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PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 

Nazwa Emitenta: Sundragon 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Siedziba: Chłodna 51; 00-867 Warszawa 

Strona Internetowa: www.sundragon.pl 

E-mail: biuro@sundragon.pl 

REGON: 519608560 

NIP: 7441667501 

Numer KRS: 0000367579 
 

Sprawozdanie z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. 2021 

poz. 217, z późniejszymi zmianami) Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego 

sprawozdania z działalności Jednostki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym, obejmującego istotne 

informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie 

czynników ryzyka i opis zagrożeń. 
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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. Zatrudnienie 

VIII. Instrumenty finansowe 

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

po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
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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 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  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 jest branża OZE. Spółka nie prowadzi działalności 

badawczo – rozwojowej. 

 

Jednostki Zależne: 
 

K500 sp. z o.o. z siedzibą w Górznej , – jednostka zależna od Sundragon S.A (Sundragon posiada pakiet 

kontrolny 51,02% udziałów w K500 sp. z o.o.) Spółka jest  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  pod 

numerem KRS 0000825678. 

Jednostce  nadano numer statystyczny REGON 385547390 oraz otrzymała numer identyfikacji 

podatkowej NIP 767-171-49-60. Podstawowym przedmiotem działalności jest produkcja instalacji 

fotowoltaicznych 

 

Dnia 24.02.2022 roku SUNDRAGON S.A. nabył 100% udziałów RSY Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością . 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. Podstawowym przedmiotem działania 

jednostki jest konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych. 
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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. 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 Źródeł Energii (OZE). 

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

odpowiedzialnością przez co straciła kontrolę nad podmiotem zależnym.  

W dniu 28.12.2021 roku w ramach pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego SUNDRAGON S.A. 

zawarł ze spółką PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. umowę przeniesienia 50 pięćdziesiąt udziałów 

w kapitale zakładowym spółki K500 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górznej KRS: 

0000825678, NIP: 7671714960, REGON: 385547390 dalej: "K500 sp. z o.o.", stanowiących 51,02% 

udziału w kapitale zakładowym spółki K500 sp. z o.o. i uprawniających do wykonywania 51,02% głosów 

na zgromadzeniu wspólników spółki K500 sp. z o.o., które to udziały stanowią wkład niepieniężny, jakim 

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. pokrył podwyższenie kapitału zakładowego SUNDRAGON S.A. 

Przejście własności ww. udziałów nastąpiło z dniem 28 grudnia 2021 r. Zgodnie z opinią biegłego 

rewidenta, wartość powyższych udziałów wynosiła 22.009.416 zł dwadzieścia dwa miliony dziewięć 

tysięcy czterysta szesnaście. 

Dnia 24.02.2022 roku SUNDRAGON S.A. nabyła 100% udziałów RSY Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 
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2. Zmiany  w akcjonariacie Jednostki Dominującej 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28.12.2021 roku podjęło uchwałę nr 8 w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej. Dnia 

18 marca 2022 roku właściwy Sąd Rejestrowy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego 

Grupy, obecnie kapitał zakładowy Grupy wynosi 31 100 0000,00 zł (trzydzieści jeden milionów sto tysięcy 

złotych ) i dzieli się na: 

- 28 320 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,  

- 8 680 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,  

- 74 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 

- 200 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

Na dzień bilansowy akcje w Spółce posiadali:  

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. 63 247 090 6 324 709  56,98 % 

OZE Capital S.A. 31 612 910  3 161 291 28,48 % 

Pozostali  16 140 000  1 614 000 14,54% 

Razem 111 000 000 11 100 000 100 %  

 

 

Na dzień sporządzenia sprawozdania struktura ta 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. wraz z 
podmiotami powiązanymi  

  272 587 860 27 258 786  87,65 % 

Pozostali  38 412 140  3 841 214  12,35 % 

Razem  311 000 000 31 100 000 100 %  

 

 

3. Zmiany w Zarządzie  i Radzie Nadzorczej  

Zarząd 
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Dnia 14.04.2022 roku Pan Michał Piasek został odwołany z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki 

Uchwałą nr 1 Rady nadzorczej, Pan Szymon Klimaszyk został powołany do pełnienia funkcji Prezesa 

Zarządu Sundragon S.A. Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej. 

Na dzień bilansowy sprawozdania finansowego skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

-  Michał Piasek - Prezes Zarządu 

Na dzień sporządzenie sprawozdania finansowego skład Zarządu przedstawiał się następująco: 

-  Szymon Klimaszyk- Prezes Zarządu 

Pan Aleksander Dominiczak oraz Pan Grzegorz Wrona z dniem 20 sierpnia 2021r. złożyli rezygnacje 

z pełnienia z funkcji członków Rady Nadzorczej. 

Dnia 28.12.2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RSY S.A. powołało 

następujących członków Rady Nadzorczej: 

- Łukasza Karpińskiego, 

- Pawła Matyaszczyka 

 

Na dzień bilansowy i dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Skład Rady Nadzorczej  

przedstawiał się następująco: 

Rada Nadzorcza: 

Aneta Niedziela  - Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Wojciech Szymon Kowalski  - Sekretarz Rady Nadzorczej 

Błażej Wasielewski  - Członek Rady Nadzorczej 

Łukasz Karpiński  - Członek Rady Nadzorczej 

Paweł Matyaszczyk -  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 Emitenta poprzez zmianę profilu na 

świadczenie usług w zakresie kompleksowego doradztwa, projektowania i montażu systemów 

fotowoltaicznych oraz prowadzenia działalności w branży odnawialnych źródeł energii. 

 

II. Polityka w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej 

Dnia 28.12.2021 roku Sundragon S.A. przejęła 51,02% udziałów w Spółce K500 Sp.z o.o. 

Dnia 24.02.2022 roku nastąpił zakup 100% udziałów w Spółce RSY Sp. z o.o. z branży motoryzacyjnej. 
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W związku ze zmianą przedmiotu działalności Zarząd Emitenta 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 

 

Obecnie w związku ze zmianą przedmiotu działalności Grupa  prowadzi aktywność w nowym 

środowisku konkurencyjnym. Rynek Fotowoltaiki i OZE jest rynkiem rosnącym gdzie z każdym rokiem 

rośnie liczba podmiotów konkurencyjnych. Odpowiedzią Spółki na powyższe będzie specjalizacja i 

wysoka jakość produktowi 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. 
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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 SUNRAGON S.A. Zarząd Emitenta zamierza 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 2021 roku przychody z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej wyniosły 15 tys. zł, a koszty 

działalności operacyjnej 210 tys. zł Powyższe wynika ze zmiany struktury Grupy Kapitałowej 

Włączeniu spółki K500 sp. z o.o. do struktur Grupy Kapitałowej Sundragon miało miejsce dopiero w 

dniu 28.12.2021 roku. 

 

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów 

Grupa w roku obrotowym wykazała stratę netto w wysokości 2 239 tys. zł, na co najistotniejszy wpływ 

miała aktualizacja wartości posiadanych akcji w spółce OZE Capital . 
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Grupa w roku obrotowym wykazała stratę na działalności operacyjnej w wysokości 217 tys. zł, co 

wynika przede wszystkim z kosztów bieżących funkcjonowania Spółki  

 

c) sprawozdanie z sytuacji  finansowej i jego struktura 

W badanym roku suma bilansowa wyniosła 31 822 tys. zł i w porównaniu do 2020 roku zwiększyła 

się  o 22 761 tys. zł. Dominującą pozycją aktywów trwałych są wartości firmy jednostek 

podporządkowanych, które stanowią 49,6 % sumy bilansowej. Wśród aktywów obrotowych 

najwyższą pozycję stanowią zapasy, które stanowią 9,0 % sumy bilansowej. Główną pozycją 

pasywów są zobowiązania krótkoterminowe stanowiące  2,2 % sumy bilansowej. 

 

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;  

 

Decyzją nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2021 roku nastąpiło podwyższenie 

kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 200.000.000 akcji serii D o nominale 0,10zł każda, w drodze 

subskrypcji prywatnej. W ramach pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Emitent zawarł ze spółką 

PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. umowę przeniesienia 50 udziałów (stanowiących 51,02% 

wszystkich udziałów) w kapitale zakładowym spółki K500 sp. z o.o. z siedzibą w Górznej. W związku z 

przejęciem kontroli nad K500 sp. z o.o. przed 31 grudnia 2021, Emitent dokonuje pełnej konsolidacji 

sprawozdań finansowych z wyłączeniem przychodów i kosztów k500 Sp. z o.o. zrealizowanych przed 

dniem przejęcia kontroli. W 2021 roku K500 sp. z o.o. wygenerowała obroty na poziome 11,8 mln zł 

osiągając zysk operacyjny na poziomie 2,4 mln zł i zysk netto 2,2 mln zł. Miniony rok charakteryzował się 

wysoką dynamiką wzrostów – około 80% wyników za cały okres zostało wypracowane w drugim półroczu. 

Zaznaczyć należy że wynik uzyskany przez K500 sp. z o.o. w roku obrotowym 2021 został wyłączony z 

wyników skonsolidowanych z uwagi na fakt przejęcia kontroli nad spółką z końcem okresu raportowania 

Emitenta  

W całym roku 2021 Zarząd kontynuował pracę nad strategią dalszego rozwoju Spółki. Trwają rozmowy 

strategiczne z innymi podmiotami działającymi na rynku fotowoltaicznym włączając w to firmy 

specjalizujące się wyszukiwaniem i kompleksowym przygotowywaniem gruntów pod budowę farm PV. 

Spółka analizuje pojawiające się na rynku oferty zarówno gruntów z uzyskanym pozwoleniem na budowę 
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farm PV jak i projektów na etapach początkowych, gdzie konieczne byłoby dalsze zaangażowane ze 

strony Spółki aby uzyskać pozwolenia niezbędne na budowę farm PV.  

Spółka K500 sp. z o.o. z siedzibą w Górznej, specjalizuje się w produkcji i sprzedaży szerokiej gamy 

instalacji fotowoltaicznych mających zastosowanie konstrukcjach PV różnej wielkości. Instalacje K500 

trafiają do wielu odbiorców o zróżnicowanych potrzebach na terenie całego kraju i cieszą się rosnącą 

popularnością, co jest odzwierciedlone w dynamicznych wzrostach obrotów spółki. 

W najbliższej przyszłości Zarząd zamierza skupić się przede wszystkim na profilowaniu modelu 

biznesowego K500 sp. z o.o. Planowane jest zarówno powiększanie sieci dystrybucji na terenie Polski 

jak i ekspansja zagraniczna z równoczesnym poszerzeniem istniejącej oferty o nowe produkty. Spółka 

dostrzega szanse w nowych trendach promujących przyjazne środowisku źródła energii i stopniowe 

odchodzenie od „klasycznej” motoryzacji. Antycypuje się wzmożone zapotrzebowanie na wszelkie 

rozwiązania sprzyjające elektromobilności. W tym celu K500 zamierza wprowadzać na rynek autorskie 

rozwiązania tzw. carportów pozwalających na obsłużenie elektrycznych stacji ładowania pojazdów. 

W kontekście ekspansji poza granice kraju, spółka dostrzega ogromny potencjał na Litwie, Łotwie, w 

Estonii, Finlandii oraz Szwecji. 

Zarząd Spółki SUNDRAGON S.A. po ponownej analizie rynkowej, dużo lepszych wynikach finansowych 

podjął decyzję o nabyciu udziałów RSY Sp. z o.o. w styczniu 2022 roku. 

W kontekście prowadzonych działań wojennych w Ukrainie oraz ogromnym wzrostem zainteresowania 

naprawami silników do pojazdów wojskowych ( Czołgi T72 i PT91 Twardy, Bojowe Wozy Piechoty, 

samojezdne Wyrzutnie Rakiet OSA oraz KUBA ), RSY Sp. z o.o. znajduje się obecnie w diametralnie 

innej sytuacji geopolitycznej, z ogromnym unikalnym potencjałem, pozwalającym na szeroka skalę takie 

naprawy przeprowadzać, dysponując wykwalifikowanym personelem oraz infrastrukturą w tym 

specjalistycznymi hamowniami, niezbędnymi do odbiory tychże jednostek napędowych przez wojsko.   

Naturalnie Spółka RSY działa na rzecz innych sektorów napraw silników wysokoprężnych ( kolej ) oraz 

Zespołów Napędowych Power Pack, gdzie od ponad 10 lat jest partnerem PESA Bydgoszcz S.A., 

jednakże Zarząd pragnie podkreślić, iż dominujące staja się naprawy silników dla Wojska.  

 

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. 
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Jednakże, dużo lepszy wynik finansowy RSY Sp. z o.o. w roku 2021 ( 260.000 zł zysku netto ), skłonił 

Zarząd SUNRAGON S.A. do ponownego nabycia udziałów  w styczniu 2022 roku. Spółka RSY z siedzibą 

w Iławie z uwagi na posiadane kompetencje oraz uprawnienia ( Koncesja Wojskowa oraz Uzupełnienie 

Certyfikat ISO 9001:2015 w aspekcie Wojskowym: certyfikat AQAP 2110:2016 ), już w 2021 

przeprowadzała szeroko zakrojone naprawy silników przeznaczonych do różnych pojazdów bojowych. 

Natomiast obecna bardzo trudna sytuacja w Ukrainie, powoduje dalsze intensyfikowanie zamówień 

napraw silników do pojazdów bojowych, których wypadkowa są kolejne przeprowadzane naprawy, które 

nie ograniczają się do rynku krajowego. Na tej podstawie, Zarząd SUNDRAGON S.A. przewiduje, iż 

nabycie ponowne podmiotu zależnego w postaci RSY Sp. z o.o. spowoduje wzrost przychodów Grupy 

Kapitałowej oraz pozytywne wynik finansowy na działalności operacyjnej.  

 

W roku obrotowym 2022 nie są wykluczone akwizycje podmiotów działających na rynku odnawialnych 

źródeł energii (OZE). W przypadku nabycia nowego podmiotu, przyszła sytuacja finansowa Grupy będzie 

zależała również od kondycji finansowej przejętego przedsiębiorstwa. 

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 2021 w Grupie nie wystąpiły lokaty i inwestycje kapitałowe. 
 

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. Zatrudnienie 

Sundragon S.A. 
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Na dzień Liczba osób Umowa o pracę Umowa o dzieło/zlecenie 

31.12.2021 0 0 0 

31.12.2020 0 0 0 

Grupa Kapitałowa 

Na dzień Liczba osób Umowa o pracę Umowa o dzieło/zlecenie 

31.12.2021 8 8 0 

31.12.2020 55 52 3 

 

VIII. Instrumenty finansowe 

W roku 2021 Grupa nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała 

instrumentów finansowych do aktywnego zarządzania płynnością. Spółka narażona jest na ryzyko 

zmiany cen posiadanych akcji. Ryzyko to monitorowane jest przez analizę sytuacji na rynkach 

kapitałowych. 

 

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

także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

 

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W roku 2021 

nadal odczuwaliśmy negatywne reperkusje popandemiczne ( utrzymujące się różne obostrzenia ) Wirus 

w II połowie 2021 po raz kolejny nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie 

powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, lecz za zdarzenie po dacie bilansu 

wymagające dodatkowych ujawnień. Sytuacja zmienia się w sposób bardzo dynamiczny, również na 

rynku nośników energii, szczególnie gazu i ropy naftowej, mając wpływ na bardzo duży wzrost cen 

surowców oraz na ogromny wzrost inflacji. Do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało 

zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć 

przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie 

możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki. Wyniki obecne i przyszłe spółki są 

zależne ponadto od wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej dla której istnieją 

notowania na aktywnych rynkach. Nie jest możliwe do przewidzenia jaka będzie wycena akcji w 

przyszłości związana z koronawirusem, jak również z obecną sytuacją geopolityczną, szczególnie po 

wybuchu wojny w Ukrainie. Całkowicie nieprzewidywalne są obecne prognozy dotyczące zarówno kursu 

walut jak również cen ropy naftowej i gazu, a wypadkową tego stanu rzeczy kluczowego składnika 

produkcji jakim jest cena energii elektrycznej, mające wielkie znaczenie w kosztach produkcji, szczególnie 

dla obu spółek zależnych, zarówno nabytej w grudniu 2021 K500 oraz w styczniu 2022 roku RSY sp. z 

o.o. 
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       Prezes Zarządu – Szymon Klimaszyk               
 

 

Warszawa, dnia 06 maja 2022 roku 
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