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List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów G-ENERGY S.A. 

 

Szanowni Państwo,  

 

działając jako Zarząd G-Energy S.A. ( dalej :Emitent, Spółka ), mamy przyjemność oddać do 

Państwa rąk raport za III kwartał 2014 r. W raporcie zostały przedstawione dane finansowe 

oraz najważniejsze dokonania G-ENERGY S.A. w okresie od 01 lipca do 30 września 2014 r. 

Zarząd wyraża nadzieję , że informacje w nim zawarte przyczynią się do ustabilizowania w 

akcjonariacie Spółki oraz realizowania podjętych działań dotyczących dywersyfikacji 

przychodów co przełoży się na wypracowanie stabilnego zysku netto Spółki.  

W dniu 12 listopada 2014 r nastąpiły zmiany w Zarządzie Emitenta.  

Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację Pana Tomasza Gutowskiego z funkcji  członka 

Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu 

Spółki powołując go jednocześnie na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta.  

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła także uchwałę w sprawie powołania Pana Tomasza 

Bujaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki.  

Podczas spotkania Rady Nadzorczej w dniu 12 listopada 2014 r., po zapoznaniu się z 

przedstawieniowym przez Zarząd dokumentem dotyczącym strategii rozwoju, Rada 

zatwierdziła jej rozszerzenie  i pozytywnie zaopiniowała kierunek rozszerzenia działalności 

Spółki  

Obecnie Zarząd Spółki pracuje nad rozwinięciem i optymalizacją  posiadanych Zasobów.  

 
 
Z poważaniem 

 
 
 
                                                                          Tomasz Gutowski                Tomasz Bujak 

       Prezes Zarządu           Wiceprezes Zarządu 
 

 
 
 
Warszawa, dnia 12 listopada 2014 r. 
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1. INFORMACJE O SPÓŁCE  
 

Spółka G- Energy S.A. rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 roku. Działalność 

Spółki opiera się o sektor energii odnawialnej, pozyskiwanej ze źródeł naturalnych.  

Działalność spółki w zakresie sektora energii odnawialnej charakteryzuje się dużym 

potencjałem rozwojowym. Wynika to z faktu, że priorytetem dzisiejszej polityki energetycznej 

Polski jest  zwiększenie udziału tzw. zielonej energii w ogólnym bilansie.  

Racjonalna gospodarka zasobami, jako pierwszoplanowe działanie obecnej polityki 

makroekonomicznej w sposób naturalny przekłada się na działania Emitenta. Pomimo 

nacisku na stymulację tego rynku przez instytucje rządowe oraz unijne, liczba nowo 

powstających podmiotów w tej branży jest wciąż niewystarczająca by sprostać wymaganiom. 

Ten fakt to szansa dla całego  sektora, jak również dla Spółki G- Energy S.A.  

Sytuacja rynkowa była uzasadnieniem dla podjęcia przez Spółkę działalności  w branży 

energii odnawialnej. Spółka G-Energy S.A. od początku swojego istnienia była 

ukierunkowana na tworzenie najnowocześniejszych rozwiązań ekologicznych dla branży 

energetycznej. Ustawiczne rozwijanie działalności w ramach tego sektora ma doprowadzić, 

zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią, do zbudowania silnego podmiotu. Spółka 

podejmuje również  współpracę z innymi podmiotami oraz podjęła działania w celu 

dywersyfikacji przychodów co stało się konieczne z powodu niestabilnej sytuacji prawnej 

dotyczącej produkcji energii odnawialnej. Doświadczenie w realizacji projektów oraz wysoko 

wykwalifikowana kadra menadżerska oraz Nadzorcza  jest wartością, która gwarantuje 

właściwą oceną ryzyka inwestycyjnego oraz kontynuowanie  przyjętej strategii Emitenta.  

Kapitał zakładowy G- Energy S.A. na dzień sporządzenia raportu wynosi 1.625.000,00 

złotych i dzieli się na 16.250.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych /dziesięć groszy/ 

każda. 

 

FIRMA           

 

G-Energy Spółka Akcyjna  

SIEDZIBA (ADRES) 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 

NIP                 774-319-31-64 

REGON          142684184  

KRS          0000380413 

PODSTAWOWY PRZEDMIOT 

DZIAŁALNOŚCI     

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej  

ORGAN REJESTROWY                         Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
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Warszawie,  XIV   Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, ul. 

Czerniakowska 100, 00-954 

ADRES E MAIL biuro@genergy.pl 

STRONA INTERNETOWA www.genergy.pl 

NUMER TELEFONU 22 247 84 53 

NUMER FAKSU  22 256 28 68 

2. SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 

za okres od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. 

 
Poniżej przedstawione zostały wybrane dane finansowe spółki G-Energy  S.A. za okres 
opisywany w raporcie wraz z danymi porównawczymi (wszystkie dane finansowe 
podane są w PLN). 
 
 

2.1 Wybrane dane jednostkowe z bilansu G-Energy S.A.  

 

  

   
Wyszczególnienie stan na 30-09-2014 

(zł) 
stan na  30-09-2013 

(zł) 

Kapitał własny 69 897,71 2 110 124,30 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności krótkoterminowe 23 070,76 1 582,19 

Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne 50 727,07 422 720,54 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 6 136,29 1 446,10 

 

 

 

2.2 Wybrane dane jednostkowe z rachunku zysków i strat spółki G-
Energy S.A. 
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Wyszczególnienie Za okres od 
01.07.2014-
30.09.2014 

Za okres od 
01.07.2013-
30.09.2013 

Za okres od 
01.01.2014-
30.09.2014 

Za okres od 
01.01.2013-
30.09.2013 

Przychody netto ze sprzedaży 0,00 90 000,00 0,00 99 000,00 

Amortyzacja 0,00 0,00 3 782,63 0,00 

Zysk/strata na sprzedaży 0,00 88 800,00 0,00 97 800,00 

Zysk/strata na działalności 
operacyjnej -39 640,96 77 475,69 -279 058,65 -32 701,57 

Zysk/strata brutto -39 632,12 79 086,30 -277 861,28 184 973,72 

Zysk/strata netto -39 632,12 79 086,30 -277 861,28 184 973,72 

 

 

2.3 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.09.2014 r. 
 
 
 

    

AKTYWA 
Stan na Stan na 

30.09.2013 30.09.2014 

A. Aktywa trwałe 
70 625,00 0,00 

I. Wartości niematerialne i prawne 
0,00 0,00 

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 
0,00 0,00 

2. Wartość firmy 
0,00 0,00 

3. Inne wartości niematerialne i prawne 
0,00 0,00 

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 
0,00 0,00 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 
0,00 0,00 

1. Środki trwałe 
0,00 0,00 

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 
0,00 0,00 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
0,00 0,00 

c) urządzenia techniczne i maszyny 
0,00 0,00 

d) środki transportu 
0,00 0,00 

e) inne środki trwałe 
0,00 0,00 

2. Środki trwałe w budowie 
0,00 0,00 

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 
0,00 0,00 

III. Należności długoterminowe 
0,00 0,00 

1. Od jednostek powiązanych 
0,00 0,00 

2. Od pozostałych jednostek 
0,00 0,00 

IV. Inwestycje długoterminowe 
70 625,00 0,00 

1. Nieruchomości 
0,00 0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne 
0,00 0,00 

3. Długoterminowe aktywa finansowe 
70 625,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 
70 625,00 0,00 
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– udziały lub akcje 
0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 
0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 
70 625,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 
0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 
0,00 0,00 

– udziały lub akcje 
0,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 
0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 
0,00 0,00 

– inne długoterminowe aktywa finansowe 
0,00 0,00 

4. Inne inwestycje długoterminowe 
0,00 0,00 

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
0,00 0,00 

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
0,00 0,00 

B. Aktywa obrotowe 
2 040 945,40 76 034,00 

I. Zapasy 
0,00 0,00 

1. Materiały 
0,00 0,00 

2. Półprodukty i produkty w toku 
0,00 0,00 

3. Produkty gotowe 
0,00 0,00 

4. Towary 
0,00 0,00 

5. Zaliczki na dostawy 
0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 
1 582,19 23 070,76 

1. Należności od jednostek powiązanych 
0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 
0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 
0,00 0,00 

b) inne 
0,00 0,00 

2. Należności od pozostałych jednostek 
1 582,19 23 070,76 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 
0,00 5 393,12 

– do 12 miesięcy 
0,00 5 393,12 

– powyżej 12 miesięcy 
0,00 0,00 

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych świadczeń 

1 208,00 8 433,00 

c) inne 
374,19 9 244,64 

d) dochodzone na drodze sądowej 
0,00 0,00 

III. Inwestycje krótkoterminowe 
2 037 233,54 50 727,07 

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 
2 037 233,54 50 727,07 

a) w jednostkach powiązanych 
1 614 513,00 0,00 

– udziały lub akcje 
1 611 900,00 0,00 

– inne papiery wartościowe 
0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 
2 613,00 0,00 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 
0,00 0,00 

– udziały lub akcje 
0,00 0,00 
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– inne papiery wartościowe 
0,00 0,00 

– udzielone pożyczki 
0,00 0,00 

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 
0,00 0,00 

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 
422 720,54 50 727,07 

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 
422 720,54 50 727,07 

– inne środki pieniężne 
0,00 0,00 

– inne aktywa pieniężne 
0,00 0,00 

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 
0,00 0,00 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
2 129,67 2 236,17 

  Aktywa razem 

2 111 570,40 76 034,00 

 

PASYWA 
Stan na Stan na 

30.09.2013 30.09.2014 

A. Kapitał (fundusz) własny 
2 110 124,30 69 897,71 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 
1 625 000,00 1 625 000,00 

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)  

0,00 0,00 

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)  
0,00 -1 169 047,83 

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 
1 817 317,00 1 887 476,83 

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  
0,00 0,00 

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  
0,00 0,00 

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych  
-1 517 166,42 -1 995 670,01 

VIII. Zysk (strata) netto  

184 973,72 -277 861,28 

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 

0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
1 446,10 6 136,29 

I. Rezerwy na zobowiązania  
0,00 0,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
0,00 0,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 
0,00 0,00 

– długoterminowa 
0,00 0,00 

– krótkoterminowa  
0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy 
0,00 0,00 

– długoterminowe 
0,00 0,00 

– krótkoterminowe 
0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 
0,00 0,00 

1. Wobec jednostek powiązanych 
0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 
0,00 0,00 

a) kredyty i pożyczki 
0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 
0,00 0,00 

d) inne 
0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe  
1 446,10 6 136,29 
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1. Wobec jednostek powiązanych 
0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
0,00 0,00 

– do 12 miesięcy 
0,00 0,00 

– powyżej 12 miesięcy 
0,00 0,00 

b) inne 
0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych jednostek 
1 446,10 6 136,29 

a) kredyty i pożyczki 
0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 
0,00 0,00 

c) inne zobowiązania finansowe 
0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 
1 446,10 1 261,50 

– do 12 miesięcy 
1 446,10 1 261,50 

– powyżej 12 miesięcy 
0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 
0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe 
0,00 0,00 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 

0,00 2 042,79 

h) z tytułu wynagrodzeń  
0,00 0,00 

i) inne 
0,00 2 832,00 

3. Fundusze specjalne 
0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 
0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy 
0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 
0,00 0,00 

– długoterminowe 
0,00 0,00 

– krótkoterminowe  
0,00 0,00 

  Pasywa razem 
2 111 570,40 76 034,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Rachunek zysków i strat spółki G-Energy S.A. 
  

    

Lp. Tytuł 
Wykonanie za okres 

01.01.-30.09.2014r. 01.01.-30.09.2013r. 

A Przychody netto ze sprzedaży produktór, 
towarów i materiałów, w tym: 0,00 99 000,00 
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- od jednostek powiązanych     

I przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 99 000,00 

II 
przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 0,00 0,00 

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 0,00 0,00 

- jednostkom powiązanym   0,00 

I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00 

II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 0,00 99 000,00 

D Koszty sprzedaży 0,00 1 200,00 

E Koszty ogólnego zarządu 121 876,50 130 501,42 

F Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) (121 876,50) (32 701,42) 

G Pozostałe przychody operacyjne 0,31 1,60 

I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

II Dotacje 0,00 0,00 

III Inne przychody operacyjne 0,31 1,60 

H Pozostałe koszty operacyjne 157 182,46 1,75 

I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 157 182,46 0,00 

II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 

III Inne koszty operacyjne 0,00 1,75 

I 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-
H) (279 058,65) (32 701,57) 

J Przychody finansowe 1 416,93 217 675,29 

I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 

- od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II Odsetki, w tym: 1 366,93 4 494,03 

- od jednostek powiązanych 0,00 1 645,90 

III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 213 181,26 

IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

V Inne 50,00 0,00 

K Koszty finansowe 219,56 0,00 

I Odsetki, w tym: 219,56 0,00 

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 

II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 

III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 

IV Inne 0,00 0,00 

L 
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-
K) (277 861,28) 184 973,72 

M Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I. - M.II.) 0,00 0,00 

I Zyski nadzwyczajne     

II Straty nadzwyczajne     

N Zysk (strata) brutto (L±M) (277 861,28) 184 973,72 

O Podatek dochodowy 0,00 0,00 

P Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku 
(zwiększenia straty)     

R Zysk (strata) netto (N-O-P) (277 861,28) 184 973,72 

 

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

Lp. Wyszczególnienie 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013 

I. 
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO)  

1 439 746,99 1 925 150,58 
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  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

I.a. 
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach 

1 439 746,99 1 925 150,58 

1 
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu 

1 625 000,00 1 625 000,00 

1.1 Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego  0,00 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 

  - podwyższenie kapitału 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 

    0,00 0,00 

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1 625 000,00 1 625 000,00 

2 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
początek okresu 

0,00 0,00 

2.1 Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu)  0,00 0,00 

  -  0,00 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  -  0,00 0,00 

2.2 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 
koniec okresu 

0,00 0,00 

3 Udziały (akcje) własne na początek okresu  0,00 0,00 

  a) zwiększenie -1 169 047,83 0,00 

  b) zmniejszenie 0,00 0,00 

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu -1 169 047,83 0,00 

4 Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu  1 810 417,00 1 817 317,00 

4.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  77 059,83 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 77 059,83 0,00 

  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 

  - z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 

  
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 

0,00 0,00 

   - z kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

   - sprzedaż akcji własnych 77 059,83 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu)  0,00 0,00 

  - pokrycia straty 0,00 0,00 

  -  0,00 0,00 

4.2 
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec 
okresu 

1 887 476,83 1 817 317,00 

5 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
początek okresu 

0,00 0,00 

5.1 
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 
wyceny 

0,00 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

   - prawo wieczystego użytkowania gruntów 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  - zbycia środków trwałych 0,00 0,00 

   - trwała utrata wartości środków trwałych 0,00 0,00 

5.2 
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu 

0,00 0,00 

6 
Pozostałe  kapitały (fundusze) rezerwowe na 
pocz. okr. 

0,00 0,00 
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6.1 
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych 

0,00 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

   - odsetki od środków funduszu restrukturyzacji 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  -  0,00 0,00 

6.2 
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu 

0,00 0,00 

7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 

  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

7.2 
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

0,00 0,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

    0,00 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  przeznaczenie na kapitał zapasowy 0,00 0,00 

  przeznaczenie na ZFŚS 0,00 0,00 

  wypłata dywidendy 0,00 0,00 

7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu,  0,00 561 695,76 

  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

    0,00 0,00 

7.5 
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach 

1 676 419,17 561 695,76 

  a) zwiększenie (z tytułu) -319 250,84 955 470,66 

  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -319 250,84 955 470,66 

  strata  0,00 0,00 

  0,00 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

    - korekta aktywa na odroczony podatek 0,00 0,00 

    0,00 0,00 

7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1 995 670,01 1 517 166,42 

7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  -1 995 670,01 -1 517 166,42 

8 Wynik netto -277 861,28 184 973,72 

  a) zysk netto  0,00 184 973,72 

  b) strata netto -277 861,28 0,00 

  c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 69 897,71 2 110 124,30 

III 
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 

    

 

Rachunek przepływów pieniężnych 

Lp. Wyszczególnienie 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013 
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A 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej 

    

I Zysk (strata) netto -277 861,28 184 973,72 

II Korekty razem 143 393,10 -207 633,15 

1 Amortyzacja 3 782,63 0,00 

2 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00 

3 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 -1 645,90 

4 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 157 182,40 -213 181,26 

5 Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 

6 Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00 

7 Zmiana stanu należności -20 185,22 10 731,00 

8 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i kredytów  

4 136,29 -2 120,49 

9 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 523,00 -1 416,50 

10 Inne korekty 0,00 0,00 

III 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II) 

-134 468,18 -22 659,43 

B 
Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej 

    

I Wpływy 40 000,00 366 628,08 

1 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwalych 

40 000,00 0,00 

2 
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerilane i prawne 

0,00 

0,00 

3 Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 366 628,08 

  a) zbycie aktywów finansowych, 0,00   

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 366 628,08 

  - zbycie aktywów finansowych 0,00 366 628,08 

  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

  - odsetki 0,00 0,00 

  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4 Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II Wydatki 1 626,02 0,00 

1 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

1 626,02 0,00 

2 
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

0,00 0,00 

3 Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4 Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 

38 373,98 366 628,08 

C 
Przeplywy środków pieniężnych z działalności 
finansowej 

0,00 0,00 

I Wpływy 127 542,06 9 484,90 

1 Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)  0,00 0,00 
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i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 

2 Kredyty i pożyczki 0,00 7 839,00 

3 Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4 Inne wpływy finansowe 127 542,06 1 645,90 

II Wydatki 1 219 530,00 0,00 

1 Nabycie udziałów (akcji) własnych 1 219 530,00 0,00 

2 Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3 
Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku 

0,00 0,00 

4 Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

5 Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6 Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

7 
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego 

0,00 0,00 

8 Odsetki 0,00 0,00 

9 Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) 

-1 091 987,94 9 484,90 

D 
Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-
C.III) 

-1 188 082,14 353 453,55 

E 
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym: 

1 227 040,73 232 013,03 

  
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 

0,00 0,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 238 809,21 69 266,99 

G. 
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w 
tym 

50 727,07 422 720,54 

  - o ograniczonej możliwości dysponowania     

 

3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI  
 

Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzono zgodnie z zasadami ustawy o 

rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694).  

Podstawowe zasady (polityki) rachunkowości, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu 

sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce 

prawo wyboru.  

Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego  

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o 

rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Emitent sporządza  

rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym. W sprawozdaniu finansowym wykazuje 

zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok 

obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz 
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związane z  tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 

przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.  

Rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią.  

Wartość firmy  

Wykazana jako składnik aktywów na dzień nabycia wartość firmy, stanowi nadwyżkę ceny 

nabycia nad niższą od niej wartością godziwą nabytych, możliwych do wyodrębnienia, 

aktywów netto. Wartość firmy pomniejszana jest przez okres 5 lat o odpisy amortyzacyjne 

dokonywane metodą liniową i odnoszone drugostronnie na wynik finansowy.  Jeżeli cena 

nabycia jednostki jest niższa od wartości godziwej przyjętych aktywów netto to  różnica 

wykazywana jest w sprawozdaniu finansowym po stronie pasywów jako ujemna wartość 

firmy. Ujemną wartość firmy do wysokości nieprzekraczającej wartości godziwej nabytych 

aktywów trwałych, z wyłączeniem długoterminowych aktywów finansowych notowanych na 

regulowanych rynkach, Spółka zalicza do rozliczeń międzyokresowych przychodów przez 

okres będący średnią ważoną okresu ekonomicznej użyteczności nabytych i podlegających 

amortyzacji aktywów. Ujemna wartość firmy w wysokości przekraczającej wartość godziwą 

aktywów trwałych zaliczana jest do przychodów na dzień połączenia.  

Wartość firmy lub ujemna wartość firmy dotycząca kilku jednostek zależnych wykazywana 

jest w bilansie, bez dokonywania kompensat.  

 

Wartości niematerialne i prawne  

Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w wartości netto tj. cenie nabycia 

pomniejszonej o skumulowaną amortyzację. Wartości niematerialne i prawne o wartości 

przekraczającej 3.500 zł amortyzowane są na podstawie przewidywanego okresu 

użyteczności ekonomicznej. Odpisy amortyzacyjne  dla wartości niematerialnych i prawnych 

o wartości początkowej wyższej lub równej 500 zł i niższej niż 3 500  zł dokonywane są 

jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 

Środki trwałe  

Rzeczowy majątek trwały wykazywany jest w wartości netto tj. cenie nabycia z 

uwzględnieniem skutków aktualizacji wyceny pomniejszonej o dotychczasową skumulowaną 

amortyzację. W ewidencji środków trwałych ujmowane są środki o wartości początkowej 

wyższej lub równej 500 zł. Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową. Dla środków 

trwałych o wartości wyższej lub równej 3 500 zł odpisy amortyzacyjne są ustalane na 

podstawie przewidywanego okresu użyteczności ekonomicznej. Odpisy amortyzacyjne  dla 
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środków trwałych o wartości początkowej wyższej lub równej 500 zł i niższej niż 3 500  zł 

dokonywane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 

Środki trwałe w budowie  

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich 

nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Stany i rozchody składników majątku obrotowego  

Przy ewidencji ilościowo - wartościowej:  

 towary w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się stosując 

metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;  

 materiały w magazynie wycenia się według cen zakupu; rozchodu dokonuje się 

stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”;  

 materiały zakupione do natychmiastowego zużycia, z pominięciem ewidencji 

magazynowej, odpisywane są w 100% w koszty;  

 inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowych; skutki 

wynikające z tej wyceny zalicza się odpowiednio w ciężar przychodów lub kosztów 

finansowych; rozchodu dokonuje się stosując metodę FIFO - „pierwsze weszło – 

pierwsze wyszło”. 

 

Należności krótkoterminowe  

Wykazywane są w wartości nominalnej bez uwzględniania odsetek za zwłokę w zapłacie. Na 

dzień bilansowy należności w walucie obcej przelicza się według średniego kursu NBP 

ogłoszonego w tabeli kursów obowiązującej na dzień bilansowy.  

Środki pieniężne   

Ujmuje się na dzień bilansowy w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych 

wycenia się według średniego kursu NBP obowiązującego dla danej waluty na dzień 

bilansowy.  

Rozliczenia międzyokresowe  

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one 

przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący 

okres sprawozdawczy.  
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Kapitały  

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 

według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki. Kapitał 

zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze 

sądowym. Do kapitałów własnych zalicza się również wynik finansowy za rok obrotowy 

wynikający z rachunku zysków i strat oraz niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych, a 

także kapitał zapasowy oraz rezerwowy oraz udziały i akcje własne.  

Rezerwy  

Ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 

wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że 

wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających 

korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 

zobowiązania. 

Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania o terminie zapadalności powyżej 12 

miesięcy. Zalicza się tu przede wszystkim długoterminowe kredyty i pożyczki, obligacje i inne 

zobowiązania z tytułu emisji długoterminowych dłużnych papierów wartościowych. 

Zaciągnięte kredyty też bowiem są zobowiązaniami, w których otrzymujemy od banku 

gotówkę i zobowiązujemy się do jej zwrotu w terminie późniejszym. 

Zobowiązania krótkoterminowe  

Zobowiązania krótkoterminowe o okresie spłaty krótszym niż rok są wykazywane  w bilansie 

w kwocie wymagającej zapłaty, to jest powiększonej o należne odsetki. Na dzień bilansowy 

zobowiązania w walucie obcej przeliczono według średniego kursu NBP ogłoszonego w 

tabeli kursów obowiązującego na dzień bilansowy.  

Uznawanie przychodów  

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska 

korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  

Długoterminowe aktywa finansowe 

Do długoterminowych aktywów finansowych zalicza się aktywa płatne i wymagalne lub 

przeznaczone do zbycia w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego. 
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Wykazuje się je w bilansie z podziałem na aktywa w jednostkach powiązanych i w 

pozostałych jednostkach, tj.: 

a) udziały lub akcje, 

b) inne papiery wartościowe, 

c) udzielone pożyczki, 

d) inne długoterminowe aktywa finansowe. 

Sprzedaż towarów i produktów   

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 

własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują 

należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług 

(VAT).  

Świadczenie usług  

Przychody ze świadczenia usług o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy są 

rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest 

możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów 

transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są 

rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu, nie wyższych jednak 

od kosztów, których pokrycie w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne.  

Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich 

otrzymanie nie jest wątpliwe.  

Dywidendy  

Należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez 

właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba, że w uchwale określono inny dzień 

prawa do dywidendy.  

Jednostki powiązane  

Jednostka przyjęła , że dla potrzeb prawidłowej prezentacji jednostkowego sprawozdania 

finansowego przez jednostki powiązane rozumie się tylko jednostki powiązane kapitałowo 

oraz jednostki powiązane z nimi również kapitałowo.  

Podatek dochodowy  
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86,15 

3,45 
10,4 

% akcji 

STARHEDGE
S.A.

 G-Energy
S.A.

Pozostali

Obciążenia podatkowe zawierają bieżące opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób 

prawnych i zmianę stanu rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Bieżące zobowiązania podatkowe ustalone są na podstawie aktualnie obowiązujących 

przepisów  podatkowych i ustalonego dochodu do opodatkowania.  

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są tworzone z tytułu ujemnych różnic 

przejściowych oraz strat podatkowych do odliczenia w następnych okresach i w takiej  

wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, 

który pozwoli wykorzystać wyżej wymienione różnice przejściowe i straty podatkowe.  

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest 

weryfikowana na każdy dzień bilansowy i podlega odpisowi w przypadku kiedy zachodzi 

wątpliwość wykorzystania przez Spółkę korzyści ekonomicznych związanych z 

wykorzystaniem aktywów podatkowych. 

 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL 

PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE   
 

Emitent na dzień 30.09.2014 r. nie posiada jednostek zależnych i stowarzyszonych.  

 

5. DANE O STRUKTURZE WŁASNOŚCI KAPITAŁU PODSTAWOWEGO 

ORAZ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ SUBSKRYBOWANYCH 

AKCJI, W TYM UPRZYWILEJOWANYCH  
  

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia raportu za III kwartał 2014 r. wynosi 

1.625.000,00 złotych i dzieli się na 16.250.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości 

nominalnej 0,10 złotych.  

Poniżej zaprezentowano wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% 

udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki oraz akcje własne. 

Struktura akcjonariuszy na dzień sporządzenia raportu: 

Wyszczególnienie 

 

Ilość  

akcji 

 % akcji 
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 STARHEDGE S.A. 

z siedzibą w Warszawie   14.000.000 

 

    86,15 

 G-Energy S.A. 

z siedzibą w Warszawie        560.000  

 

      3,45 

 Pozostali       1.690.000 

 

    10,40 

      

      

Razem 16 250 000  100   

6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE AKTUALNEJ SYTUACJI 

FINANSOWEJ EMITENTA  
 

Zarząd G-ENERGY S.A. wskazuje, że głównym czynnikiem mającym wpływ na wyniki 

finansowe Spółki jest wstrzymanie decyzji o zakupie nowych urządzeń do wytwarzania 

energii, z czym związana jest uprzednia sprzedaż urządzeń do produkcji energii elektrycznej 

Brak nabycia urządzeń nowocześniejszych w okresie objętym raportem  wpłynął na 

przejściowe zahamowanie przychodów. Wstrzymanie tego procesu inwestycyjnego i 

wstrzymanie rozwoju działu produkcji energii elektrycznej jest skutkiem braku oczekiwanych 

uregulowań prawnych odnośnie sektora energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych i 

utrzymującym się niekorzystnym stanem niepewności legislacyjnej, a co za tym idzie ryzyka 

finansowego w działalności Spółki. Sytuacja, która zaistniała na rynku energii odnawialnej 

spowodowała potrzebę ponownego zweryfikowania dalszej strategii rozwoju Spółki w oparciu 

o założenia opublikowanego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Obecnie 

Spółka przygotowuje program dywersyfikacji przychodów z uwzględnieniem zmian 

legislacyjnych. W grudniu 2012 roku Sejm przyjął ustawę  o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), która w pewnym stopniu przystosowuje 

prawo krajowe do przepisów UE i pozwala na gospodarcze wykorzystanie osadów a 

wyprodukowane paliwo uzyskało status paliwa odtwarzalnego. Celem dalszego rozwoju 

działalności jest poszerzenie działalności na obszar wytwarzania paliw stałych i ciekłych, jak 

również ich dalszego zagospodarowania (m.in. przetwarzania, rafinacji, itp.) oraz dystrybucji. 
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7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB 

NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY 

RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I 

ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, 

MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI 
 

Za raportowany III kwartał 2014 roku, Spółka poniosła stratę netto w wysokości 39 640,96  

złotych. W okresie modyfikacji i unowocześniania zmniejszenie straty w trzecim kwartale 

2014r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 roku udało się osiągnąć zredukowaniem 

kosztów ogólnego Zarządu. Negatywnym czynnikiem bezpośrednio wpływającym na 

osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe była sprzedaż urządzeń elektrycznych do 

wytwarzania energii elektrycznej oraz prowadzenie działań w celu dywersyfikacji przychodów 

co wpłynęło znacząco na przychodu. Spółka w raportowanym okresie dokonała częściowej 

sprzedaży akcji własnych. Po dokonanej analizie finansowej i prawnej Spółka wstrzymała 

proces zaangażowania w poszerzenie działalności poprzez dystrybucję energii jednocześnie 

nie rezygnując z procesu dywersyfikacji przychodów Spółki. 

Najważniejsze wydarzenia, które wystąpiły w II kwartale w 2014 roku: 

1. Nabycie akcji własnych Spółki w ramach upoważnienia Walnego 

Zgromadzenia.  
 

W ramach realizacji programu nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia 

udzielonego w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.12.2013r. 

Emitent nie dokonał nabycia akcji własnych. 

W ramach programu skupu akcji własnych Emitent jest uprawniony do nabycia łącznie do 

20% wszystkich akcji Spółki w terminie do końca roku 2016r. za łączną kwotę nie więcej niż 

2.000.000,00 zł Nabyte przez Emitenta akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii 

Rady Nadzorczej, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej albo 

w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej 

działalności. 

2.  Zbycie akcji własnych Spółki 
 

Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna, uwzględniając potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej zgodnie z upoważnieniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Akcjonariuszy z dnia 16 grudnia 2013 r., oraz zamiar dokonania transakcji polegającej na 
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objęciu udziałów lub akcji podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w działania operacyjne 

odpowiadające realizowanej strategii dokonał18 sierpnia 2014 r., w transakcji pakietowej, 

zbycia 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji własnych (Akcje), po cenie 6,70 zł za Akcję. Wartość 

nominalna jednej Akcji wynosi 0,10 zł (10/100). Łączna wartość nominalna Akcji zbytych w 

dniu 18 sierpnia 2014 r. wynosi 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 10/100 ). 

Nabycie Akcji zbytych przez G-Energy S.A. w dniu 18 sierpnia 2014 r . nastąpiło w ramach 

upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Akcje zbyte w dniu 18 

sierpnia 2014 r r. stanowią 0,09 % udziału w kapitale zakładowym G-Energy S.A. i ogólnej 

liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu G-Energy S.A. i odpowiadają 15.000 (piętnaście 

tysięcy) głosom na Walnym Zgromadzeniu G-Energy S.A.  

3. Oświadczenie Zarządu G-Energy S.A. w sprawie zbycia akcji własnych 
 

 W dniu 1 lipca 2014 r. Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna przekazał do publicznej wiadomości 

informacje o podjęciu działań mających na celu zbycie wszystkich akcji własnych Spółki tj. 

675 479  (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji 

uprawniających do 4,16% głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Jako 

uzasadnienie powyższego Zarząd G-Energy podkreślił iż planowane zbycie akcji własnych 

uwzględnia potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, kontynuację przyjętej strategii 

rozwoju opartej na planowanym rozszerzeniu działalności o czym spółka informowała w 

treści opublikowanego raportu okresowego „Raport i sprawozdanie finansowe za I kwartał 

2014 roku - Raport kwartalny G-Energy S.A.” – EBI 27/2014 oraz zamiarze dokonania 

transakcji polegającej na objęciu udziałów lub akcji podmiotu bezpośrednio 

zaangażowanego w działania operacyjne odpowiadające realizowanej strategii. 

 Działalność operacyjna Emitenta skupiona jest na produkcji i sprzedaży energii elektrycznej 

jednakże Spółka musi uwzględnić iż opóźnienia i przedłużające się prace nad implementacją 

dyrektyw unijnych w szczególności tzw. druga dyrektywa w sprawie handlu uprawnieniami do 

emisji (2009/28/WE) oraz dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (2010/75/UE) wpływają 

na wzrost poziomu ryzyka regulacyjnego w Polsce. Brak jasności co do spodziewanych 

rozwiązań prawnych, spowodował w praktyce wstrzymanie realizacji projektów w sektorze 

energetyki odnawialnej. Długi okres wdrażania ww. dyrektyw spowodował uruchomienie 

przez Komisję Europejską postępowań w trybie art. 258 i art. 260 Traktatu o Funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej. Sytuacja, która zaistniała na rynku energii odnawialnej spowodowała 

potrzebę ponownego zweryfikowania dalszej strategii rozwoju spółki w oparciu o założenia 

ostatnio opublikowanego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.  
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 Zarząd G-Energy S.A. celem zwiększenia efektywności działalności spółki oraz  

zapewnienia regularnych przychodów z działalności operacyjnej podjęto decyzję o 

wykorzystaniu posiadanych przez spółkę zasobów i doświadczenia,  

Zbycie Akcji własnych przez G-Energy S.A. nastąpi w transzach i będzie miało na celu 

zarówno wsparcie bieżącej działalności jak i przygotowanie spółki do rozszerzenia 

działalności zgodnie z nowoprzyjętą strategią. 

 

4. Zmiany w składzie osobowym organów Spółki  
 

W dniu 8 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki przyjęła rezygnację z funkcji Prezesa w 

Zarządzie Spółki Pana Grzegorza Figurskiego jednocześnie powierzając mu funkcję członka 

Zarządu Emitenta. Rezygnacja Pana Grzegorza Figurskiego z funkcji Prezesa podyktowana 

była chęcią skoncentrowania się na jednym segmencie działalności emitenta i jego 

dynamicznym rozwoju. 

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła także uchwałę w sprawie delegowania członka Rady 

Nadzorczej Pana Bartłomieja Mścichowskiego do czasowego wykonywania czynności 

Członka Zarządu Spółki jednocześnie powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu 

Emitenta. 

W dniu 9 lipca 2014 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Prof. Dr. hab. inż. Jana Popczyka z 

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej G-Energy S.A. o czym Spółka poinformowała w 

raporcie bieżącym EBI nr 33/2014. W treści otrzymanej informacji nie podano przyczyn 

rezygnacji.  

Grzegorz Figurski, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu G-Energy S.A. z 

dniem 31 sierpnia 2014 roku. Powodem rezygnacji było objęcie z dniem 1 września 2014 

roku funkcji Prezesa Zarządu w Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, Spółce 

posiadającej pakiet większościowy akcji w G-Energy S.A 

5. Zmiany w akcjonariacie 

W trzecim kwartale 2014 roku nastąpiły zmiany w akcjonariacie Emitenta Starhedge S.A. z 

siedzibą w Warszawie  zwiększył  zaangażowanie w akcje G-Energy S.A. o czym spółka 

informowała w komunikatach bieżących RB ASO 16/2014;21/2014;24/2014;28/2014;30/2014 

Obecna struktura akcjonariatu została podana w dziale piątym niniejszego sprawozdania. 
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6. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy – zwołanie 
 

Z powodu konieczności powołania nowych członków do Rady Nadzorczej G-Energy S.A. 

Zarząd w dniu 10 września 2014 roku zwołał na dzień 7 października 2014 roku. Z 

następującym porządkiem obrad  

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.. 

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie zdolności Zgromadzenia 
do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków oraz zmian w Radzie      
Nadzorczej. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

8. INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGNOZ FINANSOWYCH  
 

Emitent nie publikował prognoz finansowych dotyczących okresu objętego niniejszym 

raportem kwartalnym. 

9. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY 

KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU 

OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM  
  

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem tj. 30.06.2014 r. - Spółka nie tworzyła 

grupy kapitałowej.  

10. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI 

PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM I 

HARMONOGRAM  ICH  REALIZACJI  
  

Dnia 31 grudnia 2013 r. Emitent dokonał procesu połączenia ze spółką Hibertus Sp. z o.o., w 

której posiadał 100 % udziałów. Emitent wyjaśnia, że po sprzedaży w III kwartale 2013 r., 



Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku     

 
G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie Plac Defilad 1  25 

urządzeń, pozostał właścicielem pełnej infrastruktury niezbędnej do produkcji energii 

elektrycznej w tych lokalizacjach w których aktualnie znajdują się urządzenia objęte umową 

oraz, że planuje nadal rozwijać swoją działalność w sektorze energii odnawialnej. Zbycie 

dotychczas użytkowanych urządzeń wiąże się z planowaną modernizacją działu produkcji 

energii elektrycznej Emitenta, mającą na celu zwiększenie ilości pozyskiwanej energii 

elektrycznej poprzez nabycie urządzeń nowocześniejszych i bardziej wydajnych.  

 

11. STRATEGIA  W  OBSZARZE  ROZWOJU  DZIAŁALNOŚCI, 

DZIAŁANIA  W  ZAKRESIE  ROZWIĄZAŃ  INNOWACYJNYCH  
  

G- Energy S.A. zakłada dalszy rozwój w obszarach:  

 

1. Produkcji oraz sprzedaży energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł 

odnawialnych w przypadku korzystnych zmian przepisów 

legislacyjnych dot. źródeł odnawialnych 

  
Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce jest postrzegany głównie 

jako działanie zmniejszające obciążenie środowiska oraz zwiększające bezpieczeństwo 

energetyczne kraju.  

Emitent wskazuje, iż główną działalność skupiał na produkcji i sprzedaży energii 

elektrycznej. Działalność ta polegała na produkcji energii, przy wykorzystywaniu własnych 

urządzeń. Proces ten był dwutorowy. Pierwszym ogniwem była odsprzedaż energii 

elektrycznej zakładowi, który dostarczał energię indywidualnym odbiorcom. Drugim ważnym 

elementem tego obszaru działalności była sprzedaż świadectw pochodzenia za 

pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii. Zarząd Emitenta dokonuje analiz rynku energii 

odnawialnej oraz przygotowuje Spółkę do realizacji w przyszłości projektów związanych z 

dalszym pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - w przypadku 

korzystnych zmian przepisów legislacyjnych dot. źródeł odnawialnych. Opóźnienia i 

przedłużające się prace nad implementacją dyrektyw unijnych wpływają na poziom ryzyka 

regulacyjnego w Polsce. Brak jasności co do spodziewanych rozwiązań prawnych, w 

praktyce spowodował wstrzymanie wielu projektów w sektorze energetyki odnawialnej.   

Należy zwróć szczególną uwagę, iż projekt ustawy o OZE (druk sejmowy 2604) wprowadza 

nowe zasady wsparcia odnawialnych źródeł energii. Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że 
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ma za zadanie wypełnienie zobowiązań polityki klimatycznej Unii Europejskiej w zakresie 

udziału OZE w produkcji energii, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów wsparcia tych 

źródeł. W projekcie przewidziano odejście od dzisiejszego systemu dotowania bieżącej 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych na rzecz systemu aukcyjnego tzn. ten, kto zaoferuje 

najniższą cenę takiej energii, otrzyma gwarancję jej zakupu nawet przez 15 lat po 

zaoferowanej cenie waloryzowanej o wskaźnik inflacji. Nowa ustawa OZE ma wady i  jedną 

zasadniczą zaletę. Jest i na stałe reguluje rynek OZE w Polsce i pozwali na ocenę 

możliwości budowania stabilnych strategii i planów inwestycyjnych. Dotychczasowe 

wieloletnie oczekiwanie na ustawę oraz zmieniające się warianty znacząco nadszarpnęły 

dobrą opinię o Polsce wśród zagranicznych inwestorów rynku OZE.  

 Z uwagi na powyższe Zarząd Emitenta podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji powyższej 

strategii do czasu wejścia w życie korzystnych przepisów o odnawialnych źródłach energii 

pozwalające mieć nadzieję na istotne zmiany przepisów dotyczące kluczowych kwestii 

energii odnawialnej. Zarząd Emitenta obecnie opracowuje strategie poszerzenia działalności 

o nowe obszary takie jak dystrybucji  energii. 

 

2. Realizacji i sprzedaży projektów z zakresu odnawialnych źródeł 

energii 
 

W ramach tej działalności Spółka na lata 2015 – 2017 planuje pozyskać tereny inwestycyjne, 

na których będą realizowane elektrownie produkujące energię odnawialną. Land 

Development to działalność mająca na celu przeprowadzenie formalno-prawnych procedur, 

jak również opracowania projektu budowy dla pozyskanych działek. Zakończenie działań na 

wczesnym etapie realizacji inwestycji ma na celu zbudowanie wartości dodanej, która 

pozwoli z zyskiem odsprzedać teren Inwestorom zainteresowanym realizacją tego typu 

przedsięwzięć.  

Prowadzenie działalności obrotu działkami inwestycyjnymi (land development) w pierwszych 

latach funkcjonowania daje możliwość pozyskania środków na realizację własnymi zasobami 

dużych inwestycji, bez konieczności angażowania w znacznej mierze finansowania 

zewnętrznego. Środki pozyskane z obrotu ziemią zostaną wykorzystane do przeprowadzenia 

własnych inwestycji. Spółka nie wyklucza, w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na 

kapitał, przy realizacji dużych inwestycji, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania.  
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W przypadku podejmowania działalności w ramach tego punktu strategii trzeba podkreślić, 

że ze względu na wysokie koszty przygotowywania procesu inwestycyjnego to działanie 

będzie realizowane przy założeniu zakupu gruntu po atrakcyjnej cenie.   

Ekonomiczne uzasadnienie podjęcia działań na lata 2015 r. - 2017 r. przez Zarząd Emitenta 

w ramach tego punktu strategii będzie uzależnione od wejścia w życie korzystnych 

przepisów o odnawialnych źródłach energii.  

 

3. Doradztwa branżowego   
 

Emitent w związku z posiadanym doświadczeniem w realizacji przedsięwzięć w branży 

energii odnawialnej rozwija działalność w ramach doradztwa branżowego. Spółka  podejmuje 

działania w celu nawiązania kontaktów z Inwestorami, którzy planują podjąć działalność na 

rynku energii odnawialnych, a nie posiadają rozbudowanej wiedzy i zaplecza 

organizacyjnego. Poszukiwanie inwestorów zainteresowanych podjęciem wspólnych działań 

wykorzystujących synergię płynącą ze ścisłej kooperacji jest bardzo istotnym punktem 

strategii. 

 

4. Dystrybucji Energii   
 

G-Energy S.A. w oparciu o posiadane zasoby i doświadczenie planuje oferować swoje 

kompetencje w zarządzaniu infrastrukturą elektroenergetyczną  w dokonywaniu przyłączenia 

istniejących i projektowanych obiektów, handlowych, usługowych i mieszkalnych do sieci 

elektroenergetycznej, w celu realizacji usług dystrybucji . 

 Spółka będzie oferować klientom innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają optymalne 

zarządzanie gospodarką energetyczną na terenie obiektu, poprzez zwiększanie przychodów 

i minimalizację kosztów energii dla Właściciela obiektu.  

W II kwartale 2014 r. Emitent wstrzymał  rozmowy z potencjalnymi Partnerami co oznacza, 

że ich rozstrzygnięcie nie  nastąpi do końca roku 2014. 

5. Wytwarzania paliw stałych i ciekłych, jak również ich dalszego 

zagospodarowania oraz dystrybucji. 
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W III kwartale 2014 r. Emitent Celem realizowanej obecnie przez władze Spółki strategii 

inwestycyjnej oraz dalszego rozwoju jej działalności jest ukierunkowanie na obszar 

wytwarzania paliw stałych i ciekłych, jak również ich dalszego zagospodarowania (m.in. 

przetwarzania, rafinacji, itp.) oraz dystrybucji.  

W trzecim kwartale rozpoczęto negocjacje w celu zawarcia porozumień dotyczących:  

1. Paliw stałych na bazie odpadów organicznych i z oczyszczalni  

2. Paliw ciekłych na bazie  krakingu folii odpadowych  

3. Dystrybucji olei   

Zarząd wyraża nadzieję ze  zawarcie umów będzie służyć dynamicznemu rozwojowi 

działalności Spółki w obszarze wytwarzania paliw, jak również uzyskaniu stanu posiadania 

innowacyjnych opatentowanych technologii umożliwiających modułową budowę instalacji 

konwertujących odpady ciekłe i stałe do postaci paliw ciekłych lub stałych. Komercjalizacja  

działalności i osiągnięcie efektu jej skalowalności, będzie skutkować skokowym wzrostem 

wartości księgowej Spółki, a w ślad za tym jej kapitalizacji i wartości rynkowej w znacznie 

krótszym czasie niż organiczny wzrost wskaźników działalności opartej wyłącznie o samą 

działalność produkcyjną. W grudniu 2012 roku Sejm przyjął ustawę  o odpadach (Dz.U. 2013 

poz. 21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), która w pewnym stopniu 

przystosowuje prawo krajowe do przepisów UE i pozwala na gospodarcze wykorzystanie 

przedmiotowych osadów. Również wyprodukowane paliwo uzyskało status paliwa 

odtwarzalnego i można je samodzielnie spalać lub współspalać z węglem. 

Współpraca z partnerami biznesowymi, którzy dokonują konwersji odpadów ciekłych i stałych 

do postaci paliw ciekłych i stałych pozwala na komercjalizację takiej działalności w oparciu o 

elastyczne podejście do ich wymagań. Dzięki niskim kosztom stałym, nowoczesnym modelu 

zarządzania, doświadczeniu oraz szybkim podejmowaniu decyzji jesteśmy w stanie 

zaoferować partnerom bezpośrednie korzyści. Cel - wzrost wolumenu sprzedaży, zasięgu 

dystrybucji oraz zakresu listy nabywanych produktów. 

12. INFORMACJE  DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH 

PRZEZ  EMITENTA,  W PRZELICZENIU  NA  PEŁNE  ETATY  

 
 

Na dzień 30 czerwca 2014 r. Spółka zatrudniała 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty. 
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13. OŚWIADCZENIE  ZARZĄDU  W  SPRAWIE  RZETELNOŚCI 

SPRAWOZDANIA   FINANSOWEGO 
 

Zarząd G-Energy S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy  kwartalne sprawozdanie 

finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości 

obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 

sytuację majątkową i finansową G-Energy S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że 

sprawozdanie z działalności Spółki zawiera  prawdziwy obraz sytuacji G-Energy S.A.  

 


