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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 30.06.2013r.  

Prezes Zarządu - Taduesz Kołosowski 

W dniu 24.06.2013 roku wygasł mandat Wiceprezesa Zarządu Zdzisława Zachwieji i na dzień 

30.06.2013 roku Zarząd stał się automatycznie Zarządem jednoosobowym, w postaci Prezesa 

Zarządu Tadeusza Kołosowskiego. W dniu 6 sierpnia br. Pan Zdzisław Zachwieja został 

powołany na prokurenta Spółki. 

 

1.3.2. Rada Nadzorcza Spółki INVENTI S.A. na dzień 30.06.2013r. 

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  

30 czerwca 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego.  

Wybrane dane 30.06.2013 30.06.2012* 

waluta PLN PLN 

Aktywa razem, w tym: 13 874 676,00 11 620 108,90 

Aktywa trwałe 7 876 450,00 8 224 950,00 

Aktywa obrotowe 5 998 226,28 3 395 158,90 

Należności długoterminowe 7 680 000,00 8 090 000,00 

Należności krótkoterminowe 2 206 081,90 597 385,79 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 977,88 35 714,13 

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 7 237 395,37 7 564 889,86 

Zobowiązania długoterminowe 986 134,93 778 053,98 

Zobowiązania krótkoterminowe 501 260,44 626 835,88 

Kapitał własny 6 637 280,91 4 055 219,04 

Kapitał podstawowy 2 763 200,00 1 698 200,00 

*dane audytowane, po wprowadzonych korektach 

2.2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 

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

II kwartał 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku ubiegłego.  

Wybrane dane 2Q 2013 2Q 2012* 1Q-2Q 2013 1Q-2Q 2012* 

waluta PLN PLN PLN PLN 

Przychody netto ze sprzedaży 149 243,01 10 000,00 151 793,01 39 150,00 

Przychody finansowe 0,00 200 000,17 430 000,00 364 000,17 

Przychody operacyjne 28 769,16 0,00 28 769,16 0,00 

Zysk/strata na sprzedaży 15 597,27 -105 502,87 -220 083,88 -255 612,09 

Zysk/strata na działalności operacyjnej 44 366,43 -94 497,13 -334 877,40 -255 612,09 

Zysk/strata na działalności gospodarczej 44 171,96 104 515,33 94 928,13 107 400,37 

Zysk/strata brutto 44 171,96 104 515,33 94 928,13 107 400,37 

Zysk/strata netto 28 021,96 104 515,33 78 778,13 107 400,37 

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

*dane audytowane, po wprowadzonych korektach 
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2.3. Wybrane dane finansowe z przepływów pieniężnych 

Poniższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe z rachunku przepływów pieniężnych 

Emitenta za II kwartał 2013 roku wraz z danymi porównywalnymi za okres analogiczny roku 

ubiegłego. 

Wybrane dane 2Q 2013 2Q 2012* 1Q-2Q 2013 1Q-2Q 2012* 

waluta PLN PLN PLN PLN 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej 
-696 062,37 -311 839,14 - 1144 731,13 -1 192 862,44 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej 
-500 000,00 0,00 - 504 000,00 0,00 

Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej 
1 154 855,99 330 000,00 1 649 855,99 1 040 000,00 

Przepływy pieniężne netto - 41 206,38 18 160,86 1 124,86 -152 862,44 

*dane audytowane, po wprowadzonych korektach 

Wykres 1 Przychody ogółem oraz zysk netto za 2Q 2013 i 2Q 2012 wraz z danymi 

przedstawionymi w ujęciu narastającym (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 II KWARTALE 2013 ROKU 

 

Analizując II kwartał 2013 roku pod kątem osiągniętych przez Emitenta wyników, należy 

uwzględnić jego ocenę z dwóch punktów widzenia: 

a) relacji pomiędzy osiągniętymi efektami do analizowanego okresu roku poprzedniego, 

b) możliwości wykonania założonych prognoz w zakresie przychodów i zysku zakładanych na 

rok 2013. 

Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium w kategorii zaistniałych faktów wypada stwierdzić, iż 

Emitent: 
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 zwiększył swoje aktywa o ponad 2,25 mln złotych, 

 zwiększył poziom należności krótkoterminowych, 

zmniejszył zobowiązania krótkoterminowe zwiększając jednocześnie zobowiązania 

długoterminowe, 

 zwiększył poziom przepływów pieniężnych netto, uzyskując saldo dodatnie na przepływach 

pieniężnych z działalności finansowej. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy miały swoje źródło w konsekwentnej realizacji, założonych  

w strategii Spółki, celów planowanych na ten okres, wynikającej z wystąpienia takich czynników  

i zdarzeń jak: 

 spełnienie się kolejnego warunku zawartego w umowie sprzedaży udziałów spółki 

Kaszubskie Farmy Wiatrowe Sp. z o.o. i możliwości rozliczenia kolejnej transzy wierzytelności 

objętych umową; 

 konsekwentnego wdrażania oszczędności w zakresie kosztów bieżącego funkcjonowania 

Spółki; 

 optymalnego rozłożenia kosztów i przychodów w skali roku w stosunku do planowanych 

efektów z uwzględnieniem specyfiki I kwartału działalności w roku 2013. 

 

Odnosząc się natomiast do drugiego z kryteriów, jakim jest możliwość realizacji zakładanych 

planów finansowych, należy zwrócić uwagę na fakt, iż Emitent, jak sygnalizował w raportach EBI, 

oraz na stronie internetowej, podjął z początkiem 2013 roku cały szereg nowych inicjatyw i 

projektów, których efekty spodziewa się odnotować w odpowiedniej skali do końca bieżącego 

roku. Nie bez znaczenia dla pozytywnej oceny sytuacji finansowo-gospodarczej Spółki ma również 

wyższy poziom kapitałów własnych w II kwartale br. o ponad 2,5 mln zł w stosunku do II kwartału 

roku ubiegłego, zwiększający możliwości kredytowe Spółki. 

Zakres działań przyjętych przez Zarząd Emitenta odnoście możliwości i skali realizacji 

sygnalizowanych zamierzeń z dużym prawdopodobieństwem pozwala wykonać założone 

prognozy na rok 2013. 

 

Drugi kwartał był okresem głównie poświęconym realizacji wcześniej przyjętych planów zarówno 

pod kątem organizacyjnym, jak i prawno-finansowym, zabezpieczającym możliwość wykonania 

założonego programu. Stąd też wyników finansowych II kwartału w stosunku do prognoz rocznych 

nie można traktować w sposób bezpośrednio proporcjonalny. 
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4. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.04.2013R. DO 30.06.2013R. 

 

Spółka w okresie drugiego kwartału 2013 roku skupiła swoją działalność w dwóch obszarach: 

1. Kontynuowania realizacji dotychczasowych projektów; 

2. Prowadzenia negocjacji z inwestorami, o których Spółka informowała poprzez system EBI, 

jak również na stronie internetowej, zmierzających do zawarcia w kolejnych okresach 

wiążących umów gwarantujących dalszy rozwój Spółki, a także organizację możliwości 

pozyskania nowych znaczących inwestorów i kontrahentów w zakresie działalności 

Emitenta. 

 

W pierwszym obszarze Emitent rozwijał projekty, które zostały wcześniej zainicjowane lub przejęte, 

w tym w szczególności: 

 Projekt farmy wiatrowej „Kaszuby” 150 MW 

 Projekt farmy wiatrowej w powiecie koszalińskim do 100 MW 

 Projekt MEW „Dobroszów” poprzez spółkę zależną - Hydropower Sp. z o.o. 

 Projekt farm fotowoltaicznych – prowadzenie rozpoznania i przygotowania do inicjacji 

projektów poprzez spółkę zależną - PV MAKER Sp. z o.o.  

Ponadto, w ramach realizacji projektów związanych z energetyką wiatrową, INVENTI S.A. objęła 

60% udziałów w zawiązanej w maju br. spółce celowej – DEVELOPMENT – WIND ENERGY Sp. z o.o., 

której głównym zadaniem będzie wznoszenie budowli oraz wykonywanie infrastruktury farm 

wiatrowych. 

  

Jednocześnie należy podkreślić, że w II kwartale 2013 roku Spółka otrzymała od Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki koncesję na obrót energią elektryczną na obszarze całego kraju. Udzielona 

koncesja dotyczy okresu od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2023 roku i jest elementem 

celowym, niezbędnym do uruchomienia programu zarządzania energią poprzez grupy 

bilansujące w ramach posiadanego przez Spółkę know-how, opracowanego specjalnie dla 

realizacji dyrektywy unijnej w niniejszym zakresie. 

 

W drugim z obszarów aktywności podejmowanych w II kwartale prowadzone były prace 

związane z negocjacjami z kontrahentami, którzy wyrazili intencje współdziałania z Inventi S.A. w 

roli inwestorów strategicznych, a także partnerów ukierunkowanych na finansowanie 

prowadzonych projektów. Równolegle prowadzone są rozmowy z czołowymi producentami 

systemów OZE w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia technicznego dla prowadzonych 
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projektów. Prowadzone w II kwartale 2013 roku negocjacje powinny mieć swoje odbicie poprzez 

zawarcie odpowiednich umów w przyszłych okresach. 

 

Jednocześnie w przedmiotowym okresie Spółka zakończyła działania związane z wprowadzeniem 

oraz notowaniem w ASO na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I, a także 

przeprowadziła i pomyślnie zakończyła subskrypcję łącznie 4 400 000 akcji zwykłych na okaziciela 

serii K, L oraz Ł, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.  

Kolejna decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta w dniu 24 czerwca br. na 

posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Na podstawie Uchwały nr 15 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Emitenta postanowiło podwyższyć 

kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2 763 200 zł w ramach emisji nie więcej niż 

27 632 000 akcji zwykłych na okaziciela serii M oferowanych w drodze subskrypcji zamkniętej w 

ofercie publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedna starą akcję będzie 

przypadało jedno prawo poboru. Prace nad realizacją uchwały trwają. 

 

5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH  

Emitent na dzień publikacji niniejszego raportu nie przewiduje konieczności zmiany prognoz 

wyników finansowych dotyczących roku 2013. W przypadku zaistnienia przesłanek, które mogłyby 

mieć wpływ na zmianę publikowanych planów finansowych Spółka bezzwłocznie poinformuje o 

tym w sposób zgodny z obowiązującym Regulaminem ASO. 

 

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 ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem 

Emitent tworzył grupę kapitałową, w skład której wchodziły: 

 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. 

 Hydropower Sp. z o.o., w której Emitent posiada 60% udziałów w kapitale zakładowym  

i 60% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Hydropower Sp.  
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z o.o. Spółka została zakupiona do projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni 

wodnych. 

 MEW Dobroszów Sp. z o.o., w której spółka zależna Emitenta Hydropower Sp. z o.o.  

(w której Emitent posiada 60% udziałów) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym  

i 100% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników MEW Dobroszów 

Sp. z o.o. Spółka została zakupiona jako spółka celowa posiadająca elementy projektu 

elektrowni wodnej „Dobroszów” o mocy 1,2 MW. 

 Development - Wind Energy Sp. z o.o., w której Emitent posiada 60% udziałów w 

kapitale zakładowym i 60% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu 

Wspólników Development - Wind Energy Sp. z o.o. Spółka będzie działała w 

charakterze spółki celowej, powołanej do wznoszenia budowli, oraz wykonywania 

infrastruktury związanej z energetyką wiatrową. 

 

7. KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 

Emitent tworzy grupę kapitałową i sporządza nieskonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

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., Hydropower Sp. z o.o.,  

PV MAKER Sp. z o.o. jak i Development - Wind Energy Sp. z o.o. aktualnie bazują jedynie na 

aktywach jednostki dominującej, nie prowadząc własnych działań mających wpływ na własną 

sytuacje majątkową, finansową oraz wynik finansowy w raportowanym kwartale.  

 

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 5 055 100 18,29% 
Global Energy S.A. 2 000 000 7,24% 
Inventi S.A. 2 500 000 9,05% 
Pozostali 18 076 900 65,42% 

SUMA 27 632 000 100,00% 
 

 


