
Pismo Zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze 
dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym  
i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem 
adresatów raportu rocznego; 
Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazuje po stronie aktywów aktywa trwale 
w wysokości PLN 8 728,56 na które składają się rzeczowe aktywa trwałe oraz środki transportu.  
Aktywa obrotowe w kwocie PLN 358 047,67 zdominowane są przez zapasy.  
 
W okresie od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku Spółka nie osiągnęła przychodów ze 
sprzedaży. W tym samym okresie koszty działalności operacyjnej Spółki zamknęły się kwotą  82 
673,69 zł. W 2015  r. strata  z działalności operacyjnej wyniosła  558 673,69 zł. Strata netto na dn. 
31.12.2015 r. wyniosła 593 222,70zł. 
 
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie prowadziła żadnych badań testowych. Spółka 
złożyła aplikację wraz z IOŚ o dofinansowanie dla dalszych badań w ramach programu GEKON. 
Aktualnie Spółka otrzymała ostateczną decyzję kwalifikacyjną pod względem merytorycznym; 
„Zgodnie z informacją wniosek otrzymał ocenę 25,67 pkt i zgodnie z kryteriami znalazł się na liście 
rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie rekomendowanych do dofinansowania.” Jednakże 
NCBiR poinformował spółkę, że; „nie może udzielić  pomocy publicznej przedsiębiorcy znajdującemu 
się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającemu kryteria przedsiębiorstwa zagrożonego”. W 
związku z tym że okres procedowania o dofinansowanie w programie GEKON rozpoczął się w  
kwietniu 2013 roku, kiedy MVA Green Energy SA nie była w trudnej sytuacji ekonomicznej a samo 
wystąpienie o dofinansowanie badań i działań rozwojowych miało poprawić konkurencyjność 
produktu spółki wystąpiliśmy z odwołaniem od powyższej decyzji.  
Po kolejnych odwołaniach od decyzji NCBiR otrzymaliśmy ostateczną decyzję nie przyznającą nam 
dofinansowania. W tej sytuacji Spółka postanowiła odwołać się do Sądu. Uważamy, że po otrzymaniu 
pozytywnej decyzji merytorycznej w nieuzasadniony sposób przedłużane było postępowanie 
wyjaśniające. Nadal uważamy, że nasze rozwiązanie techniczne zasługuje na wsparcie na etapie 
rozwoju. 
W międzyczasie rozszerzone zostało spektrum działań marketingowych i handlowych na rynku 
biogazowni. Uważamy, że jest to bardzo dobre pole do zastosowania naszego urządzenia. 
Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. Polecamy także naszą stronę internetową 
www.mvagreen.pl, na której znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące naszej działalności.  
 

Z poważaniem,  
Krzysztof Meldner 
Prezes Zarządu  

 
 



 


