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Sprawozdanie Zarządu z działalności firmy Viatron Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 

1. Status Spółki, 

2. Najważniejsze wydarzenia roku 2012 mające istotny wpływ na działalność Spółki - 

zewnętrzne ryzyka i zagrożenia, 

3. Ocena uzyskanych efektów i przewidywany rozwój  -  sprzedaż, usługi, zatrudnienie,  

4. Osiągnięcia  w dziedzinie rozwoju oraz ochrony środowiska, 

5. Ocena stanu majątkowego, 

6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa, 

7. Zarządzanie ryzykiem finansowym. 
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1. Status spółki 

Viatron Spółka Akcyjna –  zarejestrowana przez Krajowy Rejestr Sądowy w dniu 03-11-2011. 

 

2. Najważniejsze wydarzenia roku 2012 mające istotny wpływ na działalność Spółki – 

zewnętrzne ryzyka i zagrożenia 

Nie odnotowano zmian na rynku, zmian rządowego i unijnego programu rozwoju Odnawialnych 

Źródeł Energii (OZE),  zmian przepisów prawa oraz kursów walut, które mogłyby zagrozić kontynuacji 

działalności Spółki. 

 

3. Ocena uzyskanych efektów i przewidywany rozwój  (sprzedaż, usługi, zatrudnienie)  

W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała działalność głównie w zakresie instalacji turbin 

wiatrowych, co jest zgodne z zatwierdzonym długoletnim planem i celem, na który Spółka uzyskała 

dotację (w roku 2010). W roku 2012 Viatron S.A. utrzymał zatrudnienie 10 osób, ze względu na 

realizację uzyskanych zleceń od największego na świecie producenta turbin wiatrowych - firmy 

Vestas. Popisane kontrakty zapewniały  pracę przy 26 turbinach wiatrowych. 

W związku z rozwojem  energetyki wiatrowej w Polsce,  Zarząd Spółki uważa, że zapotrzebowanie na 

specjalistyczne usługi dźwigowe świadczone przez Spółkę będzie rosło. Wskazują na to podpisane już 

kontrakty na rok 2013. 

 

4. Osiągnięcia  w dziedzinie badań i rozwoju, ochrona środowiska  

W okresie sprawozdawczym kontynuowano, zgodnie z podpisaną wieloletnią umową,  współpracę 

badawczą z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.  

W ramach programu Agencji Rozwoju Pomorza, Spółka bierze udział w projekcie „Wdrożenie 

innowacyjnej technologii instalacji turbin wiatrowych i innych specjalistycznych usług dźwigowych”. 

 

5. Ocena stanu majątkowego  

Stan majątkowy Spółki nie zmienił się znacząco w porównaniu ze stanem na 31-12-2011. Głównym 

składnikiem majątku są środki trwałe (około  94% ogółu aktywów), z których najważniejsze pozycje 

stanowią dwa specjalistyczne żurawie GTK 1100 i GMK 5220.  

Najważniejsze źródła finansowania Spółki  to dotacja otrzymana z Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (PARP) i pożyczka długoterminowa.  
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Zarząd ocenia posiadane należności Spółki jako realne, a środki pieniężne jako pewne poprzez 

utrzymywanie ich na rachunku bankowym. 

W wyniku podjętej w dniu 24 października 2012 roku uchwały Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Viatron SA, wyemitowane zostało 58.685 akcji serii B po cenie 

nominalnej 1,00 zł i cenie  emisyjnej 8,52 zł każda akcja. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte 

przez nowych akcjonariuszy, w wyniku czego kapitał zakładowy został podwyższony o kwotę 58.585 

zł i wynosi obecnie 1.116.185 zł. 

 

6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień  31-12-2012 wykazuje: 

     sumę bilansową - 24 114 859,59 zł  

     zysk  netto  -      389 803,30 zł 

Niekorzystna wcześniej sytuacja Spółki (strata finansowa będąca konsekwencją zbyt niskiego 

poziomu przychodów w roku 2011) uległa znaczącej poprawie w roku 2012.  

Duży wpływ na sytuację finansową i płynność operacyjną miały uzyskane zlecenia od producentów 

turbin wiatrowych – firm Vestas i Vensys. Zrealizowane zostały prace przy 26 turbinach. 

Biorąc pod uwagę złożone oferty i spodziewany znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w 2013 – 

zaplanowane kontrakty z  firmą Vestas na 62 turbiny wiatrowe,  Zarząd  pozytywnie ocenia  warunki 

działalności Spółki  oraz perspektywy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników finansowych w 

nadchodzących latach. 

 

7. Zarządzanie ryzykiem finansowym 

W roku 2012 występowały –  ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej w związku z zaciągnięciem 

długoterminowych  pożyczek w EURO. Kontrolę  ryzyka walutowego osiągnięto poprzez uzyskanie 

zleceń  w EURO jako walucie wyceny i walucie płatności. Pozycja Spółki wobec ryzyka zmiany stopy 

procentowej jest ograniczona do pokrywania ewentualnych zmian dokonywanych przez 

finansującego  w oparciu o zmiany stopy bazowej EURIBOR. 

 

Prezes Zarządu – Igor Pawela 

(podpis na oryginale dokumentu) 

 


