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RAPORT BIEŻĄCY RB 19/2017 

 

 

 

 

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)  
za październik 2017 

 
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”. 
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1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta 

 

Październik 2017 roku na polskim rynku odnawialnych źródeł energii rozpoczął się od 

zaskoczenia związanego z niespodziewanym rozporządzeniem Rządu wpływającym 

bezpośrednio na krajowy system aukcyjny. Po dwóch przeprowadzonych w tym roku aukcjach, 

które miały miejsce 29 i 30 czerwca, Urząd Regulacji Energetyki ogłosił w sierpniu kolejne 

cztery, które zaplanowane zostały na 28 września, 2 października, 4 października oraz 6 

października 2017 roku. Aukcje te zostały ogłoszone zgodnie z rozporządzeniem Rady 

Ministrów z 20 marca 2017 r. Zgodnie z tym planem 28 września 2017 roku odbyła się kolejna 

aukcja dla odnawialnych źródeł energii, której uczestnikami byli producenci energii z biogazu, 

biomasy oraz wody, wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej instalacje istniejące 

o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniające kryterium stopnia 

wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej. Jednakże dzień później, to jest 29 września 

bieżącego roku w Dzienniku Ustaw pojawiły się dwa nowe rozporządzenia Rady Ministrów, zaś 

w pierwszym z nich (o numerze 1819) Rząd wyzerował ilość planowanej do zakupu energii i jej 

wartość dla wszystkich aukcji, w których przewidziano na ten rok wsparcie w rozporządzeniu 

z 20 marca 2017 roku. W drugim z rozporządzeń dotyczącym kolejności przeprowadzenia 

tegorocznych aukcji (o numerze 1820), uchylono punkty marcowego rozporządzenia, które 

dotyczyły przeprowadzenia w 2017 roku w sumie trzynastu aukcji. W oparciu o nowe 
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rozporządzenia Urząd Regulacji Energetyki dniu 1 października odwołał kolejne aukcje dla OZE, 

które miały odbyć w dniach 2, 4 i 6 października (komunikat URE dostępny jest pod tym 

linkiem) oraz ogłosił, że nie zakupi żadnej energii z aukcji przeprowadzonej w dniu 28 września 

bieżącego roku. Urząd Regulacji Energetyki poinformował ponadto, że najnowsze 

rozporządzenia Rady Ministrów nie wpłyną na wynik czerwcowych aukcji i inwestorzy 

otrzymają zaplanowane wsparcie. 

 

Pomimo krytyki przedstawicieli samorządów województw, realizowane są dalsze wymiany 

zarządów Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Marszałek 

województwa mazowieckiego Pan Adam Struzik odwołał w październiku bieżącego roku 

dotychczasowych członków zarządu WFOŚiGW w Warszawie, a w ich miejsce powołał nowych. 

Na stanowisko odwołanego prezesa zarządu Funduszu Pana Artura Dąbrowskiego, który 

sprawował urząd od maja 2013 roku powołany został Pan Marek Ryszka. W miejsce 

dotychczasowych zastępców prezesa zarządu warszawskiego Funduszu Pana Andrzeja 

Daniluka i Pana Ryszarda Dziadaka powołany został Pan Michał Kuliński. Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego podkreśla, że zmiany w zarządzie WFOŚiGW wynikają z 

obowiązku dostosowania struktury organizacyjnej funduszu do wymogów znowelizowanej w 

tym roku ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Ponadto w październiku 

bieżącego roku Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie 

wspomnianej ustawy Prawo ochrony środowiska. W ten sposób wprowadzone zostały zmiany 

w zasadach wyboru władz WFOŚiGW, w tym możliwość powoływania członków zarządów 

przez poszczególnych Wojewodów, jeżeli w ustawowym terminie nie uczynią tego zarządy 

województw albo rady nadzorcze wojewódzkich funduszy. 

 

Na początku omawianego miesiąca cena zielonych certyfikatów po niedawnych wzrostach 

ponownie spadła poniżej 40 zł/MWh. Podczas wrześniowych notował na Towarowej Giełdzie 

Energii cena zielonych certyfikatów wynosiła niemal 60 zł/MWh. W ostatnim wrześniowym 

notowaniu zielonych certyfikatów cena w notowaniach sesyjnych wyniosła 41,27 zł/MWh 

(wolumen obrotu ukształtował się na poziomie 79,79 GWh). W pierwszym notowaniu 

październikowym średnia cena podczas sesji wyniosła spadła do 39,02 zł/MWh (wolumen na 

poziomie 77,2 GWh). Za spadek ceny odpowiada lipcowa nowelizacja ustawy o OZE, która 

wprowadziła diametralne zmiany w systemie zielonych certyfikatów. Weszła ona w życie pod 

koniec września. 

 

16 października 2017 roku Bank Ochrony Środowiska rozpoczął przyjmowanie wniosków w 

programie „EKOkredyt Prosument II”, w którym zainteresowane osoby fizyczne, wspólnoty i 

spółdzielnie mieszkaniowe mogły występować o dofinansowanie na inwestycje w domowe 

źródła OZE, w tym na systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp. 

Na ten cel Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi 

Ochrony Środowiska do 40 milionów złotych, z czego do 12 milionów złotych przeznaczone 

zostało na dotacje dla przyszłych prosumentów.  
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Podczas konferencji „Fotowoltaika w Polsce”, która miała miejsce na Międzynarodowych 

Targach Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland, Pan Andrzej 

Piotrowski – Wiceminister Energii – poinformował o planach organizacji w 2018 roku aukcji, 

do których będzie można zgłosić projekty fotowoltaiczne o mocy większej niż 1 MW przy 

zakładanym potencjale co najmniej 200 MW. Przeprowadzenie tych aukcji zależy jednak od 

przyjęcia kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, której zadaniem jest doprecyzowanie zasad 

korzystania z pomocy publicznej w systemie aukcyjnym. Wiceminister poinformował, że 

„zmiany są już praktycznie gotowe. Nowelizacja ustawy jest na ostatniej prostej przed 

wejściem do parlamentu. Niemniej jednak prace parlamentarne potrwają kilka miesięcy. Stąd 

obawiam się, że nie uda się, aby ustawa weszła jeszcze w tym roku”. Zapowiadana nowelizacja 

ustawy o OZE może wejść w życie około stycznia przyszłego roku, a dopiero to pozwoli 

Ministerstwu Energii ogłosić kolejne aukcje. 

 

* * * 

 
13 października 2017 Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść 

raportu miesięcznego za wrzesień 2017 r. 

 

2. Wyniki finansowe Emitenta za październik 2017 

 

Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję, iż od raportu miesięcznego za miesiąc luty 2015 roku nie 

będą publikowane informacje finansowe dotyczące Novavis S.A. i spółek z Grupy Novavis w 

raportach miesięcznych. Jednocześnie Zarząd Emitenta wprowadził wewnątrz struktury Grupy 

system zarządzania i raportowania finansowego, w związku z którym wyniki Grupy Novavis i 

samego Emitenta prezentowane są raz na kwartał. 

 

3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w październiku 2017 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI: 

 

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu 

RB 18/2017 13 października 2017 
Raport miesięczny Novavis S.A. za  

wrzesień 2017 r. 

 

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI. 

 

4. Informacje na temat realizacji celów emisji 

 

W październiku 2017 roku spółka zależna VOOLT sp. z o.o. podobnie jak w minionych 

miesiącach realizowała projekty budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych dla prosumentów, 
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którzy otrzymali dotację ze środków budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na zakup, 

dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w wysokości 40%. Poza obsługą klientów 

indywidualnych spółka prowadzi także projekty dla klientów instytucjonalnych, takie jak 

realizacja instalacji PV o mocy 4,95 kW na dachu szkoły muzycznej w Żyrardowie. Ponadto dział 

handlowy Grupy Novavis rozszerzył gamę oferowanych produktów o profesjonalne inwertery 

fotowoltaiczne firmy Afore (o spektrum mocy od 1 kW do 36 kW) oraz o moduły 

fotowoltaiczne marki MP Solar w wariantach 280 Wp (polikrystaliczne) i 290 Wp PERC 

(monokrystaliczne). 

 

Po wrześniowym udziale przedstawicieli VOOLT oraz reprezentantów włoskiej firmy FRIEM w 

targach ENERGETAB 2017 w Bielsku-Białej, w dniach od 25 do 27 października partnerzy 

spotkali się ponownie przy okazji siódmej edycji Międzynarodowych Targów Energii 

Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland, która odbyła się w Warszawie. 

Uczestnictwo w tego typu targach branżowych pozwala bezpośrednio promować i 

prezentować rozwiązania FRIEM na terenie Polski oraz zdobywać kontakty, które w przyszłości 

zaowocować mogą zleceniami na urządzenia włoskiego partnera VOOLT.  

 

Spółki celowe SPV Energia sp. z o. o. oraz CAC PV sp. z o.o. realizują opisywane w minionych 

Raportach Miesięcznych projekty kluczowe dotyczące pozyskiwania gruntów pod instalacje 

fotowoltaiczne (własne i dla klientów zewnętrznych) oraz prowadzenia zlecenia projektowego 

i dokumentacyjnego do pozwolenia na budowę i udziału w aukcjach gruntów pod instalacje 

fotowoltaiczne o sumarycznej mocy do około 30 MW (projekt pierwotnie dotyczył 9 MW, ale 

klient zdecydował się rozszerzyć zakres współpracy z CAC PV). Działania deweloperskie 

zapewniają Grupie Novavis regularne przychody, w związku z czym zespół pracuje nad 

zwiększeniem skali poprzez podpisanie kolejnych umów na pozyskanie terenu i 

zaprojektowanie instalacji PV dla nowych klientów. 

 

W związku z podpisaniem umów na budowę dwunastu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej 

mocy 5,71 MWp w formule EPC (o czym Emitent informował raportem bieżącym numer ESPI 

6/2017 z dnia 7 września 2017 roku) w dniach od 25 do 27 października bieżącego roku zespół 

CAC PV sp. z o.o. uczestniczył w kolejnych spotkaniach z inwestorami, na których zlecenie 

realizowane będą budowy. Celem spotkania było przede wszystkim dookreślenie 

harmonogramów realizacji (w tym terminów odbioru placów budowy na które spółka 

oczekuje), ostateczny wybór asortymentu technicznego, który wykorzystany będzie do 

budowy, a także wspólna analiza możliwych zabezpieczeń bankowych i ubezpieczeniowych 

pozwalających na istotne dla CAC PV zaliczkowanie projektów. Na bieżąco prowadzone są 

rozmowy z instytucjami finansującymi, podwykonawcami i producentami asortymentu OZE.  
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5. Kalendarz inwestora 

 

W listopadzie 2017 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania 

związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich. 

 

14 listopada 2017 roku po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport Okresowy 

za III Kwartał 2017 roku.  

 

14 grudnia 2017 roku po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport Miesięczny za 

listopad 2017 roku. 
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