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1. INFORMACJA O EMITENCIE 
 
1.1.  Dane organizacyjne Emitenta 
Nazwa (firma): Ekokogeneracja S.A. 
Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Kraj: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa 
Telefon: +48 22 622 72 67 
Fax: +48 22 627 32 95 
Adres poczty elektronicznej:       info@ekokogeneracja.com 
Adres strony internetowej:  www.ekokogeneracja.com 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000364229 
REGON: 141699367 
NIP: 521-35-11-744 
 
1.2. Kapitał zakładowy Emitenta 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada zarejestrowany kapitał zakładowy w 
kwocie 980.000,00 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy), który dzieli się na:  

(i) 4.000.000,00 (cztery miliony) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 
0,10 zł (dziesięć groszy),  

(ii) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy),  

(iii) 1.333.750 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji 
zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy),  

(iv) 1.019.120 (jeden milion dziewiętnaście tysięcy sto dwadzieścia) akcji zwykłych na 
okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), 

(v) 967.130 (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na 
okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy), 

(vi) 980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1 o 
wartości nominalnej 0,10 złoty (dziesięć groszy). 

 
Każda z akcji serii: A, B, C1, D, E i F1 daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy Emitenta. Akcje serii B, C1, D, E oraz F1 są akcjami dopuszczonymi do obrotu na 
rynku NewConnect. 
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1.3. Zmiany kapitału zakładowego Emitenta 

W omawianym okresie kapitał zakładowy nie uległ zmianie.  

W dniu 27 września 2013 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji warunkowego 
podwyższenia kapitału o emisję akcji serii G, H, I oraz J, wynikającego z podjętej w dniu 19 
czerwca 2013 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Uchwały nr 
17/VI/2013 („Uchwała”) w sprawie wdrożenia programu motywacyjnego dla pracowników i 
współpracowników Spółki oraz Spółek zależnych od Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, 
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z 
wyłączeniem prawa poboru.  

Na podstawie Uchwały kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 
40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o 
którym mowa wyżej, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji 
zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, 
oznaczonych jako:  

• akcje serii G w liczbie nie większej niż 100.000,  

• akcje serii H w liczbie nie większej niż 100.000,  

• akcje serii I w liczbie nie większej niż 100.000,  

• akcje serii J w liczbie nie większej niż 100.000.  

Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii G, były osoby uprawnione z warrantów 
subskrypcyjnych serii A1, emitowanej na podstawie Uchwały, o której mowa wyżej. W dniu 12 
lutego 2014 r. Rada Nadzorcza Ekokogeneracja S.A. podjęła uchwałę dotyczącą nie 
dokonywania przydziału warrantów subskrypcyjnych serii A1 dla uczestników Programu 
Motywacyjnego, niebędących członkami Zarządu i nie przydzielania warrantów 
subskrypcyjnych serii A1 dla uczestników Programu Motywacyjnego, będących członkami 
Zarządu Spółki. 
 
W związku z tym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie Regulaminu Programu 
Motywacyjnego realizowanego w Ekokogeneracja S.A., podjął w dniu 13 lutego 2014 r. uchwałę 
o nie dokonywaniu przydziału warrantów subskrypcyjnych serii A1 na rzecz żadnego z 
uczestników Programu Motywacyjnego niebędącego członkiem Zarządu Spółki. 
 
Nie dokonanie przydziału warrantów subskrypcyjnych serii A1 na rzecz żadnego z uczestników 
Programu Motywacyjnego realizowanego przez Ekokogeneracja S.A. oznacza, że w dniu 31 
marca 2014 r. uchwała o podwyższeniu kapitału Spółki o 100.000 akcji serii G wygasła. 
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Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H, I oraz J będą osoby uprawnione z warrantów 
subskrypcyjnych serii A2, A3 oraz A4 emitowanych na podstawie Uchwały, o której mowa 
wyżej, przy czym: osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii H są osoby uprawnione z 
warrantów subskrypcyjnych serii A2, osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I są osoby 
uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A3, a osobami uprawnionymi do objęcia akcji 
serii J są osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A4. 

W dniu 5 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ekokogeneracja S.A. 
podjęło uchwałę nr 6/II/2014 w sprawie podwyższenia kapitału o kwotę nie niższą niż 50.000,00 
zł i nie wyższą niż 100.000,00 zł, poprzez emisję akcji serii K w ilości nie niższej niż 500.000 
akcji i nie wyższej niż 100.000 akcji, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych 
akcjonariuszy. Nowe akcje serii K są akcjami na okaziciela do objęcia w drodze subskrypcji 
prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób. 

W dniu 18 lutego 2014 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę, dotyczącą ustalenia ceny emisyjnej 
akcji serii K, przeznaczonych do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej.  

Emisja akcji serii K została zamknięta po zakończeniu omawianego okresu w dniu 15 kwietnia 
2014 roku, o czym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 24/2014.  

Akcje serii K zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,05 zł. Subskrypcja akcji serii K 
miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty Emitenta i jej 
przyjęcia przez oznaczonych adresatów. W ramach subskrypcji zawarto umowy objęcia akcji 
serii K z 12 (dwunastoma) inwestorami (osobami fizycznymi oraz osobą prawną).  

Po zakończeniu omawianego okresu, w dniu 17 kwietnia 2014 r. Emitent złożył w Krajowym 
Rejestrze Sądowym wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału, związany z emisją akcji serii 
K. 
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1.4. Struktura akcjonariatu Emitenta 

Na dzień sporządzenia raportu struktura akcjonariatu Ekokogeneracja S.A. prezentuje się 
następująco: 

Akcjonariusz Liczba akcji 
% kapitału i głosów na 
walnym zgromadzeniu 

Emitenta 
AC Ekoholding Sp. z o.o. Spółka 
Komandytowo Akcyjna       4 000 000     37,04% 
Wojciech Rychlicki*       1 101 000     10,20% 
Aleksandra Zieleniewska**          952 400     8,82% 
Golville Trading Limited          883 120     8,18% 
Grzegorz Żurowski**          645 250     5,97% 
Pozostali       3 218 230     29,79% 
RAZEM       10 800 000     100,00% 
*     Członek Zarządu 
**   Członek Rady Nadzorczej 

1.5. Organy Emitenta 

W skład Zarządu Ekokogeneracja S.A. wchodzą: 

• Wojciech Rychlicki – Prezes Zarządu; 
 
Rada Nadzorcza Ekokogeneracja S.A. składa się z 5 do 8 członków, której liczba jest określana 
przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na dzień sporządzenia raportu w skład Rady 
Nadzorczej wchodzą następujące osoby: 

• Anna Rychlicka – Przewodnicząca Rady; 
• Grzegorz Żurowski – Wiceprzewodniczący Rady; 
• Krzysztof Chyliński – członek Rady; 
• Małgorzata Gil – członek Rady; 
• Artur Badyda – członek Rady; 
• Aleksandra Zieleniewska – członek Rady. 

 

 

 

 
Strona 6 z 33 



 
  Ekokogeneracja S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2014 r. 
  od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. 
 
1.6. Charakterystyka działalności Emitenta 

 
Podstawowym obszarem aktualnej działalności Emitenta jest prowadzenie sprzedaży linii do 
produkcji energii cieplnej opartych o: technologię zgazowania odpadów z wykorzystaniem 
urządzenia do zgazowania zwanego „Wodorowym Generatorem Energii” i technologię spalania 
odpadów z wykorzystaniem pieców obrotowych. 

Dodatkowym obszarem działalności Emitenta jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, 
związanych z wykorzystaniem Wodorowego Generatora Energii do produkcji energii cieplnej z 
odpadów, w tym paliw alternatywnych. 

Ponadto, Emitent wspomaga podmioty zależne z Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. w 
obszarze pozyskiwania finansowania na planowane inwestycje oraz zapewnia wsparcie 
techniczne w przygotowywaniu i realizacji inwestycji. 

1.7. Grupa Kapitałowa Ekokogeneracja S.A. na dzień sporządzenia niniejszego 
Raportu 
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Emitent posiada: 

• Bezpośredni 100%  udział w kapitale i głosach Ekokogeneracja Development Sp.  z o.o. 
• Pośredni 100%  udział w kapitale i głosach Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. 
• Pośredni 100%  udział w kapitale i głosach Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. 
• Pośredni 75%  udział w kapitale i głosach Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. 
 
1.7.1. Spółka zależna jednostki dominującej Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. 

Nazwa (firma): Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. 
Kraj: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000372474437177 
REGON: 146342836 
NIP: 701-03-56-417 
Zarząd: Wojciech Rychlicki – Prezes Zarządu 
Rada Nadzorcza: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej 

Charakterystyka działalności:  

Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. jest spółką celową, powołaną w celu finansowania i 
eksploatacji linii do produkcji energii cieplnej na paliwo alternatywne na terenie wybranych 
lokalizacji w Polsce, które obejmują: 

• budowę kotłowni do produkcji energii cieplnej na paliwo alternatywne w Lokalizacji nr 4 
na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Górze, woj. Dolnośląskie. 

• budowę kotłowni do produkcji energii cieplnej na paliwo alternatywne w Lokalizacji nr 5 
na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, woj. 
Mazowieckie. 

Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. realizuje  program emisji obligacji mający na celu 
finansowanie zarówno inwestycji bezpośrednich, realizowanych przez Ekokogeneracja 
Development Sp. z o.o., jak i finansowania inwestycji, realizowanych przez pozostałe podmioty 
zależne.  

Ponadto Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz spółek wchodzących 
w skład Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. obejmujące: pozyskiwanie pozwoleń 
formalno-prawnych i dokumentacji projektowej do realizacji inwestycji, kontraktowanie dostaw 
towarów i usług, wymaganych do realizacji inwestycji, zarządzanie i nadzorowanie procesu 
inwestycyjnego, rozliczanie, rozruch i odbiór końcowy inwestycji. 
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1.7.2. Spółka zależna jednostki zależnej Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. 

Nazwa (firma): Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. 
Kraj: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000328570 
REGON: 141783547 
NIP: 701-01-74-722 
Zarząd: Wojciech Rychlicki – Prezes Zarządu 
Rada Nadzorcza: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej 

Charakterystyka działalności:  

Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. od końca I kwartału 2014 r. przejęła w ramach Grupy 
Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. funkcję spółki celowej, która będzie realizować wybrany 
projekt budowy i eksploatacji linii do produkcji energii cieplnej z odpadów. 

1.7.3. Spółka zależna jednostki zależnej Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. 

Nazwa (firma): Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. 
Kraj: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000372474 
REGON: 142719238 
NIP: 525-24-95-274 
Zarząd: Wojciech Rychlicki – Prezes Zarządu 
Rada Nadzorcza: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej 
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Charakterystyka działalności:  

Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. jest spółką celową, powołaną do realizacji inwestycji, 
polegającej na budowie kotłowni do produkcji energii cieplnej na paliwo alternatywne w 
Lokalizacji nr 3 na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy, woj. 
Kujawsko-pomorskie.  

Aktualnie przedsiębiorstwo prowadzi działalność, dotyczącą przygotowania inwestycji 
polegającej na budowie kotłowni do produkcji energii cieplnej na paliwo alternatywne na terenie 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy. 

 
1.7.4. Spółka zależna jednostki zależnej Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. 

Nazwa (firma): Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. 
Kraj: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres: Al. Jerozolimskie 91, 02-001 Warszawa 
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000492465 
REGON: 147061884 
NIP: 7010408901 
Zarząd: Wojciech Rychlicki – Prezes Zarządu 

Rafał Orzechowski – Członek Zarządu 
Jarosław Kulig – Członek Zarządu 

Rada Nadzorcza: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej 

Charakterystyka działalności:  

Spółka Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. jest spółką celową, powołaną do:  

• świadczenia usług, związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem rozruchu oraz 
szkoleniem w zakresie obsługi kotłowni do produkcji energii cieplnej na paliwo 
alternatywne lub inne odpady, 

• świadczenia usług monitorowania i utrzymania ruchu kotłowni do produkcji energii 
cieplnej na paliwo alternatywne lub inne odpady, 

• świadczenia usług monitorowania i utrzymania ruchu kotłowni do produkcji energii 
cieplnej na paliwo alternatywne lub inne odpady, 

zarówno dla spółek celowych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A., 
które będą realizowały inwestycje w wybranych lokalizacjach, jak i dla klientów zewnętrznych. 
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE 
2.1. Wybrane jednostkowe dane finansowe Ekokogeneracja S.A.  
 

Rachunek zysków i strat Ekokogeneracja S.A. 

za okres od 
01.01.2014 do 

31.03.2014 
PLN 

za okres od 
01.01.2013 do 

31.03.2013 
PLN 

A. Przychody netto ze sprzedaży 54 451,48 13 350,00 
B. Koszty działalności operacyjnej 
(1+2+3+4+5+6+7+8)  191 886,88 242 463,72 

1. Amortyzacja 17 470,55 14 722,57 
2.  Zużycie materiałów i energii  3 322,91 4 761,78 
3.  Usługi obce 31 784,68 93 038,95 
4.  Podatki i opłaty 724,65 980,00 
5.  Wynagrodzenia  55 510,09 92 259,24 
6.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 19 635,03 6 351,90 
7.  Pozostałe koszty rodzajowe 14 647,70 30 349,28 
8.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 48 791,27 0,00 

C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B) -137 435,40 -229 113,72 
D. Pozostałe przychody operacyjne 7 820,82 0,38 
E. Pozostałe koszty operacyjne 7 655,12 1,84 
F. Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C+D-
E)  - 137 269,70 -229 115,18 
G. Przychody finansowe 72 078,25 201,54 
H. Koszty finansowe 21 169,07 1 783,89 

 Zysk / Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)  -86 360,52 -230 697,53 
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,0 0,00 
K. Zysk / Strata brutto (I+/-J) -86 360,52 -230 697,53 
L. Podatek dochodowy 0,0 0,00 
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 0,0 0,00 

N. Zysk / Strata netto (K-L-M)  -86 360,52 -230 697,53 
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Bilans na dzień na dzień 
Ekokogeneracja S.A. 31.03.2014 31.03.2013 
  PLN PLN 
AKTYWA     
A.  Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V)  1 573 354,85 2 539 148,67 
I.   Wartości niematerialne i prawne 142 524,35 168 398,04 
II.  Rzeczowe aktywa trwałe 3 814,71 8 390,29 
III. Należności długoterminowe 6 145,49 6 145,49 
IV. Inwestycje długoterminowe 1 250 000,00 2 180 500,00 
V.   Długoterminowe rozliczenia   międzyokresowe  170 870,30 175 714,85 
B.  Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)  1 231 549,32 817 254,32 
I.   Zapasy 0,00 2 442,24 
II.  Należności krótkoterminowe  184 463,65 35 680,37 
III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)  142 151,11  758 474,81 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 904 934,56 20 656,90 
RAZEM AKTYWA (A+B)   2 804 904,17 3 356 402,99 
PASYWA   
A. Kapitał (fundusz) własny 1 985 642,08 1 888 905,92 
I.  Kapitał zakładowy 980 000,00 882 000,00 
II.  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
III. Udziały (akcje) własne  (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
IV. Kapitał zapasowy 2 679 737,64 1 992 554,14 
V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 1 587 735,04 -754 950,69 
VIII. Zysk (strata) netto -86 360,52 - 230 697,53 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)  819 262,09 1 467 497,07 
I.    Rezerwy na zobowiązania 43 641,63 39 885,88 
II.  Zobowiązania długoterminowe 740 000,00 0,00 
III. Zobowiązania krótkoterminowe  35 620,46 1 427 611,19 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
RAZEM PASYWA 2 804 904,17 3 356 402,99 
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Przepływy środków pieniężnych Ekokogeneracja S.A. za okres         
od 01.01.2014 
do 31.03.2014  

PLN 

za okres         
od 01.01.2013 
do 31.03.2013   

PLN 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
I. Zysk / Strata netto - 358 275,21 - 319 887,09 
II. Korekty razem: - 175 952,25 1 349 067,70 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - 534 227,46 1 029 180,61 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I. Wpływy 0,00 0,00 
II. Wydatki - 153 184,42 - 1 892 960,14 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) - 153 184,42 - 1 892 960,14 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
I. Wpływy 0,00 1 010 000,00 
II. Wydatki - 115 534,17 - 2 111,89 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) - 115 534,17 1 007 888,11 
    
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) - 802 946,05 144 108,58 
    
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - 802 946,05 144 108,58 
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 426 388,87 977 919,51 
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 623 442,82 1 122 028,09 
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A. Zestawienie zmian w kapitale własnym Ekokogeneracja S.A. za okres         
od 01.01.2014 
do 31.03.2014  

PLN 

za okres         
od 01.01.2013 
do 31.03.2013   

PLN 

I. Kapitał własny na początek okresu 2 072 002,60 2 119 603,45 
    
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 980 000,00 882 000,00 
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu 0,00 0,00 
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 679 737,64 1 992 554,14 
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 
7. Zysk / Strata z lat ubiegłych na początek okresu -1 587 735,04 - 754 950,69 
8. Wynik netto -86 360,52 - 230 697,53 
    
II. Kapitał własny na koniec okresu 1 985 642,08 1 888 905,92 
     
III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego pokrycia 
straty / podziału zysku 1 985 642,08 1 888 905,92 
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2.2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. 
Wybrane skonsolidowane dane finansowe obejmują następujące jednostki Grupy Kapitałowej Emitenta:  

• Ekokogeneracja S.A. – jednostka dominująca; 

• Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. – jednostka zależna ze 100% udziałem jednostki dominującej (w okresie 
porównawczym jednostka zależna ze 100% udziałem jednostki dominującej); 

• Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. – jednostka zależna ze 100% udziałem pośrednim jednostki dominującej (w okresie 
porównawczym jednostka zależna z 51% udziałem jednostki dominującej w okresie od 01.01.2013 r. do 22.03.2013 r. oraz 
100% udziałem jednostki dominującej od 23.03.2013 r. do 31.03.2013 r.); 

• Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. – jednostka zależna ze 100% udziałem pośrednim jednostki dominującej (w okresie 
porównawczym jednostka zależna z 51% udziałem jednostki dominującej w okresie od 01.01.2013 r. do 22.03.2013 r. oraz 
100% udziałem jednostki dominującej od 23.03.2013 r. do 31.03.2013 r.); 

• Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. - jednostka zależna z 75% udziałem pośrednim jednostki dominującej  (w okresie 
porównawczym od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. jednostka nie wchodziła w skład Grupy Kapitałowej); 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat                                 
Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. 

za okres            
od 01.01.2014  
do 31.03.2014   

PLN 

za okres            
od 01.01.2013  
do 31.03.2013   

PLN 
A. Przychody netto ze sprzedaży 7 784,97 0,00 
B. Koszty działalności operacyjnej (1+2+3+4+5+6+7+8)  231 304,05 333 725,51 
     1. Amortyzacja 38 232,97 39 907,27 
     2.  Zużycie materiałów i energii  3 354,62 4 761,78 
     3.  Usługi obce 75 955,97 100 199,96 
     4.  Podatki i opłaty 1 059,93 3 480,00 
     5.  Wynagrodzenia  74 596,32 143 429,77 

6.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 20 628,59 6 351,90 
     7.  Pozostałe koszty rodzajowe 17 475,65 35 594,83 

8.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 
C. Zysk / Strata ze sprzedaży (A-B) -223 519,08 -333 725,51 
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 376,99 3,33 
E. Pozostałe koszty operacyjne 32 019,72 4,55 
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Skonsolidowany rachunek zysków i strat                                 
Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. 

za okres             
od 01.01.2014    
do 31.03.2014   

PLN 

za okres              
od 01.01.2013    
do 31.03.2013   

PLN 
F. Zysk / Strata z działalności operacyjnej (C+D-E) -254 161,81 -333 726,73 
G. Przychody finansowe 1 684,71 3 510,36 
H. Koszty finansowe 115 534,17 2 111,89 
I. Zysk / Strata ze sprzedaży całości lub części  udziałów w 
jednostkach podporządkowanych  0,00 0,00 

J. Zysk / Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)  -368 011,27 -332 328,26 
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 
L. Odpis Wartości Firmy  1 249,10 345,15 
M. Odpis Ujemnej Wartości Firmy 1 979,65 0,00 
N. Zysk / Strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności  0,00 0,00 

O. Zysk / Strata brutto (I+J-M+N) -367 280,72 -332 673,41 
P. Podatek dochodowy 0,00 0,00 
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 0,00 0,00 

R. Zysk / Strata netto (O-P-Q)  -367 280,72 -332 673,41 
S. Zysk /strata mniejszości - 9 005,51 -12 786,32 
T. Zysk / Strata Grupy Kapitałowej (R-S) -358 275,21 -319 887,09 
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Skonsolidowany bilans 
Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. 
 

na dzień na dzień 
31.03.2014   

PLN 
31.03.2013  

PLN 
AKTYWA     
A.  Aktywa trwałe (I+II+III+IV+V+VI)  918 253,78 4 631 523,06 
I.   Wartości niematerialne i prawne 423 890,99 968 765,55 
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych  11 439,79 16 436,21 
III.  Rzeczowe aktywa trwałe 183 706,21 3 419 970,52 
IV. Należności długoterminowe 12 541,49 6 145,49 
V. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 
VI.   Długoterminowe rozliczenia   międzyokresowe  286 675,30 220 205,29 
B.  Aktywa obrotowe (I+II+III+IV)  6 870 128,69 1 300 805,98 
I.   Zapasy 5 273 887,02 2 942,24 
II.  Należności krótkoterminowe  90 384,20 151 428,76 
III. Inwestycje krótkoterminowe (1+2)  623 442,82 1 122 028,09 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 882 414,65 24 406,89 
RAZEM AKTYWA (A+B+C+D)   7 788 382,47 5 932 329,04 
PASYWA   
A. Kapitał (fundusz) własny -236 359,75 624 027,41 
I.  Kapitał zakładowy 980 000,00 882 000,00 
II.  Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
III. Udziały (akcje) własne  (wielkość ujemna) 0,00 0,00 
IV. Kapitał zapasowy 2 679 737,64 1 992 554,12 
V. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 537 822,19 -1 930 639, 64 
VIII. Zysk (strata) netto -358 275,21 -319 887,09 
B. Kapitały mniejszości  3 494,48 0,00 
C. Ujemna wartość firm jednostek podporządkowanych  31 674,40 39 593,00 
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I+II+III+IV)  7 989 573,33 5 268 708,62 
I.    Rezerwy na zobowiązania 51 379,39 42 285,88 
II.  Zobowiązania długoterminowe 7 810 000,00 3 670 000,00 
III. Zobowiązania krótkoterminowe  128 193,95 1 556 422,74 
IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 
RAZEM PASYWA 7 788 382,47 5 932 329,04 
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Skonsolidowane przepływy środków pieniężnych Grupy 
Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. 

za okres            
od 01.01.2014  
do 31.03.2014   

PLN 

za okres            
od 01.01.2013  
do 31.03.2013   

PLN 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
I. Zysk / Strata netto - 358 275,21 - 319 887,09 
II. Korekty razem: - 175 952,25 1 349 067,70 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - 534 227,46 1 029 180,61 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
I. Wpływy 0,00 0,00 
II. Wydatki - 153 184,42 - 1 892 960,14 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I+II) -153 184,42 - 1 892 960,14 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
I. Wpływy 0,00 1 010 000,00 
II. Wydatki -115 534,17 - 2 111,89 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I+II) - 115 534,17 1 007 888,11 
    
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+B.III+C.III) - 802 946,05 144 108,58 
    
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - 802 946,05 144 108,58 
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 426 388,87 977 919,51 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) 623 442,82 1 122 028,09 

 
Strona 19 z 33 

 



 
  Ekokogeneracja S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2014 r. 
  od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. 
 

 
A. Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej 
Ekokogeneracja S.A. 

za okres            
od 01.01.2014  
do 31.03.2014   

PLN 

za okres            
od 01.01.2013  
do 31.03.2013   

PLN 

I. Kapitał własny na początek okresu 121 915,45 943 914,50 
    
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 980 000,00 882 000,00 
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu 0,00 0,00 
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00 
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 679 737,64 1 992 554,14 
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 
7. Zysk / Strata z lat ubiegłych na początek okresu -3 537 822,19 - 1 930 639,64 
8. Wynik netto - 358 275,21 - 319 887,09 
    
II. Kapitał własny na koniec okresu - 236 359,75 624 027,41 
    
III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego pokrycia 
straty / podziału zysku - 236 359,75 624 027,41 
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3. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, 
KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 

3.1. Informacja Zarządu Emitenta na temat zatrudnienia: 

3.2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe Ekokogeneracja S.A. 

Łączna wartość kosztów działalności operacyjnej Emitenta w I kwartale 2014 r. była niższa o   
21% w stosunku do kosztów działalności operacyjnej w I kwartale 2013 roku. Spadek kosztów 
operacyjnych był spowodowany następującymi czynnikami: 

• Część kosztów operacyjnych z tytułu kosztów wynagrodzeń i innych świadczeń 
związanych z nadzorowaniem zadań inwestycyjnych, została realokowana przez 
Emitenta do podmiotu powiązanego - Ekokogeneracja Development Sp. z o.o., na rzecz 
której osoby współpracujące z Emitentem świadczą usługi związane z 
przygotowywaniem inwestycji dla wybranych lokalizacji. 

• Nastąpił spadek usług obcych, który jest związany z obciążaniem przez Ekokogeneracja 
S.A. podmiotów zależnych częścią kosztów administracyjno-biurowych. 

• Nastąpił wzrost ujętych w rachunku zysków i strat „przychodów finansowych” z tytułu 
poręczenia przez Ekokogeneracja S.A. obligacji wyemitowanych przez podmiot zależny 
Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. i Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. w 
łącznej kwocie 71.876,72 zł.  

• Nastąpił wzrost ujętych w rachunku zysków i strat „kosztów finansowych”. Kwotę 
21.169,07 zł stanowią odsetki od pożyczki zaciągniętej przez Emitenta w III kwartale 
2013 r., od spółki powiązanej Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. 

 

 

 

Liczna osób zatrudnionych w spółce 
(w podziale na pełne etaty) 

w I kwartale 2013 roku 

Liczna osób zatrudnionych w spółce 
(w podziale na pełne etaty) 

w I kwartale 2014 roku 

5,86 6,19 
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Najistotniejsze zmiany w bilansie Emitenta na dzień 31 marca 2014 r. w porównaniu do stanu na 
dzień 31 marca 2013 r. dotyczyły: 

• Spadku „inwestycji długoterminowych” na skutek zbycia w III  kwartale 2013 r. 
udziałów podmiotu zależnego Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. na rzecz 
Ekokogeneracja Development Sp. z o.o., o czym Emitent informował w Raporcie 
kwartalnym za III kwartał 2013 r. 

• Wzrostu „należności krótkoterminowych” od podmiotów powiązanych, wynikającego  z 
tytułu należnych opłat za poręczenie przez Ekokogeneracja S.A. obligacji 
wyemitowanych przez podmioty powiązane: Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. 
oraz Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.  

• Wzrostu „krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych” z tytułu prowadzonych prac 
badawczych, o których Emitent informował w Raporcie okresowym za III oraz IV 
kwartał 2013 r.  

• Wzrostu kapitału akcyjnego i kapitału zapasowego o łączną kwotę 785.183,50 złotych z 
tytułu emisji akcji serii F1. 

• Wzrostu „zobowiązań długoterminowych” wynikającego z udzielonej na rzecz Emitenta 
przez Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. pożyczki, o czym Emitent informował w 
opublikowanych raportach za III i IV kwartał  2013 r. 

• Spadku zobowiązań krótkoterminowych,  które w I kwartale 2013 r dotyczyły wpłat na 
podwyższenie kapitału z tytułu emisji akcji serii F1 oraz zobowiązania z tytułu nabycia 
49% udziałów Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. jak również zobowiązania z tytułu 
pożyczki wobec podmiotu zależnego Ekokogeneracja Development Sp.  z o.o.  

3.3. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe spółek zależnych Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja 
S.A. 

3.3.1. Komentarz do wyników Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. 

Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. poniosła w I kwartale 2014 r. stratę netto przed 
korektami konsolidacyjnymi na poziomie 105.602,70 zł, na którą złożyły się głównie koszty 
finansowe w kwocie 113.527,13 zł, związane z odsetkami od obligacji serii C, serii D oraz serii 
E, jak również koszty finansowe, dotyczące uzyskanego poręczenia zabezpieczonych obligacji 
wspomnianych serii przez Ekokogeneracja S.A. w kwocie 38.829,34 zł.  

W wyniku podpisania w dniu 2 kwietnia 2014 r. z IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o. 
porozumienia o przedterminowym rozwiązaniu warunkowych umów, Ekokogeneracja 
Development Sp. z o.o. rozwiązała utworzoną w IV kwartale 2013 r. rezerwę w kwocie 
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31.981,05 zł. na ryzyko, związane z potencjalnym zaniechaniem inwestycji w Lokalizacji nr 2.  

W związku z zaniechaniem inwestycji w „Lokalizacji 2” zakupione przez Ekokogeneracja 
Development Sp. z o.o. elementy linii do produkcji energii cieplnej na biomasę zostały 
zreklasyfikowane w bilansie do pozycji „produkcja w toku”. Po zakończeniu kompletacji linia 
do produkcji energii cieplnej zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu celem jej wykorzystania 
na potrzeby realizacji inwestycji w innej lokalizacji.  

3.3.2. Komentarz do wyników Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. 

Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. wypracowała w I kwartale 2014 r. stratę netto przed 
korektami konsolidacyjnymi na poziomie 95.684,61 zł, która wynika głównie  z kosztów 
finansowych na które składają się naliczone w kwocie 79.845,54 zł odsetki od pożyczki 
udzielonej przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.  

W wyniku podpisania w dniu 2 kwietnia 2014 r. z Bomadek Sp. z o.o. porozumienia o 
przedterminowym rozwiązaniu warunkowych umów, Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. 
rozwiązała utworzoną w IV kwartale 2013 r. rezerwę na ryzyko, związane z potencjalnym 
zaniechaniem inwestycji w Lokalizacji nr 1, w kwocie 141.983,68 zł. 

W związku z zaniechaniem inwestycji w „Lokalizacji 1” zakupiona przez Ekokogeneracja 
Trzebiechów Sp. z o.o. linia do produkcji energii cieplnej na biomasę została zreklasyfikowana 
w bilansie i ujęta jako towary, ujęte w ramach pozycji „zapasy”. Linia do produkcji energii 
cieplnej zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu celem jej wykorzystania na potrzeby realizacji 
inwestycji w innej lokalizacji. 

3.3.3. Komentarz do wyników Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. 

Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. wypracowała w I kwartale 2014 r. zysk netto przed 
korektami konsolidacyjnymi na poziomie 13.159,89 zł, który wynikał z ujęcia w rachunku 
zysków i strat naliczonych odsetek od pożyczki w kwocie 21.166,03, udzielonej przez 
Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. na rzecz Ekokogeneracja S.A. w III kwartale 2013 r.  

3.3.4. Komentarz do wyników Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. 

Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. wypracowała w I kwartale 2014 r. stratę netto 
przed korektami konsolidacyjnymi na poziomie 36.022,06 zł, która wynika głównie  z kosztów 
usług obcych oraz kosztów wynagrodzeń pracowniczych. 
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3.4. Komentarz Zarządu Emitenta na temat skonsolidowanych danych finansowych 

Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. 

Najbardziej istotne zmiany w skonsolidowanym bilansie Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja 
S.A. na dzień 31 marca 2014 r. w stosunku do stanu na dzień 31 marca 2013 r. obejmowały: 

• Spadek poziomu pozycji „wartości niematerialne i prawne” na skutek ujęcia w ramach prac 
badawczo-rozwojowych, nabytej przez Emitenta w III kwartale 2013 r. od Ekokogeneracja 
Dystrybucja Sp. z o.o. licencji na korzystanie z wynalazku pt. "Urządzenie do termokonwersji 
pozostałości poprodukcyjnych" oraz dokumentacji wynalazku. Powyższe ujęcie spowodowało 
wzrost „krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych”. 

• Spadek poziomu pozycji „rzeczowe aktywa trwałe” nastąpił na skutek zaniechania inwestycji 
w Lokalizacji 1 oraz Lokalizacji 2, o czym Emitent informował w Komunikatach Bieżących 
nr 18/2014, 19/2014.  

• Emitent dokonał w bilansie reklasyfikacji zakupionej przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. 
z o.o. linii do produkcji energii cieplnej na biomasę dla Lokalizacji 1 oraz zakupionych przez 
Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. elementów linii do produkcji energii cieplnej na 
biomasę dla Lokalizacji 2 do pozycji „zapasy”. 

• Wzrost pozycji „zobowiązania długoterminowe” na skutek emisji obligacji serii  C, D oraz E 
przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 4.140.000,00 
złotych, z których wpływy zostały wykorzystane na finansowanie inwestycji w linie do 
produkcji energii cieplnej, prac badawczo-rozwojowych oraz dokonanie wykupu udziałów od 
udziałowców mniejszościowych w spółkach Ekokogeneracja Dystrybucja Sp.  z o.o. oraz 
Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o.; 

• Spadek poziomu skonsolidowanego „kapitału własnego” Emitenta jest efektem strat 
poniesionych przez Emitenta i podmioty zależne. Pozyskane środki z emisji akcji serii K w 
kwocie 1.050.000,00 zł zwiększą poziom kapitału własnego Emitenta wykazywanego w 
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w II kwartale 2014 r. 
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4. INFORMACJE ZARZĄDU EMITENTA 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 PRZEDSIĘBIORSTWIE 

4.1. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym 
raportem Ekokogeneracja S.A. podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej 
działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie 
rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. 

Rozszerzenie działalności Emitenta o sprzedaż linii do produkcji energii cieplnej 

W dniu 13 marca 2014 r. Ekokogeneracja S.A., Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. oraz 
PPUH INTERCAL Sp. z o.o. podpisały umowę przeniesienia praw i obowiązków (zwanej dalej 
"Umową") z Ramowej Umowy Handlowej z dnia 24 maja 2011 r. (zwanej dalej "Ramową 
Umową Handlową"), o czym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 14/2014. 
 
Na mocy podpisanej Umowy Ekokogeneracja S.A. przejęła z dniem 13 marca 2014 r. od 
Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Ramowej 
Umowy Handlowej. 
 
Ramowa Umowa Handlowa, zawarta 24 maja 2011 r. pomiędzy PPUH INTERCAL Sp. z o. o., a 
Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. na okres 10 lat określa: ceny zakupu, terminy dostaw 
oraz terminy montażu linii do produkcji energii cieplnej wykorzystujące urządzenie do 
zgazowywania - Wodorowy Generator Energii, dostarczane przez PPUH INTERCAL Sp. z o.o.  
 
W związku z podpisaniem Umowy, Ekokogeneracja S.A. będzie mogła oferować dostawy linii 
do produkcji energii cieplnej, wykorzystujące urządzenie do zgazowywania - Wodorowy 
Generator Energii, zarówno na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A., jak 
i klientów zewnętrznych. 
 
Zarząd Emitenta w I kwartale 2014 roku rozpoczął badanie rynku technologii pieców 
obrotowych w zakresie oferowania sprzedaży linii do produkcji energii cieplnej w technologii 
spalania odpadów z wykorzystaniem pieców obrotowych.  
 
Prace badawczo-rozwojowe 

Prowadzone przez Emitenta w I kwartale 2014 r. prace badawczo-rozwojowe były związane z 
zastosowaniem paliw alternatywnych o różnych parametrach kaloryczności i składu 
morfologicznego w liniach do produkcji energii cieplnej, wykorzystujących technologię 
zgazowywania odpadów za pomocą urządzenia do zgazowywania – Wodorowego Generatora 
Energii. Ponadto prace badawczo-rozwojowe, obejmowały: badanie efektywności energetycznej 
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i badanie zgodności pracy Wodorowego Generatora Energii z wymogami przepisów 
dotyczących termicznego przekształcania odpadów. 
 
Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe potwierdziły wysoką, 90% sprawność 
energetyczną Wodorowego Generatora Energii oraz zgodność pracy Wodorowego Generatora 
Energii z wymogami procesu termicznego przekształcania odpadów w zakresie wymaganej 
minimalnej temperatury procesu (1100ºC) i czasu retencji gazów (min. 2 sekundy). 

Efektem zakończonego etapu prac badawczo-rozwojowych jest otrzymanie przez Emitenta z 
Laboratorium Badania Kotłów i Urządzeń Grzewczych Instytutu Energetyki w dniu 5 maja 2014 
r. Świadectwa Energetycznego nr OS/162/CUE/14 (zwanego dalej "Świadectwem 
Energetycznym")  dla Wodorowego Generatora Energii, wykorzystującego paliwo alternatywne 
o kodzie 19 12 10 , o czym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 28/2014. 
 
Ostatni etap prac badawczo-rozwojowych związany z przeprowadzeniem badania pracy 
Wodorowego Generatora Energii z wybranym systemem oczyszczania spalin zostanie dokonany 
do końca II kwartału 2014 r. 

Pozyskiwanie nowych klientów 

Zarząd Emitenta planuje w III kwartale 2014 r. przeprowadzenie dla wybranych potencjalnych 
klientów zamkniętego pokazu linii do produkcji energii cieplnej, połączonego z testowym 
zgazowaniem kliku rodzajów odpadów przemysłowych, połączonego z testami systemu 
oczyszczania spalin. Przeprowadzenie powyższego pokazu i testów, w opinii Zarządu Emitenta, 
pozwoli na dokonanie oceny możliwości zawarcia przez Emitenta umów sprzedaży linii do 
produkcji energii cieplnej dla klientów spoza Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. 

Pozyskiwanie finansowania 

W I kwartale 2014 r. Emitent przeprowadził subskrypcję akcji serii K w ramach której, do 
połowy kwietnia 2014 r. pozyskał wpływy w wysokości 1.050.000,00 zł z tytułu objęcia akcji 
serii K przez inwestorów. 
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4.2. Informacje Zarządu Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym 

raportem spółki zależne Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. podejmowały w 
obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania 
nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach 

 

4.2.1. Ekokogeneracja Development Sp. z o.o.  

Inwestycja w Lokalizacji nr 2 
W dniu 13 marca 2014 r. Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podpisała z PPUH 
INTERCAL Sp. z o.o. aneks do Umowy Dostawy nr 2/2012 z dnia 25 października 2012 r., 
który reguluje zmianę terminu płatności II i III raty za zakup linii do produkcji energii cieplnej 
na okres po dokonaniu odbioru końcowego linii do produkcji energii cieplnej, będącej 
przedmiotem Umowy Dostawy. Ponadto podpisany aneks do Umowy Dostawy dokonał zmiany 
miejsca lokalizacji montażu linii, która zostanie zmontowana przez Ekokogeneracja 
Development Sp. z o.o. w wynajętej hali na terenie Zielonej Góry, do czasu przeniesienia linii do 
innej docelowej lokalizacji. Zmiana miejsca montażu linii przez Ekokogeneracja Development 
Sp. z o.o. była związana z planowanym zaniechaniem inwestycji w Lokalizacji 2. 

Zarząd Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. dokonał ponownej analizy opłacalności 
inwestycji w Lokalizacji nr 2 na terenie zakładu IKO Kompania Drobiarska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Augustowie, (woj. Wielkopolskie) i po zakończeniu omawianego okresu, w dniu 2 kwietnia 
2014 roku podjął decyzję o całkowitym zaniechaniu inwestycji, o czym poinformował w 
Komunikacie Bieżącym nr 18/2014.  

Główną przyczyną zaniechania inwestycji w Lokalizacji 2 był brak stabilnych rozwiązań 
prawnych w zakresie wspierania produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. 
Dokonana przez Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. analiza projektu inwestycyjnego w 
Lokalizacji 2 wskazała na zbyt niską opłacalność projektu, w przypadku ograniczenia go tylko 
do produkcji energii cieplnej, ze względu na niepełne wykorzystanie mocy cieplnej planowanej 
linii do produkcji energii cieplnej.  

W związku z podjęciem przez Zarząd Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. decyzji o 
zaniechaniu inwestycji w Lokalizacji nr 2, zamówiona linia do produkcji energii cieplnej na 
biomasę zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu, celem jej wykorzystania na potrzeby realizacji 
inwestycji w innej lokalizacji. 

Inwestycja w Lokalizacji nr 4 
Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. posiada podpisaną w IV kwartale 2013 r. warunkową 
umowę sprzedaży energii cieplnej i warunkową umowę dzierżawy działki pod inwestycję na 
terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze (woj. Dolnośląskie) 

W omawianym okresie trwały prace nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów, 
wymaganych do wystąpienia o  wydanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji.  
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Po zakończeniu omawianego okresu, w dniu 23 kwietnia 2014 roku Zarząd Ekokogeneracja 
Development Sp. z o.o. wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji dla Lokalizacji nr 4, o czym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 
26/2014.  

Inwestycja w Lokalizacji nr 5 
W dniu 11 lutego 2014 r. Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podpisała z Zakładem 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim (woj. Mazowieckie) pakiet 
warunkowych umów na odbiór energii cieplnej i dzierżawę działki pod inwestycję w Lokalizacji 
nr 5 na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze 
Mazowieckim.  

W omawianym okresie trwały prace nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów 
wymaganych do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji, która jest niezbędna do  wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim o wydanie decyzji na przetwarzanie odpadów. 

Mając na uwadze czas trwania postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji, Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. wystąpiła w dniu 7 
kwietnia 2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla 
Lokalizacji nr 5, o czym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 21/2014.  

Zarząd Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. podjął decyzję uzależniającą rozpoczęcie 
montażu dwóch linii do produkcji energii cieplnej w wynajętej części budynku ZEC Nowy Dwór 
Mazowiecki, od postępu procesu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji w Lokalizacji 5. 

Zarząd Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. planuje rozpoczęcie montażu linii do produkcji 
energii cieplnej w Lokalizacji 5 w I kwartale 2015 r. celem zakończenia inwestycji do połowy 
roku 2015. 

Finansowanie 
W dniu 21 marca 2014 r. Ekokogeneracja Development Sp. z o.o. złożyła w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wniosek o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w formie pożyczki (zwany dalej "Wnioskiem") w ramach Programu 
Priorytetowego nr 5.8.3 "Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i 
zasobooszczędnej gospodarki Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla 
Przemysłu", o czym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 17/2014. 
 
Złożony Wniosek dotyczy planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Lokalizacji nr 5, 
polegającego na budowie kotłowni do produkcji energii cieplnej na paliwo alternatywne na 
terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim. 
 
Spółka w ramach złożonego Wniosku ubiega się o pożyczkę w kwocie 10.800.000 zł, 
stanowiącą 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które wyniosą 14.400.000 

 
Strona 28 z 33 



 
  Ekokogeneracja S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2014 r. 
  od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. 
 
zł. Wnioskowana pożyczka ma preferencyjne oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M minus 
150 punktów bazowych, nie mniej niż 2,5% w skali rocznej.  
 
Spłata wnioskowanej pożyczki przewidywana jest przez okres 9 lat od stycznia 2016 r. do 
grudnia 2024 r. Po dokonaniu spłaty połowy pożyczki Ekokogeneracja Development Sp. z o. o. 
będzie mogła ubiegać się o umorzenie przez NFOŚiGW 15% wartości wnioskowanej pożyczki 
tj. umorzenie końcowych rat kapitałowych pożyczki na łączną kwotę 1.620.000 zł. 

Zgodnie z zasadami Regulaminu Programu Priorytetowego 5.8.3 "Wsparcie przedsiębiorców w 
zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 3) E-KUMULATOR - 
Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu", przyznanie dofinansowania w formie pożyczki, o 
którą ubiega się Spółka jest uzależnione od: pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej 
Wniosku, zatwierdzenia Wniosku na liście rankingowej, wynegocjowaniu umowy o 
dofinansowanie, podjęciu decyzji o dofinansowanie przez Zarząd NFOŚiGW oraz 
przygotowaniu i zawarciu umowy o dofinansowanie.  

Na dzień przygotowania niniejszego raportu Wniosek złożony przez Ekokogeneracja 
Development Sp. z o.o. został zatwierdzony pod względem formalnym i jest w trakcie oceny 
merytorycznej przez NFOŚiGW.  

Emitent oczekuje, że do końca maja nastąpi ostateczne podjęcie przez NFOŚiGW decyzji w 
zakresie oceny merytorycznej Wniosku, połączone z ogłoszeniem listy rankingowej wniosków 
zatwierdzonych do finansowania przez Zarząd NFOŚiGW. 

Przewidywany przez NFOŚiGW w Regulaminie Konkursu czas na wynegocjowanie umowy o 
dofinansowanie, podjęcie decyzji o dofinansowaniu przez Zarząd NFOŚiGW oraz 
przygotowanie i zawarcie umowy o dofinansowanie nie powinien przekroczyć 85 dni od daty 
zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie.  

4.2.2. Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. 

Inwestycja w Lokalizacji nr 1 
Zarząd Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. dokonał ponownej analizy opłacalności 
inwestycji w Lokalizacji nr 1 na terenie zakładu Bomadek Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebiechowie, 
(woj. Lubuskie) i po zakończeniu omawianego okresu, w dniu 2 kwietnia 2014 roku podjął 
decyzję o całkowitym zaniechaniu inwestycji, o czym poinformował w Komunikacie Bieżącym 
nr 19/2014. Główną przyczyną zaniechania inwestycji w Lokalizacji 1 jest brak stabilnych 
rozwiązań prawnych w zakresie wspierania produkcji energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych. 
 
Dokonana przez Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. analiza projektu inwestycyjnego w 
Lokalizacji 1 wskazuje na zbyt niską opłacalność projektu, w przypadku ograniczenia go tylko 
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do produkcji energii cieplnej, ze względu na niepełne wykorzystanie mocy cieplnej planowanej 
linii do produkcji energii cieplnej.  

W związku z podjęciem przez Zarząd Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. decyzji o 
zaniechaniu inwestycji w Lokalizacji nr 1, zakupiona linia do produkcji energii cieplnej na 
biomasę zostanie zbyta na rzecz innego podmiotu celem jej wykorzystana na potrzeby realizacji 
inwestycji w innej lokalizacji. 
 

Inwestycja w Lokalizacji nr 3 
Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. posiada podpisaną w III kwartale 2013 r. warunkową 
umowę sprzedaży energii cieplnej i warunkową umowę dzierżawy działki pod inwestycję na 
terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy, woj. Kujawsko-
pomorskie. 

W dniu 7 lutego 2014 Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. otrzymała dla Lokalizacji 3 
decyzję, dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 
kotłowni na ciepłą wodę użytkową, o czym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 
6/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. 

W omawianym okresie trwały prace nad przygotowaniem niezbędnych dokumentów 
wymaganych do wystąpienia o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
inwestycji, która jest niezbędna do  wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Brodnicy o 
wydanie decyzji na przetwarzanie odpadów. 

Mając na uwadze czas trwania postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwestycji, Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. wystąpiła w dniu 29 
stycznia 2014 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dla 
Lokalizacji nr 3, o czym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 4/2014 z dnia 29 
stycznia 2014 r. 

Wnioskodawca złożył w dniu 24 lutego 2014 r. raport oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia budowy kotłowni do produkcji energii cieplnej na paliwo alternatywne w 
Brodnicy. 

Zarząd Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. podjął decyzję o uzależniającą rozpoczęcie 
budowy budynku hali kotłowni, gdzie zostanie przeprowadzony montaż dwóch linii do produkcji 
energii cieplnej, od postępu procesu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowania 
inwestycji w Lokalizacji 3. 

Zarząd Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. planuje rozpoczęcie montażu linii do produkcji 
energii cieplnej w Lokalizacji 3 w IV kwartale 2014 r. celem zakończenia inwestycji do końca 
roku 2014. 

 

 

 
 

Strona 30 z 33 



 
  Ekokogeneracja S.A. - raport kwartalny za I kwartał 2014 r. 
  od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. 
 
Finansowanie 
W dniu 19 marca 2014 r. Zarząd Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. złożył w Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wniosek o dofinansowanie 
przedsięwzięcia w formie pożyczki (zwany dalej "Wnioskiem") w ramach Programu 
Priorytetowego nr 5.8.3 "Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i 
zasobooszczędnej gospodarki Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla 
Przemysłu" o czym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 16/2014. 
 
Złożony Wniosek dotyczy planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na 
budowie kotłowni do produkcji energii cieplnej na paliwo alternatywne w Lokalizacji nr 3 na 
terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brodnicy. 
 
Spółka w ramach złożonego Wniosku ubiega się o pożyczkę w kwocie 7.800.000 zł stanowiącą 
75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które wyniosą 10.400.000 zł. Wnioskowana 
pożyczka ma preferencyjne oprocentowanie na poziomie WIBOR 3M minus 150 punktów 
bazowych, nie mniej niż 2,5% w skali rocznej.  
 
Spłata wnioskowanej pożyczki przewidywana jest przez okres 9,5 roku od lipca 2015 r. do 
grudnia 2024 r. Ekokogeneracja Trzebiechów Sp. z o.o. po dokonaniu spłaty połowy pożyczki 
będzie mogła ubiegać się o umorzenie przez NFOŚiGW 15% wartości wnioskowanej pożyczki 
tj. umorzenie końcowych rat kapitałowych pożyczki na łączną kwotę 1.170.000 zł. 

Zgodnie z zasadami Regulaminu Programu Priorytetowego 5.8.3 "Wsparcie przedsiębiorców w 
zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 3) E-KUMULATOR - 
Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu", przyznanie dofinansowania w formie pożyczki, o 
którą ubiega się Spółka jest uzależnione od: pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej 
Wniosku, zatwierdzenia Wniosku na liście rankingowej, wynegocjowaniu umowy o 
dofinansowanie, podjęciu decyzji o dofinansowanie przez Zarząd NFOŚiGW oraz 
przygotowaniu i zawarciu umowy o dofinansowanie.  
 
Na dzień przygotowania niniejszego raportu Wniosek złożony przez Ekokogeneracja 
Trzebiechów Sp. z o.o. został zatwierdzony pod względem formalnym i jest w trakcie oceny 
merytorycznej przez NFOŚiGW.  

Emitent oczekuje, że do końca maja nastąpi ostateczne podjęcie przez NFOŚiGW decyzji w 
zakresie oceny merytorycznej Wniosku, połączone z ogłoszeniem listy rankingowej wniosków, 
zatwierdzonych do finansowania przez Zarząd NFOŚiGW. 

Przewidywany przez NFOŚiGW w Regulaminie Konkursu czas na wynegocjowanie umowy o 
dofinansowanie, podjęcie decyzji o dofinansowaniu przez Zarząd NFOŚiGW oraz 
przygotowanie i zawarcie umowy o dofinansowanie nie powinien przekroczyć 85 dni od daty 
zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie.  
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4.2.3. Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o.  

Dotychczasowa działalność spółki, dotycząca procesu bezpośredniej sprzedaży linii do produkcji 
energii cieplnej dla klientów, zainteresowanych dokonaniem samodzielnej inwestycji w 
produkcję energii cieplnej, została przeniesiona na mocy Umowy z dnia 13 marca 2014 r na 
rzecz Ekokogeneracja S.A., o czym Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 14/2014.  

W dniu 13 marca 2014 r. Ekokogeneracja S.A., Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. oraz 
PPUH INTERCAL Sp. z o.o. podpisały umowę przeniesienia praw i obowiązków (zwanej dalej 
"Umową") z Ramowej Umowy Handlowej z dnia 24 maja 2011 r. (zwanej dalej "Ramową 
Umową Handlową")  i Ekokogeneracja S.A. przejęła od Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. 
wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Ramowej Umowy Handlowej. 
 
Ekokogeneracja Dystrybucja Sp. z o.o. wraz z podpisaniem Umowy przejęła w ramach Grupy 
Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. funkcję spółki celowej, która będzie realizowała wybrany 
projekt budowy i eksploatacji linii do produkcji energii cieplnej z odpadów. 

4.2.4. Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. 

W dniu 3 stycznia 2014 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji nowego podmiotu 
zależnego - spółki Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o.  

W dniu 21 lutego 2014 r. Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. podpisała z Centrum 
Projektowo-Produkcyjnym Instalacji Proekologicznych "THERMEX" Sp. z o.o. list intencyjny 
w zakresie podwykonawstwa wybranych etapów realizacji instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów o mocy od 5 MW do 10 MW a także instalacji oczyszczania spalin, o 
czym Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 12/2014. 
 
Współpraca stron Listu Intencyjnego obejmuje obszary: projektowania, świadczenia nadzoru nad 
realizacją wybranych inwestycji oraz świadczenia usług w zakresie podwykonawstwa 
wybranych etapów realizacji: instalacji oczyszczania spalin oraz instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów o mocy od 5 MW do 10 MW. 
 
Podpisanie Listu Intencyjnego przez Ekokogeneracja Utrzymanie Ruchu Sp. z o.o. jest związane 
z planowanym rozpoczęciem przez Ekokogeneracja S.A. działalności w zakresie sprzedaży linii 
do produkcji energii cieplnej w technologii spalania odpadów z wykorzystaniem pieców 
obrotowych.  
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5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH REALIZACJI PRZEKAZYWANYCH 

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZ FINANSOWYCH 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na dany rok. 

6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 

Oświadczenie Zarządu Ekokogeneracja S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia danych 
finansowych Spółki za okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. 

Zarząd Spółki Ekokogeneracja S.A. oświadcza, iż wedle swojej najlepszej wiedzy, wybrane 
jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe oraz jednostkowe porównawcze dane finansowe 
sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i odzwierciedlają w sposób 
prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy 
Ekokogeneracja S.A. oraz Grupy Kapitałowej Ekokogeneracja S.A. 
 
 
 

 
 
Wojciech Rychlicki  
Prezes Zarządu                                                             
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