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Raport bieżący 18/2013 

 

 

 

 

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) za sierpień 
2013 

 
Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW  

w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 
 

I. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta 
 
Kancelaria Prezydenta poinformowała w dniu 16 sierpnia 2013 r., że Prezydent Bronisław 

Komorowski podpisał uchwałę o zmianie ustawy Prawo Energetyczne, tak zwany Mały trójpak 

energetyczny. Ustawa ta nie spełnia jednak wszystkich unijnych wymogów, coraz mniej realne 

staje się wypełnienie celu na 2020 rok: 15-procentowego udziału zielonej energii w 

konsumpcji energii w Polsce. Nowelizacja prawa energetycznego miała na celu wdrożenie 

przez Polskę konkretnych przepisów z unijnych dyrektyw energetycznych. Tymczasem, w 

małym trójpaku na 18 przepisów, które Polska jest zobowiązana wdrożyć, tylko cztery są 

wpisane w całości, sześć wpisanych jest w sposób niepełny, zaś ośmiu regulacji nie ma w ogóle. 

Za opóźnienie w ich wdrożeniu naszemu krajowi grożą kary finansowe. Za rok 

niedostosowania przepisów krajowych do wymogów unijnych kara ta wynosi 200 mln zł.  

Mały trójpak nie spowoduje odblokowania inwestycji na pogrążonym w kryzysie polskim rynku 

energii odnawialnej. Dalej nie znamy założeń nowego systemu wsparcia, a realizacja inwestycji 

w obecnym systemie wsparcia jest mało opłacalna.  

Minister gospodarki Janusz Piechociński przekazał w ostatnich tygodniach informację o 

ostatnich ustaleniach w sprawie harmonogramu przyjęcia tzw. Dużego trójpaku, czyli nowego 

prawa dla polskiego rynku energetycznego, w tym kluczowej dla Emitenta ustawy o 

Odnawialnych Źródłach Energii. Janusz Piechociński zapewnił, że zgodnie z ustaleniami z 

Premierem Donaldem Tuskiem, rząd będzie dążyć do przyjęcia projektów ustaw 

energetycznych jeszcze w tym roku, zaś do końca roku ustawy z dużego trójpaku trafią do 

podpisu Prezydenta. Nie poinformował jednak o systemie i poziomie dopłat. W dniu 

dzisiejszym obowiązują ceny rynkowe – bez żadnych dopłat. 

Spółka mimo aktualnej, niekorzystnej sytuacji prawnej intensywnie pracuje nad podpisaniem 

kilku umów na dzierżawę dachów na halach produkcyjnych, pod przyszłe instalacje 

fotowoltaiczne. Do września / października ma w planie podpisać umowy na powierzchnie, na 

których będzie można zainstalować panele PV o łącznej mocy około 1 MW. 
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Emitent kontynuuje prace nad projektem „Zielone Spółdzielnie”. Z jego pomocą jedna z 
warszawskich spółdzielni mieszkaniowych uzyskała warunki przyłączeniowe oraz umowę o 
odsprzedaż energii do sieci energetycznej, wytworzoną z przyszłej instalacji fotowoltaicznej. 
 
Również w sierpniu bieżącego roku w zakończona została ponad miesięczna dyskusja między 
Unią Europejską a rządem Chińskim. Tematem jej były cła antydumpingowe na panele 
fotowoltaiczne eksportowane z Chin do Europy. Zgodnie z postanowieniami obu stron, 
tymczasowe cła antydumpingowe na import chińskich paneli PV nie zostały nałożone na 
produkty powyżej minimalnej ceny 0,56 euro za 1 Wp. Bruksela ma czas do 5 grudnia br. na 
decyzję w sprawie nałożenia ostatecznych ceł antydumpingowych. 
 
Komisja opublikowała także listę chińskich producentów paneli fotowoltaicznych, którzy 
zaakceptowali ugodę między Komisją Europejską i rządem Chin. Na tej liście znaleźli się 
azjatyccy Partnerzy Emitenta, firmy „Phono Solar” oraz „Ulica Solar”. 
 
5 sierpnia Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść pierwszego 
raportu miesięcznego, który odpowiadał za lipiec 2013 roku. 
 
Dnia 6 sierpnia Zarząd Novavis S.A. powziął decyzję o publikowaniu raportów miesięcznych, 
zgodnie z zasadą nr 16 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". Raport 
miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i 
zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych 
przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat 
realizacji celów emisji oraz kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce 
w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów 
inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych 
zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany 
termin publikacji raportu analitycznego. 

W omawianym miesiącu Emitent informował również, że w dniu 6 sierpnia zrealizowana 
została umowa z dnia 19 lipca bieżącego roku. Umowa dotyczyła kompleksowej realizacji 
instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW. Novavis S.A. zrealizowała zadania, począwszy od 
zaprojektowania, przez dostawę urządzeń, aż po wykonawstwo. Gotowa instalacja, wykonana 
w oparciu o rozwiązania firmy SolarWorld AG, została podłączona do sieci elektrycznej. W ten 
sposób Spółka realizuje założoną w strategii działalność handlową, związaną z produktami 
informatycznymi dla rynku energetycznego i sprzedażą rozwiązań solarnych. Wymieniony 
kontrakt jest pierwszą kompleksowo zrealizowaną przez Spółkę usługą związaną z produkcją 
energii elektrycznej dzięki rozwiązaniom fotowoltaicznym. 

Dnia 12 sierpnia 2013 r. Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości raport 
kwartalny za II kwartał 2013 r. Tego samego dnia Emitent przekazał korektę raportu 
kwartalnego za II kwartał 2013 roku. Korekty dokonano w zakresie komentarza Zarządu na 
temat czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W pierwotnej wersji 
raportu omyłkowo podany został zysk netto za I kwartał 2013 r. zamiast zysku netto za II 
kwartał 2013 r. 
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II. Wyniki finansowe Emitenta za sierpień 2013 
 
W sierpniu 2013 roku Spółka zanotowała przychód rzędu 19215 zł. Na niniejszy wynik 
finansowy Emitenta złożyły się w 50% środki ze zrealizowanej umowy na zaprojektowanie, 
montaż, podłączenie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej (RB 13/2013), w 32% z 
działalności konsultingowej dotyczącej odnawialnych źródeł energii oraz w 18% z wynajmu 
części nieruchomości przy ulicy Bartyckiej 26 w Warszawie. 
 

III. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w sierpniu 2013 
 
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 
 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 11/2013 5 sierpnia 2013 Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2013 roku. 

RB 12/2013 6 sierpnia 2013 
Przyjęcie do stosowania zasady nr 16 "Dobrych 
Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect " w 
zakresie publikacji raportów miesięcznych 

RB 13/2013 8 sierpnia 2013 
Zrealizowanie umowy na budowę instalacji 
fotowoltaicznej 

RB 142013 12 sierpnia 2013 Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. 

RB 15/2013 12 sierpnia 2013 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku 

 

 
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie opublikowała żadnego raportu ESPI. 
 

IV. Informacje na temat realizacji celów emisji 
 

Emitent w danym okresie nie realizował celów emisji akcji. 
 

V. Kalendarz inwestora 

 
We wrześniu Spółka będzie prowadzić dalsze działania związane z utrzymywaniem 
prawidłowych relacji inwestorskich. 


