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 Szanowni Państwo,  

 

Mamy zaszczyt przedstawić Sprawozdanie Zarządu 01CYBERATON S.A. za rok 

obrotowy od 01. stycznia 2015r. do 31. grudnia 2015r. 

 

Rok 2015 oznacza dla 01CYBERATON S.A. dynamiczny rozwój działalności            

w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych. Prowadzone działania w postaci realizacji 

jako generalny wykonawca jednej z pierwszych w Polsce elektrowni fotowoltaicznych                    

o mocy 1 MWp w miejscowości Guja, wpisały 01CYBERATON S.A. do grona producentów 

farm fotowoltaicznych. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 6 mln zł, a budowę 

zakończono 26.02.2015r. Realizacja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  w ramach „Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury”. Dotacja została prawidłowo rozliczona, a elektrownia 

uzyskała pozwolenie na użytkowanie i aktualnie produkuje prąd elektryczny. 

 

01CYBERATON S.A. od początku roku 2015 ukierunkowała swoje działania na 

realizacji dużych projektów fotowoltaicznych. Spółka zdobyła dobre lokalizacje na budowy 

farm fotowoltaicznych mające potencjał, oraz możliwości uzyskania wszelkich niezbędnych 

pozwoleń, spełniają wymogi geograficzno–geodezyjne i przyłączeniowe. Ważnym kryterium 

do spełnienia była realna możliwość uzyskania finansowania przy uwzględnieniu pozyskania 

dotacji, która to zwiększa zyskowność całego przedsięwzięcia. Równocześnie spółka 

prowadziła działania mące na celu pozyskanie inwestorów na zakup gotowych projektów 

fotowoltaicznych. Ponadto Spółka wybudowała 34 małe instalacje przydomowe w Bukowinie 

Tatrzańskiej.  

 

                W roku 2016 Spółka 01CYBERATON S.A. planuje odegrać dominującą rolę na   

rynku przedsiębiorstw realizujących instalacje fotowoltaiczne w Polsce. Minimalna wartość 

portfela zamówień fotowoltaicznych na rok 2016 przekroczy 20 mln zł netto. Realizacja 

zadań w powyższym zakresie opiera się w całości na grupie wykonawców zweryfikowanych                 

i audytowanych przez Spółkę.  
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                W obecnej sytuacji ustawowo-prawnej farmy fotowoltaiczne stały się rentowne w 

wyniku braku dotacji do energetyki wiatrowej, która to stała się mniej opłacalna w związku z 

ograniczeniami.  

 

Dlatego też wierzymy, że w najbliższych latach 01CYBERATON S.A. będzie stale 

zwiększał przychody oraz zyski z działalności w obszarze fotowoltaiki. 

 

Chcielibyśmy podziękować Inwestorom. Dziękujemy, Radzie Nadzorczej za dobrą 

współpracę i wsparcie, na które zawsze możemy liczyć, partnerom biznesowym za zaufanie, 

zaangażowanie i wytrwałość, dzięki którym Spółka może się rozwijać i osiągać coraz lepsze 

wyniki. 

 

 

       Z poważaniem 

 

                 Marcin Orzechowski 

Członek Zarządu 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


