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1. Informacje o emitencie  

 

Spółka publikuje jednostkowe dane finansowe za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 

2012 r. 

 

Podstawowe dane o Emitencie 

Nazwa (firma): Solar – Energy Spółka Akcyjna 

Nazwa skrócona: Solar – Energy S.A. 

Forma prawna: Spółka Akcyjna  

Kraj: Polska 

Siedziba Warszawa 

Adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

Telefon +48 (022) 860 60 22 

Faks +48 (022) 465 14 87 

Adres poczty elektronicznej biuro@solar-energy.pl 

Adres strony internetowej http://www.solar-energy.pl 

REGON 141962215  

NIP PL5213537270 

KRS 0000387831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII 

Wydział Gospodarczy  

Źródło: Emitent  

 

Spółka została utworzona na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy 

Kodeks spółek handlowych. 

10 sierpnia 2009 roku nastąpiło podpisanie Statutu, a tym samym zawiązanie spółki        

Solar – Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 18 sierpnia 2009 nastąpił wpis 

spółki do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000335143. Kapitał zakładowy 

Spółki wynosił 1.000.000,00 zł i dzielił się na 2.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł 

każdy. Pan Zbigniew Kulik oraz Pan Zdzisław Piotr Miaśkiewicz objęli wszystkie udziały w 

kapitale zakładowym Spółki i pokryli je wkładem pieniężnym.  

17 marca 2011 roku nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Solar – Energy 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.500.000 zł      

i dzielił się na 3.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Pan Zbigniew Kulik 

objął 500 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy oraz Pan Zdzisław Piotr 

Miaśkiewicz objął 500 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Wszystkie udziały w 

kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym. 

10 maja 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Solar – Energy Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o przekształceniu ze spółki z ograniczoną 
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odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Solar – Energy Spółka Akcyjna. Uchwała    

Nr 1/2011 została podjęta przed Notariuszem Joanną Ślizak, z Kancelarii Notarialnej przy    

ul. Siennej 72/5 w Warszawie, Repertorium A numer 3321/2011.  

Przekształcenie Solar – Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło na 

podstawie art. 551 § 1 i następnych ustawy Kodeks spółek handlowych. Przekształcenie 

nastąpiło poprzez zmianę formy prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę 

akcyjną. 

Kapitał zakładowy spółki przekształconej: Solar – Energy Spółka Akcyjna został określony na 

kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 9.000.000 

(słownie: dziewięć milionów) akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten 

sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy oraz 6.000.000 (słownie sześć milionów) 

akcji serii B, zwykłych, na okaziciela; wszystkie o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda. 

W spółce przekształcanej istniało 3.000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o wartości 

nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. Natomiast w spółce przekształconej 

zostało wydanych 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji, o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Oznacza to, że na każdy 1 (słownie: jeden) udział 

spółki przekształcanej przypada 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji spółki przekształconej. 

Wpisu w dniu 1 czerwca 2011 roku dokonał Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 

0000387831.  

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki dnia 28 grudnia 2011 roku podjęło 

uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C. W 

wyniku emisji kapitał zakładowy spółki został podniesiony do kwoty 1 588 710,10 zł i został 

opłacony w pełni. 
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2. Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za okres  

od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 

 

Wybrane pozycje bilansu Emitenta 

Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2012 r. Na dzień 31.12.2011 r. 

Kapitał własny  - 4 149 866,95 - 2 424 034,62 

Należności długoterminowe 35 447 33 250,00 

Należności krótkoterminowe 601 886,69 668 181,25 

Środki pieniężne i inne aktywa 

pieniężne  
                          86 606,63                     1 014 085,25 

Zobowiązania długoterminowe 16 904 379,25 18 351 777,73 

Zobowiązania krótkoterminowe  1 125 321,38 2 718 112,56 

Źródło: Emitent  

 

 

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta 

Wyszczególnienie Dane narastająco  
za okres  
od 01.01.2012 r.  
do 31.12.2012 r.  

Dane narastająco  
za okres  
od 01.01.2011 r.  
do 31.12.2011 r.  

Przychody netto ze sprzedaży  505 276,59 63 434,26 

Amortyzacja  2 181 954,77 364 832,17 

Zysk/strata na sprzedaży  -4 874 448,07 - 1 988 870,16 

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej  

-2 635 444,39 -1 988 869,71 

Zysk/strata brutto   -3 504 329,04 -2 809 443,46 

Zysk/strata netto  -3 504 329,04 -2 809 443,46 

Źródło: Emitent  
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3. Dodatkowe dane, jeżeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest 

konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej 

emitenta w sposób rzetelny i kompletny 

W opinii Zarządu Spółki dane przedstawione w części finansowej nie wymagają 

dodatkowych wyjaśnień.   

 

4. Komentarz Zarządu Solar-Energy S.A. na temat czynników i zdarzeń, 
które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 

 

Zarząd Solar-Energy S.A. informuje, że nastąpiły opóźnienia w realizacji sprzedaży w 

związku z pracami legislacyjnymi ustawodawcy nad ustawą o odnawialnych źródłach energii 

(OZE), które według pierwotnych informacji miały być zakończone w lipcu 2012 roku. 

Opóźnienie wpłynęło na decyzje inwestycyjne kontrahentów spółki.  

 

5. Informacje Solar-Energy S.A. na temat aktywności, jaką w okresie 
objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w spółce 

 

W całym roku 2012 Solar-Energy S.A. prowadzi testy w swoim dziale Badania i Rozwój pod 

kontem stworzenia hybrydy modułu fotowoltaicznego z kolektorem słonecznym. Hybryda 

taka pozwoli jednocześnie uzyskać ciepłą wodę i energię elektryczną. Dodatkową korzyścią 

takiego połączenia jest wyższa wydajność modułu ze względu, że ciecz dodatkowo ochładza 

panel. 

Solar-Energy S.A. przystąpił (Interested Party) do postępowania anty-dumpingowego ("AD") 

na import paneli słonecznych z Chin prowadzonego przez Komisję Europejską   

Postępowanie ruszyło 6 września BR. Postępowaniem objęte są moduły lub panele 

fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego oraz ogniwa i płytki - o grubości nieprzekraczającej 

400 μm - stosowane w modułach lub panelach fotowoltaicznych z krzemu 

krystalicznego.  Postępowaniem nie są objęte (i) przenośne ładowarki solarne składające się 

z mniej niż sześciu paneli, dostarczające energię elektryczną do urządzeń lub ładujące 

akumulatory; (ii) cienkowarstwowe produkty fotowoltaiczne; i (iii) produkty fotowoltaiczne z 

krzemu krystalicznego trwale wbudowane do urządzeń elektrycznych spełniających inną 

funkcję niż wytwarzanie energii elektrycznej i wykorzystujących energię elektryczną 

wytwarzaną przez wbudowane ogniwo lub ogniwa fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego.  

Produkty objęte postępowaniem zwykle importuje się pod kodami CN 3818 00 10, 8501 31 

00, 8501 32 00, 8501 33 00, 8501 34 00, 8501 61 20, 8501 61 80, 8501 62 00, 8501 63 00, 

8501 64 00 i 8541 40 90. 

Postępowanie wszczęto na wniosek EU Pro Sun, koalicji ponad 20 firm, z których większość 

prosiła o nieujawnianie ich nazw.  Ujawniły się jedynie następujące firmy: Azimut SRL, 
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Brandoni Solare SPA, Cappello Aluminio SRL, Energica SRL, SolarWord AG, Sovello AG, 

oraz Vipiemme Solar SPA.  SolarWord AG; 

Przed wszczęciem postępowania, KE skontaktowała się z kilkudziesięcioma producentami 

UE, z których około 40 poprało postępowanie. 

 

6. Stanowisko Zarządu Solar-Energy S.A. odnośnie możliwości 
zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle 
wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym 

Emitent nie publikował prognoz finansowych. 

 

 

7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta 
na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym 

Emitent nie posiadał żadnych jednostek, które można byłoby zakwalifikować do grupy 
kapitałowej. 

 

8. W przypadku gdy Emitent tworzy Grupę Kapitałową i nie sporządza 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 
niesporządzania takich sprawozdań 

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej. 

 

9. Informację o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 
5% głosów na walnym zgromadzeniu 
 

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba 
głosów 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 

Udział w 
ogólnej 

liczbie głosów 

KM Solar-
Energy Limited 

12 765 000 20 130 000 80,35% 80,89% 

Zbigniew Kulik  1 360 000 2 395 000 8,56% 9,62% 

Pozostali  1 762 101 2 362 101 11,09% 9,49% 

Suma 15 887 101 24 887 101 100,00% 100,00% 

Źródło: Emitent  


