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1. Informacje ogólne 

1.1. Informacje podstawowe 

NAZWA INVENTI S.A. 

FORMA PRAWNA SPÓŁKA AKCYJNA 

ADRES ul. A. Chołoniewskiego 46, Bydgoszcz 

TELEFON +48 (52) 361 96 80 

FAX +48 (52)342 92 17 

E-MAIL biuro@inventi-power.pl 

STRONA INTERNETOWA www.inventi-power.pl 

NIP 672 21 94 632 

REGON 356313890 

KRS 0000044204 

 

1.2. Przedmiot działalności Spółki 

INVENTI S.A. działa na rynku energii. Spółka koncentruje swoją działalność na prowadzeniu 

projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w obszarach energetyki wiatrowej, 

fotowoltaicznej i wodnej. Istotnym elementem działalności Emitenta jest doradztwo w zakresie 

korzystania z uwolnionego rynku energii oraz wykonywanie audytów energetycznych, 

związanych z potencjalnym wdrożeniem innowacyjnych technologii, a także prowadzeniem 

projektów energetycznych.  

 

1.3. Organy Spółki 

1.3.1. Zarząd Spółki INVENTI S.A. na dzień 31.12.2012r.  

Prezes Zarządu - Taduesz Kołosowski 

Wiceprezes Zarządu - Zdzisław Zachwieja 

 

1.3.2. Rada Nadzorcza Spółki INVENTI S.A. na dzień 31.12.2012r. 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Wojciech Batusiewicz  

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Mirosław Knociński 

Członek Rady Nadzorczej - Ernest Bednarowicz 

Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Szamocki 

Członek Rady Nadzorczej - Maciej Zegarowski 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE 

 

2.1. Wybrane dane finansowe z bilansu 

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta na dzień  

31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego.  

Wybrane dane 31.12.2012 31.12.2011* 

waluta PLN PLN 

Aktywa razem, w tym: 11 832 069,82 11 333 714,81 

Aktywa trwałe 8 282 450,00 8 834 950,00 

Aktywa obrotowe 3 549 619,82 2 498 764,81 

Należności długoterminowe 8 090 000,00 8 700,000,00 

Należności krótkoterminowe 2 234 480,00 170 970,48 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 631,02 63 834,07 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w 

tym: 
7 403 224,17 7 685 896,14 

Zobowiązania długoterminowe 900,00 778 053,98 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 242 324,17 337 842,16 

Kapitał własny 4 428 845,65 3 647 818,67 

Kapitał podstawowy 2 323 200,00 1 698 200,00 

*dane audytowane 

 

2.2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta za IV 

kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego, a także 

dane finansowe porównywalne narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.  

Wybrane dane Q4 2012  Q4 2011 Q1 – Q4 2012 Q1 – Q4 2011* 

waluta PLN PLN PLN PLN 

Przychody netto ze sprzedaży 1 057 914,44 -166 350,00 1 111 754,44 86 200,00 

Przychody finansowe 771 000,13 11,68 1 585 000,60 400 012,40 

Przychody operacyjne 45 439,40 83 645,14 60 652,35 83 645,19 

Zysk/strata na sprzedaży 96 504,17 - 4 852,91 -345 995,03 -275 762,72 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -497 915,46 -73 965,33 -1 093 854,31 -344 875,18 

Zysk/strata na działalności 

gospodarczej 
267 171,35 -79452,16 483 166,98 6 631,35 

Zysk/strata brutto 267 171,35 -79452,16 483 166,98 6 631,35 

Zysk/strata netto 265 031,35 -79 452,16 481 026,98 6 631,35 

Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 

*dane audytowane 
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2.3. Wybrane dane finansowe z przepływów pieniężnych 

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych 

Emitenta za IV kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku 

ubiegłego, a także dane finansowe porównywalne narastająco w danym roku obrotowym oraz w 

roku poprzednim. Dane zawarte w tabeli są niezaudytowane.  

Wybrane dane 
Q4 2012  Q4 2011 Q1 – Q4 2012 Q1 – Q4 2011 

waluta PLN PLN PLN PLN 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
155 790,49 -131 957,65 -996 857,40 -1 567 185,01 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-62 500,00 -4 950,00 -57 500,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
-136 687,65 282 152,00 998 154,35 1  593 795,58 

Przepływy pieniężne netto -42 397,16 145 264,35 -56 203,05 26 610,57 

 

Wykres 1 Przychody ogółem oraz zysk netto za Q4 2012 i Q4 2011 oraz Q1-Q4 2012, Q1-Q4 2011 

(w PLN) 

 

Źródło: INVENTI S.A., * suma przychodów netto ze sprzedaży, przychodów finansowych oraz 

przychodów operacyjnych 

 

3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW  

NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W IV KWARTALE 2012 ROKU 

IV kwartał 2012 roku zarówno w wymiarze przychodów operacyjnych, jak i przychodów 

finansowych miał wpływ na osiągnięcie znaczących efektów w zakresie łącznych przychodów 

Spółki, a także wygenerowania wyniku finansowego netto na  zadawalającym poziomie na 

koniec 2012 roku. 

 

Do zdarzeń, które zdecydowały o wyjątkowo pozytywnym poziomie wyników osiągniętych w 

opisywanym kwartale należy zaliczyć: 
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a) w przychodach operacyjnych w ślad za informacją przekazaną w raporcie EBI 25/2012 z 

dnia 1 sierpnia 2012 roku, zawarta została umowa realizacji farmy wiatrowej o mocy 4,6MW 

obejmująca koszt przejęcia projektu i jego dokończenia (do momentu uzyskania 

pozwolenia na budowę) na kwotę 2.900.000 zł netto. Niemniej jednak zgodnie z §2 pkt 1.5 

zawartej umowy inwestor miał prawo, w przypadku pojawienia się trudności z uzyskaniem 

pełnomocnego pozwolenia na budowę, w określonym terminie, dokonać wyboru innej 

lokalizacji farmy o podobnej wielkości. Z uwagi na fakt przedstawienia inwestorowi przez 

Emitenta trzech podobnych propozycji, jednakże o wyższym stopniu zaawansowania, 

spółka Industry & Modern Energy Group Sp. z o.o. zdecydowała się na wybór farmy 

wiatrowej w innej lokalizacji o mocy 4MW z opcją uzyskania pozwolenia na budowę do 

końca czerwca 2013 roku, co przyśpieszy o pół roku możliwość oddania jej do użytku. Fakt 

wyższego zaawansowania projektu, a także rozszerzenia umowy o wsparcie przez Inventi 

S.A. inwestora, w uzyskaniu dodatkowego finansowania przedmiotowej inwestycji, 

spowodowało dwustronnie uzgodnioną korektę wartości umowy do kwoty 3.450.000 PLN, z 

czego w grudniu 2012 roku została wystawiona faktura na kwotę zaliczki 500.000 zł netto; 

b) zgodnie z informacją EBI 46/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku został zawarty list intencyjny ze 

spółka Fotowoltaika Radzyń Sp. z o.o. na temat zasad i warunków współpracy, a także 

zawierania umów bilateralnych, na realizację projektów fotowoltaicznych. W ślad za ww. 

listem 10 grudnia 2012 roku, zawarta została warunkowa umowa-zlecenie na kwotę  

960.000 zł, w zakres której w szczególności wchodziło wykonanie koncepcji i ocena 

możliwości realizacji dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 2MW każda, z zastrzeżeniem, iż 

w przypadku pojawienia się przeszkód prawno-organizacyjnych strony mogą rozwiązać 

umowę bez wzajemnych zobowiązań finansowych z niej wynikających. Z uwagi na 

charakter warunkowy niniejszej umowy, a także wysoki stopień ryzyka, iż przeprowadzona 

ocena wykaże brak możliwości realizacji projektów ww. farm fotowoltaicznych, bez 

otrzymania, bądź przeprowadzenia wstępnego studium wykonalności, Zarząd Spółki uznał 

tę umowę, pomimo znaczącej kwoty, na którą została zawarta, za mało istotną przed 

dokonaniem powyższej oceny. Strony uzgodniły jednak, że wysokość kosztów związanych z 

pozyskaniem stosownych informacji i przeprowadzeniem wstępnych analiz związana 

będzie z wystawieniem faktury zaliczkowej i zapłatą kwoty 550.000 zł netto w grudniu 2012 

roku. Rozliczenie tej kwoty w przypadku niemożności kontynuowania projektu odbędzie się 

pomiędzy stronami po podjęciu stosownych informacji w fazie wstępnej realizacji projektu.   

c) sprzedaż przez Inventi S.A. 20% udziałów spółki Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o. za 

kwotę 535.000 zł, o czym Emitent informował w komunikacie EBI 50/2012 w dniu 21 grudnia 

2012 roku, a także wpływ części środków finansowych ze sprzedaży 100% udziałów, zależnej 
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od Inventi S.A., spółki specjalnego przeznaczenia pod nazwą Farma Wiatrowa „Świetlino” 

Sp. z o.o. w wysokości 300.000 zł, o czym raportowano dnia 1 sierpnia 2012 roku (EBI 

22/2012), pozostałą kwotę Emitent uzyska w drugim kwartale 2013 roku. 

 

4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.10.2012R. DO 31.12.2012R. 

 

W IV kwartale 2012 roku Emitent kontynuował prace rozpoczęte w III kwartale 2012 roku, a 

mianowicie: 

a) Emitent zawarł listy intencyjne z gminą powiatu koszalińskiego oraz gminą powiatu 

kartuskiego (odpowiednio EBI nr 36/2012 i EBI nr 37/2012) dotyczące współpracy w zakresie 

administracyjno-prawnych aspektów budowy dwóch nowych farm wiatrowych. 

Podpisanie ww. listów zakończyło pierwszy etap prowadzenia rozmów z władzami gmin, co 

umożliwiło kontynuowanie prac nad projektami farm wiatrowych o planowanej mocy 154 

MW i 100 MW.  

W okresie po podpisaniu listów intencyjnych trwają analizy wytypowanych terenów, 

zarówno od strony Inventi S.A., jak i gmin, aby odpowiednio określić dokładny zakres 

gruntów predysponowanych pod lokalizacje, jednocześnie trwają prace identyfikujące 

właścicieli gruntów. 

b) prowadzone były działania nad wypracowaniem wspólnej strategii działania w obszarze 

energetyki odnawialnej z chińskim koncernem North China Power Engineering Co. LTD 

(NCPE). W celu umożliwienia szczegółowych rozmów zostało podpisane porozumienie o 

nie ujawnianiu informacji poufnym (EBI 40/2012). Zarówno Emitentowi, jak i NCPE zależy na 

wspólnych przedsięwzięciach i możliwie najszybszym zawarciu stosownych umów, jednakże 

z uwagi na odległości oraz obieg dokumentów okres wypracowania wspólnego 

stanowiska jest znacznie dłuższy niż w przypadku rozmów prowadzonych przez Emitenta z 

podmiotami krajowymi, czy europejskimi. 

c) zakończona została transakcja związana ze sprzedażą przez Inventi S.A. części aktywów 

farmy wiatrowej „Bytów” o mocy 100 MW spółce Agrowind Sp. z o.o. za 10% udziałów w 

kapitale zakładowym spółki Agrowind Sp. z o.o. W wyniku nabycia 1250 udziałów spółki 

Agrowind Sp. z o.o Inventi S.A. stała się udziałowcem posiadającym 10% udziałów w 

kapitale zakładowym ww. spółki (EBI 45/2012). Pozostała część wynagrodzenia za aktywa 

farmy wiatrowej „Bytów” w postaci środków pieniężnych została rozłożona przez nabywcę 

na transze, przy czym pierwsza na kwotę 200.000 zł wpłynęła do Spółki w III kwartale 2012 

roku, pozostała część środków zostanie rozliczona po sprzedaży spółki Agrowind Sp. z o.o. 

Funduszowi Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
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Niepublicznych (wchodzący w skład grupy EQUES Investment Towarzystwo Funduszy 

Inwestycyjnych) w roku 2013.  

 

Obserwując kierunki rozwoju technologii produkcji energii odnawialnej, a także planowane 

preferowane źródła wytwórcze przez władzę ustawodawczą (opierając się na Projekcie Ustawy o 

Odnawialnych Źródłach Energii) Emitent podjął działania zmierzające do zaangażowania się w 

projekty bazujące na wykorzystaniu światła, tj. wytwarzaniu energii przy wykorzystaniu zjawiska 

fotowoltaicznego.  

W grudniu 2012 roku Spółka zawarła List Intencyjny z firmą Fotowoltaika Radzyń Sp. z o.o. z 

siedzibą w Radzyniu Chełmińskim (EBI 46/2012), której przedmiot działalności obejmuje obszar 

odnawialnych źródeł energii, a w szczególności przedsięwzięcia dotyczące farm wiatrowych i 

zespołów ogniw fotowoltaicznych, a także poszukiwanie partnerów biznesowych 

zainteresowanych inwestycjami kapitałowymi w przedsięwzięcia obejmujące budowę farm 

wiatrowych i zespołów ogniw fotowoltaicznych. Współpraca ze spółką Fotowoltaika Radzyń Sp. z 

o.o. umożliwi Emitentowi kontakt i współpracę z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi 

inwestycjami kapitałowymi, budową farm wiatrowych i zespołów ogniw fotowoltaicznych, co z 

kolei przyczyni się do zwiększenia możliwości realizacji nowych przedsięwzięć oraz rozwoju Spółki.  

W celu realizacji obranej strategii w zakresie realizacji projektów opartych o zjawisko 

fotowoltaiczne Zarząd Emitenta w dniu 17 grudnia 2012 roku na podstawie aktu notarialnego 

zawiązał spółkę pod firmą PV MAKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem 

zakładowym 5.000,00 PLN, w której INVENTI S.A. objęła 80% udziałów (EBI 48/2012). PV MAKER Sp. z 

o.o. będzie działała w charakterze spółki celowej, powołanej do projektowania, budowy i 

eksploatacji farm fotowoltaicznych.   

W analizowanym kwartale rozpoczęły się również rozmowy z producentami elementów systemów 

fotowoltaicznych, takich jak moduły fotowoltaiczne, czy konstrukcje nośne. Emitent zakłada 

podpisanie stosownych uzgodnień w I kwartale 2013 roku.  

 

W IV kwartale 2012 roku Spółka przeprowadziła skup akcji własnych serii F oraz subskrypcję 

prywatną akcji serii I.  

 

W dniu 1 października 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INVENTI Spółka Akcyjna z 

siedzibą w Bydgoszczy podjęło uchwałę nr 2 upoważniającą Zarząd Emitenta do nabycia 

2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji Serii F w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału 

zakładowego lub w celu ich dalszej odsprzedaży.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_fotowoltaiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_fotowoltaiczne
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W dniu 23 listopada 2012 r. akcjonariusze posiadający akcje serii F dokonali sprzedaży tych akcji 

na rzecz Emitenta. Transakcje sprzedaży odbywały się w ten sposób, że akcjonariusze posiadający 

akcje serii F odpowiadali na ofertę skierowaną do nich przez Emitenta. Oferta zakupu akcji 

zawierała informacje o cenie oraz ilości akcji, których gotowość nabycia deklaruje Emitent. W 

zamian za dokonanie sprzedaży akcji serii F na rzecz Emitenta, Akcjonariuszom zaproponowane 

zostało nabycie akcji Emitenta nowej serii, tj. serii I.  

 

Zarząd Emitenta, za zgodą Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o odsprzedaży nabytych 2 500 000 

sztuk akcji serii F INVENTI S.A., jednakże jednocześnie Zarząd Spółki zobowiązał się do niezbywania 

nabytych akcji własnych serii F w okresie do 15 czerwca 2013 r., o czym poinformował w raporcie 

bieżącym nr 42/2012. 

 

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH  

 

Analizując wyniki czterech kwartałów roku 2012 w stosunku do opublikowanych w Dokumencie 

Informacyjnym z dnia 24 maja 2012 roku prognoz finansowych na 2012 rok, Zarząd Spółki zwraca 

uwagę na następujące elementy mające istotny wpływ na interpretacje różnic w uzyskanych 

efektach roku 2012 w stosunku do prognoz: 

a) rozliczenie transakcji sprzedaży przez Inventi S.A. aktywów farmy wiatrowej „Bytów” o mocy 

100 MW spółce Agrowind sp. z o.o. zostało ustalone w dwóch formach – gotówkowej w 

wysokości 920.000 zł oraz w postaci 10% udziałów spółki Agrowind sp. z o.o. Spółka 

Agrowind sp. z o.o., powołana jako spółka celowa dla realizacji farmy wiatrowej w 

powiecie bytowskim o mocy 100MW, posiada aktywa przedmiotowej farmy obejmujące 

stopień zaawansowania całości projektu do pozwolenia na budowę w wysokości 47%, co 

wyceniane jest na dzień 31.12.2012 roku przez Zarząd Spółki według wartości rynkowej w 

stosunku do wartości całego projektu, na kwotę 28.207.956 zł (z uwzględnieniem 

poniesionych kosztów). Emitent posiada 10% udziałów, które są wyceniane na kwotę 

2.820.796 zł. Do czasu przejęcia całości spółki Agrowind sp. z o.o. przez Plejada Energia 

Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych i zamiany udziałów 

spółki na certyfikaty inwestycyjne ww. Funduszu Emitent może zakwalifikować powyższą 

wartość jedynie w postaci wartości pozabilansowej. Z informacji powziętych przez Zarząd 

Inventi S.A. wynika, że Fundusz zamierza sfinalizować transakcję przejęcia udziałów 

Agrowind Sp. z o.o. na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2013 roku. 

b) w 2012 roku Inventi S.A. uruchomiła dwa nowe projekty w postaci farmy wiatrowej o mocy 

150 MW poprzez spółkę specjalnego przeznaczenia Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o., 



Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. 
 
 

 
9 

 

gdzie zainwestowała do tej pory kwotę ok. 200.000 euro, oraz farmę wiatrową w powiecie 

koszalińskim o mocy 100MW, gdzie zainwestowała ok. 150.000 euro. Wymienione powyżej 

dwa przedsięwzięcia są przedmiotem negocjacji w zakresie wspólnego prowadzenia 

projektów i ich realizacji z chińskim koncernem energetycznym oraz niemiecką firmą 

specjalizującą się w projektach parków wiatrowych, na zasadach odsprzedaży części 

udziałów w spółkach specjalnego przeznaczenia w pierwszym kwartale 2013 roku. 

Jednocześnie z prowadzonych negocjacji wynika możliwość wspólnego finansowania i 

realizacji tych projektów oraz udzielania gwarancji przez ww. potencjalnych kontrahentów 

co do sfinansowania 85% wartości planowanych inwestycji. Informacje na temat 

prowadzonych rozmów i możliwości wspólnego prowadzenia inwestycji zamieszczane były 

przez Emitenta w stosownych komunikatach w systemie EBI oraz na stronie internetowej 

Spółki. 

 

Powyższe elementy wpłynęły na wypracowanie w 2012 roku niższego poziomu łącznych 

przychodów, tj. przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych, w wysokości 

2.757.407,39 zł, co stanowi 62% prognozowanej kwoty, oraz niższego niż prognozowany wyniku 

finansowego netto w kwocie 481.026,98 zł, stanowiącego 58% prognozy.  

 

Podsumowując powyższe należy zaznaczyć, że w przypadku realizacji procesu przejęcia przez 

Plejada Energia Odnawialna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych udziałów 

w Agrowind Sp. z o.o. zgodnie z planem, tj. uprzednio planowanym na IV kwartał 2012 roku, a tym 

samym odkupieniem od Spółki Inventi S.A. 10% udziałów Agrowind Sp. z o.o. wartość 

wygenerowanych przez Emitenta łącznych przychodów oraz zysku netto byłaby zdecydowanie 

wyższa. Przesunięcie części przychodów, jak i zysku netto z roku 2012 na rok 2013 nie było zależne 

bezpośrednio od Emitenta.  

 

W ramach prognoz opublikowanych na rok 2013 poza powyższymi informacjami należy 

podkreślić, iż Emitent konsekwentnie przewiduje realizację projektu dotyczącego organizacji 

systemu zarządzania energią w ramach grup bilansowych, a także uruchomieniem wspólnie z 

firmą Hydropower Sp. z o.o. dwóch elektrowni wodnych o mocy 1,2 MW w lokalizacji Dobroszów 

na rzece Bóbr, oraz w okolicy Tarnowa o mocy 2 MW. Przedsięwzięcia te wymagać będą 

organizacji finansowania w okresie od marca 2013 do grudnia 2014 roku. Spółka planuje pozyskać 

te środki między innymi z prowadzonych emisji akcji oraz części zysku wypracowanego w roku 

2012 i 2013. 

 



Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. 
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6. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości przez grupę kapitałową rozumie się jednostkę dominującą 

wraz z jednostkami od niej zależnymi. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Emitent tworzy 

grupę kapitałową, w skład której wchodzi: 

 Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Emitent posiada 79% udziałów 

w kapitale zakładowym i 79% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z o.o. Farmy Wiatrowe Kaszuby Sp. z o.o. jest 

spółką celową powołaną w związku z realizacją projektu farmy wiatrowej o mocy 154 MW 

zlokalizowanej w powiecie kartuskim (woj. Pomorskie).  

 PV Maker Sp. z o.o., w której Emitent posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym i 80% 

udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników PV Maker Sp. z o.o. 

Spółka została powołana do projektowania, budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych. 

 

7. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań. Podstawą 

prawną, zgodnie z którą jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego 

sprawozdania finansowego jest art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nim jednostka 

dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli dane 

finansowe jednostki zależnej są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 w/w 

ustawy. Zarówno spółka Farmy Wiatrowe „Kaszuby” Sp. z o.o., jak i PV MAKER Sp. z o.o. aktualnie 

bazują jedynie na aktywach jednostki dominującej, nie prowadząc jakiejkolwiek własnych działań 

mających wpływ na własną sytuacje majątkową, finansową oraz wynik finansowy.  

 

8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY 

POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA 

WALNYM ZGROMADZENIU 

 
Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu kształtuje się jak poniżej: 

Akcjonariusz Liczba akcji / głosów 
Udział w kapitale zakładowym / 

Udział w ogólnej liczbie głosów 

Mirosław Knociński 4 155 100 17,89% 

Wojciech Batusiewicz 4 019 900 17,30% 

Inventi S.A. 2 500 000 10,76% 

Pozostali 57 000 54,05% 

SUMA 23 232 000 100,00% 
 

 


