działalności PHU Zenit Sp. z o.o. jest również sprzedaż asortymentu 

branżowego, w tym w szczególności paneli PV, elementów aluminiowo – stalowych, 

inwerterów, stacji ładowania pojazdów samochodowych czy prosumenckich magazynów 

energii. Firma z Górznej jest podmiotem zaliczającym się do pionierów rynku PV  

w Polsce, lecz w swym dorobku może też wykazać się dokonaniami z zakresu budowy  

i montażu instalacji fotowoltaicznych na nie mniej wymagającym i konkurencyjnym rynku 

Republiki Federalnej Niemiec, a także na terenie Republiki Litewskiej. W latach 2020 – 2021 

przychody Zenit Sp. z o.o. kształtowały się w przedziale 17 – 19 mln zł, realizując tym samym 

rentowność operacyjną na poziomie ok. 9 %.  

Lionpower Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance, jest podmiotem, który na dynamicznie 

rozwijającym się w Polsce rynku PV, legitymuje się nader cennymi w kraju (i nie tylko) 

kompetencjami i doświadczeniami (wykorzystywanymi już sukcesywnie na rynkach 
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zagranicznych, tj. na terenie Niemic oraz Litwy) w zakresie budowy, montażu i serwisowania 

elektrowni fotowoltaicznych. Firmę Lionpower Sp. z o.o. cechują też zdolności do realizacji 

projektów o mocach na poziomie 50 MW rocznie. Rzeczywisty 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. 

c) udzielone przez PGF SA pożyczki akcji podmiotów  notowanych: 

- udzielone pożyczki 2.500.000 szt. akcji OZE Capital SA, z terminem zwrotu 30.09.2029 r.  

z tytułu zawarcia i wykonania niniejszych umów pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie 

w wysokości 3,50% w skali roku od łącznej wartości rynkowej akcji w dniu zwrotu, 

- udzielona pożyczka 190.000 szt. akcji OZE Capital SA, z terminem zwrotu 30.09.2024 r.  

z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie 

w wysokości 3,50% w skali roku od łącznej wartości rynkowej akcji w dniu zwrotu, 

- udzielona pożyczka 1.500.000 szt. akcji OZE Capital SA, z terminem zwrotu 24.09.2025 r.  

z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie 

w wysokości 3,50% w skali roku od łącznej wartości rynkowej akcji w dniu zwrotu, 

- udzielone pożyczki 14.040.000 szt. akcji Sundragon SA, z terminem zwrotu 31.03.2027 r.,  

z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie 

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

- udzielona pożyczka 12.000.000 szt. akcji Sundragon SA, z terminem zwrotu 31.01.2027 r.,  

z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie 

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

- udzielona pożyczka 5.000.000 szt. akcji Sundragon SA, z terminem zwrotu 31.12.2025 r.,  

z tytułu zawarcia i wykonania niniejszej umowy pożyczkodawcy należne jest wynagrodzenie 

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

 d) akcje Spółki A, stanowiące udział PGF w kapitale akcyjnym  na poziomie  

<1 %. Wartość posiadanych akcji na dzień bilansowy na poziomie 309 tys. zł. 

 

Kluczowe jednostkowe dane finansowe spółek portfelowych w I połowie 2022r.: 

                                                                                                                            w tys. zł. 
 
Przychody ze sprzedaży 
 

 
30.06.2022r. 

 
30.06.2021r. 

OZE Capital SA - 213 

Sundragon SA - 15 

Zenit Sp. z o.o.  4 458 - 

Lionpower sp. z o.o. 1 810 - 

Zysk (strata) z działalności operacyjne 

OZE Capital SA -86 -222 

Sundragon SA -124 -122 

Zenit Sp. z o.o.  403 - 

Lionpower sp. z o.o. 344 - 

Zysk (strata) netto 

OZE Capital SA -17 093 10 830 

Sundragon SA -213 -921 

Zenit Sp. z o.o. 327 -- 

Lionpower sp. z o.o. 312 -- 



Sprawozdanie Zarządu PGF S.A. z działalności za okres zakończony 30 czerwca 2022 r. 

10 

 

1. Działalność gospodarcza i finansowa  

 

W okresie sprawozdawczym, Spółka decyzją Akcjonariuszy podjętą na ZWZA w 2019 r. 

funkcjonuje jako jednostka inwestycyjna, której podstawowym przedmiotem działalności  jest 

zarządzanie posiadanymi aktywami finansowymi. 

Źródła przychodów PGF SA w pierwszym półroczu 2022 roku: 

▪ Działalność finansowa, 

Spółka od roku 2019 jest Jednostką Inwestycyjną i podstawowym przedmiotem działalności  

jest zarządzanie posiadanymi aktywami finansowymi. 

Finansowy majątek trwały Spółki stanowią akcje i udziały  w podmiotach powiązanych. 

Wykazane w bilansie wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. akcje i udziały zostały 

przedstawione w tabeli poniżej: 

Nazwa spółki  i jej 

forma prawna 
Adres 

Rodzaj 

powiązania 
Udział w kapitale  

 

OZE Capital SA  

 

Ul. Grunwaldzka 13,  

14-200 Iława 
zależna 48 % 

 

Sundragon SA 

 

Aleja Jana Pawła II 23/224,  

00-854 Warszawa 
zależna 76 % 

PHU Zenit sp. z o.o. 
Górzna 113,  

77-400 Złotów 
zależna 51% 

Lionpower sp. z o.o. 
Osiedle Leśne 2A,  

64-980 Trzcianka 
zależna 51% 

 

W okresie sprawozdawczym wartość bilansowa posiadanych udziałów i akcji w podmiotach 

zależnych i powiązanych zamknęła się kwotą 84.706 tys. zł. Aktywa notowane na aktywnych 

rynkach finansowych (GPW/NewConnect) wyceniane zostały wg kursu zamknięcia na dzień 

bilansowy, a aktywa nie notowane na rynkach finansowych zostały wycenione z 

wykorzystaniem metody zdyskontowanych przepływów finansowych.   

Przeszacowanie zmniejszające wartość aktywów notowanych na rynkach giełdowych 

jednostek powiązanych, jak i niepowiązanych wyniosło na koniec czerwca 2022 r. 209.603 tys. 

zł. 

W pierwszym półroczu Spółka korzystała z serii pożyczek głównie od Akcjonariuszy  

w celu pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania oraz obsługi zobowiązań  

publicznoprawnych. Te ostatnie powstały w latach ubiegłych, a związane są prowadzeniem 
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wcześniejszej działalności operacyjnej (przemysłowej). Otrzymane pożyczki w pierwszym 

półroczu zamknęły się łączną kwotą 454 tys. zł.  

Na sprzedaży akcji podmiotów niepowiązanych osiągnięto stratę na poziomie 6 tys. zł.  

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 

pierwszym kwartale 2022 r. PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna SA nie wypłacała dywidendy i 

nie deklarowała jej wypłaty.  

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 ocenie zarządu Spółki za takie wydarzenie, można uznać dotkliwą finansowo (pomimo 

zawiązanej rezerwy) oczekiwaną ponowną Decyzję w sprawie sankcji nałożonej ze strony 

Urzędu Kontroli Nadzoru Finansowego.  

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.  

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.  

W pierwszym półroczu br. nie miały miejsca znaczące transakcje nabycia i sprzedaży 

rzeczowych aktywów trwałych.  

Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów 

trwałych.  

W pierwszym półroczu br. nie miały miejsca w Spółce istotne zakupy rzeczowych aktywów 

trwałych. 

Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych.  

W półroczu br. nie zaszły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.   

Spółka za pośrednictwem swojego Pełnomocnika prawnego odwołała się od Decyzji KNF w 

sprawie nałożonej sankcji finansowej w kwocie 2.160 tys. zł do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie.   

Wskazanie korekty błędów poprzednich okresów.  

W pierwszym kwartale br. nie korygowano błędów poprzednich okresów. 

Informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, 

które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań 
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finansowych jednostki niezależnie od tego, czy te zobowiązania są ujęte w wartości 

godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia ( koszcie zamortyzowanym). 

W ocenie zarządu Spółki za takie wydarzenie, obok w oczywisty sposób zmiennej sytuacji na 

froncie ukraińsko – rosyjskim, uznać można również sygnały o pojawiających się z różną 

intensywnością kolejnych skutkach nowych fali pandemii COVID – 19. Z możliwością jej 

ogólnoświatowego rozprzestrzeniania się. W tym m.in. w państwach Azji, zatem regionu, który 

stanowi podstawową bazę produkcyjno – zaopatrzeniową dla szeroko rozumianego sektora 

fotowoltaicznego we wszystkich praktycznie pozostałych krajach świata.  

Poza tym, od wiosny br. gospodarka światowa doświadcza, niewystępującego od kilku dekad 

w tej skali, dynamicznego wzrostu inflacji. Będącego przede wszystkim pochodną wzrostu cen 

nośników energii (m.in. efekt embarga oraz też i tzw. szantażu energetycznego ze strony 

Federacji Rosyjskiej) oraz innych surowców, w tym przede wszystkim tych pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego. Z kolei rezultaty relatywnie taniejących w omawianym okresie cen 

metali przemysłowych wykorzystywanych przez branżę fotowoltaiczną (stal, miedź, kobalt czy 

nikiel) były praktycznie dla polskiego rynku PV praktycznie neutralizowane w następstwie 

spadku wartości złotego wobec dolara USA. W okresie styczeń – czerwiec 2022 r. aprecjacja 

waluta Stanów Zjednoczonych wyrażona w parze USD/PLN wyniosła +11,2 %.        

Dynamika i kierunek zmian wybranych notowań kontraktów terminowych na globalnym rynku 
towarowo – surowcowym w okresie I półrocza 2022 r.  
 
 
   

 
Nazwa indeksu 

 

Zmiana na koniec  
I kw. 2022 r. 

Zmiana indeksu  
na koniec II kw. 

 nośniki energii  

Ropa Brent  –2,2 %   +40,2 % 

Ropa WTI       –1,9 %   +40,6 % 

Gaz TTF  +20,6 %                  +105,0 % 

Węgiel (ARA) +15,5 %                  +191,0 % 

metale przemysłowe 

Rudy żelaza   

Miedź (LME) –20,6 % –14,8 % 

Aluminium –31,3 % –13,8 % 

Nikiel  –29,4 % +11,0 % 

Kobalt  –14,9 % –0,06 % 

towary rolno - spożywcze 

Pszenica  –13,9 % +14,7 % 

Kukurydza +0,8 % +25,4 % 

Ryż  +5,2 % +12,7 % 

Soja  –6,2 %      +16,5 % 
źródło: opracowanie własne  

 

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 pierwszym półroczu br. nie miały miejsca zdarzenia dotyczące niespłacania pożyczki bądź 

naruszenia istotnych postanowień umowy. 

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.  
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W okresie objętym sprawozdaniem nastąpiło przejęcie kontroli kapitałowej nad PHU Zenit Sp. 

z o.o. z siedzibą w Górznej. 

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 2022. 

 

II. Ważniejsze wydarzenia w Spółce w pierwszym półroczu 2022 r. 

 

Ważniejsze zdarzenia, które w pierwszym półroczu 2022 r. miały wpływ na działalność oraz 

wykazane wyniki finansowe, w ujęciu chronologicznym: 

▪ nabycie większościowego pakietu udziałów w podmiocie z branży fotowoltaicznej; 

▪ przeniesienie siedziby Spółki z Zielonej Góry do Warszawy;  

▪ spadek wartości posiadanych aktywów finansowych, 

▪ wydanie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostatecznej decyzji nakładającej 

na Spółkę karę finansową w kwocie 2.160 tys. zł. 

▪ udzielone pożyczki akcji spółki Sundragon SA. 

▪ Otrzymane pożyczki gotówki od akcjonariuszy. 

Zwięzły opis istotnych dokonań i niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy 

raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.  

W dniu 18 marca br. Spółka sfinalizowała umowę inwestycyjną (Raport bieżącym nr 4/2022)  

w wyniku której przejęła kontrolę kapitałową (tj. 51 %) nad PHU Zenit Sp. z o.o. z siedzibą  

w Górznej w Województwie Wielkopolskim. Spółki będącej jak scharakteryzowano jej 

działalność w innym miejscu niniejszego Raportu Śródrocznego, podmiotem legitymującym 

się rzadkimi w skali kraju doświadczeniami branżowymi w segmencie PV, wykorzystywanymi 

nie tylko na rynku polskim.   

W dniu 21 marca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które 

mocą podjętej uchwały zmieniło siedzibę Spółki na Miasto Stołeczne Warszawa.  

Z końcem pierwszego półrocza 2022 r. została doręczona Spółce decyzja ostateczna (Raport 

bieżący nr 15/2022) po ponownym rozpatrzeniu sprawy zakończonej decyzją Urzędu Komisji 

Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie nałożenia na Spółkę kary 

pieniężnej w wysokości 2 400 tys. zł w związku z nienależycie wykonanymi przez Spółkę 

obowiązkami informacyjnymi za rok 2016 i 2017. Ostateczna decyzja Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego z dnia 24 czerwca 2022 r. określiła wysokość łącznej kary w kwocie 2 160 tys. 

zł, zatem o 240 tys. zł niższej niż pierwotnie.  

  

III. Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej PGF SA 
 

W okresie 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. Spółka Akcyjna PGF osiągnęła: 
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Przychody ogółem         332 tys. zł. 

Koszty ogółem                 209 933 tys. zł. 

Strata brutto -209 601 tys. zł. 

Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego -39 664 tys. zł. 

Strata netto                -169 937 tys. zł. 

 

1. Przychody 

 

Struktura przychodów kształtuje się następująco: 

 

1. Wynik na sprzedaży aktywów finansowych:  -6 tys. zł. 

2. Wynik z przeszacowania aktywów finansowych wycenianych w wartości 

godziwej przez wynik finansowy 

-209 604 tys. zł. 

Razem -209 610 tys. zł. 

II. Pozostałe przychody operacyjne 

i są to: 

240 tys. zł. 

1. Dotacje 

2. Inne przychody operacyjne 

w tym: 

a) spisane wierzytelności 

b) rozwiązane rezerwy 

- tys. zł. 

- tys. zł. 

 

- tys. zł. 

240 tys. zł. 

III. Przychody finansowe 

i są to: 

92 tys. zł. 

1. Odsetki 

w tym: 

a) od udzielonych pożyczek 

b) od lokat bankowych 

 

92 tys. zł. 

 

92 tys. zł. 

- tys. zł. 

 

           

 

 

 

 

 

2. Koszty 

 

Koszty ogólnego zarządu za pierwsze półrocze 2022 roku wyniosły 289 tys. zł 

I. Koszty ogólnego zarządu  289 tys. zł. 

II. Pozostałe koszty operacyjne to kwota :  

na którą składają się : 

16 tys. zł. 

1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (odpis należności) 8 tys. zł. 

2.Inne koszty operacyjne 

w tym: 

a)koszty lat ubiegłych 

8 tys. zł. 

 

8 tys. zł. 

III.Koszty finansowe; 

Na które składają się: 

18 tys. zł. 

 

1.odsetki 8 tys. zł. 
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w tym 

a)odsetki od pożyczek 

2.inne koszty finansowe: 

w tym: 

a) koszty depozytowania 

10 tys. zł. 

 

10 tys. zł. 

 

MAJĄTEK OBROTOWY 

I. Stan zapasów na dzień 30 czerwca 2022 r.  

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

zapasów. Według stanu na dzień 30.06.2021 pozycja ta nie widnieje w bilansie spółki. 

II. Należności krótkoterminowe  

1.Należności z tyt. dostaw i usług 

3 246 tys. zł. 

- tys. zł. 

2.Należności z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń itp. 125 tys. zł. 

3.Pozostałe należności 

w tym: 

a)należności z tyt. sprzedaży aktywów finansowych 

3 121 tys. zł. 

 

2 961 tys. zł. 

III. Inwestycje krótkoterminowe 

w tym: 

1.akcje notowane na rynku publicznym 

2.środki pieniężne 

310 tys. zł. 

 

309 tys. zł. 

1 tys. zł. 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 

w tym 

a)podatek VAT 

b)ubezpieczenia  

c)pozostałe 

93 tys. zł. 

 

80 tys. zł. 

3 tys. zł. 

3 tys. zł. 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 

1.Stan rezerw na zobowiązania jakie posiadała spółka na koniec pierwszego półrocza 

2022 roku zamknął się kwotą: 

 

7 159 tys. zł. 

w tym: 

a)rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 

b)rezerwy na odprawy emerytalne 

c)rezerwy na niewykorzystane urlopy 

d)rezerwy pozostałe 

 

7 159 tys. zł. 

- tys. zł. 

- tys. zł. 

- tys. zł. 

II. Zobowiązania długoterminowe  

w tym: 

a)pożyczki zaciągnięte u akcjonariuszy 

479 tys. zł. 

 

479 tys. zł. 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 

w tym m.in.: 

a)z tyt. dostaw i usług 

b)z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 

c)pozostałe zobowiązania 

6 771 tys. zł. 

 

375 tys. zł. 

3 813 tys. zł. 

2 456 tys. zł. 

 

Struktura przychodów w podziale na segmenty operacyjne 
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Działalność operacyjna Spółki koncentruje się wyłącznie na działalności związanej z 

gospodarowaniem posiadanymi aktywami finansowymi. Spółka nie prezentuje zatem 

segmentów. 

Rynki zbytu  

Ze względu na charakter działalności rynki zbytu nie występują. 

Transakcje z podmiotami powiązanymi  

W pierwszym półroczu 2022 r. Spółka otrzymała od akcjonariuszy pożyczki długoterminowe 

na łączną 445 tys. zł. Pożyczki na kwotę 248 tys. zł z terminem spłaty 31.12.2023r. i 

oprocentowaniem w skali roku na poziomie 3%, odsetki płatne w terminie spłaty pożyczki. 

Pożyczka na kwotę 197 tys. zł z terminem spłaty 23 listopada 2024r. i oprocentowaniem w 

skali roku na poziomie 4,50%, odsetki płatne w terminie spłaty pożyczki. 

 

IV. Rozwój Polskiej Grupy Fotowoltaicznej S.A. 

 

1. Kierunki rozwoju działalności  

 

Rozwój i działania Spółki są następstwem decyzji jej Akcjonariuszy o zbudowaniu na 
przestrzeni kilku najbliższych lat liczącej się w skali kraju grupy branżowej, oferującej za 
pośrednictwem sieci kontrolowanych lub/i powiązanych kapitałowo podmiotów 
gospodarczych, kompleksowe usługi oraz rozwiązania technologiczne w zakresie energetyki 
odnawialnej. Dokonane na przestrzeni dwóch minionych lat akwizycje oraz towarzyszące im 
działania reorganizacyjne wewnątrz grupy, wyszły zatem naprzeciw i wpisały się  
w tendencje, które teoretycy i praktycy rynku OZE określają już jako okres ,,złotej dekady 
polskiej fotowoltaiki”.  

 
Sumaryczna moc energii elektrycznej zainstalowana w fotowoltaice wyniosła na koniec 
ubiegłego roku 7,6 GW, z przyrostem nowych mocy w 2021 r. o 3,7 GW (tzn., że tempo wzrostu 
rynku przekroczyło 105 %). W wymiarze wartościowym, łączna szacowanej wartości obrotów 
rynku fotowoltaicznego kształtowała się na poziomie ok. 16,7 mld zł, i wartości nakładów 
inwestycyjnych w wysokości ok. 15,4 mld zł, przekładających się zatem na przeszło 92 % ich 
udział w tychże obrotach. Na ten rok przewiduje się, że obroty rynku fotowoltaicznego będą 
kontynuowały progres i wzrosną do ponad 20 mld zł, zaś wartość rynku inwestycji PV powinna 
kształtować się na poziomie 19 mld zł. 
 
Według przeprowadzonej przez IEO prognozy zainstalowanych w fotowoltaice mocy - rynek 
PV w najbliższych latach utrzyma dużą dynamikę rozwoju. Głównie dzięki szybkiemu 
przyrostowi mocy w farmach fotowoltaicznych. W ocenie tej instytucji już na koniec tego roku 
moc wszystkich zainstalowanych źródeł fotowoltaicznych może wynieść aż 12 GW.  
Zgodnie z takimi przewidywaniami - moc 20 GW w fotowoltaice zostanie osiągnięta w roku 
2025, a w 2030 r. skumulowana moc PV zainstalowana w krajowym systemie 
elektroenergetycznym może wynieść nawet 28,5 GW. 
 
Przyrost mocy fotowoltaicznych w krajowym systemie elektroenergetycznym w latach  
2012 – 2022 (w MW): 
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Rodzaj 
przyrostu 

 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022P 

Nowe moce 6 3 16 84 88 81 810 939 2431 3710 8290 

Łączny 
przyrost mocy 

 
7,9 

 
11 

 
27 

 
111 

 
199 

 
280 

 
590 

 
1529 

 
3960 

 
7670 

 
12000 

źródło: na podstawie danych IEO  

 
Nakreślony przez ekspertów IEO scenariusz rozwoju na 2022 r. i trzy kolejne lata uwzględnia 
efekt dokonujących się w tym roku przemian jakościowych tego rynku. Odbywających się pod 
wpływem wprowadzonych zmian systemowo – prawnych (z tzw. net metering na net billing) 
oznaczających przede wszystkim ,,przełożenie akcentów” w rozwoju.  
Z dotychczasowego boomu mikroinstalacji wśród gospodarstw domowych na oczekiwany 
boom w obszarze instytucjonalnym, tzn. budowy farm fotowoltaicznych, a także inwestycji 
solarnych dokonywanych w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego oraz 
w obiektach sektora przedsiębiorstw.    
 
Podmioty zarówno bezpośrednio (PHU Zenit, Lionpower Sp. z o.o.), jak i pośrednio (w ramach 
OZE Capital SA i Sundragon SA) kontrolowane kapitałowo są ze względu na posiadane 
kwalifikacje, jak i doświadczenia branżowe przygotowane do tego rodzaju wyzwań 
rozwojowych. Niemniej dynamiczny, lecz uwarunkowany określonymi czynnikami 
ekonomicznymi i geopolitycznymi dalszy rozwój rynku spowodował, że Spółka zdecydowała 
się także na wyartykułowany w niniejszym Sprawozdaniu przegląd opcji strategicznych.  
 

2. Działalność inwestycyjna 

 

W pierwszym półroczu 2022 r. Spółka przeprowadziła jedną  akwizycję (za kwotę 2.170tys. 

zł.), w wyniku której nabyła pakiet kontrolny w podmiocie prowadzącym działalność operacyjną 

na rynku usług PV. Jednocześnie Spółka udzieliła trzech długoterminowych pożyczek akcji 

notowanych na ASO, łącznie pożyczając 26.040.000 szt. akcji spółki Sundragon SA. 

 

V. Potencjał rzeczowy i majątkowy Spółki 

 

1. Majątek Spółki 

 

Majątek Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku zamyka się kwotą 102 733 tys. zł. 

Majątek Spółki obejmuje: 

▪ Aktywa trwałe w wysokości     99 084 tys. zł. 

▪ Aktywa obrotowe w wysokości      3 649 tys. zł. 
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Na aktywa trwałe w spółce PGF SA składają się: 

▪ wartości niematerialne i prawne                                                      0 tys. zł 

▪ rzeczowe aktywa trwałe w wysokości                                           10 tys. zł 

▪ inwestycje długoterminowe                                                    96 672 tys. zł. 

▪ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                          2 402 tys. zł. 
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Wartość rzeczowych aktywów trwałych jest nieznacząca w bilansie Spółki i stanowi przede  
wszystkim sprzęt komputerowy oraz nierozliczone środki trwałe w budowie. 
 
Naliczona amortyzacja w pierwszym półroczu 2022r. dotycząca rzeczowych aktywów trwałych 
wyniosła 0 tys. zł.  
 
Wartość inwestycji długoterminowych w ciągu okresu objętego sprawozdaniem w Spółce spadła 
o kwotę 209 610 tys. zł., głównie za sprawą przeszacowania wartości akcji Sundragon SA.  
 

Na majątek obrotowy w spółce składają się: 

▪ zapasy                                                                                                  - tys. zł. 

▪ należności krótkoterminowe                                                         3 246 tys. zł. 

▪ inwestycje krótkoterminowe                                                            310 tys. zł. 

▪ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                  93 tys. zł. 

 

2. Źródła pochodzenia majątku 

 

Źródła pochodzenia majątku obejmują kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania. Kapitał własny Spółki Akcyjnej PGF na koniec czerwca 2022 roku 

zamyka się kwotą 88 324 tys. zł. 

Stany kapitału własnego na początek i koniec okresu objętego sprawozdaniem : 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

 

Wartość w tys. zł wg stanu na dzień 

 

  01.01.2022r. Zmiany 30.06.2022r. 

1.  Kapitał akcyjny 87 668 - 87 668 

2. Kapitał zapasowy  

 

73 783 - 73 783 

3. Kapitał rezerwowy  

z aktualizacji wyceny 

0 - 

 

0 

4. Zysk/Strata z lat ubiegłych 8 264 +88 546 96 810 

5.  Wynik finansowy  

netto okresu 

sprawozdawczego 

 

88 546 

-169 937 

-88 546 

-169 937 

- 

Razem kapitały własne 258 261 -169 937 88 324 

 

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. 
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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 9,33 % 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 dzień 30 czerwca  2022 r. w kwocie   14 409 tys. zł 
dotyczy: 
 

Rezerw na zobowiązania  7 159 tys. zł. 

Zobowiązań długoterminowych 479 tys. zł. 

Zobowiązań krótkoterminowych 6 771 tys. zł. 

Rozliczenia międzyokresowe - tys. zł. 

 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Spółki na koniec czerwca  2022 roku  spadły o 72% 
w stosunku od zobowiązań i rezerw na zobowiązania z końca roku 2021. Spadek tej pozycji 
nastąpił głównie w wyniku skorygowania rezerw na podatek odroczony, co było konsekwencją 
obniżenia wartości posiadanych aktywów finansowych.  
 

VI. Aktualna i przewidywana sytuacja ekonomiczno – finansowa 

 

1. Czynniki ryzyka i zagrożenia  

 

Za polską granicą eskaluje wojna rosyjsko – ukraińska, która ze względu na ogłoszone  

w Federacji Rosyjskiej działania mobilizacyjne może w najbliższym czasie przekształcić się  

wojnę o charakterze totalnym, z jednoczesną trudną do wykluczenia możliwością 

ograniczonego użycia taktycznej broni nuklearnej. Powstała zatem sytuacja którą trudno 

zinterpretować w kategoriach znanego ekonomii – ,,teoretycznego pakietu” strategii konfliktu 

(np. T.C. Schellinga), opartego na fundamentalnym zapewne założeniu, że wojna już ze swej 

istoty jest zjawiskiem nieracjonalnym, co samo przez się redukuje jej częstotliwość oraz 

intensywność działań wojennych. Tymczasem, jak wyraził tuż przed 24 lutego br.  

inny noblista R. Aumann – w rzeczywistości tak nie jest.  

Zaistniała sytuacja wraz ze zjawiskami obserwowanego nasilenia się procesów inflacyjnych  

i łączącego się z nimi kryzysu energetycznego w Unii Europejskiej, będącego w głównej mierze 
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rezultatem tzw. szantażu paliwowego Rosji, Generuje pakiet określonych faktów, które 

powodują, że otoczenie Spółki oraz powiązanych z nią podmiotów pozostaje w coraz 

większym stopniu nieprzewidywalne. Dotyczy to nie tylko tzw. realnej sfery gospodarki, ale 

również jej sfery finansowej, czyli też sytuacji na rynku kapitałowym, na którym notowane są 

podstawowe pod względem wartości aktywa finansowe Spółki.  

Oprócz uwypuklonych powyżej zagrożeń, których skali, przynajmniej na datę publikacji 

niniejszego Sprawozdania nie sposób przecenić, Spółka w obliczu wyartykułowanej powyżej 

ostatecznej decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego znajduje się w szczególnie trudnej 

sytuacji ekonomiczno – finansowej. Z jednej strony wysokość kary na poziomie 2160 tys. zł 

stanowi w obliczu charakteru posiadanych w dużej mierze o ograniczonej płynności aktywów 

poważny koszt jej bieżącego funkcjonowania. Stąd rzeczona decyzja o skierowaniu sprawy do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Z drugiej strony, konieczność 

poniesienia w tej skali kosztów kary, przekłada się na równie dotkliwy tzw. koszt alternatywny. 

Wyrażający się istotnie zmniejszonymi bieżącymi zdolnościami do rozwoju Spółki W nader 

trudnym otoczeniu gospodarczym, spowodowanym m.in. brakiem dopływu  

w przewidywalnej przyszłości zapowiadanych uprzednio środków pomocowych w ramach 

Krajowego Planu Odbudowy. Zaistniała sytuacja stała się jednym z podstawowych 

imperatywów, powodujących, iż zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą zdecydował 

się dokonać rzeczonego przeglądu opcji strategicznych. 

Istnieje również  ryzyko utraty płynności finansowej przez Spółkę w związku z występowaniem 

ujemnego kapitału obrotowego netto oraz bardzo niskim stanem środków pieniężnych w 

dyspozycji Spółki. Wskazane poniżej wskaźniki płynności finansowej spadły znacząco poniżej 

wartości uznawanych za bezpieczne. Wpływ na taki stan rzeczy w pierwszym półroczu 2022 

roku miała nierozliczona na dzień bilansowy transakcja nabycia większościowych udziałów w 

podmiocie z branży fotowoltaicznej jak również ostateczna decyzja KNF o nałożeniu na Spółkę 

kary w wysokości 2.160 tys. zł. 

2. Analiza wskaźników finansowych 
 

Lp. Nazwa wskaźnika i jego wzór 

Poziom 
wskaźnika 
typowy lub 
bezpieczny 

Kryterium  
prezentacji 

30.06.2022 31.12.2021 

1. Złota reguła bilansowa 
(kapitały własne+ rezerwy 
długoterm.) 
aktywa trwałe 

 
100-150 

 
% 

 
96,37 

 
107,35 

2. Złota reguła finansowania 
Kapitały własne x 100 
Kapitał obcy 

 
Powyżej 100 

 
% 

 
613 

 
498 

Wskaźniki rentowności 

1. Rentowność majątku 
wynik finansowy netto x 100 
aktywa ogółem 

 
5 -8 

 
% 

 
-165,42 

 
28,56 

2. Rentowność kapitału własnego 
wynik finansowy x 100 
kapitały własne 

 
15-25 

 
% 

 
-192,40 

 
34,29 

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 

 
 

0,54 

 
 

10,22 

2. Wskaźnik płynności szybkiej II     
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aktywa obr.-zapas.-k.term.RMK 
czynne-należ. z 
tyt.dost.i usł.>12 m-cy 
zob.krótkoterm.- zob.z tyt.dost.i 
usł.>12 m-cy 

 
1,0 

 
krotność 

 
0,53 

 
10,18 

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 

 
 

0,05 

 
 

0,11 

 

Wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2022 r. zamknął się stratą na poziomie 169 937 

tys. zł. Spadek kapitału własnego zdecydowanie pogorszył relację opisującą stosunek 

kapitałów długoterminowych do aktywów trwałych. Natomiast wskaźnik określający stosunek 

kapitału własnego do kapitałów obcych znacząco się poprawił informując, iż kapitały własne 

sześciokrotnie przewyższają kapitały obce. 

W okresie sprawozdawczym znacząco obniżyły się wskaźniki opisujące płynność finansową. 

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych co wiązało się przede wszystkim z nabyciem udziałów 

większościowych w nowym podmiocie z branży fotowoltaicznej przy jednoczesnym spadku 

wartości inwestycji krótkoterminowych wpłynął na obniżenie wskaźników opisujących zdolność 

do szybkiego regulowania zobowiązań.  

W ocenie Zarządu rozliczenie transakcji nabycia większościowych udziałów w podmiocie z 

branży fotowoltaicznej spowoduje, iż wskaźniki płynności finansowej powrócą do poziomów 

uznawanych za bezpieczne. 

 

VII. Sytuacja kadrowa 

 

W pierwszym półroczu 2022 r. w Spółce pracowały dwie osoby. Spółką kierował jednoosobowy 

Zarząd, z pełniącym tę funkcję prezesem Zarządu Wojciechem Kowalskim. 

Nadzór nad działalnością Spółki w omawianym okresie sprawowała Rada Nadzorcza w 

składzie: 

▪ Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

▪ Aneta Niedziela - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, 

▪ Ewelina Rytter - Członek Rady Nadzorczej, 

▪ Robert Mrówka - Członek Rady Nadzorczej, 

▪ Paweł Matyaszczyk -Członek Rady Nadzorczej   

 

Z kolei Komitetu Audytu pracował w omawianym okresie w następujący składzie:  

▪ Robert Mrówka - Przewodniczący Komitetu Audytu, 

▪ Błażej Wasielewski - Członek Komitetu Audytu, 

▪ Ewelina Rytter - Członek Komitetu Audytu. 

W okresie objętym sprawozdaniem w Spółce pracowały dwie osoby. 



Sprawozdanie Zarządu PGF S.A. z działalności za okres zakończony 30 czerwca 2022 r. 

23 

 

Akcje PGF SA będące w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Spółkę wg. stanu 

na dzień 30 czerwca 2022 r. oraz na dzień publikacji raportu śródrocznego.  

 
Imię i nazwisko 

 
Ilość akcji na 

30.06.2022 

 
Kupno 

 
Sprzedaż 

Ilość akcji na 
dzień 

przekazania 
raportu 

Zarząd 

W. Kowalski 6 500 sztuk    6 500 sztuk 

Rada nadzorcza 

B. Wasielewski - - - - 

A. Niedziela- 
członek Rady 
Nadzorczej do 
dnia 01.08.2022r.  

108 030 sztuk - - - 

E. Rytter - - - - 

R. Mrówka - - - - 

P. Matyaszczyk  - - - - 

P.Stożek *- 
członek Rady 
Nadzorczej od 
dnia 01.08.2022r. 

- - - 455 000 sztuk 

 

*akcje w ilości 455 tys. sztuk posiada osoba powiązana z członkiem Rady Nadzroczej. 

Spółka nie  posiada umów zawartych  z osobami zasiadającymi w Zarządzie na dzień  

30 czerwca 2022 r., przewidujących rekompensaty lub odszkodowania w przypadku ich 

rezygnacji bądź odwołania ze stanowiska. 

W pierwszym półroczu 2022. r. Spółka nie udzielała pożyczek osobom wchodzącym w skład 

organów zarządzających lub nadzoru. 

 

VIII. Zdarzenia po dniu bilansowym 

 

W świetle decyzji ostatecznej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 czerwca 2022 

r., Spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (Raport 

bieżący nr 22/2022).   

W dniu 1 sierpnia 2022 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na 

którym Akcjonariusze podjęli uchwałę (Raport bieżący nr 23/2022) postanawiającą uchylić 

Uchwałę nr 21/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2019 r., w 

sprawie polityki rachunkowości Spółki. W następstwie podjęcia niniejszej Uchwały (nr 4) na 

NWZA w dniu 1 sierpnia 2022 r. Spółka odchodzi od polityki rachunkowości 

charakterystycznych dla spółek o charakterze jednostek inwestycyjnych. Decyzje wykonawcze 

w sprawie nowej polityki rachunkowości wyda w formie rozporządzenia zarząd Spółki, po 

przedstawieniu propozycji w tej sprawie  Radzie Nadzorczej Spółki oraz jej Komitetowi Audytu. 

Stosowne informacje w tej sprawie zostaną podane  do publicznej wiadomości w trybie 

przewidzianym przepisami prawa.   
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Wiążące decyzje w tej sprawie podjęte zostaną na mocy zarządzenia Zarządu Spółki, 

poprzedzonego konsultacjami z Radą Nadzorczą Spółki, a której treść zostanie podana do 

publicznej wiadomości w terminie oraz trybie przewidzianej przepisami prawa. 

W związku z zaistniałym kryzysem energetycznym na obszarze całej praktycznie Unii 

Europejskiej oraz towarzyszącym temu spocie niepokojących czynników geopolitycznych 

zarząd PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji 

strategicznych dotyczących przyszłości Spółki. Celem przeglądu opcji strategicznych jest 

ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla 

akcjonariuszy PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg 

możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować pozyskanie inwestora finansowego 

lub strategicznego i/lub przeprowadzenie innej transakcji, której następstwem może być także 

istotna zmiana struktury akcjonariatu PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. Spółka posiada 

stałą Umowę z renomowanymi doradcami, którzy mogą wspierać spółkę PGF Polska Grupa 

Fotowoltaiczna S.A. w przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych. Jednocześnie Zarząd 

Spółki informuje, że żadna decyzja związana z wyborem jakiejkolwiek opcji strategicznej nie 

została podjęta i nie ma pewności czy oraz kiedy taka decyzja podjętą zostanie. Spółka będzie 

przekazywała do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu opcji 

strategicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Tytułem uzupełniania 

omawianych kwestii zarząd Spółki nadmienia przy tym, iż przegląd opcji strategicznych 

pozostaje bez wpływu na bieżącą działalność Spółki, w ramach, której przygotowuje się ona 

m.in. do realizacji Uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 

Spółki z dnia 1 sierpnia 2022 r., uchylającą Uchwałę nr 21/2019 w sprawie wyrażenia zgody 

na zmianę polityki rachunkowości Spółki. 

 

IX. Oświadczenia 

 

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 czerwca 2022 r. 

Porównywalne dane finansowe zostały przygotowane w oparciu o te same podstawy 

sporządzenia sprawozdania finansowego. Przedłożone Sprawozdanie Finansowe zostało 

zatwierdzone do publikacji przez Zarząd w dniu 28 września 2022 roku. 

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. i 

okres porównywalny od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Prezentowane Sprawozdanie 

przedstawia rzetelnie sytuację finansową PGF SA na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z danymi 

porównywalnymi na dzień   1 stycznia 2021 roku oraz 30 czerwca 2021 r. Do dnia 

sporządzenia sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 czerwca 2022 r. nie 
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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 możliwie jak 

najdalej idące analizowanie rezultatów finansowych (wynikających też z branżowych i innych 

uwarunkowań) względem największych podmiotów znajdujących się w portfelu inwestycyjnym 

Spółki. 

Spółka posiada znaczący, lecz w dużej mierze o ograniczonej płynności majątek w postaci 

akcji, udziałów oraz udzielonych pożyczek akcji o łącznej wartości bilansowej sięgającej na 

dzień bilansowy kwoty 96.981 tys. zł. Aktywa finansowe notowane na aktywnych rynkach 

wyceniane są wg kursu zamknięcia na dzień bilansowy. Natomiast aktywa finansowa w postaci 

udziałów w podmiotach, dla których nie istnieje aktywny rynek są wyceniane z określeniem 

wartości godziwej w inny sposób, wykorzystując podejście dochodowe z użyciem metody 

zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Przyjęta metoda ma na celu ustalenie wartości 

godziwej kapitału własnego spółki, w której dokonano inwestycji. Wyceny na koniec okresu 

objętego raportem dokonano z wykorzystaniem aktualnych informacji finansowych podmiotu 

poddanego wycenie, w przyjętych parametrach wyceny założono: horyzont czasowy 

wykorzystany do prognozy wynosi 5 lat, założony średnioroczny wzrost cen na poziome od 

19% do 10%  w skali roku, średnio ważony koszt kapitału 16%.  

Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wyceniane są w złotych. Sprawozdanie 

finansowe prezentowane jest w złotych polskich, który jest walutą funkcjonalną i walutą 

prezentacji Spółki. 

Ponadto Zarząd PGF SA oświadcza, że: 

Podmiotem uprawnionym do przeglądu śródrocznego sprawozdania jednostkowego za okres 

pierwszego półrocza 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.  

 

Warszawa, 28 września 2022 r. 

 

PREZES ZARZĄDU 

 

Wojciech Kowalski 
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