SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

15 maj 2013 r.

Skrócone sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za okres
01.01.2013 – 31.03.2013 r.
31.03.2013
24 617 032,12
0,00
500,00

31.12.2012
12 032,12
0,00
500,00

31.03.2012
6 140 869,70
817 276,41
5 323 593,29

II.

Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne
Rzeczowe aktywa trwałe

1.

Środki trwałe

500,00

500,00

4 959 058,16

a)

grunty

500,00

500,00

159,45

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

499 169,67

c)

urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

3 391 274,85

d)

środki transportu

0,00

0,00

1 046 697,16

e)

inne środki trwałe

0,00

0,00

21 757,03

A
I.

Środki trwałe w budowie
0,00
0,00
364 535,13
Należności długoterminowe
0,00
0,00
0,00
od jednostek powiązanych
0,00
0,00
0,00
od pozostałych jednostek
0,00
0,00
0,00
Nieruchomości inwestycyjne
0,00
0,00
0,00
Inwestycje w jednostkach zależnych
0,00
0,00
0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00
0,00
0,00
Pozostałe aktywa finansowe
24 605 000,87
0,87
0,00
Pozostałe aktywa
11 531,25
11 531,25
0,00
Aktywa obrotowe
8 750 007,03 33 596 691,81 37 520 066,62
Zapasy
0,00
0,00 14 487 919,38
Materiały
0,00
0,00 10 710 471,05
Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00 1 388 444,06
Produkty gotowe
0,00
0,00 2 389 004,27
Towary
0,00
0,00
0,00
Należności krótkoterminowe
394 112,05
278 185,80 14 211 946,16
Należności od jednostek powiązanych
0,00
0,00
0,00
Należności od pozostałych jednostek
394 112,05
278 185,80 14 211 946,16
z tytułu dostaw i usług
175 520,05
103 508,80 11 208 242,32
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
218 592,00
174 677,00 2 995 335,78
b) zdrowotnych oraz innych świadczeń
0,00
0,00
8 368,06
c) inne
0,00
0,00
429 204,00
III. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego
7 425 000,00
920 481,59 7 450 684,92
IV. Pozostałe aktywa finansowe
7 425 000,00
0,00 7 450 684,92
1. w jednostkach powiązanych
udziały
lub
akcje
7
425
000,00
0,00
0,00
udzielone pożyczki
0,00
0,00 7 450 684,92
inne papiery wartościowe
0,00
0,00
0,00
inne
krótkoterminowe
aktywa
finansowe
0,00
0,00
0,00
0,00
920 481,59
0,00
2. w pozostałych jednostkach
udziały lub akcje
0,00
0,00
0,00
inne
papiery
wartościowe
0,00
0,00
0,00
udzielone pożyczki
0,00
920 481,59
0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
0,00
851 393,61 28 232 287,38
685 896,49
V. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
79 501,37
95 453,60
254 415,67
VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00 4 070 283,44
0,00
VII. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
33 367 039,15 33 608 723,93 43 660 936,32
Suma aktywów

2.
III.
1.
2.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
B
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
a)
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A.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zyski zatrzymane
Zysk (strata) netto za rok obrotowy

31.03.2013
31.12.2012
31.03.2012
33 286 961,64 33 452 611,33 29 658 024,71
8 491 213,18 8 491 213,18 8 491 213,18
8 762 733,78 8 762 733,78 19 309 893,04
0,00
0,00
0,00
15 341 126,00 15 341 126,00 8 074 562,00
857 538,37 -2 695 072,96 -5 975 668,22
-165 649,69 3 552 611,33
-241 975,29

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy
długoterminowa
krótkoterminowa
Zobowiązania długoterminowe
wobec jednostek powiązanych
wobec pozostałych jednostek
Zobowiązania krótkoterminowe
wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług
inne
wobec pozostałych jednostek
pożyczki i kredyty
z tytułu dostaw i usług
zaliczki otrzymane na dostawy
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych,
z tytułu bieżącego podatku dochodowego
z tytułu wynagrodzeń
inne
zobowiązania związane z aktywami trwałymi
h)
przeznaczonymi do sprzedaży
IV. Rozliczenia międzyokresowe
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Suma pasywów

21 700,00
21 700,00 2 092 573,40
0,00
0,00 1 947 062,48
21 700,00
21 700,00
145 510,92
33 367 039,15 33 608 723,93 43 660 936,32

Wartość księgowa
Liczba akcji (średnia ważona w szt)
Wartość księgowa na jedną akcję
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

33 286 961,64 33 452 611,33 29 658 024,71
11 398 530
11 090 209
11 398 530
2,92
3,02
2,60
11 398 530
11 090 209
11 398 530
2,92
3,02
2,60

B.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

80 077,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 377,51
0,00
0,00
0,00
58 377,51
0,00
40 800,76
0,00
3 190,81
0,00
5 530,13
8 855,81
0,00

156 112,60 14 002 911,61
0,00
541 944,01
0,00
0,00
0,00
541 944,01
0,00
191 994,38
0,00
349 949,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134 412,60 11 368 394,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
134 412,60 11 368 394,20
0,00
63 459,28
125 786,22 9 418 016,33
0,00
7 384,24
2 586,31
921 251,03
0,00
0,00
259,46
669 111,23
5 780,61
289 172,09
0,00

0,00
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Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów
(układ porównawczy)
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów
II. Zmiana stanu produktów
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie surowców i materiałów
III. Usługi obce
IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
D Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Zysk ze zbycia przedsiębiorstwa
IV. Inne przychody operacyjne
E Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F Zysk (strata) na działalności operacyjnej
G Przychody finansowe
H Koszty finansowe
I
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
J Podatek dochodowy
K Zysk/(strata) netto z działalności
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej

I kwartał
I kwartał
31.12.2012
2013
2012
0,00 54 603 848,87 28 609 243,43
0,00 52 502 165,17 27 686 628,55
0,00
188 456,60
864 122,88
0,00
1 913 227,10
58 492,00
-280 320,24 -58 174 454,57 -28 934 941,27
0,00
-777 556,37
-383 866,58
-3 698,37 -41 230 516,63 -22 181 688,52
-216 754,89 -4 806 024,48 -2 051 505,45
-1 070,18
-860 640,26
-411 752,24
-23 381,97 -6 586 350,30 -2 919 751,11
-855,59 -1 637 186,29
-734 874,78
-34 559,24
-471 296,82
-191 145,63
0,00 -1 804 883,42
-60 356,96
-280 320,24 -3 570 605,70
-325 697,84
444,44
6 681 932,54
69 429,52
0,00
0,00
10 000,00
0,00
72 755,46
36 377,73
0,00
6 595 701,43
0,00
444,44
13 475,65
23 051,79
-445,37
-900 518,82
-361,64
0,00
-29 550,42
0,00
0,00
0,00
0,00
-445,37
-870 968,40
-361,64
-280 321,17
2 210 808,02
-256 629,96
694 641,25
2 246 470,05
341 406,21
-579 969,77
-904 666,74
-326 751,54
-165 649,69
3 552 611,33
-241 975,29
0,00
0,00
0,00
-165 649,69
3 552 611,33
-241 975,29
-165 649,69
4 609 886,02
0,00
0,00 -1 057 274,69
-241 975,29

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

-165 649,69
11 398 530
-0,01
11 398 530
-0,01

4 609 886,02
11 090 209
0,42
11 090 209
0,42

0,00
11 398 530
0,00
11 398 530
0,00

Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

0,00
11 398 530
0,00
11 398 530
0,00

-1 057 274,69
11 090 209
-0,10
11 090 209
-0,10

-241 975,29
11 398 530
-0,02
11 398 530
-0,02
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
Wyszczególnienie

Lp.

I kwartał 2013

Stan na
31.12.2012

I kwartał 2012

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.

Zysk / Strata przed opodatkowaniem

-165 649,69

3 552 611,33

-241 975,29

II.

Korekty razem

-182 613,91

-3 994 060,20

3 169 927,27

1.

Amortyzacja

0,00

777 556,37

383 866,58

2.

Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych

0,00

87 209,42

5 461,42

3.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

-6 357,53

-509 438,63

-161 696,88

4.

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

-247,27

-7 259 879,34

-174 562,24

5.

Zmiana stanu rezerw

0,00

0,00

-50 000,00

6.

Zmiana stanu zapasów

-6 504,07

184 045,48

1 410 920,79

7.

Zmiana stanu należności

-109 422,18

3 008 758,31

324 828,25

8.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów

-76 035,09

182 401,86

1 613 820,45

15 952,23

-290 763,50

-182 711,10

0,00

-173 950,17

0,00

-348 263,60

-441 448,87

2 927 951,98

9.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

10.

Inne korekty

III.

Gotówka z działalności operacyjnej (I+II)

IV.

Podatek dochodowy zapłacony/zwrot nadpłaty

V.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)

0,00

0,00

0,00

-348 263,60

-441 448,87

2 927 951,98

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy

I.

4 997 369,83

41 857 532,70

10 444,60

1.

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00

0,00

10 444,60

2.

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

3.

Z aktywów finansowych, w tym:

4 997 369,83

14 321 728,06

0,00

a)

w jednostkach powiązanych

0,00

7 965 342,46

0,00

b)

w pozostałych jednostkach:

4 997 369,83

6 356 385,60

0,00

- zbycie aktywów finansowych

4 997 369,83

6 296 270,00

0,00

- dywidendy i udziały w zyskach

0,00

0,00

0,00

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

0,00

0,00

0,00

- odsetki

0,00

60 115,60

0,00

- inne wpływy z aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

Inne wpływy inwestycyjne

0,00

27 535 804,64

0,00

32 030 000,00

15 312 597,23

464 316,96
441 746,12

4.
II.

Wydatki
1.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

0,00

951 051,36

2.

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

3.

Na aktywa finansowe, w tym:

32 030 000,00

7 521 545,87

22 570,84

a)

w jednostkach powiązanych

32 030 000,00

0,00

0,00

b)

w pozostałych jednostkach:

0,00

7 521 545,87

22 570,84

- nabycie aktywów finansowych

0,00

7 521 545,87

22 570,84

- udzielone pożyczki długoterminowe

0,00

0,00

0,00

Inne wydatki inwestycyjne

0,00

6 840 000,00

0,00

-27 032 630,17

26 544 935,47

-453 872,36

Wpływy

0,00

1 151 384,32

0,00

1.

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

0,00

0,00

0,00

2.

Kredyty i pożyczki

0,00

1 151 384,32

0,00

3.

Emisja dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

4.

Inne wpływy finansowe

0,00

0,00

0,00

Wydatki

0,00

0,00

2 760 138,17

1.

Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,00

0,00

0,00

2.

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

0,00

0,00

0,00

3.

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

0,00

0,00

0,00

4.

Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

0,00

2 747 314,51

5.

Wykup dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

6.

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

0,00

0,00

0,00

7.

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

0,00

0,00

0,00

8.

Odsetki

0,00

0,00

12 823,66

9.

4.
III.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.

II.

Inne wydatki finansowe

0,00

0,00

0,00

III.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

0,00

1 151 384,32

-2 760 138,17

D.
E.

Przepływy pieniężne netto razem
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym
- o ograniczonej możliwości dysponowania

-27 380 893,77
-27 380 893,77
0,00
28 232 287,38
851 393,61
0,00

27 254 870,92
27 254 870,92
0,00
977 416,46*
28 232 287,38
0,00

-286 058,55
-286 058,55
0,00
971 955,04*
685 896,49
0,00

F.
G.

5

Skrócone sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za okres
01.01.2013 – 31.03.2013 r.
* różnica między środkami pieniężnymi w bilansie i w rachunku przepływów pieniężnych w wynika z
niezrealizowanych różnic kursowych z wyceny środków na rachunkach walutowych i w kasie walutowej oraz
naliczonych, nie otrzymanych odsetek od lokat bankowych do 3 miesięcy. W rezultacie, środki pieniężne na
koniec I kwartału 2012 roku wynoszą 971 955,04 zł, natomiast na ostatni dzień 2012 roku ich wartość jest równa
977 416,46 zł. Różnica bilansowa wynosi 5 461,42 zł.
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Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie

Lp.

I.

Kapitał własny na początek okresu (BO)
Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych

I.a

Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach

I kwartał 2013

31.12.2012

I kwartał 2012

33 452 611,33

63 834 116,98

29 900 000,00

0,00

0,00

0,00

33 452 611,33

63 834 116,98

29 900 000,00

1.

Kapitał podstawowy na początek okresu

8 491 213,18

8 502 611,71

8 502 611,71

1.1

Zmiany kapitału podstawowego

0,00

-11 398,53

-11 398,53

a)

zwiększenie (z tytułu)

0,00

0,00

0,00

- emisji akcji

0,00

0,00

0,00

b)

zmniejszenie (z tytułu)

0,00

-11 398,53

-11 398,53

-11 398,53

-11 398,53

1.2

Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu

8 491 213,18

8 491 213,18

8 491 213,18

- obniżenie kapitału

2.

Kapitał zapasowy na początek okresu

8 762 733,78

26 565 056,51

26 565 056,51

2.1

Zmiany kapitału zapasowego

0,00

-17 802 322,73

-7 255 163,47

a)

zwiększenie (z tytułu)

0,00

11 398,53

0,00

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

0,00

11 398,53

0,00

-emisja akcji (agio)

0,00

0,00

0,00

zmniejszenie (z tytułu)

0,00

-17 813 721,26

-7 255 163,47

- pokrycia straty

0,00

-3 280 595,26

0,00

- przekazania środków na fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych

0,00

-14 533 126,00

-7 255 163,47

8 762 733,78

8 762 733,78

19 309 893,04

b)

2.2

Stan kapitału zapasowego na koniec okresu

3.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu

0,00

0,00

0,00

3.1

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

0,00

a)

zwiększenie

0,00

0,00

0,00

b)

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

3.2

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0,00

0,00

0,00

4.

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

15 341 126,00

808 000,00

808 000,00

4.1

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

0,00

14 533 126,00

7 266 562,00

a)

zwiększenie z tytułu przekazania środków z kapitału zapasowego w celu nabycia akcji
własnych

0,00

14 533 126,00

7 266 562,00

b)

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

4.2

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

15 341 126,00

15 341 126,00

8 074 562,00

5.

Zyski zatrzymane na początek okresu

-2 695 072,96

27 958 448,76

27 958 448,76

5.1

Zmiany zysków zatrzymanych

3 552 611,33

-30 653 521,72

-33 934 116,98

a)

zwiększenie

3 552 611,33

3 280 595,26

0,00

- wynik finansowy z roku ubiegłego

3 552 611,33

0,00

0,00

- przekazanie środków z kapitału zapasowego

0,00

3 280 595,26

0,00

zmniejszenie (z tytułu)

0,00

-33 934 116,98

-33 934 116,98

- podział wyniku finansowego - pokrycie straty roku ubiegłego

0,00

-33 934 116,98

-33 934 116,98

- podział wyniku finansowego - kapitał zapasowy

0,00

0,00

0,00

- podział wyniku finansowego - inne

0,00

0,00

0,00

5.2

Zyski zatrzymane na koniec okresu

857 538,37

-2 695 072,96

-5 975 668,22

-165 649,69

3 552 611,33

-241 975,29

0,00

3 552 611,33

0,00

-165 649,69

0,00

-241 975,29

0,00

0,00

0,00

b)

6.

Całkowite dochody ogółem

a)

Zysk netto

b)

Strata netto

c)

Odpisy z zysku

II.

Kapitał własny na koniec okresu (BZ)

33 286 961,64

33 452 611,33

29 658 024,71

III.

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

33 286 961,64

33 452 611,33

29 658 024,71
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Dodatkowe informacje dotyczące sprawozdania kwartalnego
1.

Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za I kwartał 2013 roku.
a)

Zgodność z wymogami MSSF
Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało z zachowaniem zasady istotności,
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w kształcie zatwierdzonym
przez Unię Europejską oraz zgodnie z MSR 34.

b)

Informacje dotyczące segmentów działalności
Global Energy S.A. prowadzi działalność w segmencie inwestycyjnym. Obecnie głównym przedmiotem
działalności Spółki jest działalność holdingów finansowych (PKD 64.20Z).

c)

Informacja o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 14 maja dokonano zmian w polityce rachunkowości Emitenta.
Obecnie Global Energy S.A. prowadzi działalność w segmencie inwestycyjnym, wobec powyższego
zrezygnowano z prezentacji rachunku wyników w wersji kalkulacyjnej ze względu na niewielką
wartość informacyjną oraz małą przydatność dla czytelnika sprawozdania finansowego. Począwszy od I
kwartału 2013 roku sprawozdanie z całkowitych dochodów będzie prezentowane wyłącznie w wersji
porównawczej.
W I kwartale 2013 roku, z polityki rachunkowości wyeliminowano zapisy dotyczące zapasów w
Jednostce. Analogicznie do poprzedniego punktu, jest to spowodowane zaniechaniem działalności
podstawowej prowadzonej przez Hardex S.A. (sprzedaż przedsiębiorstwa 29.06.2012 roku) oraz
rozpoczęciem inwestycji w nowym obszarze przez Global Energy S.A.
Aktywa finansowe zostały zaktualizowane o informację na temat pożyczek i należności, instrumentów
dostępnych do sprzedaży jak również instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej
przez wynik finansowy. W ocenie Zarządu powyższe zmiany należy uznać za konieczne z punktu
widzenia zmiany profilu prowadzonych inwestycji, jak również niezbędne dla właściwej oceny sytuacji
majątkowej i finansowej działalności Emitenta. Powyższa zmiana pozwoli na właściwe
zaprezentowanie efektów realizowanej przez Zarząd strategii inwestycyjnej.
Pozostałe zasady stosowane do wyceny składników majątku nie uległy istotnym zmianą w porównaniu
do poprzedniej polityki rachunkowości.

d) Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych, w tym o korektach z tytułu rezerw,
rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonanych odpisach
aktualizujących wartość składników aktywów
Zgodnie z MSR 37 Spółka tworzy rezerwy na zobowiązania w momencie wystąpienia wystarczających
przesłanek do ich utworzenia. Stan rezerw według tytułów prezentuje się następująco.
Wyszczególnienie

Stan na 31.03.2012 r.

Zmiana

Stan na 31.03.2013 r.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

0,00

0,00

0,00

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

0,00

0,00

0,00

Wyszczególnienie

Stan na 31.03.2012 r.

Zmiana

Stan na 31.03.2013 r.

Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne

541 944,01

- 591 944,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Pozostałe rezerwy
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2.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania
i odwróceniu odpisów z tego tytułu.
Zgodnie ze stanem na dzień 31.03.2013 roku, Emitent nie zawiązał odpisów aktualizujących wartość
zapasów do wartości netto jak również nie nastąpiło odwrócenie odpisów z tego tytułu.

3.

Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych
aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu
takich odpisów.
Według stanu na dzień 31.03.2013 roku nastąpiło rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość akcji na
łączną kwotę 563 139,89 zł, związanego ze sprzedażą aktywów finansowych znajdujących się w portfelu
Global Energy S.A. oraz nastąpiło odwrócenie wyceny bilansowej w stosunku do posiadanych papierów
wartościowych o wartości 579 878,33 zł.

4.

Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy
kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca
okresu sprawozdawczego.
W prezentowanym okresie Global Energy S.A. nie korzystał z zewnętrznych form finansowania
działalności.

5.

Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem
najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.
Global Energy S.A. nabyła 500 (pięćset) udziałów reprezentujących 100 proc (sto procent) kapitału
zakładowego spółki Geotherm Energy EOOD utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą
w Bułgarii, w Sofii. Nabycie udziałów Geotherm Energy EOOD przez Global Energy S.A. na podstawie
przedmiotowej umowy nastąpiło z dniem 10 lutego 2013 roku.
Zarząd Global Energy S.A. wskazuje, że ekonomicznym celem nabycia udziałów Geotherm Energy EOOD
było uzyskanie kontroli nad posiadanym przez Geotherm Energy EOOD pakietem udziałów,
reprezentujących 10 proc. kapitału zakładowe, spółki Ekonovenergy OOD - utworzonej zgodnie z prawem
Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii, która realizuje na terenie Bułgarii szereg projektów z
zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Warunki oraz wynegocjowana cena pozwalają ocenić
poczynioną inwestycję jako atrakcyjną przede wszystkim ze względu na posiadanie zagwarantowanego
finansowania na dalszą realizację wszystkich projektów spółki Ekonovenergy ze strony luksemburskiego
funduszu NovEnergia II Energy&Environment (SCA) SICAR będącego czołowym inwestorem na
europejskim rynku energii odnawialnej.
Zarząd Global Energy S.A. wskazuje, że Ekonovenergy OOD realizuje obecnie, za pośrednictwem spółek
celowych, sześć projektów, z zakresu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności:
1.

Cztery projekty budowy farm wiatrowych:



Momchilgrad (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy) - o łącznej mocy do 50 MW /
zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej;
Dragoman (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy 1) - o łącznej mocy do 40 MW /
zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej;
Rakovo (za pośrednictwem spółki zależnej Global Energy 2) - o łącznej mocy do 80 MW, zgoda
na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej;
Svilengrad (za pośrednictwem spółki zależnej Kableshkovo Energy) - o łącznej mocy do 100 MW
(sto megawatów), zgoda na realizację inwestycji budowy farmy wiatrowej Svilengrad;





2.

Dwie istniejące instalacje paneli fotowoltaicznych za pośrednictwem spółki zależnej Dabovo
Energy



Zarząd Global Energy S.A. informuje, że spółki w stu procentach zależne od Ekonovenergy OOD
realizujące poszczególne projekty dysponują wydanymi zgodnie z miejscowo właściwym prawem
i obowiązującymi rozporządzeniami, ostatecznymi w administracyjnym toku instancji zgodami na
realizację wyżej wymienionych przedsięwzięć inwestycyjnych tj. budowy farm wiatrowych oraz
zgodami na użytkowanie i eksploatację, a także licencją na produkcję i sprzedaż energii przez
okres 30 lat, z istniejących instalacji paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,66 MW
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6.

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
W analizowanym okresie nie wystąpiły istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów
trwałych.

7.

Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych.
Według stanu na dzień 31.03.2013 r. nie zostały odnotowane istotne zobowiązania z tytułu zakupu przez
Spółkę rzeczowych aktywów trwałych.

8.

Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów.
W opisywanym okresie nie występowały korekty błędów przynależne do poprzednich kwartałów.

9.

Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają
istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki,
niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy skorygowanej
cenie nabycia.
W związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa Hardex S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku, oraz zaniechaniem
podstawowej działalności związanej z wyrobem i sprzedażą płyt pilśniowych, nastąpiła zmiana kierunku
rozwoju Emitenta tj. Global Energy S.A. Mimo zmiany profilu prowadzonych inwestycji nadal
działalnością podstawową pozostała „działalność holdingów finansowych”. Jest to podyktowane
obowiązującymi przepisami oraz wymogami związanymi z charakterystyką prowadzenia projektów w
sektorze OZE. W szczególności w sytuacji prowadzenia inwestycji zagranicznych, wówczas tym bardziej
brak jest możliwości bezpośredniego posiadania przez Emitenta projektu lub instalacji z obszaru
odnawialnych źródeł energii, gdyż takie projekty nie mogłyby uzyskać niezbędnych zgód oraz decyzji
administracyjnych, gdyby wnioskującym był podmiot z innej jurysdykcji. Wynika to również z
obowiązującego prawa energetycznego oraz nadzoru nad bezpieczeństwem energetycznym poszczególnych
krajów, w tym także w unijnych. Z uwagi na strategię inwestycyjną Global Energy S.A. polegającą na
realizacji większej ilości projektów, również na terenie Polski w przypadku realizacji projektu Spółka
będzie posiadała dedykowaną spółkę celową, która będzie właścicielem takiej inwestycji, w której
zlokalizowane będą wszystkie wartości materialne oraz niematerialne i prawne oraz wszelkie inne
własności intelektualne. Tak utworzona struktura własnościowa projektów powoduje utrzymanie
dotychczasowego przedmiotu działalności, co umożliwia przejrzyste zarządzanie poszczególnymi
inwestycjami oraz ograniczenie ryzyka ewentualnych negatywnych skutków rozwoju którejkolwiek z nich.
Istotny wpływ, na poczynione przez Zarząd Global Energy S.A. inwestycje w aktywa finansowe na kwotę
w wysokości 32 030 000 zł, może mieć w perspektywie długoterminowej kurs walutowy. Spowodowane
jest to faktem, iż są to inwestycje w zagraniczne spółki - Bułgarskie. Dodatkowo, wartość aktywów
finansowych może podlegać fluktuacjom rynkowym związanym z panującymi na rynku nastrojami oraz
bieżącą sytuacją branży energetycznej na świecie. Ponadto, realizacja zamierzonych przedsięwzięć przez
nabyte spółki celowe, może doprowadzić do wzrostu, spadku lub stagnacji wartości inwestycji w
zależności od powodzenia konkretnych projektów.

10. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe.
W trakcie pierwszego kwartału 2013 roku nie wystąpiły istotne czynniki czy też zdarzenia, w szczególności
o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe.
11. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności
prezentowanym okresie.

Global Energy S.A. w

Działalność Global Energy S.A. w prezentowanym okresie nie podlega sezonowości lub cykliczności.
12. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.
W opisywany okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje wykupu, spłaty dłużnych i kapitałowych
papierów wartościowych.
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13. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną
akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.
W opisywanym okresie Jednostka nie wypłacała dywidendy.
14. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć
na przyszłe wyniki finansowe Global Energy S.A.
Zarząd Global Energy S.A. informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2013 roku Emitenta otrzymał podpisany w
imieniu drugiej strony transakcji egzemplarz umowy, której drugą stroną jest podmiot Markova Mogila
Wind Farm Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) zwany dalej "Zbywcą", na podstawie której Emitent
zawarł transakcję nabycia 5.100 (pięć tysięcy sto) akcji zwanej dalej "Transakcją", reprezentujących 100
proc. (sto procent) kapitału zakładowego Spółki New Vision Management EAD z siedzibą w Sofii
(Bułgaria) zwanej dalej "Spółką" uprawniających do 100 proc. (stu procent) głosów na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Zarząd Global Energy S.A. wskazuje, że ekonomicznym celem nabycia akcji Spółki było nabycie praw do
projektów realizowanych przez Spółkę w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym w
szczególności projektu Markova Mogila - park wiatrowy do 60 MW (sześćdziesiąt megawatów) i park
solarny do 5 MW (pięć megawatów).
22 kwietnia 2013 roku Emitent zawarł, z profesjonalnym podmiotem specjalizującym się w pozyskiwaniu
kapitału na inwestycje, umowę ramową dotyczącą współpracy przy pozyskiwaniu kapitału dla Emitenta.
Na podstawie zawartej umowy ramowej prowadzone będą działania zmierzające do pozyskania kapitału,
zarówno udziałowego jak i dłużnego, w łącznej wysokości do 100.000.000 USD z przeznaczeniem na
rozwój obecnych i finansowanie kolejnych projektów w obszarze wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych realizowanych przez Global Energy S.A. Zawarcie umowy ramowej jest zdaniem Zarządu
potwierdzeniem kontynuacji przyjętej strategii inwestycyjnej w zakresie źródeł odnawialnych oraz
kolejnych akwizycji w 2013 roku.
W dniu 26 kwietnia 2013 roku AKB „Lanta-Bank” (ZAO) zawarła umowę zbycia akcji w kapitale
zakładowym spółki Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA z siedzibą w Warszawie. Przed
transakcją AKB „Lanta-Bank” (ZAO) posiadał pośrednio przez Supernova Financial Services sp. z o.o.
ergo SKA (akcjonariusza Global Energy S.A.) 3 327 346 akcji Spółki Global Energy S.A. uprawniających
do 29,19% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global Energy S.A.
15. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły
od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.
Według stanu na 31.03.2013 roku, Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych, ani aktywów
warunkowych.
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POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU Q 1/2013
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot
uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
1.

Wybrane dane finansowe.
Podstawowe pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na EUR według średniego kursu
ogłoszonego przez NBP na dzień 31 marca 2013 r. i na dzień 31 marca 2012 r. (dla danych
porównywalnych).
Kurs NBP EUR na dzień 31.03.2013 r.- 4,1774 zł , na dzień 31.03.2012 r..- 4,1616.
Podstawowe pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono na EUR według średniej arytmetycznej średnich kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.
Kurs na dzień 31.03.2013 r. – 4,1738 zł (średnia arytmetyczna z: 4,1870; 4,1570; 4,1774)
Kurs na dzień 31.03.2012 r. – 4,1750 zł (średnia arytmetyczna z: 4,2270; 4,1365; 4,1616)

w PLN

w EUR

WYBRANE DANE FINANSOWE
31.03.2013
1

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

-280 321,17

3

Zysk (strata) brutto

4

Zysk (strata) netto

5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

6

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

8

Przepływy pieniężne netto, razem

9

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)

10 Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / eur)
11 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / eur)

1
2

3

4

5
6
7

8

9

31.03.2013

31.03.2012

0,00

6 645 537,86

-256 629,96

-67 162,10

-61 468,25

-165 649,69

-241 975,29

-39 687,98

-57 958,15

-165 649,69

-241 975,29

-39 687,98

-57 958,15

-348 263,60

2 927 951,98

-83 440,41

701 305,86

-27 032 630,17

-453 872,36

-6 476 743,06

-108 711,94

0,00

-2 760 138,17

0,00

-661 110,94

-27 380 893,77

-286 058,55

-6 560 183,47

-68 517,02

-0,01

-0,02

0,00

-0,01

-0,01

-0,02

0,00

-0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

31.03.2013
Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zobowiązania i rezerwy, razem (na koniec pierwszego kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego)
Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego)
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego)
Kapitał własny (aktywa netto na koniec pierwszego kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego)
Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku
obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
Liczba akcji (średnia ważona w szt. na koniec pierwszego kwartału
bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku
obrotowego)
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) na koniec
pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / eur) na
koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec
poprzedniego roku obrotowego)

31.03.2012

0,00 27 745 120,55

31.12.2012

33 367 039,15 33 608 723,93

31.03.2013

31.12.2012

7 987 513,56

8 220 909,92

80 077,51

156 112,60

19 169,22

38 186,15

0,00

0,00

0,00

0,00

58 377,51

134 412,60

13 974,60

32 878,19

33 286 961,64 33 452 611,33

7 968 344,34

8 182 723,77

8 491 213,18

8 491 213,18

2 032 655,04

2 077 005,33

11 398 530

11 090 209

11 398 530

11 090 209

2,92

3,02

0,70

0,74

2,92

3,02

0,70

0,74
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2.

Opis organizacji grupy kapitałowej Global Energy S.A., ze wskazaniem jednostek podlegających
konsolidacji.
Według stanu na dzień 31.03.2013 roku Global Energy S.A. tworzy Grupę Kapitałową. Jej jednostką
zależną jest Spółka Geotherm Energy EOOD, której głównym aktywem finansowym są udziały
reprezentujące 10 proc. kapitału zakładowego, spółki Ekonovenergy OOD - utworzonej zgodnie z prawem
Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem transakcji,
która pozwoli na przeniesienie powyższych 10% udziałów bezpośrednio pod kontrolę Global Energy S.A.
Aktywa oraz kapitały własne Spółki Geotherm Energy EOOD pozostałe po przeprowadzeniu planowanej
transakcji będę nieistotne z punktu widzenia działalności Emitenta. W związku z powyższym będzie miał
zastosowanie punkt 8 MSR 8, który umożliwi zastosowanie zwolnienia z obowiązku sporządzania
skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Zatem docelowe posiadanie przez Global Energy S.A.
bezpośrednio 10% udziałów w Spółce Ekonovenergy OOD nie będzie spełniać warunków definicji Grupy
Kapitałowej.
Global Energy S.A. posiada również 100 procent udziałów w Spółce New Vision Managment EAD z
siedzibą w Sofii w Bułgarii. W związku z zamierzeniem realizacji transakcji sprzedaży do 50 % akcji
spółki, branżowemu partnerowi oraz nie powołaniu od dnia nabycia do dnia planowanej transakcji nowego
Zarządu, istnieją ograniczenia w sprawowaniu kontroli przez Emitenta. Ograniczenia te uniemożliwiają
zdolność do swobodnego kierowania polityką finansową i operacyjną jednostki. W konsekwencji
powyższych ograniczeń, jak również planowanej transakcji zdaniem Zarządu nie jest spełniona definicja
jednostki zależnej zawarta w punkcie 4 MSR 27.

3.

Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia
jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej Global Energy S.A.,
inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.
Nie dotyczy.

4.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników
na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników
prognozowanych.
Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników finansowych na 2013 rok i jego poszczególne kwartały.

5.

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Global Energy S.A. na dzień
przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji,
ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich
procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w
strukturze własności znacznych pakietów akcji Global Energy S.A. w okresie od przekazania
poprzedniego raportu kwartalnego.
Według wiedzy Emitenta, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
posiadają:
a) Supernova Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergo spółka
komandytowo-akcyjna („SFS sp. o.o. ergo SKA”), która posiada 3.327.346 akcji, tj. 29,19% udziału w
kapitale zakładowym Global Energy S.A., 3.327.346 głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym
Zgromadzeniu co stanowi 29,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
b) Family Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, która posiada
3.760.000 akcji, tj. 32,99% udziału w kapitale zakładowym Global Energy S.A., 3.760.000 głosów w
ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 32,99% udziału w ogólnej liczbie głosów
na Walnym Zgromadzeniu
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Od momentu przekazania raportu za czwarty kwartał 2012 roku, do dnia 15 maja 2013 roku wg wiedzy
Emitenta

wystąpiły

następujące

zmiany

w

strukturze

własności

znacznych

pakietów

akcji

Global Energy S.A.:

Stan na dzień 14.02.2013 r.

Wyszczególnienie

Liczba
akcji
(szt.)

Family Fund Sp. z
3.760.000
o.o. SKA.
SFS Sp. z o.o. ergo
3.327.346
SKA
AKB "LANTABANK" (ZAO)

6.

3.327.346

Stan na dzień 15.05.2013 r.

Zmiana

Udział w
kapitale
zakładowym

Forma
posiadania
akcji

Liczba
akcji
(szt.)

Udział w
kapitale
zakładowym

Liczba
akcji
(szt.)

Udział w
kapitale
zakładowym

Forma
posiadania
akcji

32,99%

bezpośrednio

-

-

3.760.000

32,99%

bezpośrednio

29,19%

bezpośrednio

-

-

3.327.346

29,19%

bezpośrednio

29,19%

pośrednio

3.327.346

29,19%

0

0,00%

-

Zestawienie stanu posiadania akcji Global Energy S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby
zarządzające i nadzorujące Global Energy S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze
wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu
kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób.
Na dzień przekazania raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r., wg informacji posiadanych przez Spółkę,
Prezes Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Global Energy S.A.

Zarząd LIBRA Capital S.A.
Imię i Nazwisko
Artur Staykov

lp.
1.

Funkcja
Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza LIBRA Capital S.A.
lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Andrzej Jasiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

2.
3.
4.
5.

Mario Zahariev
Bartłomiej Korniluk
Victor Azmanov
Wojciech Romaniszyn








Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

Dnia 20 lutego 2013 roku, Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odwołano
z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panów:
Cezarego Olszewskiego,
Daniela Więzika,
Marcina Piotra Zientarę,
Adama Rogalińskiego,
Andrzeja Zientarę.
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7.

Dnia 20 lutego 2013 roku, Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołano do
składu Rady Nadzorczej Global Energy S.A. Panów:
Bartłomieja Korniluka,
Mario Zaharieva,
Andrzeja Jasińskiego,
Victor Azmanova,
Wojciecha Romaniszyna.
Dnia 28 lutego 2013 roku nastąpiło ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie treścią
raportu, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrany został Pan Andrzej Jasiński, na Zastępcę
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Mario Zahariev oraz na Sekretarza Rady Nadzorczej
Pana Bartłomieja Korniluka.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:
a)

postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Global Energy S.A. lub jednostki od
niej zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych
Global Energy S.A., z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty
wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Global Energy S.A.
Brak postępowań.

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość
stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych Global Energy S.A. z określeniem
łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze
stanowiskiem Global Energy S.A. w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań
w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości
przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.
Brak postępowań.

8.

Transakcje z podmiotami powiązanymi.
Według stanu na dzień 31.03.2013 roku Spółka nie zawarła transakcji z podmiotami powiązanymi na
warunkach innych niż rynkowe.

9.

Informacje o udzieleniu przez Global Energy S.A. poręczeń, kredytu lub pożyczki lub udzieleniu
gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji
stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Global Energy S.A., z określeniem:
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio
poręczona lub gwarantowana,
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
d) warunków finansowych, na jakich poręczenia lub gwarancje zostały udzielone, z określeniem
wynagrodzenia Global Energy S.A. za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy Global Energy S.A. a podmiotem, który zaciągnął
kredyty lub pożyczki.
Nie dotyczy.
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10. Inne informacje, które zdaniem Global Energy S.A. są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej,
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny
możliwości realizacji zobowiązań przez Global Energy S.A.
Dnia 30 stycznia 2013 roku została dokonana transakcja poza rynkiem regulowanym polegająca na zbyciu
3.327.346 akcji po cenie 2,21 zł przez Superkonstelacja Limited (podmiot dominujący wobec spółki
Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA z siedzibą w Warszawie dalej zwanej SFS sp.z o.o. ergo
SKA) oraz nabyciu przez Spółkę od niej zależną tj. SFS sp.z o.o. ergo SKA 3.327.346 akcji poza rynkiem
regulowanym po cenie 2,21 zł. Przed ww. zdarzeniem SFS sp. z o.o. ergo SKA nie posiadała bezpośrednio
lub pośrednio akcji spółki Global Energy SA (wcześniej Libra Capital S.A.). Wskutek przeprowadzonej
transakcji SFS sp.z o.o. ergo SKA nabyła bezpośrednio 3.327.346 akcji, reprezentujących 29,19% w
kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 3.327.346 głosów Global Energy S.A., reprezentujących
29,19% w ogólnej liczbie głosów w spółce Global Energy S.A. Według wydanego oświadczenia, spółka
SFS sp. z o.o. ergo SKA nie przewiduje dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce
Global Energy S.A.
Konsekwencją powyższej transakcji było zawarcie w dniu 5 lutego 2013 roku umowy nabycia akcji w
kapitale zakładowym spółki Supernova Financial Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergo
SKA z siedzibą w Warszawie (SFS sp. z o.o. ergo SKA) przez AKB „LANTA-BANK” (ZAO) który w
dniu 13 lutego 2013 roku uzyskał status podmiotu dominującego w spółce SFS sp. z o.o. ergo SKA. Przed
zawarciem transakcji AKB „LANTA-BANK” (ZAO), nie posiadał pośrednio ani bezpośrednio akcji spółki
Global Energy S.A., po zawarciu ww. transakcji AKB „LANTA-BANK” (ZAO), posiadał pośrednio
3 327 346 akcji Global Energy S.A., reprezentujących 29,19% w kapitale zakładowym Spółki,
uprawniających do 3 327 346 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Sytuacja jaka niespodziewanie pojawiła się na Cyprze z początkiem marca bieżącego roku spowodowała, iż
pierwotnie zakładane przez wyżej wymienionego nowego akcjonariusza Global Energy S.A. plany
inwestycyjne w branży OZE uległy radykalnej zmianie. Zaistnienie kryzysu finansowego na Cyprze, który
bezpośrednio uderzył w rosyjskie instytucje finansowe i podmioty gospodarcze przyczyniło się do utraty
zaufania wobec Unii Europejskiej ze strony Rosji, a tym samym do wstrzymania dalszych inwestycji
Rosjan na terenie Europy. W efekcie stanowiło to bezpośrednią przyczynę podjętej decyzji o wyjściu z
akcjonariatu Global Energy S.A. przez AKB „Lanta-Bank” (ZAO) poprzez zawarcie w dniu 26 kwietnia
2013 roku umowy zbycia akcji w kapitale zakładowym spółki Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo
SKA z siedzibą w Warszawie. Przed transakcją AKB „Lanta-Bank” (ZAO) posiadał pośrednio poprzez
Supernova Financial Services sp. z o.o. ergo SKA (akcjonariusza Global Energy S.A.) 3 327 346 akcji
Spółki Global Energy S.A. uprawniających do 29,19% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Global Energy S.A. W wyniku jej zawarcia pozbył się wszystkich akcji Emitenta.
Powyższe wyjaśnienia Zarząd Emitenta otrzymał od władz Lanta-Banku i tym samym uznał za konieczne
przekazanie ich do publicznej wiadomości, a w szczególności akcjonariuszom Global Energy S.A.
Zaistnienie powyższych okoliczności nie stanowi jednak przeszkody do dalszej realizacji pierwotnie
założonej strategii rozwoju spółki w branży OZE w zakresie umożliwiającym wzrost jej wartości poprzez
tworzenie instalacji umożliwiających produkcję energii z odnawialnych źródeł. W tym celu Zarząd zawarł
w dniu 22 kwietnia 2013 roku z profesjonalnym podmiotem specjalizującym się w pozyskiwaniu kapitału
na inwestycje OZE, umowę ramową dotyczącą współpracy przy pozyskiwaniu kapitału na projekty
Emitenta. Na podstawie zawartej umowy ramowej prowadzone będą działania zmierzające do pozyskania
kapitału, zarówno udziałowego jak i dłużnego, w łącznej wysokości do 100.000.000 USD z
przeznaczeniem na rozwój obecnych i finansowanie kolejnych projektów w obszarze wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych realizowanych przez Global Energy S.A. Zawarcie umowy ramowej jest zdaniem
Zarządu potwierdzeniem kontynuacji przyjętej strategii inwestycyjnej w zakresie źródeł odnawialnych oraz
kolejnych akwizycji w 2013 roku.
Natomiast tempo dalszego rozwoju Spółki oraz budowania jej wartości, będzie uzależnione w znacznym
stopniu od negocjacji odpowiednich kosztów kapitału dłużnego udzielonego przez banki czy fundusze na
projekty Spółki oraz od pozyskania przez Emitenta nowych inwestorów, którzy umożliwią realizację
kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednak w szczególności istotnym czynnikiem dla tempa realizacji
inwestycji, a tym samym przystąpienia do budowy instalacji produkujących energię elektryczną z
odnawialnych źródeł będą ogłoszone na terenie Bułgarii z dniem 1 lipca 2013 roku nowe taryfy FIT.
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