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Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany 

zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności jednostki w roku obrotowym, 

obejmującego istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych 

efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń. 

 
 
 

Sprawozdanie z działalności jednostki obejmuje następujące części: 
 

I. Opis Grupy Kapitałowej 

II. Polityka w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej 

III. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu Emitent jest na nie 

narażony 

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

V. Akcje własne 

VI. Oddziały (zakłady) Grupy Kapitałowej 

VII. Instrumenty finansowe 
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I. Opis Grupy Kapitałowej 

 

1. Stan organizacyjny ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian 

organizacji  

 

Jednostka Dominująca: 
 

Sundragon Spółka Akcyjna (wcześniej RSY S.A.) jest spółką powstałą z przekształcenia spółki 

Iławskie Zakłady Remontu Silników spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej aktem 

notarialnym w dniu 14 kwietnia 2004 roku.  

RSY S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 31.08.2010 roku. 

 

Siedzibą jednostki  jest miasto Warszawa. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie,  VIII Wydział Gospodarczy  pod numerem 

KRS 0000367579. 

 

Jednostce  nadano numer statystyczny REGON 519608560 oraz otrzymała numer identyfikacji 

podatkowej NIP 744-166-75-01. 

 

Podstawowym przedmiotem działania jednostki w 2020 roku była sprzedaż maszyn i ciągników 

rolniczych. 

 

Jednostka Zależna: 

 

RSY Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością została  zawiązana aktem notarialnym  dnia 14 

stycznia 2013 roku przed notariuszem Marzena Godlewska- Drewniak ( Repertorium 386/2013). 

 

Siedzibą jednostki  jest  Iława, ulica  Grunwaldzka 13. Spółka jest  wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie  VIII Wydział Gospodarczy  pod 

numerem KRS 0000448853. 

 

Jednostce  nadano numer statystyczny REGON 281480456 oraz otrzymała numer identyfikacji 

podatkowej NIP 744-180-97-86. 
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Podstawowym przedmiotem działania jednostki jest konserwacja i naprawa pojazdów 

mechanicznych. 

 

Grupa Kapitałowa: 

Dnia 7.01.2013 roku Zarząd Spółki RSY S.A. podjął uchwałę w sprawie utworzenia przez RSY S.A. 

spółki zależnej, która działa pod firmą: RSY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitał 

zakładowy Spółki RSY Sp. z o.o. wynosił 5 tys. zł. i w całości został pokryty przez spółkę RSY S.A. 

w postaci gotówki. 

Dnia 22.03.2013 roku Sąd Gospodarczy w Olsztynie dokonał rejestracji spółki RSY Sp. z o.o. 

 

Dnia 23.04.2013 roku odbyło się NZW RSY Sp. z o.o. gdzie uchwałą nr 1 podwyższono kapitał Spółki 

RSY z ograniczoną odpowiedzialnością  o kwotę 500 tys. zł.( 5 tys. udziałów o wartości nominalnej 

100 zł. każdy). Udziały objęła Spółka RSY SA i pokryła je aportem w postaci zorganizowanej części 

przedsiębiorstwa  pod nazwą ZCP Silniki, obejmującej zespół składników materialnych i 

niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

RSY S.A. straciła kontrolę nad RSY Sp. z o.o. w wyniku dokonanej transakcji sprzedaży udziałów 

w dniu 30 listopada 2015 roku 

W dniu 5 czerwca 2017r. RSY S.A. odzyskała znów kontrolę nad RSY Sp.  z o.o. wyniku ponownego  

nabycia udziałów. Transakcja ta została opisana szczegółowo, poniżej w punkcie IV.2 . 

Nazwa 
jednostki 

Siedziba Zakres działalności 

Udział 
procentowy  

na dzień 
31.12.2017 

Udział 
procentowy  

na dzień 
31.12.2016 

 
Rodzaj jednostki 

RSY S.A. Iława sprzedaż maszyn rolniczych - - dominująca 

RSY Sp. z 
o.o. 

Iława 
konserwacja i naprawa pojazdów 

mechanicznych. 
100 % - zależna 

 

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18. listopada 2020 roku, 

spółka RSY S.A zmieniła nazwę na Sundragon S.A., a dotychczasowy przedmiot działalności został 

ukierunkowany na działalność w branży Odnawialnych Źrodeł Energii (OZE). 

 

Dnia 29.01.2021 roku Spółka sprzedała 5 050 udziałów (100%) w RSY Spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością  przez co straciła kontrolę nad Spółką. Nadzwyczajne Zgromadzenie 
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Wspólników RSY Sp. z o.o. Uchwałą nr 1 wyraziło zgodę na zbycie udziałów przez Sundragon S.A. 

(dawniej RSY S.A.). 

 

2. Zmiany  akcjonariacie Grupy Kapitałowej 

 

W roku 2020 nie miały miejsca żadne zmiany w akcjonariacie Grupy.  

Na dzień sporządzenia sprawozdania struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco: 

 

 

Akcjonariusz 
Liczba posiadanych akcji 
(odpowiada % udziałowi w ogólnej 
licznie głosów na WZ) 

Wartość nominalna akcji 
(odpowiada % udziałowi w 
ogólnej liczbie głosów na WZ) 

% udział w kapitale 
zakładowym (odpowiada 
% udziałowi w ogólnej 
liczbie głosów na WZ) 

PGF Polska Grupa 
Fotowoltaiczna S.A. 

6 824 709 6 824 709 61,48 % 

OZE Capital  S.A. 3 161 291 3 161 291 28,48 % 

Pozostali  1 114 000  1 114 000 10,04% 

Razem 11 100 000 11 100 000 100 %  

 

3. Zmiany w Zarządzie  i Radzie Nadzorczej  

Na dzień bilansowy skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

-  Szymon Klimaszyk  - Prezes Zarządu 

 

Dnia 31 stycznia  2021 roku Pan Szymon Klimaszyk został odwołany z pełnienia funkcji  Prezesa 

Zarządu. 

Dnia 01.02.2021 roku Pan Michał Piasek został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. 

  

 Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

-  Michał Piasek   -  Prezes Zarządu 

 

W roku 2020 nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta: 

Dnia 30.06.2020 roku ZWZA Uchwałą nr 19 odwołało Panią Martę Wojciechowska z pełnienia funkcji 

Członka Rady Nadzorczej 

Dnia 30.06.2020 roku ZWZA Uchwałą nr 20 powołało Pana Włodzimierza Starostę  do pełnienia 

funkcji Członka Rady Nadzorczej. 
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Pan Włodzimierz Starosta dnia 04.08.2020 roku zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady 

Nadzorczej. 

Dnia 18.11.2020 roku NWZA uchwałą nr 5  powołało Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członka 

Rady Nadzorczej Sundragon S.A. 

Dnia 18.11.2020 roku NWZA uchwałą nr 6 odwołało Wiesławę Wałdowską-Trzciałkowską z Członka 

Rady Nadzorczej Sundragon S.A.  

Dnia 18.11.2020 roku NWZA uchwałą nr 8 powołało Aleksandra Dominiczaka na członka Rady 

Nadzorczej Sundragon S.A. 

 

Na dzień bilansowy Skład Rady Nadzorczej  przedstawiał się następująco: 

 

- Aneta Niedziela - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

- Wojciech Szymon Kowalski - Sekretarz Rady Nadzorczej 

- Błażej Wasielewski  - Członek Rady Nadzorczej 

- Grzegorz Wrona - Członek Rady Nadzorczej 

- Aleksander Dominiczak - Członek Rady Nadzorczej 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Skład Rady Nadzorczej  przedstawiał się 

następująco: 

-  Aneta Niedziela - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

- Wojciech Szymon Kowalski - Sekretarz Rady Nadzorczej 

- Błażej Wasielewski  - Członek Rady Nadzorczej 

- Grzegorz Wrona - Członek Rady Nadzorczej 

- Aleksander Dominiczak - Członek Rady Nadzorczej 

 

 

4. Rozszerzenie działalności Spółki 

 

W dniu 18 listopada 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 4 

w sprawie istotnej zmiany dotychczasowego przedmiotu działalności Eminenta poprzez zmianę profilu na 

świadczenie usług w zakresie kompleksowego doradztwa, projektowania i montażu systemów 

fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii. 
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II. Polityka w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej 

 

W styczniu 2021 roku nastąpiło wyżej opisane zbycie 100 % udziałów Spółki zależnej RSY Sp. z o.o.  

przez Sundragon S.A. ( dawna RSY S.A. ) na rzecz innego podmiotu. W roku 2021 nie będzie publikacji 

sprawozdanie skonsolidowanego z RSY sp. z o.o.     

W związku ze zmianą przedmiotu działalności Zarząd Eminenta opracowuje obecnie szczegółową 

strategię rozwoju Sundragon S.A. na najbliższe lata obrachunkowe. Strategia oraz plany rozwojowe 

zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończenie prac z nią związanych. 

 

III. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem w jakim stopniu Emitent jest na nie 

narażony 

 

1. Ryzyko uzależnienia od głównego odbiorcy 

 

Nie istnieje ryzyko uzależnienia od jednego odbiorcy. Emitent jest obecnie na etapie przygotowania i 

wdrożenia nowej strategii działalności gospodarczej. W ramach transformacji przedmiotu działalności 

zakładana jest dywersyfikacja przyszłych odbiorców Emitenta.  

 

2. Ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy 

 

Emitent zamierza prowadzić politykę współpracy z kilkoma dostawcami, tak aby neutralizować ryzyko 

uzależnienia od jednego z nich. W związku ze zmianą przedmiotu działalności na dzień sporządzenia 

niniejszego sprawozdania nie istnieje ryzyko związane z uzależnieniem od dostawcy. 

 

3. Ryzyko konkurencji 

 

Rynek na którym Grupa prowadziła działalność gospodarczą w 2020 wykazywał się dużą konkurencją 

zarówno w zakresie sprzedaży ciągników rolniczych jak również samochodów ciężarowych. Marki które 

posiadała w ofercie Grupy były markami niszowymi. Obecnie w związku ze zmianą przedmiotu 

działalności Grupa będzie prowadzić aktywność w nowym środowisku konkurencyjnym. Rynek 

Fotowoltaiki i OZE jest rynkiem rosnącym gdzie z każdym rokiem rośnie liczba podmiotów 
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konkurencyjnych. Odpowiedzią Spółki na powyższe będzie specjalizacja i wysoka jakość produktówi 

usług.   

 

4. Ryzyko związane z rozwojem i wdrażaniem nowych produktów oraz zmian technologicznych 

 

Pracownicy Grupy brali udział w obowiązkowych szkoleniach, w zakresie technologii napraw silnikowych 

oraz serwisowania ciągników i kombajnów producentów, których Grupa zajmowała się dystrybucją w 

ramach umów autoryzacyjnych oraz dealerskich . 

Pozwala to na dużo większe możliwości ingerencji silnikowej w kombajnach oraz ciągnikach. Grupa 

dysponowała szeregiem urządzeń diagnostycznych oraz narzędziami specjalnymi i nie identyfikowała 

ryzyka związanego z rozwojem technologicznym oferowanego sprzętu. 

Obecnie Zarząd Emitenta zamierza prowadzić stały monitoring zmian technologicznych na rynku 
fotowoltaiki i OZE, w szczególności w zakresie wdrożenia nowych produktów i usług.   

 

5. Ryzyko Stopy Procentowej 

 

Narażenie Grupy na ryzyko wywołane zmianami rynkowych stóp procentowych dotyczyło przede 

wszystkim długoterminowych zobowiązań finansowych ze zmienną stopą procentową tj. kredytów 

bankowych i zobowiązań z tytułu zawartych umów leasingu. W przypadku Grupy Kapitałowej ryzyko 

jest niewielkie z uwagi na fakt, iż nie posiada ona żadnych bankowych kredytów. 

 

6. Ryzyko Kredytowe 

 

Grupa zawierała i będzie zawierać transakcje wyłącznie z renomowanymi firmami o dobrej zdolności 

kredytowej. Wszyscy klienci, którzy pragną korzystać z kredytów kupieckich poddawani są procedurze 

wstępnej weryfikacji. Kontrahentom, którzy nie są stałymi partnerami nie są przyznawane kredyty 

kupieckie. 

 

 

7. Ryzyko zmiany wartości portfela akcji i pozostałych instrumentów finansowych 

Znaczący wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe Grupy będzie miała sytuacja na rynku 

kapitałowym oraz wycena akcji będących w posiadaniu Sundragon S.A. Zarząd Emitenta zamierzea 
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dokonywać dywersyfikacji inwestycji tak aby w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko zmienności 

wartości portfela inwestycyjnego. 

 

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

 

1. Działalność operacyjna i wynik finansowy 

 

a) przychody i koszty działalności operacyjnej 

 

W 2020 roku przychody z działalności operacyjnej wyniosły 5.668 tys. zł i były niższe o 2.870 tys. zł 

niż w analogicznym okresie roku 2019. Spadek ten wynika ze zmiany struktury Grupy Kapitałowej, 

co zostało opisane szczegółowo, poniżej w punkcie IV.2 

Spółka zależna RSY Sp. z o.o. której 100 % udziałowcem był RSY S.A. odnotowała przychód w 

2020 roku na poziomie 5.393.186 zł. Nastąpił ponad 23 % spadek przychodów do analogicznego 

roku 2019, wywołany pandiemią COVID-19 . 

Spółka zależna RSY Sp. z o.o. uzyskała konieczne dla kontynuowania działalności, utrzymania 

zatrudnienia następujące wsparcia finansowe: 

- z Urzędu Pracy ( Fundusz Gwarantowany Świadczeń pracowniczych ) 

- z PARP ( Fundusz z EU przesunięty z EFRW dla województw z Polski wschodniej ) 

- z PFR  

 

 

Wyszczególnienie 2020 
struktura 

% 
2019 

struktura 
% 

dynamika 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 554 100% 5 668 100% -19,7% 

     Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 4 335 95% 5 582 98% -22,3% 

     Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  219 5% 86 2% 154,7% 

Koszty działalności operacyjnej  5 399 100% 6 435 100% -16,1% 

     Amortyzacja 198 4% 259 4% -23,6% 

     Zużycie materiałów i energii  1 653 30,62% 2418 37,6% -31,6% 

     Usługi obce 628 12% 545 8% 15,2% 

     Podatki i opłaty  7 0% 10 0% -30,0% 

     Wynagrodzenia 2 234 41% 2435 38% -8,3% 

     Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  493 9% 519 8% -5,0% 

     Pozostałe koszty rodzajowe  69 1% 80 1% -13,8% 

     Wartość sprzedanych towarów i materiałów 193 4% 69 1% 179,7% 

     Zmiana stanu produktów  -76 -2% 100 2% -176,0% 
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b) sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Grupa w roku obrotowym wykazała stratę  netto w wysokości 10 mln 476 tys. zł. Wynik jest niższy 

14 mln 668 zł niż w analogicznym okresie roku 2019. 

Grupa w roku obrotowym wykazała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 655 tys. zł.  

 

 

 

Wyszczególnienie 2020 2019 dynamika 

Działalność kontynuowana    

    

Przychody ze sprzedaży 4 554 5 668 -20% 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 4 335 5 582 -22% 

Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i materiałów 219 86 155% 

Koszty działalności operacyjnej 5 399 6 435 -16% 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4127 5158 -20% 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 193 68 184% 

Koszty sprzedaży  108 131 -18% 

Koszty zarządu 971 1 078 -10% 

Zysk (strata) na sprzedaży -845 -767 10% 

Pozostałe przychody operacyjne 325 82 296% 

Pozostałe koszty operacyjne 135 60 125% 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -655 -745 -12% 

Przychody finansowe  6204 -100% 

Koszty finansowe 11 856 83 14184% 

Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej -12 511 5 376 -333% 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 - 

Zysk (strata) brutto -12 511 5 376 -333% 

Podatek dochodowy  4 - 

Odroczony podatek dochodowy -2035 1180 -272% 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -10 476 4 192 -350% 

    

Zysk (strata) netto za rok obrotowy -10 476 4 192 -350% 

Inne całkowite dochody 0 0 0% 

Całkowity dochód ogółem -10 476 4 192 -350% 

 

 

c) sprawozdanie z sytuacji  finansowej i jego struktura 

W badanym roku suma bilansowa wyniosła 9 061 tys. zł i w porównaniu do 2019 roku zmniejszyła się  o 

11 214 tys. zł. Dominującą pozycją aktywów trwałych są wartości niematerialne i prawne, które stanowią 
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7.1 % sumy bilansowej. Wśród aktywów obrotowych najwyższą pozycję stanowią zapasy, które stanowią 

3.4 % sumy bilansowej. Główną pozycją pasywów są zobowiązania krótkoterminowe stanowiące  18,3 % 

sumy bilansowej. 

 

Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2020 
Struktura 

% 
Stan na 

31.12.2019 
Struktura 

% 

Aktywa trwałe 2 849 31,4% 3 499 17,3% 

Wartości niematerialne i prawne - wartość firmy 1 430 15,8% 1 430 7,1% 
Rzeczowe aktywa trwałe 745 8,2% 923 4,6% 
Inwestycje długoterminowe 1 0,0% 972 4,8% 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 673 7,4% 174 0,9% 

Aktywa obrotowe 1 544 17,0% 1 267 6,2% 
Zapasy 701 7,7% 686 3,4% 

Należności z tytułu dostaw i usług 64 0,7% 91 0,4% 

Należności pozostałe 339 3,7% 294 1,5% 

Inwestycje krótkoterminowe 141 1,6% 177 0,9% 
Rozliczenia międzyokresowe 299 3,3% 19 0,1% 
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 4 668 51,5% 15 509 76,5% 

AKTYWA OGÓŁEM 9 061 100,0% 20 275 100,0% 

     
Kapitał własny 3 581 39,5% 14 059 69,3% 

Kapitał akcyjny 11 100 122,5% 11 100 54,7% 
Kapitał zapasowy 1 784 - 1 784 - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 173 12,9% -3 017 -14,9% 

Zyski (strata) netto -10 476 -115,6% 4 192 20,7% 

Zobowiązania długoterminowe 1 180 13,0% 2 499 12,3% 
Kredyty i pożyczki 341 3,8%  -   -  

Wobec jednostek powiązanych 40 0,4% 40 0,2% 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 148 1,6% 280 1,4% 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 97 1,1% 1 634 8,1% 

Rezerwy na świadczenia emerytalne 91 1,0% 82 0,4% 

Rozliczenia międzyokresowe 463 5,1% 463 2,3% 

Zobowiązania krótkoterminowe 4 300 47,5% 3 717 18,3% 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 111 1,2% 111 0,5% 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 910 21,1% 1 737 8,6% 

Zobowiązania pozostałe 2 165 23,9% 1 755 8,7% 

Rezerwy na  zobowiązania 114 1,3% 114 0,6% 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM 9 061 100,0% 20 275 100,0% 

 

 

2. Ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki 

finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w 

następnych latach;  

 

 Spółka Akcyjna nabywając podmiot RSY Sp. z o.o. w 2020 roku, dostrzegała, przede wszystkim 

wynikający z zaistnienia Spółki na rynku napraw wojskowych, będących konsekwencją uzyskania już 

w czerwcu 2016 roku Koncesji Woskowej oraz bardzo mocnej pozycji na rynku napraw silników 
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kolejowych mających zastosowanie w spalinowych autobusach szynowych. Dotyczy to przede 

wszystkim współpracy zarówno w zakresie napraw silników i Power Packów dla PESA Bydgoszcz 

S.A. oraz negocjowanego kontraktu i napraw podzespołów silnikowych dla Deutsche Bahn oraz 

ogromnego możliwego w części do realizacji kontraktu napraw silników do czołgów T72 w ramach 

współpracy z jedną Spółek Grupy PGZ, który ma być realizowany do 2025 roku.  

Umowa czeka na ratyfikację z obu stron, jednakże z uwagi na możliwa dużą recesję i załamania 

gospodarcze wywołane Pandemia Wirusa, na obecnym etapie Grupa kapitałowa RSY S.A. nie jest 

wstanie precyzyjnie określi, jaki będzie scenariusz rozwoju planowanego kontraktu, jego kontynuacji, 

ograniczenia, bądź całkowitego zawieszenie. 

 

W roku 2020 załamały się zarówno naprawy silników dla dostaw wojskowych zarówno w kraju i poza 

jego granice w ramach posiadanej Koncesji Wojskowej od II kwartału spadając praktycznie do zera, 

również naprawy dla PESA Bydgoszcz opisane wyżej, powodując gwałtowny spadek przychodów w 

Spółce zależnej RSY Sp. z o.o. powodując stratę finansową za cały rok. 

Niestety z uwagi na bardzo duży spadek planowych napraw autobusów szynowych w wyniku Pandemii 

COVID-19 z Power Packami MTU oraz MAN dla  PESA Bydgoszcz SA, nastąpiło całkowite 

zahamowanie napraw silników Mercedes/MTU oraz MAN po okresie bardzo dobrej koniunktury w 

latach 2016 – 2018, gdzie Spółka zależna RSY Sp. z o.o. przeprowadzał naprawy z przychodem 

przekraczającym rocznie 1,5 mln złotych w tychże latach. Planowe naprawy zakresu P 3.2, P4 oraz 

P5 powrócą do analogicznych poziomów z lat minionych dopiero na przełomie 2020/2021 roku.   

 

3. Przewidywana sytuacja finansowa 

 

Sprzedaż udziałów w RSY Sp. z o.o. która miała miejsce 29.01.2021 efektywnie wydzieliła 

dotychczasową działalność operacyjną z Grupy a sama Grupa przestała istnieć w dotychczasowej 

formie. 

W roku operacyjnym 2021 nie są wykluczone akwizycje podmiotów działających na rynku 

odnawialnych źródeł energii (OZE), co wiązałoby się z powstaniem nowej Grupy  o zmienionym profilu 

działalności. W przypadku nabycia nowego podmiotu operacyjnego, przyszła sytuacja finansowa 

będzie zależała od kondycji finansowej przejętego podmiotu.  
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Branża fotowoltaiczna na której będzie skupiać się uwaga Zarządu jest jedną z najprężniej 

rozwijających się gałęzi europejskiej i Polskiej gospodarki. Pro-środowiskowe działania światowych 

rządów mają swoje odzwierciedlenie również na lokalnym rynku. Polska będąc członkiem Unii 

Europejskiej jest zobowiązania do obniżenia ilości produkowanego dwutlenku węgla a co za tym idzie 

znaczącego zwiększenia udziału produkcji energii z OZE. Zarząd ocenia że taki stan rzeczy będzie 

miał bezpośrednie przełożenie na dalszy wzrost popytu na produkty i usługi branży fotowoltaicznej. 

 W związku z koniunkturą panującą na rynku OZE kreującą szereg możliwości dla operujących na nim 

podmiotów, Zarząd patrzy perspektywicznie na przyszłe kierunki rozwoju. 

 

 

4. Struktura głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w 

ramach Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym  

 

W roku 2020 Grupa nie dokonywała nowych lokat kapitałowych. 
 

V. Akcje własne 

Grupa w okresie sprawozdawczym nie nabywała oraz nie zbywała akcji własnych 

 

VI. Oddziały (jednostki) Grupy Kapitałowej 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów) 

 

VII. Instrumenty finansowe 

W roku 2020 Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała 

instrumentów finansowych. 

 

VIII. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a 

także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 

Decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18. listopada 2020 roku, spółka 

RSY S.A zmieniła nazwę na Sundragon S.A., a dotychczasowy przedmiot działalności został 

ukierunkowany na działalność w branży Odnawialnych Źrodeł Energii (OZE). 

 

Dnia 29.01.2021 roku Spółka Sungragon S.A. (dawniej RSY S.A) sprzedała 5 050 udziałów (100%) w 

RSY Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  przez co straciła kontrolę nad Spółką. Nadzwyczajne 
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Zgromadzenie Wspólników RSY Sp. z o.o. Uchwałą nr 1 wyraziło zgodę na zbycie udziałów przez 

Sundragon S.A. (dawniej RSY S.A.). 

 

Skonsolidowane sprawozdanie zatwierdzono do publikacji dnia 18 marca 2021r. 
 

  

       Prezes Zarządu – Michał Piasek               
 

 

Warszawa, dnia 18 marca 2021 roku 

 


