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1. GENEZA POWSTANIA RAPORTU 
 

 W związku z tym, iż w dniu 26 czerwca 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów 

Wartościowych w Warszawie działając na podstawie §15b ust. 1 Regulaminu 

Alternatywnego Systemu Obrotu nałożył na Emitenta obowiązek sporządzenia 

analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia 

działalności przez Emitenta (Uchwała nr 608/2012).  

 Tym samym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zobowiązał 

Spółkę do zlecenia firmie inwestycyjnej lub innemu podmiotowi będącemu spółką 

prawa handlowego świadczącemu usługi związane z obrotem gospodarczym, w tym 

usługi doradztwa finansowego, doradztwa prawnego lub audytu finansowego, 

dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej spółki BGE S.A. oraz jej 

perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki 

dokonanej analizy oraz opinię, co do możliwości kontynuowania przez spółkę BGE 

S.A. działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości. 

 

 W związku z powyższym BGE Spółka Akcyjna (dalej: BGE, BGE S.A., Spółka, 

Emitent) zleciła przygotowanie Analizy Finansowej - Europejskiemu Centrum Silesia 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: ECS, ECS Sp. z o.o.) z siedzibą  

w Katowicach. 

 Niniejszy raport została sporządzony w oparciu o informacje uzyskane od 

Emitenta, nie przeprowadziliśmy niezależnej weryfikacji wyników finansowych, 

wartości składników majątku, umów i porozumień, rejestrów. Dlatego ECS nie daje 

żadnej rękojmi, nie składa żadnego oświadczenia (wyraźnie złożonego lub 

dorozumianego), co do rzetelności lub zupełności Analizy Finansowej w zakresie 

informacji dotyczących Spółki i nie będzie z tego tytułu ponosić żadnej 

odpowiedzialności. 

Zarząd BGE S.A. potwierdził, że dane zawarte w Raporcie, są prawdziwe, 

rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby 

wpływać na znaczenie informacji zawartej w niniejszym materiale. 
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 Emitent ani ECS Sp. z o. o. nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki 

decyzji podjętych na podstawie Analizy Finansowej lub jakiejkolwiek informacji 

zawartej w tym materiale.  

Niniejszy Raport nie ma charakteru wyceny i nie może być traktowany jak wycena 

przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 

 

Wykorzystanie całości lub części tego Raportu wymaga pisemnej zgody 

Europejskiego Centrum Silesia sp. z o. o..  

ECS zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki, jakie mogą 

wyniknąć z wykorzystania niniejszego Raportu bez jego zgody. 

 

Niniejsza Analiza Sytuacji Finansowej i Gospodarczej została przygotowana w lipcu i 

sierpniu 2012 roku. Raport zawiera 25 ponumerowanych stron. 

 

Europejskie Centrum Silesia  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

 

                               

 

 

 

 

  Janusz NABRDALIK 
      Prezes Zarządu 
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2. INFORMACJE O BGE S.A.  

2.1. DANE PODSTAWOWE 
 

Firma: BGE Spółka Akcyjna 

Siedziba: Katowice 

Adres: ul. Korfantego 2 

Kod pocztowy: 40-004 

Województwo: śląskie 

Telefon: + 48 32 707 30 73 

Fax: + 48 32 707 30 73 

E-mail: sekretariat@bgesa.pl 

www: www.bgesa.pl 

 

2.2. PRZEPISY PRAWNE 
 

 BGE Spółka Akcyjna powstała na mocy Umowy Założycielskiej z dnia  

08 czerwca 2010 roku w formie aktu notarialnego – Repetytorium A nr 5045/2010. 

Emitent został utworzony i działa na podstawie Ustawy Kodeks Spółek Handlowych  

z dnia 15 września 2000 roku (Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). 

2.3. ORGAN REJESTROWY 
 

 Na mocy postanowienia Nr sygn. KA.VIII NS - REJ.KRS/18511/10/803 

wydanego w dniu 27 sierpnia 2010 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód  

w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, Emitent został wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000362603. 

Utworzenie Emitenta nie wymagało uzyskania szczególnych zezwoleń. 

2.4. HISTORIA POWSTANIA SPÓŁKI 
 

Spółka została powołana w dniu 08 czerwca 2010 roku. 

 Jej podstawowa działalność oparta jest na innowacyjnym pomyśle budowy 

konglomeratu biogazowni. W dniu 07 czerwca 2011 roku spółka zadebiutowała na 

rynku NewConnect. 
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2.5. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJONARIUSZE 

 

Struktura kapitału zakładowego Spółki BGE S.A. po zarejestrowaniu podwyższenia 

kapitału zakładowego o emisje akcji serii B, C i D przedstawiona została w poniższej 

tabeli: 

 

Seria akcji 
Nominał 

(zł) 

Ilość akcji 

(sztuk) 

Kapitał akcyjny 

(zł) 
% Liczba głosów % 

Seria A (imienne, 

(uprzywilejowane) 
0,10 1.000.000 100.000,00 14,39 2.000.000 16,73 

Seria B (imienne, 

uprzywilejowane) 
0,10 4.000.000 400.000,00 57,54 8.000.000 66,94 

Seria C 

( na okaziciela zwykłe) 
0,10 1.300.000 130.000,00 18,70 1.300.000 10,88 

Seria D 

(na okaziciela zwykłe) 
0,10 651.233 65.123,30 9,37 651.233 5,45 

Razem  6.951.233 695.123,30 100 11.951.233 100 

 

Struktura Akcjonariatu:  

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

(firma) 
Seria 
akcji 

Ilość akcji Kapitał (PLN) 
Ilość 

posiadanych 
głosów na WZA 

Udział % w 
kapitale 

Udział % w 
głosach na 

WZA 

1 
Dom Inwestycyjny 
Taurus Sp. z o.o. B,C 1.000.000 100.000,00 2.000.000 14,39 16,74 

2 Janusz Nikiel A,B,C 960.000 96.000,00 1.870.000 13,81 15,65 

3 Bogdan Michalski A,B,C 960.000 96.000,00 1.870.000 13,81 15,65 

4 Arkadiusz Primus A,B,C 960.000 96.000,00 1.870.000 13,81 15,65 

5 Dariusz Pawłowski A,B 910.000 91.000,00 1.820.000 13,09 15,23 

6 Pozostali A,C,D 2.161.233 216.123,30 2.521.233 31,09 21,08 

 
Razem A,B,C,D 6.951.233 695.123,30 11.951.233 100 

100 
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2.6. PODMIOTY POWIĄZANE 
 
 

Udziały w spółkach zależnych i współzależnych: 

 

Lp. Spółka 
Stan na 31 lipca 2012 

Ilość  udziałów % udział 

1. Bio Energia Zawiercie sp. z o.o. 32 32% 

2. EXTEM-EKO sp. z o.o. 1 100 100% 

3. KWN sp. z o.o.  160 100% 

4. BIOGEN sp. z o.o. 100 100% 

5. NEW POWER sp. z o. o. 100 100% 

6. MPN POWER sp. z o.o.  440 40% 

7. OKB sp. z o.o.  240 100% 

8. 4Pure sp. z o.o. 300 30% 

 

 

2.7. WŁADZE SPÓŁKI 

Zgodnie z §14 Statutu Spółki z dnia 08 czerwca 2010 roku Organami Spółki są: 

 Walne Zgromadzenie,  

 Rada Nadzorcza,  

 Zarząd.  

 

2.7.1 WALNE ZGROMADZENIE 

§ 15. 
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -------------------------------------------- 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy, po upływie 

każdego roku obrotowego. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny 

wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co 
najmniej 1/20 kapitału zakładowego. ------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 16. 
Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: ---------------------------------------------------------------- 

 1) Zwyczajne - jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym 
terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, ----------------------------------------------------- 

 2) Nadzwyczajne – jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. ----------------------------------------------------- 
§ 17. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również Akcjonariusze, reprezentujący co 
najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Wówczas 
Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------- 

§ 18. 
1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od 

tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------- 
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2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, 
mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. ----------- 

 
§ 19. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub 
Kodeks spółek handlowych stanowią inaczej. --------------------------------------------------------------------------- 

§ 20. 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -------------------------------------- 

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego za ubiegły rok obrotowy, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły 
oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich 
obowiązków, ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu 
Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, --------------------------------------------------------- 

c) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej, ---------------------------------------------------------- 
d) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat, ------------------------------------------------------------ 
e) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie wynagrodzenia członków Rady 

Nadzorczej, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz 

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -------------------------------------------- 
g) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody 

wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, ------------- 
h) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz 

upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h., ------- 
i) zawarcia umowy, o której mowa w art. 7 k.s.h. --------------------------------------------------------- 

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie 
wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------- 

§ 21. 
Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, 

po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, z 
zachowaniem § 17 Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2.7.2. RADA NADZORCZA 

§ 22. 
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, wybranych przez Walne 
Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Pierwszą Radę Nadzorczą ustanawiają Założyciele. --------------------------------------------------------- 

§ 23. 
Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. ------- 

§ 24. 
Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa kolejne 5 (lat) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje 

się na okres wspólnej kadencji. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
§ 25. 

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na 
posiedzeniu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 26. 
Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków 

bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a w szczególności: telefonu, faksu, poczty 
elektronicznej jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali 
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powiadomieni o treści projektu uchwały. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w 
poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej 
oddający swój głos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

§ 27. 
Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej 

oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na 
piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 

§ 28. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. ---------------------------------------------------------------- 

§ 29. 
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych 

przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, 

w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej. --------------------------------------------- 
3. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka. --------------------------------------------------------- 

 § 30. 
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków 

Rady, w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. --------------------- 
§ 31. 

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania 
czynności nadzorczych. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 32. 
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca. ------------------------- 

§ 33. 
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: ---------------------------------------------------- 
1) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 
oraz dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań 
finansowych  Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2) rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; ---------------------------- 
3) opiniowanie innych spraw, kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne 
Zgromadzenie; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4) składanie wobec Walnego Zgromadzenia corocznego pisemnego sprawozdania z wyników 
badania spraw wymienionych w punkcie 1), a także z przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą 
kontroli działania spółki i wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia; ------------------------------------ 
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie warunków ich wynagrodzenia i 
zatrudnienia; zawieranie z członkami Zarządu umów o pracę lub innych umów (kontraktów); ----- 
6) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium. - 

§ 34. 
1.  Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. ------------------------------------- 
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając 

proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 
dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od 
dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia 
złożenia wniosku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich 
członków, doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia, chyba że termin i 
porządek posiedzenia został ustalony na poprzednim posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz, jeżeli na 
posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie 
Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym z jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku 
tak zwołanego posiedzenia wystarczy powiadomienie jej członków drogą telefoniczną, osobiście lub 
faxem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Rada Nadzorcza: 

Pan Janusz Nikiel   Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Jerzy Szlachta* Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Pan Radosław Polowy Członek Rady Nadzorczej 

Pan Arkadiusz Primus Członek Rady Nadzorczej 

Pan Bogdan Michalski** Członek Rady Nadzorczej 

 

 * Pan Jerzy Szlachta złożył w dniu 09 lipca 2012 rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej 

BGE S.A. 

** Pan Bogdan Michalski został powołany przez WZA BGA S.A. w dniu 27 czerwca 2012. 

 

Powyższe zmiany nie są uwidocznione jeszcze w KRS. 

 

2.7.3. ZARZĄD 

 

§ 35.  
1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. ------------------------------------------------------------- 
2. W skład Zarządu wieloosobowego wchodzą Prezes Zarządu, Wiceprezesi Zarządu lub 

Członkowie Zarządu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -------------------------------------------------------------------------------------- 
§ 36.  

Kadencja członków Zarządu trwa kolejne 5 (pięć) lat. Członków Zarządu powołuje się na okres 
wspólnej kadencji. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 37. 
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, za wyjątkiem pierwszego składu 

Zarządu, który ustanawiają Założyciele. --------------------------------------------------------------------------------- 
§ 38.  

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego lub dwuosobowego Spółkę reprezentują, składają 
oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki – każdy członek Zarządu samodzielnie. --------------------------- 

2. W przypadku Zarządu co najmniej trzyosobowego Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i 
podpisują w imieniu Spółki – dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z 
prokurentem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§ 39.  
1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, a także reprezentuje ją wobec 

osób trzecich. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Zasady działania zarządu określa regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony 

przez Radę Nadzorczą. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką. ------------------------------- 
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4. Zarząd może udzielać pełnomocnictw, w tym pracownikom Spółki lub osobom trzecim, do 
występowania w imieniu Spółki w określonych sprawach. ---------------------------------------------------------- 

§ 40. 
Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w 

sporach z członkami Zarządu. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
§ 41. 

Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami 
konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy lub członkowie 
organów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Zarząd BGE S.A. składa się z jednego Członka – Prezesa Zarządu. 

  

Prezesem Zarządu jest Pan Dariusz Pawłowski. 

 

Pan Dariusz Pawłowski został powołany na podstawie Aktu Zawiązania Spółki z dnia 

8 czerwca 2010 roku i pełni funkcję Prezesa Zarządu od momentu powstania Spółki. 

 

Pan Dariusz Pawłowski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu na 5-letnią 

kadencję, która kończy się najpóźniej w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia 

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 

 

Dariusz Pawłowski – Prezes Zarządu posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne 

o specjalności finanse przedsiębiorstw oraz ponad dziesięcioletnie doświadczenie 

w  zarządzaniu, realizacji procesów inwestycyjnych i aplikacyjnych (o środki UE oraz 

z wielu innych źródeł), budżetowaniu wielu przedsięwzięć. Zarządzał projektami  

z dziedziny gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, edukacji, ochrony 

zdrowia czy publicznej infrastruktury teleinformatycznej.   

 

2.8. ZATRUDNIENIE 

Emitent zatrudnia 3 osoby (pracownicy umysłowi). 
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2.9. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WEDŁUG PKD 
 

Zgodnie z zapisami §5 Statutu Spółki z dnia 08 czerwca 2010 przedmiotem 

działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

 

• PKD 01.11.Z  Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,  

• PKD 01.13.Z  Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin  

  bulwiastych, 

• PKD 01.16.Z  Uprawa roślin włóknistych, 

• PKD 01.19.Z  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,  

• PKD 01.61.Z  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,  

• PKD 01.62.Z  Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 

• PKD 01.63.Z  Działalność usługowa następująca po zbiorach,  

• PKD 10.41.Z  Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,  

• PKD 20.15.Z  Produkcja nawozów i związków azotowych,  

• PKD 33.20.Z  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,  

• PKD 35.11.Z  Wytwarzanie energii elektrycznej,  

• PKD 35.12.Z  Przesyłanie energii elektrycznej,  

• PKD 35.13.Z  Dystrybucja energii elektrycznej,  

• PKD 35.14.Z  Handel energią elektryczną,  

• PKD 35.21.Z  Wytwarzanie paliw gazowych,  

• PKD 35.22.Z  Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,  

• PKD 35.23.Z  Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,  

• PKD 35.30.Z  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

  klimatyzacyjnych,  

• PKD 36.00.Z  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,  

• PKD 37.00.Z  Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,  

• PKD 38.11.Z  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,  

• PKD 38.21.Z  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,  

• PKD 39.00.Z  Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana  

  z gospodarką odpadami,  

• PKD 41.10.Z  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 

• PKD 41.20.Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  

  i niemieszkalnych,  

• PKD 42.21.Z  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,  
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• PKD 42.22.Z  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

• PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,  

• PKD 43.21.Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych,  

• PKD 43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  

  i klimatyzacyjnych,  

• PKD 43.29.Z  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,  

• PKD 43.39.Z  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych  wykończeniowych,  

• PKD 46.12.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów 

  przemysłowych,  

• PKD 46.19.Z  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,  

• PKD 46.21.Z  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,  

• PKD 46.71.Z  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,  

• PKD 46.90.Z  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  

• PKD 52.10.A  Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,  

• PKD 52.10.B  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,  

• PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,  

• PKD 62.01.Z  Działalność związana z oprogramowaniem,  

•PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych  

  i komputerowych,  

• PKD 64.91.Z  Leasing finansowy,  

• PKD 64.92.Z  Pozostałe formy udzielania kredytów,  

• PKD 64.99.Z  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

  z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,  

• PKD 66.19.Z  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń 

   i funduszów emerytalnych,  

• PKD 71.11.Z  Działalność w zakresie architektury,  

• PKD 71.12.Z  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,  

• PKD 71.20.B  Pozostałe badania i analizy techniczne,  

• PKD 72.11.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,  

• PKD 72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  

  i technicznych 

• PKD 74.10.Z  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,  

• PKD 74.90.Z  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej  

  niesklasyfikowana,  
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• PKD 77.12.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem  

  `motocykli,  

• PKD 77.31.Z  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,  

• PKD 77.39.Z  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie 

  indziej niesklasyfikowane,  

• PKD 77.40.Z  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 

  chronionych prawem autorskim, 

2.10. WYNIKI FINANSOWE EMITENTA 

2.10.1. BILANS – AKTYWA 

 

AKTYWA 

Stan na 
31.12.2010 r. 

Stan na 
31.12.2011 r. 

A. AKTYWA TRWAŁE                          476 625,56                              612 449,48     

I. Wartości niematerialne i prawne -                                             -       

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych -                                             -       

2. Wartość firmy -                                             -       

3. Inne wartości niematerialne i prawne -                                             -       

4. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych -                                             -       

II. Rzeczowe aktywa trwałe                             91 695,83                              180 754,14     

1. Środki trwałe                             91 695,83                              180 754,14     

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) -                                             -       

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -                                             -       

c) urządzenia techniczne i maszyny -                                             -       

d) środki transportu                             91 695,83                              180 754,14     

e) inne środki trwałe -                                             -       

2. Środki trwałe w budowie -                                             -       

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie -                                             -       

III. Należności długoterminowe -                                             -       

1. Od jednostek powiązanych -                                             -       

2. Od pozostałych jednostek -                                             -       

IV. Inwestycje długoterminowe                          312 458,40                              218 759,40     

1. Nieruchomości -                                             -       

2. Wartości niematerialne i prawne -                                             -       

3. Długoterminowe aktywa finansowe                          312 458,40                              218 759,40     

a) w jednostkach powiązanych                          312 458,40                              218 759,40     

 - udziały lub akcje                          312 458,40                              218 759,40     

 - inne papiery wartościowe -                                             -       

 - udzielone pożyczki -                                             -       

 - inne długoterminowe aktywa finansowe -                                             -       

b) w pozostałych jednostkach -                                             -       

 - udziały lub akcje -                                             -       

 - inne papiery wartościowe -                                             -       

 - udzielone pożyczki -                                             -       

 - inne długoterminowe aktywa finansowe -                                             -       

4. Inne inwestycje długoterminowe -                                             -       

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                             72 471,33                              212 935,94     

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                             65 393,00                              204 432,00     

2. Inne rozliczenia międzyokresowe                               7 078,33                                   8 503,94     

B. AKTYWA OBROTOWE                       1 401 986,72                              629 707,22     

I. Zapasy -                                             -       

1. Materiały -                                             -       

2. Półprodukty i produkty w toku -                                             -       

3. Produkty gotowe -                                             -       

4. Towary -                                             -       

5. Zaliczki na dostawy - - 

II. Należności krótkoterminowe                             55 953,39                                 43 794,75     

1. Należności od jednostek powiązanych 271,55                               4 605,96     

a) z tytułu dostaw i usług 271,55                               4 605,96     

 - do 12 miesięcy 271,55                               4 605,96     
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 - powyżej 12 miesięcy -                                             -       

b) inne -                                             -       

2. Należności od pozostałych jednostek                             55 681,84                                 39 188,79     

a) z tytułu dostaw i usług 112,17                               1 588,17     

 - do 12 miesięcy 112,17                               1 588,17     

 - powyżej 12 miesięcy -                                             -       

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

                            29 405,66                                 18 411,23     

c) inne                             26 164,01                                 19 189,39     

d) dochodzone na drodze sądowej -                                             -       

III. Inwestycje krótkoterminowe                       1 342 340,28                              566 523,44     

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                       1 342 340,28                              566 523,44     

a) w jednostkach powiązanych                          182 190,40                                   1 098,41     

 - udziały lub akcje                          182 190,40                                                 -       

 - inne papiery wartościowe -                                             -       

 - udzielone pożyczki -                               1 098,41     

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -                                             -       

b) w pozostałych jednostkach                             90 710,14                                   2 252,06     

 - udziały lub akcje -                                             -       

 - inne papiery wartościowe -                                             -       

 - udzielone pożyczki                             90 710,14                                   2 252,06     

 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe -                                             -       

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                       1 069 439,74                              563 172,97     

 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                       1 069 439,74                              111 527,08     

 - inne środki pieniężne -                          451 645,89     

 - inne aktywa pieniężne -                                             -       

2. Inne inwestycje krótkoterminowe -                                             -       

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                               3 693,05                                 19 389,03     

AKTYWA RAZEM                       1 878 612,28                           1 242 156,70     
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2.10.2. BILANS – PASYWA 

PASYWA 

Stan na 
31.12.2010 r. 

Stan na 
31.12.2011 r. 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY                       1 552 207,90                           1 026 744,21     

I. Kapitał  (fundusz) podstawowy                          100 000,00                              695 123,30     

II. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)                                             -                                                   -       

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)                                             -                                                   -       

IV. Kapitał  (fundusz) zapasowy                                             -                             1 257 646,90     

V. Kapitał  (fundusz) z aktualizacji wyceny                                             -                                                   -       

VI. Pozostałe kapitały  (fundusze)  rezerwowe                       1 554 270,20                                                 -       

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych                                             -       - 102 062,30     

VIII. Zysk (strata) netto - 102 062,30     -823 963,69     

IX. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
/wielkość ujemna/                                             -                                                   -       

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA                          326 404,38                              215 412,49     

I. Rezerwy na zobowiązania                               5 662,00                                 12 336,00     

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                5 662,00                                 12 336,00     

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                             -                                                   -       

3. Pozostałe rezerwy                                             -                                                   -       

II. Zobowiązania długoterminowe                             49 220,97                                 68 370,28     

1. Wobec jednostek powiązanych                                             -                                                   -       

2. Wobec pozostałych jednostek                             49 220,97                                 68 370,28     

a) kredyty i pożyczki                                             -                                                   -       

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             -                                                   -       

c) inne zobowiązania finansowe                             42 142,64                                 65 342,66     

d) inne                                7 078,33                                   3 027,62     

III. Zobowiązania krótkoterminowe                          261 521,41                              124 706,21     

1. Wobec jednostek powiązanych                             13 500,00                                                 -       

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                             -                                                   -       

 - do 12 miesięcy                                             -                                                   -       

 - powyżej 12 miesięcy                                             -                                                   -       

b) inne                             13 500,00     
 2. Wobec pozostałych jednostek                          248 021,41                              124 706,21     

a) kredyty i pożyczki                                             -                                                   -       

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                             -                                                   -       

c) inne zobowiązania finansowe                             22 986,89                                 54 487,03     

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                          187 590,74                                 17 884,21     

 - do 12 miesięcy                          187 590,74                                 17 884,21     

 - powyżej 12 miesięcy                                             -                                                   -       

e) zaliczki otrzymane na dostawy                                             -                                                   -       

f) zobowiązania wekslowe                                             -                                                   -       

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                             18 330,47                                 25 454,48     

h) z tytułu wynagrodzeń                             15 420,26                                 22 442,77     

i) inne                                3 693,05                                   4 437,72     

3. Fundusze specjalne                                             -                                                   -       

IV. Rozliczenia międzyokresowe                             10 000,00                                 10 000,00     

1. Ujemna wartość firmy                                             -                                                   -       

2. Inne rozliczenia międzyokresowe                             10 000,00                                 10 000,00     

 - długoterminowe                                             -                                                   -       

 - krótkoterminowe                             10 000,00                                 10 000,00     

PASYWA RAZEM                       1 878 612,28                           1 242 156,70     
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2.10.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
  

  Rachunek wyników 

Stan na 
31.12.2010 r. 

Stan na 
31.12.2011 r. 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                    314,52                                   9 114,52     

 
 - od jednostek powiązanych                                   222,58                                   7 314,52     

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                   314,52                                   9 114,52     

II. 
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, 
zmniejszenie-wartość ujemna)                                             -                                                   -       

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby                                             -                                                   -       

IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów                                             -                                                   -       

B. Koszty działalności operacyjnej                          168 622,66                              799 943,79     

I. Amortyzacja                               1 554,17                                 28 441,69     

II. Zużycie materiałów i energii                             40 705,99                                 54 368,17     

III. Usługi obce                             71 272,73                              276 337,73     

IV. Podatki i opłaty                               8 095,88                                   4 047,84     

V. Wynagrodzenia                             38 472,50                              339 451,24     

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                               7 059,07                                 50 979,10     

VII. Pozostałe koszty rodzajowe                               1 462,32                                 46 318,02     

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                             -                                                   -       

C. Zysk (strata) ze sprzedaży -168 308,14     -790 829,27     

D. Pozostałe przychody operacyjne                                        0,59                              111 515,50     

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                             -                                                   -       

II. Dotacje                                             -                                107 500,00     

III. Inne przychody operacyjne                                        0,59                                   4 015,50     

E. Pozostałe koszty operacyjne                                             -                                124 128,04     

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                             -                                                   -       

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                             -                                120 000,00     

III. Inne koszty operacyjne                                             -                                     4 128,04     

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -168 307,55     - 803 441,81     

G. Przychody finansowe                               7 051,21                                 32 523,36     

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                             -                                                   -       

 
 - od jednostek powiązanych                                             -                                                   -       

II. Odsetki, w tym:                               7 051,21                                 29 713,76     

 
 - od jednostek powiązanych                                             -                                           98,41     

III. Zysk ze zbycia inwestycji                                             -                                     2 809,60     

IV. Aktualizacja wartości inwestycji                                             -                                                   -       

V. Inne                                             -                                                   -       

H. Koszty finansowe                                   536,96                              185 410,24     

I. Odsetki, w tym:                                   536,96                                   8 637,31     

 
 - dla jednostek powiązanych                                             -                                                   -       

II. Strata ze zbycia inwestycji                                             -                                                   -       

III. Aktualizacja wartości inwestycji                                             -                                176 722,80     

IV. Inne                                             -                                           50,13     

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -161 793,30     - 956 328,69     

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                                             -                                                   -       

I. Zyski nadzwyczajne                                             -                                                   -       

II. Straty nadzwyczajne                                             -                                                   -       

K. Zysk (strata) brutto -161 793,30     -956 328,69     

L. Podatek dochodowy - 59 731,00     -132 365,00     

 - część bieżąca                                             -                                                   -       

 - część odroczona -59 731,00     -132 365,00     

M. 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)                                             -                                                   -       

N. Zysk (strata) netto -102 062,30     -823 963,69     
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2.10.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 
Rachunek przepływów pieniężnych 

Stan na 
31.12.2010 r. 

Stan na 
31.12.2011 r. 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 
  I. Zysk (strata) netto -102 062,30 -823 963,69 

II. Korekty razem 110 573,32 -87 467,20 

   1. Amortyzacja 1 554,17 28 441,69 

   2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - 

   3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -6 600,25 6 128,09 

   4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - -2 809,60 

   5. Zmiana stanu rezerw 5 662,00 6 674,00 

   6. Zmiana stanu zapasów 
 

- 

   7. Zmiana stanu należności -55 953,39 12 158,64 

   8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych,  z wyjątkiem pożyczek i 
kredytów 232 025,17 -158 866,05 

   9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -66 114,38 -156 160,59 

 10. Inne korekty - 189 222,80 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II ) 8 511,02 -899 174,71 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
  I. Wpływy 6 341,07 157 000,00 

   1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - - 

   2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 

   3. Z aktywów finansowych, w tym: 6 341,07 65 000,00 

       a) w jednostkach powiązanych - 65 000,00 

       b) w pozostałych jednostkach 6 341,07 - 

           - zbycie aktywów finansowych - - 

           - dywidendy i udziały w zyskach - - 

           - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - 

           - odsetki 6 341,07 - 

           - inne wpływy z aktywów finansowych - - 

   4. Inne wpływy inwestycyjne - 92 000,00 

II. Wydatki 571 148,80 99 523,80 

   1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych - - 

   2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 

   3. Na aktywa finansowe, w tym: 481 148,80 96 523,80 

       a) w jednostkach powiązanych 481 148,80 96 523,80 

       b) w pozostałych jednostkach - - 

           - nabycie aktywów finansowych - - 

           - udzielone pożyczki długoterminowe - - 

   4. Inne wydatki inwestycyjne 90 000,00 3 000,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I+II ) -564 807,73 57 476,20 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
  I. Wpływy 1 654 270,20 406 000,00 

   1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 654 270,20 298 500,00 

   2. Kredyty i pożyczki - - 

   3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

   4. Inne wpływy finansowe 
 

107 500,00 

II. Wydatki 28 533,75 70 568,26 

   1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - 

   2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - 

   3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku - - 

   4. Spłaty kredytów i pożyczek - - 

   5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 

   6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 

   7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 28 120,47 62 799,84 

   8. Odsetki 413,28 7 768,42 

   9. Inne wydatki finansowe - - 

III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 625 736,45 335 431,74 

D. Przepływy pieniężne netto ( A.III +/- B.III +/- C.III ) 1 069 439,74 -518 522,95 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 069 439,74 -506 266,77 

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - 

F. Środki pieniężne na początek okresu  - 1 069 439,74 

G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F +/- D ), w tym: 1 069 439,74 563 172,97 

     - o ograniczonej możliwości dysponowania - - 
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2.10.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 
  
  

Zestawienie zmian w kapitale własnym 
  

Stan na 
31.12.2010 r. 

Stan na 
31.12.2011 r. 

I.  Kapitał  własny na początek okresu (BO) 
 

1 552 207,90 

 -   korekty błędów  
  

I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po korektach błędów - 1 552 207,90 

1.  Kapitał podstawowy  na początek okresu 
 

100 000,00 

1.1.  Zmiany kapitału podstawowego 100 000,00 595 123,30 

a)  zwiększenia (z tytułu) 100 000,00 595 123,30 

    -  wydania udziałów (emisji akcji) 100 000,00 
 

    -  przeniesienie z kapitału rezerwowego kapitału zarejestrowanego 
 

595 123,30 

b)   zmniejszenia (z tytułu) 
 

- 

1.2.  Kapitał podstawowy na koniec okresu 100 000,00 695 123,30 

2.  Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu - - 

2.1.   Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy - - 

a)   zwiększenia (z tytułu) - - 

b)   zmniejszenia (z tytułu) - - 

2.2.   Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - - 

3.  Udziały (akcje) własne na początek okresu - - 

a)  zwiększenia (z tytułu) - - 

b)  zmniejszenia (z tytułu) - - 

3.1.  Udziały (akcje) własne na koniec okresu - - 

4.  Kapitał  zapasowy na początek okresu - - 

4.1.   Zmiany kapitału zapasowego - 1 257 646,90 

a)  zwiększenie (z tytułu) - 1 319 146,90 

 - 
przeniesienie z kapitału rezerwowego /nadwyżka wartości 
emisyjnej nad wartością nominalną pomniejszona o koszty emisji/  

1 319 146,90 

b)  zmniejszenia (z tytułu) - 61 500,00 

 - koszty emisji akcji 
 

61 500,00 

4.2.  Kapitał zapasowy na koniec okresu - 1 257 646,90 

5.  Kapitał  z aktualizacji wyceny na początek okresu - - 

5.1.  Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - 

a)  zwiększenie (z tytułu) - - 

b)  zmniejszenia (z tytułu) - - 

5. 2. Kapitał  z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - 

6.  Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - 1 554 270,20 

6.1.  Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 1 554 270,20 -1 554 270,20 

a)  zwiększenie (z tytułu) 1 732 959,20 360 000,00 

  - 
wniesiony, ale nie zarejestrowany do dnia bilansowego kapitał 
zakładowy 

235 123,30 
 

 - 
nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną objętych 
akcji 

1 497 835,90 
 

 - wniesiony, uchwalony w roku poprzednim 
 

360 000,00 

b)  zmniejszenia (z tytułu) 178 689,00 1 914 270,20 

    -  koszty emisji akcji 178 689,00 - 

    -  przeniesienie na kapitał zapasowy 
 

1 319 146,90 

    -  przeniesienie na kapitał podstawowy /zarejestrowany/ 
 

595 123,30 

6.2.  Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 554 270,20 - 

7.  Różnice kursowe z przeliczenia - - 

8.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - -102 062,30 

8.1.   Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - 

 -  korekty błędów  - - 

8.2.  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach - - 

a)  zwiększenia (z tytułu) - - 

b)  zmniejszenia (z tytułu) - - 

8.3.  Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - 

8.4.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu - -102 062,30 

 -  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - 

 -  korekty błędów podstawowych - - 

8.5.  Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - 

a)  zwiększenia (z tytułu) - - 

b)  zmniejszenia (z tytułu) - - 

8.6.  Strata z lat ubiegłych na koniec okresu - -102 062,30 

8.7.  Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - -102 062,30 

9.  Wynik netto -102 062,30     -823 963,69     

a)  zysk netto 
  

b)  strata netto -102 062,30 - 823 963,69 

c)  odpisy z zysku 
  

II.  Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 552 207,90 1 026 744,21 
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III.  
Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

1 552 207,90 1 026 744,21 

 

3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA 
 
W poniższych tabelach zestawiono podstawowe wskaźniki obrazujące sytuację 
finansową i gospodarczą BGE S.A. 
 

KPI 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2011 

1 Pasywa 1 878 612,28 1 242 156,70 

2 Kapitał/Fundusz własny 1 552 207,90 1 026 744,21 

3 Kapitał stały 1 601 428,87 1 095 114,49 

4 Kapitał obrotowy netto (wskaźnik struktury) 1 075 582,34 414 294,73 

5 Aktywa ogółem 1 878 612,28 1 242 156,70 

6 EBIT -168 307,55 -803 441,81 

7 Amortyzacja 1 554,17 28 441,69 

8 EBITDA -166 753,38 -775 000,12 

9 Kapitał własny 1 552 207,90 1 026 744,21 

10 Przychody ze sprzedaży 314,52 9 114,52 

11 Zysk netto -102 062,30 -823 963,69 

12 Zysk brutto -161 793,30 -956 328,69 

13 Wynik na sprzedaży -168 308,14 -790 829,27 

14 Skumulowany zysk zatrzymany -102 062,30 -823 963,69 

15 Aktywa obrotowe 1 401 986,72 629 707,22 

16 Aktywa trwałe 476 625,56 612 449,48 

17 Zobowiązania krótkoterminowe 261 521,41 124 706,21 

18 Zobowiązania długoterminowe 49 220,97 68 370,28 

19 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 326 404,38 215 412,49 

20 Liczba udziałów / akcji 6 951 233 6 951 233 

21 Ilość dni w okresie obliczeniowym 365 365 

22 Aktywa bieżące 1 401 986,72 629 707,22 

23 Pasywa bieżące 197 590,74 27 884,21 

24 Zapasy 0,00 0,00 

25 Kapitał pracujący / obrotowy 1 140 465,31 505 001,01 

        

 ANALIZA WSKAŹNIKOWA 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2010 31.12.2011 

A WYNIKI 

1 ALTMAN 0,81  -2,16  

2 Wartość firmy - aktywa netto (tys. zł) 1 552 207,9  1 026 744,2  

3 EBITDA (%) -53018,37% -8502,92% 

4 Ogólny wskaźnik rotacji aktywów 0,00 0,01 

5 Zysk na 1 akcję/udział -0,01  -0,12  

6 Wartość na 1 akcję /udział 0,22  0,15  
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B WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 

1 Rentowność netto -32450,2% -9040,1% 

2 Rentowność brutto -51441,3% -10492,4% 

3 Rentowność brutto sprzedaży -53512,7% -8676,6% 

4 Rentowność działalności operacyjnej -53512,5% -8815,0% 

5 Rentowność majątku (ROA) -5,4% -66,3% 

6 Rentowność operacyjna majątku (ROA2) -9,0% -64,7% 

7 Rentowność kapitałów własnych (ROE)  -6,6% -80,3% 

8 Okres zwrotu zainwestowanego kapitału własnego -15,21 -1,25 

9 Rentowność aktywów (ROI) -5,43% -66,33% 

C WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 

1 Wskaźnik bieżącej płynności (III) 7,10 22,58 

2 Wskaźnik płynności szybki (II) 7,08 21,89 

3 Wskaźnik płynności gotówkowej (I) 5,41 20,20 

4 Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach 0,61 0,41 

5 Kapitał pracujący w dniach obrotu 1 323 508,32 20 223,27 

D WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA / POKRYCIA 

1 Wskaźnik zadłużenia ogólnego 17,4% 17,3% 

2 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 21,0% 21,0% 

3 Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej 0,76 0,57 

4 Wskaźnik zastosowania kapitału własnego 3,26 1,68 

5 Wskaźnik zastosowania kapitału obcego 0,23 0,34 

6 

Wskaźnik pokrycia aktywów (zobowiązań)  trwałymi kapitałami 

stałymi 3,36 1,79 

7 Wskaźnik trwałości struktury finansowania 0,85 0,88 

8 Wskaźnik zadłużenia środków trwałych     

9 Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku 82,63% 82,66% 

10 Wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałami 0,21 0,21 

E WSKAŹNIKI ROTACJI 

1 Wskaźnik rotacji środków trwałych 0,00 0,05 

2 Wskaźnik rotacji majątku obrotowego 0,00 0,01 

3 Wskaźnik rotacji zapasów (dni) 0,00 0,00 

4 Wskaźnik czasu rozliczenia należności (dni) 445,31 248,05 

5 Wskaźnik rotacji zobowiązań krótkoterminowych (dni) 303 495,21 4 993,98 

6 Wskaźnik rotacji zobowiązań handlowych (dni) 217 698,78 716,19 

7 Cykl rotacji środków pieniężnych (dni) -217 253,5 -468,1 

8 Wskaźnik przetrzymania środków pieniężnych (dni) 1 241 083,3 22 552,8 

F WSKAŻNIKI ZAPOTRZEBOWANIA NA KAPITAŁ OBROTOWY 

1 Kapitał obrotowy (KO) 1 140 465,31 505 001,01 

2 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (ZKO) 71 025,57 -58 171,96 

3 Saldo netto środków pieniężnych (SNP) 1 069 439,74 563 172,97 
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BGE w analizowanym okresie osiągało znikome przychody ze sprzedaży, ponosząc 

praktycznie stałe koszty działalności operacyjnej.  

4. OPINIA - KONTYNUOWANIE DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 
 

 Po dokonaniu analizy przedstawionych dokumentów, danych finansowych, 

oraz zawartych porozumień i umów uważamy, że działalność operacyjna BGE S.A.  

w tym roku obrachunkowym nie jest zagrożona. 

 Bardzo korzystne dla perspektyw kontynuowania działalności przez Spółkę 

jest zawarcie kontraktu na dostawy oleju rzepakowego, o którym Spółka informowała 

komunikatem bieżącym z dnia 08 sierpnia 2012.  

Jego realizacja oznacza dla Spółki osiągnięcie do końca roku 2012 przychodów  

w wysokości około 50 mln złotych, oraz zysku z tytułu jego realizacji na poziomie 

około 1 mln złotych.   

5. ROZWÓJ I PERSPEKTYWY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 

 

 BGE Spółka Akcyjna zadebiutowała w dniu 7 czerwca 2011 na rynku 

NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz odbyło się pierwsze 

notowanie akcji serii D, natomiast w dniu 19 sierpnia 2011 odbyło się pierwsze 

notowanie akcji serii C. 

W trakcie dotychczasowej działalności zrealizowanych było wiele prac, zmierzających 

do sfinansowania i rozpoczęcia procesów budowy biogazowni rolniczych. 

 Najistotniejsze z nich przedstawione zostały poniżej: 

 W lipcu 2011 dwa projekty biogazowni zostały zakwalifikowane do 

dofinansowania ze środków III Konkursu "Program dla przedsięwzięć  

w zakresie odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji - Część 

1" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączna 

kwota planowanego dofinansowania tych projektów wyniosła niespełna 24 mln 

zł. Zakwalifikowane do dofinansowanie zostały projekty, których realizacja 

miała nastąpić poprzez Spółki Obiektowe: MPN Power sp. z o.o. oraz OKB Sp. 

z o.o. 
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 W dniu 16 czerwca 2011 zawarta została umowa ramowa o współpracy  

z IPIDC z siedzibą w Pradze, Czechy. 

Przedmiotem umowy jest świadczenie przez IPIDC usług finansowej 

strukturyzacji projektów dla programu inwestycyjnego BGE SA. W wyniku 

zawartej umowy Emitent będzie miał dostęp do środków finansowych, 

oferowanych przez europejskie banki i fundusze inwestycyjne, z którymi 

współpracuje IPIDC.  

W ramach tej współpracy przedłożono w banku UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. dokumentację projektu o wartości około 22 mln zł.  

W październiku 2011 Spółka otrzymała z banku wstępne potwierdzenie 

możliwości udzielenia kredytu w wysokości 85% nakładów inwestycyjnych.  

 Jesienią 2011 w ramach współpracy z IPIDC przeprowadzono proces 

wyłonienia dostawcy technologii. Pytania o ofertę zostały skierowane do firm: 

Fermgas (Czechy), Matousek (Czechy), Pollus (Węgry), Schmack (Niemcy), 

Nordgas (Niemcy). Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego został 

wytypowany dostawca - firma Fermgas. Decydującymi kryteriami wyboru były: 

cena, warunki finansowe, okres gwarancji, doświadczenie oferenta.  

 Z inicjatywy WARBUD S.A. w styczniu 2012 roku podpisany został list 

intencyjny wraz z umową o poufności. Intencją stron listu (BGE i WARBUD 

S.A.) jest wspólna budowa wytypowanych biogazowni w ramach planu 

inwestycyjnego BGA S.A. 

 W pierwszych dniach sierpnia zawarta została z firmą Śląskie Konsorcjum 

Kapitałowym Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu umowa ramowa na dostawy 

oleju rzepakowego. Przychody, osiągane z tytułu realizacji tego kontraktu 

mogą w istotny sposób wspomóc realizację programu inwestycyjnego Spółki. 

Program finansowania inwestycji 

 W IV kwartale 2011 roku po zweryfikowaniu otoczenia finansowego, Emitent 

rozpoczął proces przedefiniowania strategii finansowania swojego programu 

inwestycyjnego.  

W pierwszych założeniach planowano finansowanie za pomocą środków publicznych 

będących w gestii NFOŚiGW. Finansowanie to zostało przyznane, jednak 

skorzystanie z niego napotkało w ostatecznym rozrachunku na szereg ograniczeń  

i utrudnień. Podstawowymi z nich okazały się przewlekłość procedur oceny, 
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dystrybucji i  rozliczenia takich środków, która już na etapie aplikowania o nie  

w przypadku 3 projektów BGE przesunęła ich harmonogramy o kilka miesięcy.  

 Jednocześnie po podpisaniu umowy ramowej z IPIDC z siedzibą w Pradze, 

Czechy, dotyczącej finansowej strukturyzacji projektów BGE oraz efektami, jakie ta 

współpraca zaczęła przynosić Emitent uznał, iż dla sprawnej realizacji planów 

inwestycyjnych konieczna jest gruntowna zmiana sposobu finansowania programu 

inwestycyjnego BGE SA i oparcie go o finansowanie dłużne, pochodzące  

z zagranicznych instytucji finansowych.  

Tak zbudowana inżynieria finansowa procesów inwestycyjnych zapewnić winna 

szybkie, sprawne a więc skuteczne realizowanie inwestycji.  

 W efekcie prac nad nową strategią finansowania programu inwestycyjnego 

powstała konieczność zapewnienia środków finansowych, będących udziałem 

własnym w tak przygotowanej strukturze finansowania inwestycji.  

W tym zakresie BGE S.A. prowadzi rozmowy z partnerami technologicznymi spoza 

granic Polski, którzy są zainteresowani udziałem w polskim rynku biogazowym - 

Spółce umożliwiłoby to uzyskanie kapitału, koniecznego do uruchomienia procesów 

inwestycyjnych, pochodzącego od zagranicznych inwestorów branżowych. 

 W uzupełnieniu tych działań oraz w związku z zainteresowaniem polskim 

rynkiem OZE, komunikowanym Spółce przez zagraniczne instytucje finansowe, 

rozpoczęto prace, zmierzające do powołania Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 

(FIZ). Zadaniem tego funduszu winno być właśnie uzupełnianie udziału własnego  

w strukturze finansowania programu inwestycyjnego Odnawialnych Źródeł Energii, 

opartego w przeważającej większości o finansowanie długiem, wskazane wyżej. 

FIZ taki pozwoli BGE na sprawne, szybkie i elastyczne (w ramach różnych dziedzin 

energetyki odnawialnej) finansowanie realizowanych projektów oraz na skuteczne 

rozszerzenie działań Spółki o atrakcyjne z punktu widzenia nowego ustawodawstwa 

dziedziny OZE. 

Ocena  perspektyw 

Wszystkie powyższe perspektywy mogą się ziścić pod warunkiem pozyskania przez 

Spółkę środków finansowych, które zapewnią udział własny w realizowanych 

inwestycjach. Trzeba w tym miejscu wskazać na podstawową trudność  
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w dotychczasowej działalności Emitenta, jaką jest problem ze spięciem finansowania 

inwestycji.   

Rozpoczęcie działalności handlowej, o której była mowa powyżej, zapewni Spółce 

istotne dochody i będzie tworzyło rzeczywiste podstawy do realizacji programu 

inwestycyjnego.  

 W tej sytuacji w 2013 roku powinna rozpocząć się realizacja budowy co 

najmniej jednej z planowanych biogazowni. 

 


