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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 Spółki 

II. Polityka w zakresie kierunków rozwoju Spółki 

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) Spółki 

VII. Instrumenty finansowe 
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I. Opis Spółki 

 

1. Informacje ogólne i zdarzenia korporacyjne wpływające na działalność jednostki, jakie 

nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 

 

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.  

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

Siedzibą jednostki  było 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. 

W dniu 14 grudnia 2020 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 08 grudnia 2020 roku, zgodnie z którym sąd 

rejestrowy zarejestrował zmianę statutu Spółki wynikającą z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2020 roku. 

Na mocy postanowienia nastąpiła zmiana: 

1. nazwy spółki z dotychczasowej RSY Spółka Akcyjna na SUNDRAGON Spółka Akcyjna (nazwa 

skrócona z RSY S.A. na SUNDRAGON S.A.) 

2. siedziby Spółki z dotychczasowej Iława na Warszawę (adres Spółki z ul. Grunwaldzka 13, 14-200 

Iława na adres: Al. Jana Pawła II 23 lok. 224, 00-854 Warszawa), 

3. dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki na działalność w zakresie kompleksowego 

doradztwa, projektowania i montażu systemów fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w 

branży odnawialnych źródeł energii. 

 

Zarząd Spółki koncentruje obecnie uwagę na przygotowaniu i wdrożeniu strategii dotyczącej zmiany 

przedmiotu działalności w/w obszarze. 
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2. Obowiązki informacyjne 

 

W ramach obowiązków informacyjnych Spółka opublikowała następujące raporty okresowe w 2020 

roku: 

- Raport okresowy za I kwartał 2020, z dnia 15.05.2020 r. 

- Raport okresowy za II kwartał 2020, z dnia 14.08.2020 r. 

- Raport okresowy za III kwartał 2020, z dnia 13.11.2020 r. 

 

3. Zmiany w akcjonariacie Spółki 

 

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

Na dzień sporządzenia niniejszego 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 % 

 

 

4. Zmiany w Zarządzie  i Radzie Nadzorczej  

 

Po zakończeniu roku obrotowego 2020 nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki. Dnia 31 stycznia  

2021 roku Pan Szymon Klimaszyk został odwołany z pełnienia funkcji  Prezesa Zarządu. 

Jednocześnie z dniem 01.02.2021 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu został powołany Pan Michał 

Piasek. 
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Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

-  Michał Piasek   -  Prezes Zarządu 

W 2020 roku 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. 

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 
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5. Rozszerzenie działalności Spółki 

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

nr 4 w sprawie istotnej zmiany dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki poprzez zmianę profilu 

na świadczenie usług w zakresie kompleksowego doradztwa, projektowania i montażu systemów 

fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii. . 

II. Przewidywany rozwój Spółki 

W związku ze zmianą przedmiotu działalności Zarząd Spółki 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. Spółka jest obecnie na etapie przygotowania i 

wdrożenia nowej strategii działalności gospodarczej. W ramach transformacji przedmiotu działalności 

zakładana jest dywersyfikacja przyszłych odbiorców Spółki. 

2. Ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy 

 

Spółka 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 Spółka prowadziła działalność gospodarczą w 2020 wykazywał się dużą konkurencją 

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

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

działalności Spółka 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 i usług oraz zmian 

technologicznych 

 

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

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

ramach umów autoryzacyjnych oraz dealerskich . 

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

dysponowała szeregiem urządzeń diagnostycznych oraz narzędziami specjalnymi i nie identyfikowała 

ryzyka związanego z rozwojem technologicznym oferowanego sprzętu. 

Obecnie Zarząd Spółki 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 Spółki 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 chwili obecnej ryzyko dla Spółki jest 

niewielkie z uwagi na brak kredytów bankowych. 

 

6. Ryzyko Kredytowe  

 

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

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

wstępnej weryfikacji. 

Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółki na ryzyko 

nieściągalnych należności jest nieznaczne.  
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7. Ryzyko zmiany wartości portfela akcji i pozostałych instrumentów finansowych 

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

kapitałowym oraz wycena akcji będących w posiadaniu Sundragon S.A. Zarząd Spółki zamierza 

dokonywać dywersyfikacji inwestycji tak aby w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko zmienności 

wartości portfela inwestycyjnego. 

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa 

 

a) przychody i koszty działalności operacyjnej 

W 2020 roku Spółka odnotowała przychód z działalności operacyjnej, który wyniósł 327 tys. zł i był 

wyższy o 113 tys. zł niż w analogicznym okresie roku 2019. Z uwagi na poziom kosztów stałych Spółka 

zanotowała nieznaczną stratę na sprzedaży w wysokości 56 tys. zł netto. Jednocześnie z uwagi na 

aktualizację wyceny instrumentów finansowych została zanotowana strata na poziomie wyniku netto 

w wysokości 9 739 tys. zł.  

Koszty w Spółce zostały ograniczone do niezbędnego minimalnego poziomu. 

 

Wyszczególnienie 2020 struktura % 2019 struktura % dynamika 

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 271 100% 198 100% 36,9% 

     Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 90 33% 180 26% -50,0% 

     Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  181 67% 18 74% 905,6% 

Koszty działalności operacyjnej  327 100% 214 100% 52,6% 

     Amortyzacja 48 15% 65 7% -26,4% 

     Zużycie materiałów i energii   0%  0,2% - 

     Usługi obce 100 31% 103 14% -2,4% 

     Podatki i opłaty   0% 1 0% - 

     Wynagrodzenia  0%  0% - 

     Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   0%  0% - 

     Pozostałe koszty rodzajowe  13 4% 33 4% -59,4% 

     Wartość sprzedanych towarów i materiałów 167 51% 14 73% 1091,9% 

     Zmiana stanu produktów  -2 -1% -2 1% 0,0% 
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b) sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Spółka  w roku obrotowym wykazała stratę netto w wysokości 9.739 tys. zł. Decydujący wpływ na 

ujemny wynik finansowy miała aktualizacja wyceny posiadanego portfela akcji.  

 

Wyszczególnienie 2020 2019 dynamika 

Działalność kontynuowana    

    

Przychody ze sprzedaży 271 198 37% 

Przychody ze sprzedaży produktów i usług 90 180 -50% 

Przychody ze sprzedaży ze sprzedaży towarów i 

materiałów 
181 18 906% 

Koszty działalności operacyjnej 327 214 53% 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 

  

- 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 167 14 1093% 

Koszty sprzedaży  1 20 -95% 

Koszty zarządu 159 180 -12% 

Zysk (strata) na sprzedaży -56 -16 250% 

Pozostałe przychody operacyjne 71 66 8% 

Pozostałe koszty operacyjne 19 12 58% 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 38 -111% 

Przychody finansowe 7 6212 -100% 

Koszty finansowe 11 790 16 73588% 

Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej -11 787 6 234 -289% 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 - 

Zysk (strata) brutto -11 787 6 234 -289% 

Podatek dochodowy  4 - 

Odroczony podatek dochodowy -2048 1179 -274% 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -9 739 5 051 -293% 

    

Zysk (strata) netto za rok obrotowy -9 739 5 051 -293% 

Inne całkowite dochody    
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Całkowity dochód ogółem -9 739 5 051 -293% 

 

c) sprawozdanie z sytuacji  finansowej i jego struktura 

W badanym roku suma bilansowa wyniosła 5 994 tys. zł i w porównaniu do 2019 roku zmniejszyła a 

się  o 11 048 tys. zł ( 64,8% ). Dominującą pozycją aktywów trwałych stanowią inwestycje 

długoterminowe, które stanowią 5,8 % sumy bilansowej. Wśród aktywów obrotowych najwyższą 

pozycję stanowią należności z tytułu dostaw i usług, które stanowią 1,1 % sumy bilansowej. Główną 

pozycją pasywów są zobowiązania długoterminowe, które stanowią stanowiące 9,8 % sumy 

bilansowej. 

Wyszczególnienie 
Stan na 

31.12.2020 
Struktura % 

Stan na 

31.12.2019 

Struktura 

% 
dynamika 

Aktywa trwałe 659 11,0% 1 162 6,8% -43,3% 

Rzeczowe aktywa trwałe 106 1,8% 151 0,9% -29,8% 

Inwestycje długoterminowe 12 0,2% 981 5,8% -98,8% 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 541 9,0% 30 0,2% 1703,3% 

Aktywa obrotowe 667 11,1% 371 2,2% 2480,9% 

Zapasy 

 

0,0% 2 0,0% -100,0% 

Należności z tytułu dostaw i usług 178 3,0% 193 1,1% -7,8% 

Należności pozostałe 312 5,2% 39 0,2% 700,0% 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 0,3% 1 0,0% 1600,0% 

Udzielone pożyczki 137 2,3% 130 0,8% 5,4% 

Rozliczenia międzyokresowe 23 0,4% 6 0,0% 283,3% 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez 

wynik finansowy 4 668 77,9% 15 509 91,0% -69,9% 

AKTYWA OGÓŁEM 5 994 100,0% 17 042 100,0% -64,8% 

      

Kapitał własny 5 362 89,5% 15 101 88,6% -64,5% 

Kapitał akcyjny 11 100 185,2% 11 100 65,1% 0,0% 

Kapitał zapasowy 1 784 29,8% 1 784 10,5% - 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 2 217 37,0% -2 834 -16,6% -178,2% 

Zyski (strata) netto -9 739 -162,5% 5 051 29,6% -292,8% 

Zobowiązania długoterminowe 60 1,0% 1 672 9,8% -96,4% 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 44 0,7% 119 0,7% -63,0% 
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Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 16 0,3% 1 553 9,1% -99,0% 

Zobowiązania krótkoterminowe 572 9,5% 269 1,6% 112,6% 

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 47 0,8% 47 0,3% 0,0% 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 123 2,1% 95 0,6% 29,5% 

Zobowiązania pozostałe 402 6,7% 127 0,7% 216,5% 

Rezerwy na  zobowiązania 

 

- 0 - - 

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 

OGÓŁEM 5 994 100,0% 17 042 100,0% -64,8% 

 

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;  

 

W roku obrotowym 2020 największy wpływ na osiągnięty wynik finansowy miała aktualizacja wartości 

portfela instrumentów finansowych. Z uwagi na spadek ceny giełdowej akcji będących w posiadaniu 

Spółki konieczne było dokonanie odpisu aktualizującego do aktualnej wartości rynkowej. 

W kolejnym okresie obrachunkowym największy wpływ na sytuację Spółki będzie miała sytuacja na rynku 

kapitałowym oraz realizacja  i efekty ekonomiczne opracowywanej obecnie strategii dotyczącej zmiany 

przedmiotu działalności Spółki. 

 

Przewidywana sytuacja finansowa 

 

Po zbyciu udziałów w RSY Sp z o.o. główne koszty ponoszone przez Sundragon S.A. ograniczają się do 

kosztów związanych z obrotem akcji na ASO, księgowością i zarządzaniem Spółką. 

W celu realizacji rozwoju w sektorze OZE, Spółka nie wyklucza akwizycji podmiotów z branży 

fotowoltaicznej w roku obrotowym 2021.  W przypadku gdy takie nabycie będzie miało miejsce, sytuacja 

finansowa Spółki uzależniona będzie od kondycji finansowej przejętego podmiotu. 

 

Struktura głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w 

ramach Grupy Kapitałowej w danym roku obrotowym  
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W roku 2020 w Spółka nie dokonywała nowych lokat kapitałowych. 

 

V. Akcje własne 

Spółka  w okresie sprawozdawczym nie nabywała oraz nie zbywała akcji własnych. 

 

VI. Oddziały (jednostki) Spółki 

W okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów). 

 

VII. Instrumenty finansowe 

W roku 2020 Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała 

instrumentów finansowych. 

 

 

 

  

       Prezes Zarządu – Michał Piasek  
 

 

 

Warszawa, dnia 19.03.2021 roku 


