
 

 

 

Szanowni	  Akcjonariusze,	  

Rok	  2012	  był	  dla	  Spółki	  Global	  Energy	  S.A.	  (dawniej	  Libra	  Capital	  S.A.)	  bardzo	  wyjątkowy.	  W	  roku	  

tym	   miały	   miejsce	   zdarzenia,	   które	   istotnie	   wpłynęły	   na	   przyszłość	   i	   funkcjonowanie	   Spółki	  

Global	   Energy	   S.A.	   W	   pierwszej	   połowie	   roku	   udało	   się	   doprowadzić	   do	   zakończenia	  

dotychczasowej	   działalności	   spółki	   polegającej	   na	   produkcji	   płyt	   dla	   przemysłu	   meblarskiego.	  

Operacja	  ta	  polegała	  na	  zbyciu	  istniejącego	  przedsiębiorstwa	  produkującego	  płyty	  do	  inwestora	  

strategicznego	   firmy	   „Homanit”	   z	   Niemiec	   wraz	   ze	   wszystkimi	   aktywami,	   ruchomościami,	  

nieruchomościami,	   prawami	  patentowymi,	   znakami	   towarowymi	  oraz	   załogą	  bez	   konieczności	  

zwalniania	  personelu.	  	  

Z	   punktu	   widzenia	   interesów	   akcjonariuszy	   Global	   Energy	   S.A.	   transakcja	   ta	   powinna	   być	  

oceniana	   bardzo	   pozytywnie.	  W	  wyniku	   jej	   przeprowadzenia	   Spółka	   osiągnęła	   dodatni	   wynik	  

finansowy	  dzięki	  czemu	  w	  pierwszym	  półroczu	  wyniósł	  3	  552	  611,33	  zł.	  Jednocześnie	  spółka	  za	  

sprzedaż	   przedsiębiorstwa	   otrzymała	   kwotę	   30	  000	  000,00	   zł,	   pozbywając	   się	   wszystkich	  

zobowiązań	  krótko	  i	  długoterminowych.	  

Środki	   te	   pozwoliły	   Spółce	   na	   rozpoczęcie	   procesu	   analiz	   i	   przygotowań	   do	   nowego	   kierunku	  

działalności.	  

W	   II	   półroczu	   Spółka	   unikała	   działalności	   operacyjnej	   oraz	   działalności	   produkcyjnej	   i	   w	  

niewielkim	   stopniu	   prowadziła	   działalność	   inwestycyjną	   w	   zakresie	   niezbędnym	   dla	  

generowania	  zysków	  pozwalających	  pokrywać	  koszty	  funkcjonowania	  Spółki	  giełdowej.	  	  

W	   odniesieniu	   do	   roku	   2012	   pragnę	   powiedzieć	   jeszcze	   kilka	   słów	   o	   zakończonej	   działalności	  

operacyjnej	  oraz	  wynikach	  finansowych,	  które	  przedstawiają	  się	  w	  następujący	  sposób:	  

 



	  Bilans:	  

a) Suma	  aktywów	  33	  608	  723,93	  zł;	  

b) Suma	  pasywów	  33	  608	  723,93	  zł;	  

Przychody:	  

a) Przychody	  netto	  ze	  sprzedaży	  –	  54	  603	  848,87	  zł;	  

b) Pozostałe	  przychody	  operacyjne	  –	  6	  681	  932,54	  zł;	  

Koszty:	  

a) Koszty	  działalności	  operacyjnej:	  58	  174	  454,57	  zł;	  

b) Pozostałe	  koszty	  operacyjne:	  900	  518,82	  zł.	  

Zysk:	  

a) Zysk	  netto	  z	  działalności	  kontynuowanej:	  4	  609	  886,02	  zł;	  

b) Zysk	  netto	  z	  działalności	  zaniechanej:	  -‐	  1	  057	  274,69	  zł.	  

Spółka	   w	   pełni	   odcięła	   się	   od	   działalności	   historycznej,	   gdyż	   nie	   była	   w	   stanie	   skutecznie	  

konkurować	   na	   rynku	   płyt	   dla	   przemysłu	  meblarskiego	   na	   którym	   panuje	   bardzo	   intensywny	  

proces	  konsolidacji	  a	  rynek	  jednocześnie	  charakteryzuje	  się	  ogromnym	  CAPEX-‐em.	  	  

Jednocześnie	  Zarząd	  podejmował	  działania	  zmierzające	  do	  zidentyfikowania	  nowych	  obszarów	  

aktywności,	   w	   które	   Spółka	   mogłaby	   zainwestować	   zgromadzone	   środki	   pieniężne	   w	   celu	  

dalszego	   wzrostu	   jej	   wartości	   dla	   Akcjonariuszy	   w	   roku	   2013	   i	   kolejnych	   latach.	   Ostatecznie	  

podjęliśmy	   decyzję	   o	   zaangażowaniu	   się	  w	   nowatorski,	   bardzo	   perspektywiczny	   rynek	   energii	  

odnawialnej,	   ze	   szczególnym	  ukierunkowaniem	   na	   projekty	   farm	  wiatrowych	   i	   solarnych	   oraz	  

funkcjonujące	   instalacje	   pozyskujące	   energię	   ze	   źródeł	   odnawialnych.	   Biorąc	   pod	   uwagę	  

dzisiejsze	   uwarunkowania	   w	   globalnej	   gospodarce	   związane	   z	   nieustannie	   zmieniającymi	   się	  

cenami	  surowców,	  rosnącymi	  kosztami	  pracy,	  zwiększającymi	  się	  obciążeniami	  finansowymi	  dla	  

firm	   wynikającymi	   z	   prowadzonej	   polityki	   socjalnej,	   zaostrzaniem	   polityki	   fiskalnej,	   wzrostem	  



stóp	   procentowych,	   utrzymującą	   się	   inflacją,	   ograniczonym	   dostępem	   do	   kapitału,	   a	   także	  

malejącymi	  w	  większości	  krajów	  wskaźnikami	  PKB,	  które	  bezpośrednio	  wpływają	  na	  trudności	  w	  

planowaniu	   przez	   przedsiębiorstwa	   polityki	   kosztowej	   i	   przychodowej,	   a	   w	   konsekwencji	   na	  

osiąganie	   stabilnych	   zysków	   i	   zwrotów	   z	   inwestycji	   zadecydowaliśmy	   po	   kilkumiesięcznych	  

analizach	  o	   zaangażowaniu	   się	  w	   jedną	   z	  najbezpieczniejszych	  gałęzi	   gospodarki	   jaką	  w	  naszej	  

ocenie	   są	   odnawialne	   źródła	   energii.	   Nasza	   decyzja	   została	   podjęta	   z	   uwagi	   na	   fakt,	   że	  

inwestycje	   w	   sektor	   OZE	   w	   dużej	   mierze	   nie	   są	   uzależnione	   od	   powyższych	   czynników,	   a	   w	  

szczególności	  od	  spadku	  wartości	  pieniądza,	  zapotrzebowania	  na	  surowiec	  oraz	  na	  kapitał	  ludzki	  

wyrażający	  się	  wysokim	  poziomem	  zatrudnienia.	  	  

Ponadto	  należy	  zwrócić	  uwagę,	  że	  w	  perspektywie	  najbliższych	  lat	  nieuchronnym	  wydaje	  się	  być	  

wzrost	  cen	  energii,	  która	  będzie	  produktem	  uzyskiwanym	  przez	   instalacje	   tworzone	  w	  ramach	  

prowadzonych	  inwestycji	  przez	  Global	  Energy.	  Wszystkie	  te	  argumenty	  pozwalają	  stwierdzić,	  że	  

podjęliśmy	   racjonalną	   decyzję	   i	   że	   będą	   Państwo	   usatysfakcjonowani	   efektami	   jakie	   Spółka	  

będzie	  osiągać	  na	  przestrzeni	  najbliższych	  lat.	  

Odnosząc	   się	   do	   naszych	   pierwszych	   inwestycji	   w	   obszarze	   odnawialnych	   źródeł	   energii	   na	  

terenie	   Bułgarii	   chciałbym	  w	   szczególności	   zwrócić	   uwagę	   na	   zakup	   przez	   Global	   Energy	   10%	  

udziałów	  w	  holdingu	  Ekonovenergy,	  którego	  głównym	  udziałowcem	  jest	  fundusz	  Novenergia	   II	  

Energy&Environment	   SICAR	   będący	   jedną	   z	   największych	   instytucji	   w	   Europie	   działających	   w	  

branży	   OZE	   posiadający	   w	   swoim	   portfelu	   kilkaset	   megawatów	   zainstalowanej	   mocy	  

produkującej	   energię	   z	   turbin	   wiatrowych	   i	   paneli	   fotowoltaicznych	   oraz	   ponad	   1000	  

Megawatów	   projektów	   farm	   wiatrowych	   i	   solarnych	   w	   realizacji.	   Holding	   Ekonovenergy	  

zarejestrowany	  w	   Sofii	   realizuje	   projekty	   farm	  wiatrowych	   na	   terenie	   Bułgarii	   o	   łącznej	  mocy	  

przekraczającej	   200	  megawatów	   z	   czego	  po	  podtrzymaniu	  na	  ostatnim	   spotkaniu	  wspólników	  

holdingu,	   które	   odbyło	   się	   na	   początku	   kwietnia	   bieżącego	   roku	   wcześniejszych	   pisemnych	  

deklaracji	   głównego	   udziałowca	   o	   finansowaniu	   inwestycji	   znajdujących	   się	   w	   portfelu	  

Ekonovenergy	  potwierdzone	  zostało	  zainstalowanie	  turbin	  wiatrowych	  w	  dwóch	  lokalizacjach	  o	  

mocy	  około	  100	  megawatów	   już	  w	  roku	  2014.	  Ponadto	  do	  holdingu	  należy	   już	  wybudowana	   i	  

uruchomiona	   instalacja	   paneli	   fotowoltaicznych	   o	   mocy	   prawie	   10	   megawatów	   produkująca	  

energię	   elektryczną,	   której	   odkup	   zagwarantowany	   jest	   przez	   największy	   państwowy	   zakłada	  



energetyczny	  przez	  okres	  kolejnych	  20	  lat	  po	  cenie	  sięgającej	  1000	  złotych	  za	  1MW.	  To	  oznacza	  

zwrot	   na	   tej	   inwestycji	   w	   okresie	   krótszym	   niż	   4	   lata.	   Biorąc	   pod	   uwagę	   powyższe	   fakty	   i	  

parametry,	  cena	  jaką	  zapłaciliśmy	  za	  udziały	  w	  holdingu	  jest	  bardzo	  atrakcyjna,	  gdyż	  z	  prostych	  

analiz	   wynika,	   że	   w	   roku	   2015	   bez	   ponoszenia	   jakichkolwiek	   dodatkowych	   nakładów	  

finansowych	  ze	  strony	  Global	  Energy,	  będziemy	  posiadali	  prawa	  do	  10%	  z	  ok.	  110	  megawatów	  

zainstalowanej	   mocy.	   Przy	   założeniu	   cen	   rynkowych	   na	   poziomie	   2	   miliony	   euro	   za	   1MW	  

pracującej	   instalacji,	   zrealizowana	   inwestycja	   pozwoli	   uzyskać	   wartość	   pakietu	   należącego	   do	  

Global	  Energy	  w	  wysokości	  22	  milionów	  euro.	  Oznacza	   to	  na	  przestrzeni	  2	   lat	  ponad	  5	  krotny	  

wzrost	  wartości	   zainwestowanych	   środków	  w	  stosunku	  do	   tych	   jakie	   zostały	   zaangażowane	  w	  

zakup	   udziałów	  w	   holdingu.	   Nie	  mówiąc	   już	   o	   cenach	   rzędu	   3	  milionów	   euro	   za	   1MW,	   które	  

również	   pojawiają	   się	   w	   obecnie	   realizowanych	   transakcji	   zakupu	   gotowych	   instalacji	   przez	  

fundusze	   inwestycyjne	   specjalizujące	   się	   w	   inwestycjach	   w	   tej	   branży.	   Podobnie	   jest	   w	  

przypadku	  nabycia	  przez	  nas	  akcji	  spółki	  New	  Vision	  Management	  posiadającej	  m.in.	  prawa	  do	  

projektu	  farmy	  wiatrowej	  o	  mocy	  do	  60MW	  w	  miejscowości	  Cherven	  Briag.	  Cenę	  transakcyjną	  w	  

wysokości	   60	  000	   euro	   za	   jeden	   megawat	   projektu	   farmy	   wiatrowej,	   która	   posiada	  

zabezpieczone	   lokalizacje	   poprzez	   własność	   gruntów	   niezbędnych	   do	   instalacji	   wszystkich	  

zaprojektowanych	   turbin,	   badania	   wietrzności	   oraz	   zgodę	   lokalnych	   władz	   w	   tym	   gminy	   na	  

realizację	  inwestycji	  należy	  ocenić	  jako	  korzystną,	  a	  wręcz	  niską	  w	  stosunku	  do	  oferowanych	  cen	  

rynkowych	  wynoszących	  około	  100.000	  –	  150.000	  euro	  za	  1	  MW.	  

Mamy	  nadzieję,	  że	  przedstawione	  wyjaśnienia	  i	  wyliczenia	  dotyczące	  dotychczas	  zrealizowanych	  

akwizycji	  rozwieją	  wszelkie	  wątpliwości	  co	  do	  wartości	  nabytych	  aktywów	  i	  jednocześnie	  udzielą	  

odpowiedzi	   na	   szereg	   otrzymanych	   z	   Państwa	   strony	   zapytań	   odnośnie	   jakości	   realizowanych	  

inwestycji	   przez	   Spółkę,	   dzięki	   czemu	   ich	   wartość	   będzie	   mogła	   być	   prawidłowo	   oceniana.	  

Dokładamy	  wszelkich	   starań	   aby	  wzrost	  wartości	   Spółki	   następował	  w	   sposób	  minimalizujący	  

zagrożenia	  mogące	  wpływać	   na	   zmniejszenie	  wartości	   księgowej	   Spółki	   przez	   niespodziewane	  

straty	  spowodowane	  zwiększeniem	  kosztów	  czy	  zaangażowaniem	  w	  nieopłacalne	  inwestycje.	  

W	   odniesieniu	   do	   przyszłych	   inwestycji	   oraz	   aktywności	   rynkiem,	   który	   uważamy	   za	   bardzo	  

perspektywiczny	   poza	   bułgarskim	   jest	   rynek	   chorwacki.	   Związane	   jest	   to	   z	   położeniem	  



geograficznym	  tego	  kraju	  głównie	  w	  kontekście	  intensywności	  nasłonecznienia.	  	  

Chciałbym	  podsumować	  kwestie	  dotyczące	  podjętej	  aktywności	  w	  nowym	  sektorze	  gospodarki,	  

zwracając	   Państwu	   uwagę	   iż	   charakteryzuje	   się	   on	   ogólnoświatową	   tendencją	   powstawania	  

coraz	   większej	   ilości	   ekologicznych	   projektów	   oraz	   intensywnym	   rozwojem	   branży	   OZE	   na	  

wszystkich	   kontynentach,	   co	   jest	   sprzyjającym	   czynnikiem	  dla	   dalszego	   rozwoju	   naszej	   Spółki.	  

Głęboko	   wierzymy,	   iż	   Spółka	   w	   2013	   roku	   i	   kolejnych	   latach	   potwierdzi	   swoimi	   wynikami	  

trafność	  decyzji	  o	  zaangażowaniu	  się	  w	  ten	  sektor.	  

Jesteśmy	  przekonani,	  że	  możemy	  trwale	  wpisać	  się	  w	  architekturę	  rynku	  energii	  odnawialnej	  z	  

uwagi	  na	  to,	  że	  jego	  segmentacja	  pozwala	  na	  realizację	  zarówno	  dużych	  jak	  i	  małych	  projektów,	  

a	  wszystkie	  one	  z	  ekonomicznego	  punktu	  widzenia	  posiadają	  relatywnie	  wysoką	  stopę	  zwrotu	  co	  

powinno	   przyczynić	   się	   do	   budowy	   wartości	   jednostkowej	   dla	   akcjonariuszy	   jak	   i	   łącznej	  

wartości	  aktywów	  netto	  spółki	  w	  nadchodzących	  latach.	  	  

Chciałbym	   serdecznie	   podziękować	   wszystkim	   naszym	   Akcjonariuszom	   za	   wsparcie	   działań	  

prowadzonych	   przez	   Global	   Energy,	   oraz	   wszystkim	   współpracownikom	   i	   partnerom	   za	  

zaangażowanie	  i	  lojalność.	  Słowa	  uznania	  należą	  się	  też	  wszystkim	  Pracownikom	  oraz	  Członkom	  

Rady	   Nadzorczej,	   dzięki	   których	   zaangażowaniu	   osiągnęliśmy	   dotychczasowe	   rezultaty	  

ekonomiczne.	  

	  

Z	  wyrazami	  Szacunku	  	  

Artur	  Staykov	  	  

Prezes	  Zarządu	  
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WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
w PLN w EUR 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

1 
Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 

54 415 392,27 109 928 632,65 13 037 998,91 26 552 168,46 

2 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 210 808,02 -37 020 485,54 529 712,48 -8 941 930,28 

3 Zysk (strata) brutto 3 552 611,33 -37 105 985,98 851 210,31 -8 962 582,06 

4 Zysk (strata) netto 3 552 611,33 -33 934 116,98 851 210,31 -8 196 448,63 

5 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

-441 448,87 -2 031 090,39 -105 771,72 -490 589,69 

6 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

26 544 935,47 -6 755 893,98 6 360 201,14 -1 631 819,03 

7 
Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

1 151 384,32 2 747 309,73 275 873,18 663 585,36 

8 Przepływy pieniężne netto, razem 27 254 870,92 -6 039 674,64 6 530 302,60 -1 458 823,37 

9 
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 
(w zł / eur) 

0,32 -29,77 0,08 -7,19 

10 
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną 
akcję zwykłą (w zł / eur) 

0,32 -29,77 0,08 -7,19 

11 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 
na jedną akcję (w zł / eur) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

  31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

1 
Aktywa razem (na koniec bieżącego roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego 
roku obrotowego) 

33 608 723,93 45 559 492,91 8 220 909,92 10 315 045,49 

2 
Zobowiązania i rezerwy, razem (na koniec 
bieżącego roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

156 112,60 15 659 492,91 38 186,15 3 545 438,53 

3 
Zobowiązania długoterminowe (na koniec 
bieżącego roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Zobowiązania krótkoterminowe (na 
koniec bieżącego roku obrotowego i na 
koniec poprzedniego roku obrotowego) 

134 412,60 12 938 597,77 32 878,19 2 929 405,40 

5 
Kapitał własny (aktywa netto na koniec 
bieżącego roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

33 452 611,33 29 900 000,00 8 182 723,77 6 769 606,96 

6 
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego 
roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

8 491 213,18 8 502 611,71 2 077 005,33 1 925 061,52 

7 
Liczba akcji (średnia ważona w szt. na 
koniec bieżącego roku obrotowego i na 
koniec poprzedniego roku obrotowego) 

11 090 209 1 139 853 11 090 209 1 139 853 

8 

Wartość aktywów netto na jedną akcję (w 
zł / eur) na koniec bieżącego roku 
obrotowego i na koniec poprzedniego 
roku obrotowego) 

3,02 26,23 0,74 5,94 

9 

Rozwodniona wartość aktywów netto na 
jedną akcję (w zł / eur) na koniec 
bieżącego roku obrotowego i na koniec 
poprzedniego roku obrotowego) 

3,02 26,23 0,74 5,94 
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Zysk oraz wartość księgową na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej 
liczby akcji zwykłych w okresie. Średnia ta wynosiła 11 090 209 w okresach od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
oraz 1 139 853 od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. 
 
Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EURO według następujących 

zasad: 

 poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień  
31 grudnia 2012 r.  przez Narodowy Bank Polski (4,0882 zł / EURO),  

 poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków 
pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez 
Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego  
(4,1736 zł / EURO). 



                                   Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A.   
za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. 
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  Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej 31.12.2012 31.12.2011 

A Aktywa trwałe 12 032,12 6 332 566,59 

I. Wartości niematerialne 0,00 861 468,44 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 500,00 5 471 098,15 

1. Środki trwałe 500,00 5 213 133,05 

a) grunty 500,00 159,45 

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 510 303,66 

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 3 565 169,43 

d) środki transportu 0,00 1 113 936,70 

e) inne środki trwałe 0,00 23 563,81 

2. Środki trwałe w budowie 0,00 257 965,10 

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 

1. od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

IV. Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00 

V. Inwestycje w jednostkach zależnych 0,00 0,00 

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

VII. Pozostałe aktywa finansowe 0,87 0,00 

VIII. Pozostałe aktywa   11 531,25 0,00 

B Aktywa obrotowe 33 596 691,81 39 226 926,32 

I. Zapasy 0,00 15 898 840,17 

1. Materiały 0,00 12 985 514,72 

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 482 556,50 

3. Produkty gotowe 0,00 2 430 768,95 

4. Towary 0,00 0,00 

II. Należności krótkoterminowe 278 185,80 14 537 219,01 

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

2. Należności od pozostałych jednostek 278 185,80 14 537 219,01 

a) z tytułu dostaw i usług 103 508,80 11 674 603,12 

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

174 677,00 2 711 803,23 

c) inne 0,00 150 812,66 

III. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 429 204,00 

IV. Pozostałe aktywa finansowe 920 481,59 7 276 164,38 

1. w jednostkach powiązanych 0,00 7 276 164,38 

- udzielone pożyczki 0,00 7 276 164,38 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

2. w pozostałych jednostkach 920 481,59 0,00 

- udziały lub akcje 0,00 0,00 

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00 

- udzielone pożyczki 920 481,59 0,00 

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 

V. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 28 232 287,38 977 416,46 

VI. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 95 453,60 108 082,30 

VII. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 4 070 283,44 0,00 

  Suma aktywów  33 608 723,93 45 559 492,91 
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  Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej 31.12.2012 31.12.2011 

A. Kapitał własny 33 452 611,33 29 900 000,00 

I. Kapitał podstawowy 8 491 213,18 8 502 611,71 

II. Kapitał zapasowy 8 762 733,78 26 565 056,51 

III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 341 126,00 808 000,00 

V. Zyski zatrzymane -2 695 072,96 27 958 448,76 

VI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 3 552 611,33 -33 934 116,98 

        

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 156 112,60 15 659 492,91 

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 591 944,01 

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

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 591 944,01 

- długoterminowa 0,00 191 994,38 

- krótkoterminowa 0,00 399 949,63 

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 

- długoterminowa 0,00 0,00 

- krótkoterminowa 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

2. wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 134 412,60 12 938 597,77 

1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

- z tytułu dostaw i usług   0,00 

- inne 0,00 0,00 

2. wobec pozostałych jednostek 134 412,60 12 938 597,77 

a) pożyczki i kredyty 0,00 2 810 773,79 

b) z tytułu dostaw i usług 125 786,22 7 980 484,12 

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

d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych, 2 586,31 944 367,93 

e) z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 0,00 

f) z tytułu wynagrodzeń 259,46 714 939,15 

g) inne 5 780,61 488 032,78 

h) 
zobowiązania związane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do 
sprzedaży 

0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe 21 700,00 2 128 951,13 

a) długoterminowe 0,00 1 983 440,21 

b) krótkoterminowe 21 700,00 145 510,92 

  Suma pasywów 33 608 723,93 45 559 492,91 

    

 
Wartość księgowa 33 452 611,33 29 900 000,00 

 
Liczba akcji (średnia ważona w szt) 11 090 209 1 139 853 

 
Wartość księgowa na jedną akcję 3,02 26,23 

 
Rozwodniona liczba akcji 11 090 209 1 139 853 

 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,02 26,23 
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Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów 
(układ kalkulacyjny) 

01.01.2012 - 
31.12.2012 

01.01.2011 - 
31.12.2011 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 54 415 392,27 109 928 632,65 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 52 502 165,17 109 690 472,84 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 913 227,10 238 159,81 

B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -49 795 091,94 -98 531 491,74 

I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -47 990 208,52 -98 351 382,43 

II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -1 804 883,42 -180 109,31 

C Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 620 300,33 11 397 140,91 

D Koszty sprzedaży -3 939 933,07 -9 312 221,89 

E Koszty ogólnego zarządu -4 250 972,96 -5 128 356,35 

F Zysk (strata) ze sprzedaży -3 570 605,70 -3 043 437,33 

G Pozostałe przychody operacyjne 6 681 932,54 293 634,05 

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

II. Dotacje 72 755,46 145 510,92 

III. Zysk ze zbycia przedsiębiorstwa 6 595 701,43 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 13 475,65 148 123,13 

H Pozostałe koszty operacyjne -900 518,82 -34 270 682,26 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -29 550,42 -5 816,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 -34 024 351,41 

III. Inne koszty operacyjne -870 968,40 -240 514,85 

I Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 210 808,02 -37 020 485,54 

J Przychody finansowe   2 246 470,05 462 052,62 

K Koszty finansowe   -904 666,74 -547 553,06 

L Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 552 611,33 -37 105 985,98 

M Podatek dochodowy 0,00 3 171 869,00 

N Zysk/(strata) netto z działalności 3 552 611,33 -33 934 116,98 

  Działalność zaniechana:     

  Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 4 609 886,02 0,00 

  Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej -1 057 274,69 -33 934 116,98 

    
  Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 4 609 886,02 0,00 

  Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 090 209 0,00 

  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,42 0,00 

  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 11 090 209 0,00 

  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,42 0,00 

 
   

 

Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej -1 057 274,69 -33 934 116,98 

 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 775 074 1 139 853 

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -29,77 

 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 10 775 074 1 139 853 

 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -29,77 
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Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów 
(układ porównawczy) 

01.01.2012 - 
31.12.2012 

01.01.2011 - 
31.12.2011 

A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 54 603 848,87 110 688 797,23 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 52 502 165,17 109 690 472,84 

II. Zmiana stanu produktów 188 456,60 760 164,58 

III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 913 227,10 238 159,81 

B Koszty działalności operacyjnej -58 174 454,57 -113 732 234,56 

I. Amortyzacja -777 556,37 -5 620 640,40 

II. Zużycie surowców i materiałów -41 230 516,63 -80 596 051,81 

III. Usługi obce -4 806 024,48 -8 089 217,86 

IV. Podatki i opłaty -860 640,26 -1 672 841,76 

V. Wynagrodzenia -6 586 350,30 -13 547 603,68 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -1 637 186,29 -3 213 680,87 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe -471 296,82 -812 088,87 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -1 804 883,42 -180 109,31 

C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -3 570 605,70 -3 043 437,33 

D Pozostałe przychody operacyjne 6 681 932,54 293 634,05 

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

II. Dotacje 72 755,46 145 510,92 

III. Zysk ze zbycia przedsiębiorstwa 6 595 701,43 0,00 

IV. Inne przychody operacyjne 13 475,65 148 123,13 

E Pozostałe koszty operacyjne -900 518,82 -34 270 682,26 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -29 550,42 -5 816,00 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 -34 024 351,41 

III. Inne koszty operacyjne -870 968,40 -240 514,85 

F Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 210 808,02 -37 020 485,54 

G Przychody finansowe   2 246 470,05 462 052,62 

H Koszty finansowe   -904 666,74 -547 553,06 

I Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 552 611,33 -37 105 985,98 

J Podatek dochodowy 0,00 3 171 869,00 

K Zysk/(strata) netto z działalności  3 552 611,33 -33 934 116,98 

  Działalność zaniechana:     

  Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 4 609 886,02 0,00 

  Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej -1 057 274,69 -33 934 116,98 

    

 

Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 4 609 886,02 0,00 

 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 11 090 209 0,00 

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,42 0,00 

 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 11 090 209 0,00 

 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,42 0,00 

 
   

 

Zysk/(strata) netto z działalności zaniechanej -1 057 274,69 -33 934 116,98 

 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 775 074 1 139 853 

 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -29,77 

 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 10 775 074 1 139 853 

 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,10 -29,77 
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Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 

Lp. Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

        

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 29 900 000,00 63 834 116,98 

  Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

I.a Kapitał  własny na początek okresu (BO), po korektach 29 900 000,00 63 834 116,98 

        

1.   Kapitał podstawowy na początek okresu 8 502 611,71 8 502 611,71 

1.1 Zmiany kapitału podstawowego -11 398,53 0,00 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

   - emisji akcji 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) -11 398,53 0,00 

   - obniżenie kapitału -11 398,53 0,00 

1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8 491 213,18 8 502 611,71 

  

        

2.   Kapitał zapasowy na początek okresu 26 565 056,51 26 490 182,76 

2.1 Zmiany kapitału zapasowego -17 802 322,73 74 873,75 

a) zwiększenie (z tytułu) 11 398,53 74 873,75 

   - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 11 398,53 74 873,75 

   -emisja akcji (agio) 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) -17 813 721,26 0,00 

   - pokrycia straty -3 280 595,26 0,00 

   - przekazania środków na fundusz rezerwowy w celu nabycia akcji własnych -14 533 126,00 0,00 

2.2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 8 762 733,78 26 565 056,51 

        

3.   Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 

3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

a) zwiększenie 0,00 0,00 

b) zmniejszenie 0,00 0,00 

3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

        

4.   Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 808 000,00 808 000,00 

4.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 14 533 126,00 0,00 

a) zwiększenie z tytułu przekazania środków z kapitału zapasowego w celu nabycia akcji własnych 14 533 126,00 0,00 

b) zmniejszenie 0,00 0,00 

4.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 341 126,00 808 000,00 

  

5. Zyski zatrzymane na początek okresu 27 958 448,76 28 033 322,51 

5.1 Zmiany zysków zatrzymanych -30 653 521,72 -74 873,75 

a) zwiększenie 3 280 595,26 0,00 

   - wynik finansowy z roku ubiegłego 0,00 0,00 

   - przekazanie środków z kapitału zapasowego 3 280 595,26   

b) zmniejszenie (z tytułu) -33 934 116,98 -74 873,75 

   - podział wyniku finansowego - pokrycie straty roku ubiegłego -33 934 116,98 0,00 

   - podział wyniku finansowego - kapitał zapasowy 0,00 -74 873,75 

   - podział wyniku finansowego - inne 0,00 0,00 

5.2 Zyski zatrzymane na koniec okresu -2 695 072,96 27 958 448,76 

        

6. Całkowite dochody ogółem 3 552 611,33 -33 934 116,98 

a) Zysk netto 3 552 611,33 0,00 

b) Strata netto 0,00 -33 934 116,98 

c) Odpisy z zysku 0,00 0,00 

  

II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ) 33 452 611,33 29 900 000,00 

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)  33 452 611,33 29 900 000,00 
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Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 

Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2012 Stan na 31.12.2011 

 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

I. Zysk / Strata przed opodatkowaniem 3 552 611,33 -37 105 985,98 

II. Korekty razem  -3 994 060,20 35 431 160,59 

1. Amortyzacja 777 556,37 5 620 640,40 

2. Zysk (straty) z tytułu różnic kursowych 87 209,42 16 602,76 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -509 438,63 -211 530,34 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -7 259 879,34 34 512 371,18 

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 -116 662,34 

6. Zmiana stanu zapasów 184 045,48 -2 871 473,64 

7. Zmiana stanu należności 3 019 420,53 -3 388 676,97 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 182 401,86 2 072 555,45 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -301 425,72 -202 665,91 

10. Inne korekty -173 950,17 0,00 

III. Gotówka z działalności operacyjnej (I+II) -441 448,87 -1 674 825,39 

IV. Podatek dochodowy zapłacony/zwrot nadpłaty 0,00 356 265,00 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) -441 448,87 -2 031 090,39 

 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     

I. Wpływy 41 857 532,70 3 118 253,29 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 18 253,29 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 14 321 728,06 3 100 000,00 

a) w jednostkach powiązanych 7 965 342,46 0,00 

b) w pozostałych jednostkach: 6 356 385,60 3 100 000,00 

   - zbycie aktywów finansowych 6 296 270,00 3 100 000,00 

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

   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 

   - odsetki 60 115,60 0,00 

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

4. Inne wpływy inwestycyjne 27 535 804,64 0,00 

II. Wydatki 15 312 597,23 9 874 147,27 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 951 051,36 2 822 492,84 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00   

3. Na aktywa finansowe, w tym:  7 521 545,87 51 378,43 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach: 7 521 545,87 51 378,43 

   - nabycie aktywów finansowych 7 521 545,87 51 378,43 

   - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00   

4. Inne wydatki inwestycyjne 6 840 000,00 7 000 276,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 26 544 935,47 -6 755 893,98 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     

I. Wpływy 1 151 384,32 2 807 313,34 

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

0,00 0,00 

2. Kredyty i pożyczki 1 151 384,32 2 807 313,34 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki 0,00 60 003,61 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku  0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

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

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00 

8. Odsetki  0,00 60 003,61 

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 151 384,32 2 747 309,73 

D. Przepływy pieniężne netto razem 27 254 870,92 -6 039 674,64 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 27 254 870,92 -6 039 674,64 

   - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 11 529,21 

F. Środki pieniężne na początek okresu 977 416,46 7 011 629,68 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym 28 232 287,38 971 955,04 

   - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00 
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NOTY DO SPRWOZDANIA FINANSOWEGO : 
(dotyczące działalności kontynuowanej i zaniechanej) 
 

1.  INFORMACJE OGÓLNE 
 
 Prezentowane sprawozdanie jest jednostkowym rocznym sprawozdaniem finansowym  Global Energy S.A. 
 (dawniej Libra Capital S.A.) za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 
  
 
 
 Podstawowe dane rejestrowe Spółki: 
 

- jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem - 0000017849 
- posiada nr statystyczny w systemie REGON - 970517930 
- przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD - 64.20Z 
- jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez 

Urząd Skarbowy NIP    
- 926-00-01-337 

 
 Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na dzień publikacji 
 sprawozdania finansowego 2012 r. miała swoją siedzibę przy ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa. 
 
 Przedmiotem działalności Spółki według statutu jest: 

 

 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, 

 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 

 Przetwarzanie danych; Zarządzanie stronami internetowymi (Hosting) i podobna działalność, 

 Pozostała działalność usługowa z zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

 Działalność holdingów finansowych, 

 Działalność trustów, funduszów, i podobnych instytucji finansowych, 

 Leasing finansowy, 

 Pozostałe formy udzielania kredytów, 

 Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indzie niesklasyfikowana z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

 Zarządzanie rynkami finansowymi, 

 Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych, 

 Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych, 

 Pozostała działalność finansowa wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, 

 Działalność związana z zarządzaniem funduszami, 

 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

 Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, 

 Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie, 

 Działalność firm centralnych (Head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, 

 Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja, 

 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  

 Badania i analizy techniczne, 

 Reklama, 

 Badanie rynku i opinii publicznej, 

 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek. 
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  Skład organów Jednostki według stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco : 
 
 Zarząd: 
 

 Maciej Andrzej Zientara – Prezes Zarządu 
 
 Rada Nadzorcza: 
 

 Andrzej Zientara – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 Agnieszka Gaworczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 Cezary Olszewski – Sekretarz Rady Nadzorczej 
 Marcin Piotr Zientara – Członek Rady Nadzorczej 
 Adam Rogaliński – Członek Rady Nadzorczej 
 Daniel Więzik – Członek Rady Nadzorczej 
 Marek Matlak – Członek Rady Nadzorczej 

 
 

 Dnia 22 stycznia 2013 roku Pan Maciej Zientara złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu  
Libra Capital S.A. 

 
 Dnia 22 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa Libra Capital S.A. powzięła Uchwałę w 

przedmiocie powołania na Prezesa Zarządu Pana Artura Staykova. 
 

 Dnia 9 stycznia 2013 roku Pani Agnieszka Gaworczuk złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji 
Członka Rady Nadzorczej. 

 
 Dnia 21 stycznia 2013 roku Pan Marek Matlak złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Członka 

Rady Nadzorczej, 
 

 Dnia 20 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia odwołało ze składu Rady Nadzorczej  
Panów: 

 Andrzeja Zientarę, 

 Adama Rogalińskiego, 

 Marcina Zientarę, 

 Daniela Więzika, 

 Cezarego Olszewskiego. 
 
 Skład organów Jednostki na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 
 roku przedstawiał się następująco: 
  
 Zarząd: 
 

 Artur Staykov – Prezes Zarządu 
 
 Rada Nadzorcza: 
 

 Andrzej W. Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Mario Zahariev – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 Victor Azmanov – Członek Rady Nadzorczej 

 Bartłomiej Korniluk – Członek Rady Nadzorczej 

 Wojciech Romaniszyn – Członek Rady Nadzorczej 
 

Notowania na rynku regulowanym 
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Informacje ogólne 

Giełda 

Giełda Papierów Wartościowych S.A. 
w Warszawie 
 ul. Książęca 4 

 00-498 Warszawa 

Symbol na GPW LBC 

Sektor na GPW Przemysł drzewny i papierniczy 

System depozytowo - rozliczeniowy: 

Krajowy Depozyt 
 Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)  

ul. Książęca 4  
00-498 Warszawa 

Kontakty z inwestorami: 
Warszawa, ul. Pankiewicza 3  
e-mail: info@globalenergy.pl 

 
 
 Informację o podmiotach powiązanych: 
 
 Global Energy S.A. nie tworzy Grupy Kapitałowej, w konsekwencji podmiot nie posiada wewnętrznych 
 jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. 
  
 Znaczącymi inwestorami Global Energy S.A. na dzień 31.12.2012 r. są: 
 

 Family Fund Sp. z o.o. S.K.A., mieszczący się przy ul. Stefana Batorego 25,  
31-135 Kraków posiadający 3 760 000 akcji, które stanowią 32,99% udziału w kapitale zakładowym 
Spółki, 
 

 Superkonstelacja Limited posiadający 3 327 346, które stanowią 29,19% udziału w kapitale 
zakładowym Spółki. 
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2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI 
  
 

2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA 
 

Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało z zachowaniem zasady istotności, zgodnie z 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) w kształcie zatwierdzonym 
przez Unię Europejską (UE).  
Sprawozdanie Finansowe składa się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z całkowitych 
dochodów (wersja porównawcza i kalkulacyjna), sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych, 
sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz not objaśniających. 
Zarząd Spółki wykorzystał swoją najlepszą wiedzę co do stosowania standardów i interpretacji, jak również 
metod i zasad wyceny poszczególnych pozycji rocznego sprawozdania finansowego. Przedstawione 
zestawienia i objaśnienia zostały ustalone przy dołożeniu należytej staranności. Zarząd Global Energy S.A. 
oświadcza, że prezentowane roczne sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia sytuację majątkową, 
finansowe wyniki działalności oraz przepływy środków pieniężnych.  

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania 
finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący tego 
badania, spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu i opinii, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Audytor został wybrany przez Radę Nadzorczą 
Hardex S.A.(obecnie Global Energy S.A.) uchwałą z dnia 29 maja 2012 roku.  
Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie 
wskazano inaczej, podane są w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Dane porównawcze obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011r. oraz 
sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym i sprawozdanie 
z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2011 r. 
 

2.2 PREZENTACJA ISTOTNYCH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI 
 

Ewidencja księgowa jest prowadzona systemem komputerowym, w układzie ilościowo-wartościowym dla 
wszystkich rzeczowych składników majątkowych (trwałych i obrotowych). 
Ewidencja i rozliczenie kosztów prowadzone są w zespole 4 i MPK, w korespondencji z kontem 490. 
Sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzane jest wg metody porównawczej oraz (dodatkowo) 
kalkulacyjnej, a sprawozdanie z przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 
 

     Stosuje się następujące zasady rachunkowości: 
 

a) Środki trwałe i wartości niematerialne 
 

Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych ujmuje się w księgach według ceny 
nabycia lub kosztu wytworzenia. Wartość początkową (stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia 
środka trwałego) powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, 
modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu 
ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem 
używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka 
trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Wartość początkową środków trwałych zmniejszają 
odpisy amortyzacyjne lub odpisy dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek 
używania lub upływu czasu.  
 
Na dzień przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej do używania ustala się okres lub stawkę i 
metodę amortyzacji. Dla amortyzacji bilansowej stawki odpowiadają okresowi ekonomicznej użyteczności. 
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł 
jest przez jednostkę corocznie weryfikowana z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności, co 
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powoduje odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów 
amortyzacyjnych. 
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej 
użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności: 

a) liczba zmian, na których pracuje środek trwały, 
b) tempo postępu techniczno-ekonomicznego, 
c) wydajność środka trwałego, 
d) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, 
e) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. 

 
Spółka stosuje następujące okresy amortyzacji: 
 
- budynki: 10-40 lat 
- budowle: 10 lat 
- kotły i maszyny energetyczne: 20 lat 
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 3-10 lat 
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: 5-10 lat 
- urządzenia techniczne: 5-20 lat 
- środki transportu: 5-7 lat 
- narzędzia, przyrządy, wyposażenie: 3-7 lat 
- wartości niematerialne: do 5 lat. 
 

Odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia 
jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu 
następnym po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, a jej zakończenie z chwilą zrównania 
wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do 
likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy 
likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. 
W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych 
przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, dokonuje się - w ciężar pozostałych 
kosztów operacyjnych - odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość.  
Dla środków trwałych o jednostkowej wartości początkowej do 3.500 zł, z wyjątkiem komputerów, 
zestawów komputerowych i drukarek, dokonuje się jednorazowego odpisu wartości tego środka trwałego w 
ciężar kosztów zużycia materiałów. 
Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji środków 
trwałych 
Środki trwałe oraz wartości niematerialne wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen 
nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 
W ramach Krajowego Systemu Uprawnień do Emisji na lata 2008 – 2012. Spółce przyznano prawa do emisji 
CO2 w wysokości 51.054 rocznie. Prawa te nie są ewidencjonowane ani w aktywach jako "wartości 
niematerialne" ani w pasywach jako "inne rozliczenia międzyokresowe". Prowadzona jest dla nich 
ewidencja pozabilansowa.  
 
b) Środki trwałe w budowie 

 
Wprowadza się do ksiąg oraz wycenia nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości. 
Przy budowie zespołu obiektów, w ewidencji należy wyodrębnić koszty wspólne, podlegające rozliczeniu na 
poszczególne obiekty proporcjonalne do ich wartości po zakończeniu budowy. 
Do kosztów budowy nie zalicza się kosztów nabycia gruntów pod budowę. Grunty nabyte w związku z 
budową, stanowią samodzielne obiekty a ich wartość podlega zaliczeniu wprost do środków trwałych. 
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c) Utrata wartości  
 

Spółka dokonuje odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych, ustalonych na podstawie testu na utratę wartości zgodnie z MSR 36 na poszczególne 
składniki aktywów trwałych wchodzących w skład Ośrodków Wypracowujących Środki Pieniężne. Dokonuje 
również indywidualnych odpisów aktualizujących wartości środków trwałych wyłączonych na trwałe z 
eksploatacji oraz przeznaczonych do likwidacji do wysokości ich wartości złomowej lub możliwej do 
uzyskania ceny sprzedaży pomniejszonej o koszty odpowiednio: likwidacji lub doprowadzenia do sprzedaży.  

Odpisy aktualizujące tworzone są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odwrócenie utworzonych 
odpisów ujmuje się w pozostałych przychodach operacyjnych.  

Na każdy dzień bilansowy jednostka analizuje przesłanki, które mogłyby wskazywać na utratę wartości 
rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i w razie zaistnienia przesłanek przeprowadza 
test na utratę wartości. 

 
d) Dla wyceny obrotowych składników majątku stosuje się następujące zasady: 

 
Materiały i towary na dzień nabycia wprowadza się do ewidencji w przeciętnych cenach nabycia, 
kalkulowanych na podstawie danych historycznych, przy czym do ceny nabycia węgla i zrębków doliczane są 
koszty ich zakupu (dla węgla - transport, dla zrębków - transport i zrębkowanie). Podstawową zasadą 
stosowaną przy rozchodzie materiałów jest przeciętna cena nabycia. 
Materiały w drodze (materiały zafakturowane przez dostawcę i nie dostarczone do magazynu według stanu 
na dzień bilansowy) wycenia się według cen nabycia wynikających z faktury dostarczonej przez dostawcę. 
Wyroby gotowe oraz półprodukty (półfabrykaty) na koniec każdego miesiąca wycenia się wg planowanego 
kosztu wytworzenia. Odchylenia między wartością wyrażoną wg planowanego kosztu wytworzenia a ich 
rzeczywistym kosztem wytworzenia rozlicza się na zapas lub rozchód. 
Planowane koszty wytworzenia wyrobów gotowych i półproduktów kalkulowane są na podstawie cen i 
norm historycznych zużycia materiałów, planowanych kosztów robocizny bezpośredniej, planowanych 
kosztów zużycia maszyn produkcyjnych oraz planowanego narzutu kosztów pośrednich przy normalnym 
wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. 
Półprodukty (półfabrykaty) przeznaczone do sprzedaży podlegają wyodrębnieniu w ewidencji oraz 
rozliczeniu tak jak wyroby gotowe (produkty).  
Do kosztu wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnozakładowych i kosztów sprzedaży. Koszty te rozliczane 
są w całości w okresie, w którym je poniesiono. 
Na dzień bilansowy wartość zapasów wyrobów gotowych i półfabrykatów doprowadza się do poziomu 
kosztów rzeczywistych. Stosowane do wyceny na dzień bilansowy planowane koszty wytworzenia nie mogą 
być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników.  
Wartość zapasów może być także korygowana odpisami z tytułu utraty wartości. W przypadku, gdy istnieją 
zapasy: nadmierne, które utraciły swą wartość użytkową wskutek uszkodzenia, zepsucia, przestarzałości, 
które są np. częściami zamiennymi do maszyn wycofanych z użytkowania lub które nie znajdują zbytu, 
tworzy się odpis aktualizujący wartość tych zapasów. 
 
e)  Należności ujmuje się w księgach wg zamortyzowanego kosztu. Jeżeli efekt dyskonta nie jest istotny, 
należności ujmuje się w kwocie wymaganej zapłaty. Na należności przeterminowane (niepokryte gwarancją 
lub innym zabezpieczeniem należności) tworzy się odpis aktualizujący w wysokości: 

- 10% - na należności przeterminowane od 3 do 6 miesięcy, 
- 50% - na należności przeterminowane od 6 do 12 miesięcy, 
- 100% - na należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy. 

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. Należności 
umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość 
i są zdejmowane z ewidencji. 
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość należności, 
równowartość całości lub odpowiedniej części uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa 
wartość należności i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych. 
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f) Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności to niezaliczane do instrumentów 
pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach i ustalonym terminie 
wymagalności, które Spółka ma zamiar i możliwość utrzymywania do terminu wymagalności. Są to: lokaty 
terminowe środków pieniężnych założone na okres 3-12 miesięcy. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych 
utrzymywanych do terminu wymagalności ujmuje się na dzień zawarcia transakcji, w którym Spółka 
zobowiązuje się do nabycia lub sprzedaży składnika aktywów.   
Wartość opisanych wyżej lokat wycenia się wg skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), a 
jeśli efekt dyskonta nie jest istotny - w kwocie wymaganej zapłaty. 

 

g) Pożyczki i należności są aktywami finansowymi niebędącymi instrumentami pochodnymi, z ustalonymi 
lub możliwymi do określenia płatnościami , które nie są kwotowane na aktywnym rynku: 

 aktywa finansowe, które jednostka zamierza sprzedać w bliskim terminie, które klasyfikuje się jako 
przeznaczone do obrotu, i te, które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez jednostkę 
jako wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy, 

 aktywa finansowe wyznaczone przez jednostkę przy początkowym ujęciu jako dostępne do 
sprzedaży; lub, 

 aktywa finansowe, których posiadacz może nie odzyskać zasadniczo pełnej kwoty inwestycji 
początkowej z innego powodu niż pogorszenie obsługi kredytu, które kwalifikuje się jako dostępne 
do sprzedaży. 
 

h) Instrumenty dostępne do sprzedaży to aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które 
zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie będące: 

 pożyczkami i należnościami, 

 inwestycjami utrzymywanymi do upływu terminu wymagalności, 

 aktywami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy. 

Inwestycje w aktywa finansowe dostępne do sprzedaży nieposiadające cen rynkowym z aktywnego rynku a 
dodatkowo, których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, rozliczane są przez dostawcę 
niekwotowanych instrumentów finansowych wycenianych według kosztu. 

 

i) Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy to składniki 
zaklasyfikowane jako przeznaczone do obrotu. Składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe 
kwalifikuje się jako przeznaczone do obrotu, jeśli są: 

 nabyte lub zaciągnięte głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie, 

 częścią portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie i dla których 
istnieje potwierdzenie aktualnego faktycznego wzoru generowania krótkoterminowych zysków, 

 instrumentami pochodnymi (z wyjątkiem instrumentów pochodnych będących umowami gwarancji 
finansowych lub wyznaczonych i będących efektywnymi instrumentami zabezpieczającymi) 

 Składniki, które przy początkowym ujęciu zostały wyznaczone przez Spółkę jako wyceniane według wartości 
godziwej przez wynik finansowy. Dokonanie takiej klasyfikacji następuje wyłącznie, gdy zezwala na to MSR 
39 lub prowadzi to do uzyskania bardziej przydatnych informacji, gdyż: 

 grupa aktywów finansowych, zobowiązań finansowych lub obu tych kategorii jest zarządzana, a jej 
wyniki oceniane są w oparciu o wartość godziwą, zgodnie z udokumentowanymi zasadami 
zarządzania ryzykiem lub strategią inwestycyjną, natomiast informacje na temat grupy są na tej 
podstawie przekazywane wewnątrz jednostki kluczowym członkom kierownictwa, 

 eliminuje lub znacząco zmniejsza niespójność w zakresie wyceny lub ujmowania, która w 
przeciwnym razie powstałaby z powodu innego sposobu wyceny aktywów lub zobowiązań bądź 
innego ujęcia związanych z nimi zysków lub strat 

j) Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany 
kursów wymiany walut to kontrakty walutowe typu forward. Ujmowane są w księgach w momencie, gdy 
Spółka staje się stroną wiążącej umowy. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej przez 
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wynik finansowy dokonuje się na dzień bilansowy w oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki 
realizujące transakcje.  

Instrumenty pochodne o wartości godziwej większej od zera stanowią aktywa finansowe, zaś instrumenty o 
ujemnej wartości godziwej stanowią zobowiązania finansowe. Zyski/straty z wyceny do wartości godziwej i 
wyniki z rozliczenia zamkniętych instrumentów pochodnych, ujmowane są w przychodach lub kosztach 
finansowych.  
Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń. 

 
j) Rezerwy ujmuje się w księgach w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy tworzy się 
na: 
- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób 
wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu 
udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego, 
- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka 
jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany 
restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. 
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie 
od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio 
utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. 
Niewykorzystane rezerwy w momencie zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, 
zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne odpowiednio pozostałe przychody operacyjne lub 
przychody finansowe. Rezerwy wykazuje się w podziale na krótko- i długoterminowe. 
Rezerwa długo- i krótkoterminowa utworzona na należne pracownikom odprawy emerytalne wyliczona jest 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR 19) - metodą aktuarialną, zgodnie z 

zasadami naliczania tych świadczeń określonymi w Kodeksie Pracy.  

 
k) Zyski zatrzymane – w tej pozycji wykazuje się kapitał powstały w wyniku przeceny środków trwałych 
przy przejściu na MSSF i MSR. Kwota ta nie może być przeznaczona do podziału. 

 
 

l) Zobowiązania handlowe, kredyty i  pożyczki oraz pozostałe zobowiązania 

W przypadku, gdy ich termin płatności jest krótszy niż 12 miesięcy, przyjmuje się uproszczony sposób 
wyceny, tj. w kwocie wymagającej zapłaty i prezentuje w zobowiązaniach krótkoterminowych. 
W przypadku, gdy Spółka posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty o co najmniej 12 miesięcy od 
dnia bilansowego, zobowiązania wykazywane są jako długoterminowe.  

 
m) Dotacje państwowe do aktywów trwałych są prezentowane w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe 
(przychody przyszłych okresów). Wartość dotacji jest odpisywana do rachunku zysków i strat jako pozostałe 
przychody operacyjne równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z 
otrzymanej dotacji. 

 
n) Podatek dochodowy (w tym odroczony podatek dochodowy) 

 
Podatek bieżący obliczany jest zgodnie z aktualnym prawem podatkowym. Odroczony podatek dochodowy 
obliczany jest przy użyciu metody bilansowej przy zastosowaniu stawek (i przepisów) podatkowych, które 
według przewidywań będą obowiązywać wtedy, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa 
rozliczona, przyjmując za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe), które obowiązują prawnie 
lub faktycznie na dzień bilansowy. Podatek odroczony tworzy się od przejściowych różnic pomiędzy 
wartością bilansową danego składnika aktywów lub pasywów, a jego wartością podatkową oraz od 
niewykorzystanych strat podatkowych.  
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W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 
pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka 
tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w 
przyszłości. 
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie w szyku zwartym 
(„per saldo”).  
 
o) Leasing - w sprawozdaniu z całkowitych dochodów opłaty leasingowe ujmuje się jako koszty przez okres 
leasingu, z zastosowaniem metody liniowej. Opłata wstępna ujmowana jest poprzez rozliczenia 
międzyokresowe i odpisywana w koszty proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej. 
Umowa leasingu, w ramach której zasadniczo całość ryzyka i wszystkie pożytki z tytułu własności przysługują 
Spółce, klasyfikuje się jako leasing finansowy. Przedmiot leasingu finansowego ujmuje się w aktywach 
(środki trwałe, wartości niematerialne albo nieruchomości inwestycyjne w zależności od przedmiotu 
umowy) z dniem rozpoczęcia leasingu według niższej z dwóch kwot: wartości godziwej przedmiotu leasingu 
lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych.  

Podlegające amortyzacji aktywa nabyte w ramach leasingu finansowego amortyzowane są przez okres 
użytkowania aktywów.  

Leasing, przy którym znacząca część ryzyka i pożytków z tytułu własności pozostaje udziałem leasingodawcy 
(finansującego) stanowi leasing operacyjny. W przypadku leasingu gruntu, jeżeli nie przewiduje się 
przeniesienia tytułu prawnego na leasingobiorcę przed końcem okresu leasingu, klasyfikowany jest jako 
leasing operacyjny. W sprawozdaniu z całkowitych dochodów opłaty leasingowe ujmuje się jako koszty 
przez okres leasingu, z zastosowaniem metody liniowej. Opłata wstępna ujmowana jest poprzez rozliczenia 
międzyokresowe i odpisywana w koszty proporcjonalnie do okresu trwania umowy leasingowej. 
Do umów leasingu operacyjnego klasyfikuje się prawo wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa. 
Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów rozliczana jest poprzez rozliczenia międzyokresowe i co 
miesiąc odpisywana w koszty. 

 
p) Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej, po 
pomniejszeniu o podatek od towarów i usług, rabaty i opusty Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów, 
materiałów ujmuje się, gdy jednostka przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z własności towarów 
i materiałów oraz istnieje prawdopodobieństwo uzyskania korzyści ekonomicznych z tytułu transakcji. 
Przychody z tytułu odsetek ujmowane są memoriałowo przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, 
jeśli ich uzyskanie nie jest wątpliwe. 

 
r) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji  - pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia się w 
walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność („waluta 
funkcjonalna”). Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych polskich (PLN), który jest walutą 
funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki. 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
przeprowadzenia w następujący sposób: 
- wpłata należności przez kontrahenta - kurs kupna banku, w którym jest przeprowadzana operacja, 
- zapłata zobowiązań kontrahentowi – kurs sprzedaży banku, w którym jest przeprowadzana operacja, 
- sprzedaż walut do banku – wynegocjowany kurs kupna banku, 
- kupno walut w banku - wynegocjowany kurs sprzedaży banku. 
- zobowiązania w przypadku importu towarów przechodzących odprawę celną – kurs przyjęty w 
dokumencie odprawy celnej (SAD) lub innym wiążącym dokumencie, 
- operacje gospodarcze polegające na wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub wewnątrzwspólnotowej 
dostawie towaru (WNT lub WDT) – kurs obowiązujący dla celów podatku dochodowego i VAT (najczęściej z 
dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury), 
- pozostałe operacje – kurs obowiązujący dla celów podatku dochodowego. 
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Zyski i straty kursowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań 
pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. 
 
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy kończący rok obrotowy wycenia się po średnim kursie NBP wyrażone w 
walutach obcych składniki aktywów i pasywów. Kursy wymiany ustalone przez Prezesa NBP dla 
podstawowych walut używanych przez Spółkę na dni bilansowe objęte niniejszym sprawozdaniem były 
następujące:  

 
 
 
 
 

 

2.3 ZMIANY ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM 
 
W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym Emitenta nie wystąpiły zmiany zasad 
(polityki) rachunkowości. 

2.4 UWZGLĘDNIENIE STANDARDÓW, ZMIAN W STANDARDACH RACHUNKOWOŚCI ORAZ INTERPRETACJI 
OBOWIĄZUJĄCYCH NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2012 R. 
 

Następujące zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zostały wydane przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej 
Sprawozdawczości Finansowej: 

Nazwa Standardu Tytuł Obowiązujący od 

MSSF 9   Instrumenty finansowe  1 stycznia 2015 roku 

MSSF 10  Skonsolidowane sprawozdania finansowe  1 stycznia 2014  

MSSF 11  Wspólne ustalenia umowne  1 stycznia 2014 

MSSF 12  
Ujawnienia na temat zaangażowania  
w inne jednostki  

1 stycznia 2014.  

MSSF 13  Wycena wartości godziwej  1 stycznia 2013 roku 

Znowelizowany MSR 27  Jednostkowe sprawozdania finansowe  1 stycznia 2014 

Znowelizowany MSR 28  
Inwestycje w jednostkach 
stowarzyszonych oraz wspólne 
przedsięwzięcia  

1 stycznia 2014 

Zmiany do MSSF 1  
Ciężka Hiperinflacja i usunięcie sztywnych 
terminów dla stosujących MSSF po raz 
pierwszy  

1 stycznia 2013 roku 

Zmiany do MSR 12  Podatek odroczony: realizacja aktywów  1 stycznia 2013 roku 

Zmiany do MSR 19  
Poprawki do rachunkowości świadczeń po 
okresie zatrudnienia  

1 stycznia 2013 roku 

Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe – prezentacja 1 stycznia 2014 roku 

Zmiany do MSSF 7 
Instrumenty finansowe – ujawnianie 
informacji 

1 stycznia 2013 roku 

Zmiany do KIMSF 20 
Rozliczenie kosztów usuwania nakładów 
na etapie produkcji w kopalniach 
odkrywkowych 

1 stycznia 2013 roku 

 
2.5 ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności 
gospodarczej przez Global Energy S.A. Czas trwania działalności Spółki jest nieokreślony. 

 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 

EUR 4,0882 zł/eur 4,4168 zł/eur 

SEK 0,4757 zł/sek 0,4950 zł/sek 

CHF 3,3868 zł/eur 3,6333 zł/chf 
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Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. nie 
wystąpiły zdarzenia, które nie zostały, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu 
sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie występują istotne zdarzenia 
dotyczące lat ubiegłych. 

2.6  OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI W ODNIESIENIU DO ŚRÓDROCZNEJ 
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 
 

Działalność Spółki nie wykazuje istotnych sezonowych lub cyklicznych trendów. 

2.7  PRZYCHODY I WYNIKI SEGMENTÓW 
 

Global Energy S.A. prowadzi działalność w segmencie branżowym – płyt pilśniowych. Spółka odstąpiła od 
prezentacji segmentów geograficznych ze względu zaniechanie podstawowej działalności w segmencie 
płyt pilśniowych, związanej ze sprzedażą przedsiębiorstwa Hardex S.A. w dniu 29 czerwca 2012 roku. 
 

Lp. Wyszczególnienie 
2012 2011 

wartość w 
tys. zł 

Struktura 
% 

wartość w 
tys. zł 

Struktura 
% 

a) płyty zwykłe 26 636,30 51,41% 48 631,10 44,75% 

b) płyty lakierowanie 24 978,70 48,21% 60 047,40 55,25% 

  jednobarwne 20 096,00 38,78% 49 267,30 45,33% 

  dekory 4 882,70 9,42% 10 780,10 9,92% 

c) płyty pozostałe 200,00 0,39% 0,00 0,00% 

  Razem 51 815,00 100,00% 108 678,50 100,00% 

3. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 
 

Przychody netto ze sprzedaży produktów 31.12.2012 31.12.2011 

a) wyroby gotowe 52 236 920,09 109 225 968,60 

b) usługi 265 245,08 464 504,24 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 52 502 165,17 109 690 472,84 
 
 

Przychody netto ze sprzedaży produktów                        
(struktura terytorialna) 

31.12.2012 31.12.2011 

a) oddział Krosno 52 502 165,17 109 690 472,84 

b) oddział Warszawa 0,00 0,00 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 52 502 165,17 109 690 472,84 
 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31.12.2012 31.12.2011 

a) towary 1 798 570,00 0,00 

b) materiały 114 657,10 238 159,81 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 913 227,10 238 159,81 
 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31.12.2012 31.12.2011 

a) oddział Krosno 114 657,10 238 159,81 

b) oddział Warszawa 1 798 570,00 0,00 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 1 913 227,10 238 159,81 
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W okresie, za który sporządzone jest jednostkowe sprawozdanie finansowe Global Energy S.A., wystąpiło 
zaniechanie działalności podstawowej. Ze względu na znaczny udział przychodów ze sprzedaży bezpośrednio 
wynikających z działalności zaniechanej, wyszczególnienie odpowiednich składników bilansu, rachunku zysków i 
strat oraz przepływów pieniężnych zostało zaprezentowane w nocie numer 8. 

4. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
 

Koszty według rodzaju 31.12.2012 31.12.2011 

a) amortyzacja -777 556,37 -5 620 640,40 

b) zużycie materiałów i energii -41 230 516,63 -80 596 051,81 

c) usługi obce -4 806 024,48 -8 089 217,86 

d) podatki i opłaty -860 640,26 -1 672 841,76 

e) wynagrodzenia -6 586 350,30 -13 547 603,68 

f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -1 637 186,29 -3 213 680,87 

g) pozostałe koszty rodzajowe -471 296,82 -812 088,87 

h) wartość sprzedanych towarów i materiałów -1 804 883,42 -180 109,31 

Koszty według rodzaju, razem -58 174 454,57 -113 732 234,56 

Zmiany stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych 

-188 456,60 -760 164,58 

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -3 939 933,07 -9 312 221,89 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -4 250 972,96 -5 128 356,35 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -47 990 208,52 -98 351 382,43 

 
 

Koszty zatrudnienia 31.12.2012 31.12.2011 

Koszty wynagrodzeń 6 586 350,30 13 547 603,68 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 637 186,29 3 213 680,87 

Suma kosztów świadczeń pracowniczych 8 223 536,59 16 761 284,55 

5. POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY OPERACYJNE 
 

Pozostałe przychody operacyjne (wg tytułów) 31.12.2012 31.12.2011 

a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 

b) dotacje 72 755,46 145 510,92 

c)zysk ze zbycia przedsiębiorstwa 6 595 701,43 0,00 

d) pozostałe przychody operacyjne, w tym: 13 475,65 148 123,13 

uzyskane kary, grzywny i odszkodowania 3 479,81 13 482,06 

inne 1 650,57 59 495,03 

z tytułu czynszu (najem) 1 045,60 0,00 

zwrot kosztów sądowych 3 275,00 0,00 

rozwiązanie odpisu na materiały 4 024,67 0,00 

rozwiązanie odpisu należności 0,00 55 054,34 

rozwiązanie rezerwy na świadczenia pracownicze 0,00 33 573,76 

Pozostałe przychody operacyjne, razem 6 681 932,54 293 634,05 
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Pozostałe koszty operacyjne (wg tytułów) 31.12.2012 31.12.2011 

a) strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 29 550,42 5 816,00 

b) aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (z tytułu) 0,00 34 024 351,41 

odpis aktualizujący wartość środków trwałych 0,00 34 020 326,74 

odpis aktualizujący zapas materiałów 0,00 4 024,67 

c) pozostałe koszty operacyjne, w tym: 870 968,40 240 514,85 

koszty związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa Hardex S.A. 813 499,99 0,00 

odpis aktualizujący należności 2 244,74 95 476,29 

darowizny 0,00 23 300,00 

koszty sądowe 350,00 0,00 

odszkodowania i kary NKUP 501,13 0,00 

koszty spowodowane zdarzeniami losowymi 0,00 0,00 

koszty zaniechanej inwestycji 0,00 80 000,00 

inne 54 372,54 41 738,56 

Pozostałe koszty operacyjne, razem 900 518,82 34 270 682,26 

 
 
6. PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE 
 

Przychody finansowe 31.12.2012 31.12.2011 

Przychodny z tytułu odsetek: 1 193 752,36 455 269,32 

od jednostek powiązanych (z tyt. udzielonej pożyczki) 0,00 276 164,38 

od pozostałych jednostek (z tyt. udzielonej pożyczki) 501 676,10 0,00 

odsetki od lokat bankowych 7 700,79 173 349,50 

odsetki bankowe 617 450,38 0,00 

odsetki od obligacji 60 115,60 0,00 

odsetki z tytułu wierzytelności 6 809,49 5 488,42 

zysk netto z dodatnich różnic kursowych z tyt. realizacji i 
wyceny należności i zobowiązań handlowych oraz środków 
pieniężnych 

0,00 6 783,30 

inne 373,87 267,02 

Zysk netto z realizacji pochodnych instrumentów finansowych 
(forward) wycenionych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy 

0,00 0,00 

Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych 
(forward) 

0,00 0,00 

Zysk ze zbycia inwestycji 472 465,49 0,00 

Pozostałe przychody finansowe, w tym: 579 878,33 0,00 

wycena akcji Orzeł Biały S.A. 83 100,00 0,00 

wycena akcji MCI MANAGEMENT S.A. 120 298,33 0,00 

Wycena akcji Black Lion S.A. 376 480,00 0,00 

RAZEM 2 246 470,05 462 052,62 
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Koszty finansowe 31.12.2012 31.12.2011 

Koszty z tytułu odsetek w tym: 33 400,29 61 324,62 

odsetki z tytułu kredytu krótkoterminowego 28 791,09 60 003,61 

odsetki od zobowiązań 215,42 0,00 

odsetki NKUP 4 393,00 0,00 

Inne 0,78 0,00 

Strata netto z ujemnych różnic kursowych z tyt. realizacji i 
wyceny należności i zobowiązań handlowych oraz środków 
pieniężnych 

308 126,56 0,00 

Strata netto z realizacji pochodnych instrumentów 
finansowych (forward) wycenionych w wartości godziwej 
przez wynik finansowy 

0,00 51 378,43 

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów 563 139,89 0,00 

Aktualizacja wartości pochodnych instrumentów finansowych 
(forward) 

0,00 434 850,01 

RAZEM 904 666,74 547 553,06 

 
Koszty finansowe osiągnęły wartość 904 666,74 zł. Na tę wartość największy wpływ ma odpis z tytułu trwałej 
utraty wartości aktywów w kwocie 563 139,89 zł oraz strata netto z tytułu ujemnych różnic kursowych w 
wysokości 308 126,56 zł. 

7. PODATEK DOCHODOWY I ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY 
 
Podział na główne składniki obciążenia podatkowego za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. oraz analogiczny 
okres roku ubiegłego, przedstawiają się następująco: 
 
 

Podatek dochodowy bieżący 31.12.2012 31.12.2011 

1. Zysk (strata) brutto 3 552 611,33 -37 105 985,98 

2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 

-18 720 750,01 -36 160 081,88 

odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych -34 020 326,74 -34 020 326,74 

dochody straty wolne od podatku dochodowego art. 17 pkt 20 0,00 0,00 

darowizna zwolniona z podatku dochodowego 0,00 0,00 

3. Strata z lat ubiegłych 0,00 0,00 

4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -15 168 138,68 -945 904,10 

5. Podatek dochodowy według stawki 19% 0,00 0,00 

6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczania i obniżki podatku 0,00 0,00 

7. Podatek dochodowy bieżący ujęty w deklaracji podatkowej 
okresu, w tym: 

0,00 0,00 

wykazany w rachunku zysków i strat 0,00 0,00 

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0,00 0,00 

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy 0,00 0,00 
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Podatek dochodowy odroczony 31.12.2012 31.12.2011 

zmniejszenie/zwiększenie z tytułu powstania i odwrócenia 
różnic przejściowych 

0,00 0,00 

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0,00 0,00 

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty 
podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej 
poprzedniego okresu 

0,00 0,00 

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości 
wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

0,00 -3 171 869,00 

inne składniki podatku dochodowego (wg tytułów) 0,00 0,00 

Podatek dochodowy odroczony, razem 0,00 -3 171 869,00 

 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat: 31.12.2012 31.12.2011 

podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 0,00 -3 171 869,00 

Efektywna stawka podatku 0,00% 8,55% 
 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia 
straty, z tytułu: 

31.12.2012 31.12.2011 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), 
razem 

0,00 0,00 

 
 
 
 
 

Aktywa z tytułu odroczone podatku dochodowego 31.12.2012 31.12.2011 
Zmiana 

2012/2011 

Stan aktywów, w tym z tytułu: 0,00 3 898 712,00 -3 898 712,00 

różnic kursowych z wyceny rozrachunków 0,00 7 478,00 -7 478,00 

różnic kursowych z wyceny transakcji forward 0,00 82 170,00 -82 170,00 

różnic kursowych w wyceny dewiz na rachunkach bankowych i w 
kasie 0,00 25,00 -25,00 

odpisów aktualizujących 0,00 90 435,00 -90 435,00 

rezerw na odprawy emerytalne 0,00 36 782,00 -36 782,00 

rezerw na pozostałe świadczenia pracownicze 0,00 75 687,00 -75 687,00 

rezerw na przyszłe zobowiązania 0,00 201 266,00 -201 266,00 

narzutów na wynagrodzenia 0,00 76 565,00 -76 565,00 

różnicy między bilansową a podatkową wartością środków trwałych 0,00 3 148 582,00 -3 148 582,00 

straty podatkowej 0,00 179 722,00 -179 722,00 
 
 
 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31.12.2012 31.12.2011 

Aktywa z tytułu podatku dochodowego 0,00 75 010,00 

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego - działalność kontynuowana 0,00 75 010,00 

Rezerwa netto z tytułu podatku odroczonego w bilansie 0,00 0,00 
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Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej. 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Zysk (strata) brutto 3 552 611,33 -37 105 985,98 

Podatek wyliczony według stawki 19% 674 996,15 6 447 482,23 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (różnice 
trwałe x 19%) 

-7 738 161,11 -114 204,55 

Dochody niepodlegające opodatkowaniu (różnice trwałe x 19%) 6 554 780,17 10 460,32 

Inne x 19% 0,00 -3 171 869,00 

Obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego 0,00 3 171 869,00 

 

8. DZIAŁALNOŚĆ ZANIECHANA 
 
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym tj. od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wystąpiło zaniechanie 
działalności podstawowej związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa Hardex S.A. dnia 29 czerwca 2012 roku.  
W połowie 2012 roku Spółka zbyła wszystkie aktywa z wyłączeniem należności z tytułu podatków, dotacji, ceł i 

ubezpieczeń społecznych oraz zobowiązania związane bezpośrednio z tymi aktywami. 

Poniższe zestawienie prezentuje wyniki finansowe, aktywa, zobowiązania oraz przepływy pieniężne Spółki na 

dzień 30.06.2012 roku. 

Wyniki 
01.01.2012 -
29.06.2012 

Przychody netto ze sprzedaży 53 441 957,50 

Koszty działalności operacyjnej -54 168 297,20 

Zysk / (strata) ze sprzedaży -726 339,70 

Pozostałe przychody operacyjne 105 502,83 

Pozostałe koszty operacyjne -847 752,42 

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej -1 468 589,29 

Przychody finansowe 1 156 847,60 

Koszty finansowe -745 533,00 

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem -1 057 274,69 

Podatek dochodowy 0,00 

Zysk (strata) netto przypisana działalności zaniechanej -1 057 274,69 

Całkowite dochody ogółem -1 057 274,69 
 

Aktywa 29.06.2012 

Wartości niematerialne 772 029,72 

Rzeczowe aktywa trwałe 5 698 040,86 

Należności z tytułu dostaw i usług 11 462 579,07 

Inne należności 150 029,07 

Pozostałe aktywa 1 917,80 

Środki pieniężne 5 454 293,99 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 251 467,71 

Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 23 790 358,22 
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Zobowiązania 29.06.2012 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 6 521 922,37 

Kredyty i pożyczki 3 962 126,19 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 910 684,75 

Inne 411 084,18 

Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako 
przeznaczone do sprzedaży 

12 805 817,49 

 

 

Przepływy środków pieniężnych netto spółki * 
01.01.2012 - 
29.06.2012 

Przepływy z działalności operacyjnej -3 338 765,97 

Przepływy z działalności inwestycyjnej 6 664 291,10 

Przepływy z działalności finansowej 1 151 352,40 

Wpływy / (wypływy) środków pieniężnych netto 4 476 877,53 
 

* przepływy pieniężne netto spółki prezentują zmiany w działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej 

za okres 01.01-30.06.2012 roku skorygowane o wartość transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa Hardex S.A. oraz 

stan środków pieniężnych na dzień 29.06.2012 rok. 

Zdaniem Zarządu zaprezentowane przepływy od 01.01.2012 r. do 29.06.2012 roku przedstawiają w sposób 

rzetelny wyniki na działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej na dzień sprzedaży Hardex S.A. 

9. ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY NA JEDNA AKCJĘ 
 
Zysk (strata) netto przypadający na jedną akcję dla każdego okresu obliczany jest poprzez podzielenie zysku 
(straty) netto przez średnią ważoną liczbę akcji przypadającą za dany okres sprawozdawczy. 
 
Zysk (strata) netto rozwodniony przypadający na jedną akcję oblicza się poprzez podzielenie zysku (straty) netto 
odpowiednio pomniejszonego o odsetki od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych na akcje zwykłe, 
przez średnią ważoną liczbę akcji przypadającą do odpowiedniego okresu sprawozdawczego.  
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 609 886,02 -33 934 116,98 

Zysk (strata) na działalności zaniechanej -1 057 274,69 0,00 

Zysk (strata) wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości 
podstawowego zysku (straty) przypadającego na jedną akcję 

3 552 611,33 -33 934 116,98 

Efekt rozwodnienia: 0,00 0,00 

odsetek od umarzalnych akcji uprzywilejowanych zamiennych 
na akcje zwykłe 

0,00 0,00 

odsetek od obligacji zamiennych na akcje 0,00 0,00 

Zysk (strata) wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości 
rozwodnionego zysku przypadającego na jedną akcję 

3 552 611,33 -33 934 116,98 
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Liczba wyemitowanych akcji 31.12.2012 31.12.2011 

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia 
wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. 

11 090 209 1 139 853,00 

Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych 0 0,00 

opcje na akcje 0 0,00 

obligacje zamienne na akcje 0 0,00 

Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia 
wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w szt. 

11 090 209 1 139 853,00 

 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,32 -29,77 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,32 -29,77 
 

Działalność zaniechana 31.12.2012 31.12.2011 

Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na 
zwykłych akcjonariuszy zastosowana do obliczenia 
podstawowego zysku na jedną akcję 

-1 057 274,69 0,00 

Strata netto z działalności zaniechanej przypadająca na 
zwykłych akcjonariuszy zastosowana do obliczenia 
rozwodnionego zysku na jedną akcję 

-1 057 274,69 0,00 

10. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY 
 
W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. nie zostały wypłacone dywidendy dla akcjonariuszy. 
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11. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
 

 

Zmiany środków trwałych wg grup rodzajowych (bez śr. trwałych przeznaczonych do sprzedaży) za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. 

Wyszczególnienie grunty 

budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

RAZEM 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu 

4 157,33 13 366 774,87 65 039 106,69 2 760 309,98 309 698,17 81 480 047,04 

b) zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 429 018,95 0,00 0,00 429 018,95 

z tytuły przeniesienia środków trwałych w 
budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zakupu/modernizacji 0,00 0,00 429 018,95 0,00 0,00 429 018,95 

darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) zmniejszenia (z tytułu) 3 657,33 13 366 774,87 65 468 125,64 2 760 309,98 309 698,17 81 908 565,99 

sprzedaży, w tym: 3 657,33 13 366 774,87 65 468 125,64 2 760 309,98 309 698,17 81 908 565,99 

dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa 3 657,33 13 366 363,34 62 111 637,86 2 660 085,72 289 244,24 78 430 988,49 

likwidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

przekazane nieodpłatnie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

0,00 5 211 990,19 35 180 559,99 1 567 902,71 286 134,36 42 246 587,25 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0,00 22 267,98 515 801,70 134 169,42 3 613,56 675 852,66 

amortyzacja za 2012 r. zgodna z RZiS 0,00 22 267,98 515 801,70 134 169,42 3 613,56 675 852,66 

wyksięgowanie amortyzacji za 2012 r. z tytułu 
sprzedaży i likwidacji 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zmniejszenie - umorzenia, w tym: 0,00 -5 234 258,17 -35 696 361,69 -1 702 072,13 -289 747,92 -42 922 439,91 

dotyczące sprzedaży przedsiębiorstwa 0,00 -5 234 155,27 -32 374 672,65 -1 601 847,87 -273 737,04 -39 484 412,83 

Zwiększenia - umorzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

h) odpis z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 

3 997,88 7 644 481,02 26 293 377,27 78 470,57 0,00 34 020 326,74 

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zmniejszenie 3 997,88 7 644 481,02 26 293 377,27 78 470,57 0,00 34 020 326,74 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

j) wartość netto środków trwałych na koniec 
okresu 

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 
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Zmiany środków trwałych wg grup rodzajowych (bez śr. trwałych przeznaczonych do sprzedaży) za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r. 

Wyszczególnienie grunty 
budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

RAZEM 

a) wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu 

4 157,33 13 337 023,48 63 453 127,72 2 442 239,96 308 237,17 79 544 785,66 

b) zwiększenia (z tytułu) 0,00 29 751,39 1 830 016,48 485 378,66 6 769,00 2 351 915,53 

z tytuły przeniesienia środków trwałych w 
budowie 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zakupu/modernizacji 0,00 29 751,39 1 830 016,48 485 378,66 6 769,00 2 609 880,62 

darowizna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 244 037,51 167 308,64 5 308,00 496 654,15 

sprzedaży 0,00 0,00 11 260,52 60 000,00 0,00 76 568,52 

likwidacji 0,00 0,00 232 776,99 107 308,64 0,00 340 085,63 

przekazane nieodpłatnie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) wartość brutto środków trwałych na 
koniec okresu 

4 157,33 13 366 774,87 65 039 106,69 2 760 309,98 309 698,17 81 480 047,04 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

0,00 4 445 718,33 30 913 366,69 1 486 723,28 282 726,54 37 128 534,84 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0,00 766 271,86 4 511 230,81 228 938,07 8 716,02 5 515 156,76 

amortyzacja za 2011 r. zgodna z RZiS 0,00 766 271,86 4 511 230,81 228 938,07 8 716,02 5 515 156,76 

wyksięgowanie amortyzacji za 2011 r. z tytułu 
sprzedaży i likwidacji 

0,00 0,00 244 037,51 147 758,64 5 308,00 397 104,15 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

0,00 5 211 990,19 35 180 559,99 1 567 902,71 286 134,36 42 246 587,25 

h) odpis z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zwiększenie 3 997,88 7 644 481,02 26 293 377,27 78 470,57 0,00 34 020 326,74 

zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu 

3 997,88 7 644 481,02 26 293 377,27 78 470,57 0,00 34 020 326,74 

j) wartość netto środków trwałych na koniec 
okresu 

159,45 510 303,66 3 565 169,43 1 113 936,70 23 563,81 5 213 133,05 
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12. WARTOŚCI NIEMATERIALNE 
 
  

Zmiany wartości niematerialnych za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 

Wyszczególnienie 
Koszty 

zakończonych prac 
rozwojowych 

Wartości 
niematerialne 

Inne wartości 
niematerialne 

Wartość firmy RAZEM 

a) wartość brutto wartości niematerialnych na 
początek okresu 

0,00 1 193 590,85 0,00 0,00 1 193 590,85 

b) zwiększenia (z tytułu) 0,00 11 536,99 0,00 0,00 11 536,99 

nabycie 0,00 11 536,99 0,00 0,00 11 536,99 

c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 1 205 127,84 0,00 0,00 1 205 127,84 

likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

sprzedaż (w tym:) 0,00 1 205 127,84 0,00 0,00 1 205 127,84 

dotyczący sprzedaży przedsiębiorstwa   1 183 530,97       

d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec 
okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 

0,00 332 122,41 0,00 0,00 332 122,41 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0,00 101 703,71 0,00 0,00 101 703,71 

amortyzacja za 2012 rok 0,00 101 703,71 0,00 0,00 101 703,71 

zmniejszenie z tytułu likwidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zmniejszenie z tytułu sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zwiększenie - umorzenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zmniejszenie - umorzenia ( w tym:) 0,00 -433 826,12 0,00 0,00 -433 826,12 

dotyczący sprzedaży przedsiębiorstwa 0,00 -412 229,25 0,00 0,00 -412 229,25 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zmniejszenie z tytułu likwidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 
okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec 
okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  
  



                                   Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A.   
za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r. 

 

 

32 

 

 

Zmiany wartości niematerialnych za okres 01.01.2011 do 31.12.2011 r. 

Wyszczególnienie 
Koszty 

zakończonych prac 
rozwojowych 

Wartości 
niematerialne 

Inne wartości 
niematerialne 

Wartość firmy RAZEM 

a) wartość brutto wartości niematerialnych na 
początek okresu 

0,00 885 931,01 0,00 0,00 885 931,01 

b) zwiększenia (z tytułu) 0,00 307 659,84 0,00 0,00 307 659,84 

nabycie 0,00 307 659,84 0,00 0,00 307 659,84 

c) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

likwidacja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec 
okresu 

0,00 1 193 590,85 0,00 0,00 1 193 590,85 

e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 

0,00 226 638,77 0,00 0,00 226 638,77 

f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0,00 105 483,64 0,00 0,00 105 483,64 

amortyzacja za 2011 rok 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zmniejszenie z tytułu likwidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 

0,00 332 122,41 0,00 0,00 332 122,41 

h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

zmniejszenie z tytułu likwidacji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec 
okresu 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

j) wartość netto wartości niematerialnych na koniec 
okresu 

0,00 861 468,44 0,00 0,00 861 468,44 

13. NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 
 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Bilans otwarcia na dzień 1 stycznia 0,00 0,00 

Zwiększenia stanu 0,00 0,00 

Zmniejszenia stanu 0,00 0,00 

Bilans zamknięcia 0,00 0,00 
 
Na dzień sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego, Spółka nie posiada aktywów zaliczanych do 
nieruchomości inwestycyjnych 
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14. NAKŁADY NA NABYCIE NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 
 

W okresie objętym jednostkowym sprawozdaniem finansowym wystąpiły nakłady na nabycie niefinansowych 
aktywów trwałych w kwocie 429 tys. zł, która wynika z zakupu urządzeń technicznych oraz maszyn. 

15. WARTOŚĆ GRUNTÓW UŻYTKOWANYCH WIECZYŚCIE 
 

Emitent posiada prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Krośnie 
Odrzańskim o powierzchni całkowitej 14 metrów kwadratowych. Nieruchomość zakwalifikowana jest jako 
droga i została nabyta od Skarbu Państwa z mocy prawa decyzją Wojewody Lubuskiego. 

16. INWESTYCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH (długoterminowe) 
 
Global Energy S.A. nie posiada spółek kwalifikowanych jako podmioty podporządkowane. 
 

17. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (długoterminowe) 
 
 
 
 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Udziały w spółkach nienotowanych na giełdzie 0,00 0,00 

Akcje spółek notowanych na giełdzie 0,00 0,00 

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

Inne aktywa finansowe 0,00 0,00 

RAZEM 0,00 0,00 

 

18. POZOSTAŁE AKTYWA FINANSOWE (długoterminowe) 
 
 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Pożyczki udzielone 0,00 0,00 

Akcje spółek notowanych na GPW 0,87 0,00 

Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu 
wymagalności 

0,00 0,00 

Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą 0,00 0,00 

Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne 0,00 0,00 

Należności długoterminowe 0,00 0,00 

RAZEM 0,87 0,00 
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Należności długoterminowe 31.12.2012 31.12.2011 

a) od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

b) od pozostałych jednostek 0,00 0,00 

z tytułu sprzedaży mieszkań 0,00 0,00 

Należności długoterminowe netto 0,00 0,00 

Odpisy aktualizujące należności długoterminowe 0,00 0,00 

Należności długoterminowe brutto 0,00 0,00 

Struktura walutowa  0,00 0,00 

a) w walucie polskiej 0,00 0,00 

b) w walutach obcych 0,00 0,00 

 
 
 
 

Zmiana stanu należności długoterminowych 31.12.2012 31.12.2011 

a) stan na początek okresu 0,00 0,00 

b) zwiększenia 0,00 0,00 

c) zmniejszenia 0,00 0,00 

d) stan na koniec okresu 0,00 0,00 

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności 
długoterminowe 

0,00 0,00 

19. POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Należności z tytułu zaliczek na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

Kaucje gwarancyjne zdeponowane w banku 0,00 0,00 

Pozostałe 11 531,25 0,00 

RAZEM 11 531,25 0,00 

20. ZAPASY 
 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

a) materiały 0,00 12 985 514,72 

b) półprodukty i produkty w toku 0,00 482 556,50 

c) produkty gotowe 0,00 2 430 768,95 

d) towary 0,00 0,00 

Zapasy ogółem: 0,00 15 898 840,17 

a) wartość zapasów odniesienia jako koszt w okresie 0,00 65 704 105,93 

b) wartość zapasów, które będą zrealizowane 
(sprzedane/zużyte) później niż 12 miesięcy od dnia 
bilansowego 

0,00 0,00 
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Kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów 31.12.2012 31.12.2011 

Odpisów aktualizujący wartość zapasów na początek 4 024,67 0,00 

zwiększenia z tytułu: 0,00 4 024,67 

utworzenie odpisu aktualizującego 0,00 4 024,67 

zmniejszenia z tytułu: 4024,67 0,00 

rozwiązanie odpisów aktualizujących  4024,67 0,00 

wykorzystanie odpisów 0,00 0,00 

Odpis aktualizujący wartość zapasów na koniec 0,00 4 024,67 

 
 
 

Analiza wiekowa zapasów 
 

Wyszczególnienie 
Okres zalegania w dniach 

Razem 
0-90 90-180 180-360 powyżej 360 

Materiały (brutto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materiały (odpisy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materiały netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Półprodukty i produkty w 
toku (brutto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Półprodukty i produkty w 
toku (odpisy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Półprodukty i produkty w 
toku (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Produkty gotowe (brutto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Produkty gotowe (odpisy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Produkty gotowe (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Towary (brutto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21. NALEŻNOŚCI HANDLOWE 
 
 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

od jednostek powiązanych 0,00 0,00 

od pozostałych jednostek 103 508,80 12 146 549,98 

Należności z tytułu dostaw i usług brutto 103 508,80 12 146 549,98 

Odpisy aktualizujące wartość należności 0,00 471 946,86 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 103 508,80 11 674 603,12 
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Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych 
na początek okresu 

471 946,86 464 821,33 

Zwiększenia w tym: 0,00 95 476,29 

Dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 0,00 95 476,29 

Zmniejszenia w tym: 471 946,86 88 350,76 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze spłatą 
należności 

0,00 55 054,34 

Rozwiązanie odpisów aktualizujących w związku ze sprzedażą 
przedsiębiorstwa Hardex S.A. 

471 946,86 0,00 

Zakończenie postępowań 0,00 33 296,42 

Stan odpisów aktualizujących wartość należności handlowych 0,00 471 946,86 

 
 
 
 

Przeterminowane należności handlowe 31.12.2012 31.12.2011 

a) do 1 miesiąca 8 627,96 2 996 712,84 

b) powyżej 1 miesięcy do 3 miesięcy 90 431,50 67 127,11 

c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4 434,15 0,00 

d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 180 922,00 

e) powyżej 1 roku 0,00 459 759,72 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, brutto 103 493,61 3 704 521,68 

f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i 
usług, przeterminowane 

0,00 471 946,86 

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, netto 103 493,61 3 232 574,82 

 
 
 

Należności handlowe o pozostałym od dnia bilansowego 
okresie spłaty 

31.12.2012 31.12.2011 

0-30 15,19 11 438 741,15 

30-90 0,00 67 127,11 

90-180 0,00 0,00 

180-360 0,00 180 922,00 

Powyżej 360 0,00 459 759,72 

Przeterminowane 103 493,61 3 704 521,68 

Należności z tytułu dostaw i usług brutto 103 508,80 12 146 549,98 

Odpis aktualizujący wartość należności 0,00 471 946,86 

Należności z tytułu dostaw i usług netto 103 508,80 11 674 603,12 
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22. POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI (krótkoterminowe) 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Należności z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń 174 677,00 2 711 803,23 

Należności z tytułu dywidend 0,00 0,00 

Należność z emisji akcji 0,00 0,00 

Pozostałe należności 0,00 150 812,66 

Pozostałe należności (brutto) 174 677,00 2 862 615,89 

Odpisy aktualizujące należności 0,00 0,00 

Pozostałe należności (netto) 174 677,00 2 862 615,89 
 

 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 0,00 429 204,00 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

a) należności w walucie polskiej 174 677,00 7 956 352,77 

b) należności w walutach obcych (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

0,00 4 341 009,87 

b1. jednostka/waluta EUR 0,00 913 197,69 

ZŁ 0,00 4 033 411,51 

b2. SEK 0,00 621 410,89 

ZŁ 0,00 307 598,36 

Należności brutto, razem 174 677,00 12 297 362,64 

 

 23. AKTYWA UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI ORAZ INNE 
 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

1.W jednostkach powiązanych 0,00 7 276 164,38 

2.W pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (lokaty od 3 do 12 
miesięcy) 

0,00 0,00 

 
 
 

Struktura walutowa 31.12.2012 31.12.2011 

a) w walucie polskiej 0,00 7 276 164,38 

b) w walutach obcych ( w EUR po przeliczeniu na zł) 0,00 0,00 

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 

0,00 7 276 164,38 
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Wg zbywalności 31.12.2012 31.12.2011 

a) z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach 0,00 0,00 

b) z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach 
pozagiełdowych 

0,00 0,00 

c) z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym 

0,00 0,00 

wartość wg cen nabycia (akcje) 0,00 0,00 

wartość wg cen nabycia (lokata - wartość bilansowa) 0,00 0,00 

wartość wg wartości godziwej (forward - wartość bilansowa) 0,00 0,00 

d) z ograniczoną zbywalnością 0,00 7 276 164,38 

Wartość według cen nabycia, razem 0,00 7 276 164,38 

Wartość na początek okresu, razem 0,00 3 111 072,62 

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0,00 0,00 

Wartość bilansowa, razem 0,00 7 276 164,38 

24. AKTYWA FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (krótkoterminowe) 
 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Akcje w spółkach nienotowanych na giełdzie 0,00 0,00 

Akcje spółek notowanych na giełdzie 0,00 0,00 

Dłużne papiery wartościowe 0,00 0,00 

Inne aktywa finansowe 0,00 0,00 

RAZEM 0,00 0,00 
 

25. AKTYWA I ZOBOWIAZANIA FINANSOWE WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ 
WYNIK FINANSOWY 
 

 

 

Wyszczególnienie 
31.12.2012 31.12.2011 

Aktywa Zobowiązania Aktywa  Zobowiązania 

Pochodne instrumenty finansowe (forward) 0,00 0,00 0,00 426 495,22 

Akcje spółek notowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem aktywa i zobowiązania finansowe 
wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

0,00 0,00 0,00 426 495,22 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 426 495,22 
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Aktywa i zobowiązania finansowe 
wyceniane w wartości godziwej 

31.12.2012 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

0,00 0,00 0,00 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy 

0,00 0,00 0,00 

Instrumenty zabezpieczające - aktywa 0,00 0,00 0,00 

Instrumenty zabezpieczające - pasywa 0,00 0,00 0,00 
 
 

Aktywa i zobowiązania finansowe 
wyceniane w wartości godziwej 

31.12.2011 

Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

Aktywa finansowe wyceniane w wartości 
godziwej przez wynik finansowy 

0,00 0,00 0,00 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania finansowe wyceniane w 
wartości godziwej przez wynik finansowy 

0,00 426 495,22 0,00 

Instrumenty zabezpieczające - aktywa 0,00 0,00 0,00 

Instrumenty zabezpieczające - pasywa 0,00 0,00 0,00 

 
 

 

26. POZOSTAŁE AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE 
 
 

Wyszczególnienie 
31.12.2012 31.12.2011 

Aktywa Zobowiązania Aktywa  Zobowiązania 

Pochodne instrumenty finansowe 
wyceniane w wartości godziwej przez 
wynik finansowy 

0,00 0,00 0,00 426 495,22 

Instrumenty zabezpieczające 
przepływy pieniężne 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem aktywa i zobowiązania 
finansowe 

0,00 0,00 0,00 426 495,22 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 426 495,22 
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Wyszczególnienie 
Aktywa finansowe Zobowiązania finansowe 

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 

Lokaty o terminie zapadalności 
3-12 miesięcy 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Udzielone pożyczki 920 481,59 7 276 164,38 0,00 0,00 

Razem inwestycje utrzymywane 
do terminu 

920 481,59 7 276 164,38 0,00 0,00 

długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 

krótkoterminowe 920 481,59 7 276 164,38 0,00 0,00 
 
 
 

Typ transakcji Data zawarcia Czas transakcji 
Kwota 

nominalna 
Wartość 

bilansowa 

Wg stanu na 31.12.2012 2012 139 dni 850 000,00 920 481,59 

Wg stanu na 31.12.2011 2011 234 dni 7 000 000,00 7 276 164,38 

 
 
Pod pozycją „udzielone pożyczki” figuruje udzielona przez Global Energy S.A.(dawniej Hardex S.A.) pożyczka dla 
INFOGIS Sp. z o.o. 
Umowa została zawarta  14 sierpnia 2012 roku w Warszawie pomiędzy spółkami Global Energy S.A. i  
INFOGIS Sp. z o.o. Zgodnie z umową pożyczki Spółka udzieliła pożyczki w wysokości 1 200 000,00 zł  
(milion dwieście tysięcy złotych) z terminem zwrotu do 31.12.2012 roku. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 
16% w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny In blanco, wystawiony przez 
pożyczkobiorcę. Kwota nominalna pozostała do spłaty wynosi 850 tys. zł. 

27. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 
 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - aktywa 31.12.2012 31.12.2011 

rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 95 453,60 108 082,30 

ubezpieczenia 0,00 107 191,60 

należny podatek VAT 10 662,22 0,00 

badanie sprawozdania finansowego 2012 r. 9 328,48 0,00 

zaliczki na usługi księgowe 75 462,90 0,00 

opłacone z góry prenumeraty 0,00 890,70 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 

wieczyste użytkowanie gruntów 0,00 0,00 

remont prasy 0,00 0,00 

inne 0,00 0,00 
 
 
 

Rozliczenia międzyokresowe - pasywa 31.12.2012 31.12.2011 

rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 21 700,00 2 128 951,13 

dotacje 0,00 2 128 951,13 

rezerwa na sprawozdanie finansowe 2012 r. 12 000,00 0,00 

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 2012 r. 9 700,00 0,00 
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28. ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY 
 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Środki pieniężne w banku i w kasie 31 285,61 977 416,46 

Rachunek maklerski 1 001,77 0,00 

Lokaty krótkoterminowe 28 200 000,00 0,00 

Kredyty w rachunkach bieżących 0,00 0,00 

Środki pieniężne przypisane działalności zaniechanej 0,00 0,00 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 28 232 287,38 977 416,46 

 
 

Struktura walutowa 31.12.2012 31.12.2011 

a) w walucie polskiej 28 232 284,00 765 727,63 

b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3,38 211 688,83 

b1. jednostka/waluta EURO 0,80 47 928,10 

zł 3,38 211 688,83 

b2. USD 0,00 0,00 

zł 0,00 0,00 

b3. SEK 0,00 0,00 

zł 0,00 0,00 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 28 232 287,38 977 416,46 

 
 
 
 

Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Środki pieniężne w banku i w kasie 31 285,61 971 955,04 

Lokaty krótkoterminowe do 3 miesięcy 28 200 000,00 0,00 

Odsetki od lokat do 3 miesięcy 0,00 0,00 

Środki pieniężne przypisane działalności zaniechanej 0,00 0,00 

Weksle obce 0,00 0,00 

Inne środki pieniężne 1 001,77  0,00 

Razem środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w rachunku 
przepływów pieniężnych 

28 232 287,38 971 955,04 

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w bilansie 28 232 287,38 977 416,46 

Różnica 0,00 -5 461,42 

29. AKTYWA PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY 
 
Według stanu na dzień 31.12.2012 r., Emitent posiada aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do 
sprzedaży, których wartość wynosi 4 070 tys. zł. Główne pozycje wykazane w nocie „aktywa przeznaczone do 
sprzedaży” dotyczą posiadanych przez Global Energy S.A. akcji spółek notowanych jak i nienotowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych oraz udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednostka w swoim 
portfelu inwestycyjnych wykazuje odpowiednio: 
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a) 30 000 akcji Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich, 
b) 87 809 akcji  MCI MANAGMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, 
c) 2 500 000 akcji EMALIA OLKUSZ S.A. z siedzibą w Olkuszu, 
d) 1 448 000 akcji Black Lion NFI S.A. z siedzibą w Warszawie, 
e) 1 udział INFOGIS Sp. z o.o. 
 

Nazwa Cena zakupu 
Wycena na dzień 

31.12.2012 r. 
Wartość sprzedaży  

w 2013 r. 
Wartość bilansowa 

zaktualizowana 

Orzeł Biały S.A. 390 000,00 473 100,00 394 202,60 394 202,60 

Emalia Olkusz S.A. 2 500 000,00 2 500 000,00 2 526 939,73 2 500 000,00 

Black Lion S.A. 724 000,00 1 100 480,00 731 804,74 731 804,74 

MCI S.A. 439 045,00 559 343,33 443 776,10 443 776,10 

INFOGIS Sp. z o.o. 500,00 500,00 500,00 500,00 

RAZEM 4 053 545,00 4 633 423,33 4 097 223,17 4 070 283,44 
 
 
Dnia 21 stycznia 2013 roku, Emitent sprzedał wszystkie posiadane w portfelu akcje spółek notowanych na 
rynku regulowanym (GPW S.A.), nienotowanych oraz posiadany udział w INFOGIS Sp. z o.o.  

30. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 
 
 

Seria/emisja 
Rodzaj akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 

Liczba 
akcji w szt. 

Wartość 
jednostkowa 

w zł. 

Wartość 
serii/emisji 
wg wartości 

nominalnej  zł 

Sposób pokrycia 
kapitału 

Data rejestracji 

Akcje serii A Zwykłe 10 437 100 0,24 2 504 904,00 
W całości przed 
zarejestrowaniem 
spółki 

01.06.1992 r. 

Akcje serii B Zwykłe 961 430 0,24 230 743,20 

W całości przed 
zarejestrowaniem 
podwyższenia 
kapitału 
zakładowego 

30.06.2008 r. 

Razem  - 11 398 530 0,24 2 735 647,20  - -  

 

Wyszczególnienie 

31.12.2012 31.12.2011 

Kapitał 
zakładowy 

Liczba akcji 
Kapitał 

zakładowy 
Liczba akcji 

a) na początek okresu, w tym: 8 502 611,71 1 139 853 8 502 611,71 1 139 853 

kapitał zarejestrowany w sądzie 2 735 647,20 - 2 747 045,73 - 

kapitał z przeliczenia 
hiperinflacyjnego (lata 1992-1996) 

5 755 565,98 - 5 755 565,98 - 

zwiększenia 0,00 10 258 677 0,00 0 

zmniejszenia 11 398,53 0 0,00 0 

b) na koniec okresu 8 491 213,18 11 398 530 8 502 611,71 1 139 853 
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Akcje serii A jak i serii B nie są akcjami uprzywilejowanymi. W rezultacie, prawo do głosu, dywidendy oraz 
zwrotu z kapitału jest jednakowe dla każdej wyemitowanej akcji przynależnej do serii A i serii B. 
Zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11.01.2012 roku, w sprawie 
obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji oraz zmiany statutu z tym 
związanej, dotyczą odpowiednio: 
 

1.Wykreślenia wysokości kapitału zakładowego w kwocie 2 747 045,73 zł i wpisaniu wartości kapitału 
zakładowego w kwocie 2 735 647,20 zł, 
2.Wykreślenia liczby akcji wszystkich emisji 1 139 853 sztuk i wpisania liczby akcji wszystkich emisji 11 398 530 
sztuk, 
3.Wykreślenie wartości nominalnej jednej akcji 2,41 zł i wpisania wartości nominalnej 0,24 zł, 
4.Wykreślenia kwotowego określenia części kapitału wpłaconego w kwocie 2 747 045,73 zł i wpisania 
kwotowego określenia części kapitału wpłaconego w wartości 2 735 647,20 zł, 
5.W przypadku emisji akcji serii A wykreślenie liczby akcji w danej serii 1 043 710 i wpisanie liczby akcji danej 
serii 10 437 100 sztuk, 
6.W przypadku emisji akcji serii B wykreślenie liczby akcji w danej serii 96 143 i wpisanie liczby akcji danej serii 
w liczbie 961 430 sztuk. 

31. KAPITAŁ ZAPASOWY 
 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

a) kapitał utworzony ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

0,00 8 305 403,61 

b) kapitał utworzony ustawowo 838 447,03 838 447,03 

c) kapitał utworzony zgodnie ze statutem, ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość 

7 924 286,75 17 421 205,87 

Kapitał zapasowy, razem 8 762 733,78 26 565 056,51 

32.  AKCJE WŁASNE 
 
Nie dotyczy. 

33. POZOSTAŁE KAPITAŁY 
 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 31.12.2012 31.12.2011 

a) z tytułu aktualizacji wyceny środków trwałych 0,00 0,00 

b) z tytułu aktualizacji wyceny akcji i udziałów 0,00 0,00 

c) z tytułu podatku odroczonego 0,00 0,00 

d) inny (wg rodzaju) 0,00 0,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0,00 0,00 

 
 

Pozostałe kapitały rezerwowe (wg celu przeznaczenia) 31.12.2012 31.12.2011 

kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych 14 533 126,00 0,00 

kapitały rezerwowe 808 000,00 808 000,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 15 341 126,00 808 000,00 
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Zyski zatrzymane 31.12.2012 31.12.2011 

  -2 695 072,96 27 958 448,76 

 

Zmiana stanu pozostałych 
kapitałów 

Kapitał 
zapasowy 

Zyski 
zatrzymane 

Pozostały 
kapitał 

rezerwowy 
Razem 

Na dzień 1 stycznia 2012 roku 26 565 056,51 27 958 448,76 808 000,00 55 331 505,27 

Wycena aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek odroczony z tyt. powyższej 
korekty 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał utworzony ze sprzedaży 
akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek odroczony z tyt. powyższej 
korekty 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Podział/pokrycie zysku/starty netto -3 280 595,26 -33 934 116,98 0,00 -37 214 712,24 

Podział zysku (ponad wymaganą 
ustawowo wartość) 

11 398,53 0,00 0,00 11 398,53 

Przekazanie środków na fundusz 
rezerwowy 

-14 533 126,00 0,00 14 533 126,00 0,00 

Przekazanie środków z kapitału 
zapasowego 

0,00 3 280 595,26 0,00 3 280 595,26 

Element kapitałowy programu 
motywacyjnego dla pracowników 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Na dzień 31 grudnia 2012 roku 8 762 733,78 -2 695 072,96 15 341 126,00 21 408 786,82 

 
 
 
 
 

Na dzień 1 stycznia 2011 roku 26 490 182,76 27 958 448,76 808 000,00 55 256 631,52 

Wycena aktywów finansowych 
dostępnych do sprzedaży 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek odroczony z tyt. powyższej 
korekty 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Kapitał utworzony ze sprzedaży 
akcji powyżej ich wartości 
nominalnej 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Podatek odroczony z tyt. powyższej 
korekty 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Podział/pokrycie zysku/starty netto 74 873,75 0,00 0,00 74 873,75 

Element kapitałowy programu 
motywacyjnego dla pracowników 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku 26 565 056,51 27 958 448,76 808 000,00 55 331 505,27 
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34. SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ I ROZWODNIONEJ 
WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NA JEDNĄ AKCJĘ 
 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Wartość księgowa równa kapitałom własnym 33 452 611,33 29 900 000,00 

Liczba akcji 11 090 209 1 139 853 

Wartość księgowa na jedną akcję 3,02 26,23 

Rozwodniona liczba akcji 11 090 209 1 139 853 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,02 26,23 
 

 35. KREDYTY I POŻYCZKI 
 

 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Kredyty w rachunku bieżącym 0,00 2 810 773,79 

Kredyty bankowe 0,00 0,00 

Pożyczki 0,00 0,00 

Suma kredytów i pożyczek, w tym: 0,00 2 810 773,79 

długoterminowe 0,00 0,00 

krótkoterminowe 0,00 2 810 773,79 

 
 
 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Płatne na żądanie lub w okresie do 1 roku 0,00 2 810 773,79 

Powyżej 12 miesięcy - do 3 lat 0,00 0,00 

W okresie od 3 do 5 lat 0,00 0,00 

Powyżej 5 lat 0,00 0,00 

Suma kredytów i pożyczek 0,00 2 810 773,79 

36. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
 
 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

Wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 
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37. ZOBOWIĄZANIA HANDLOWE I POZOSTAŁE 
 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 

wobec pozostałych jednostek 134 412,60 10 127 823,98 

Zobowiązania z tytułu dywidend 0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 125 786,22 7 980 484,12 

Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu ceł, ubezpieczeń i innych 
świadczeń, w tym: 

2 586,31 944 367,93 

podatek VAT 0,00 0,00 

podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 0,00 

podatek dochodowy od osób fizycznych 1 658,00 190 869,00 

zobowiązania wobec ZUS 928,31 753 498,93 

pozostałe 0,00 0,00 

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 259,46 714 939,15 

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych 
instrumentów finansowych 

0,00 0,00 

Pozostałe zobowiązania 5 780,61 488 032,78 

Zobowiązania krótkoterminowe razem       
 (bez kredytów) 

134 412,60 10 127 823,98 

 
 

Struktura walutowa 31.12.2012 31.12.2011 

a) zobowiązania w walucie polskiej 134 412,60 9 224 808,25 

b) zobowiązania w walutach obcych (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

0,00 903 015,73 

b1. jednostka/waluta EURO 0,00 270 325,13 

zł 0,00 895 389,59 

b2. SEK 0,00 0,00 

zł 0,00 0,00 

pozostałe waluty w zł 0,00 7 626,14 

Zobowiązania krótkoterminowe, razem         
 (bez kredytów) 

134 412,60 10 127 823,98 

 
 

 Wyszczególnienie 31.12.2012 31.12.2011 

Środki trwałe wniesione do Funduszu 0,00 0,00 

Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 1 368,00 

Środki pieniężne 0,00 12 164,47 

Zobowiązania z tytułu Funduszu 0,00 13 532,47 

Saldo po skompensowaniu 0,00 0,00 

      

Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym 0,00 479 224,15 
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38. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU LEASINGU 
FINANSOWEGO 
 
Na dzień 31.12.2012 roku Emitent nie korzystał z długoterminowego i krótkoterminowego leasingu 
finansowego. 

39. REZERWA NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE 
 

Zmiana stanu długoterminowej rezerwy na świadczenia 
emerytalne i rentowe 

31.12.2012 31.12.2011 

a) stan na początek okresu 191 994,38 225 180,92 

świadczenia emerytalne i rentowe 191 994,38 225 180,92 

b) zwiększenia 0,00 0,00 

świadczenia emerytalne i rentowe 0,00 0,00 

c) wykorzystanie 0,00 0,00 

d) rozwiązanie 191 994,38 33 186,54 

świadczenia emerytalne i rentowe 191 994,38 33 186,54 

e) stan na koniec okresu 0,00 191 994,38 

 

Zmiana stanu krótkoterminowej rezerwy na świadczenia 
emerytalne i rentowe 

31.12.2012 31.12.2011 

a) stan na początek okresu 1 597,21 1 984,43 

świadczenia emerytalne i rentowe 0,00 1 984,43 

b) zwiększenia 0,00 0,00 

świadczenia emerytalne i rentowe 0,00 0,00 

c) wykorzystanie 0,00 0,00 

d) rozwiązanie 1 597,21 387,22 

świadczenia emerytalne i rentowe 1 597,21 387,22 

e) stan na koniec okresu 0,00 1 597,21 

 

Zmiana stanu rezerwy na inne długoterminowe 
obowiązkowe świadczenia pracowników 

31.12.2012 31.12.2011 

a) stan na początek okresu 0,00 0,00 

b) zwiększenia 0,00 0,00 

c) wykorzystanie 0,00 0,00 

d) rozwiązanie 0,00 0,00 

e) stan na koniec okresu 0,00 0,00 
 

Zmiana stanu rezerwy na inne krótkoterminowe 
obowiązkowe świadczenia pracowników 

31.12.2012 31.12.2011 

a) stan na początek okresu 398 352,42 481 441,00 

b) zwiększenia 0,00 398 352,42 

c) wykorzystanie 0,00 481 441,00 

d) rozwiązanie 398 352,42 0,00 

e) stan na koniec okresu 0,00 398 352,42 
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40. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM 
 
 

  

Saldo w tys. EUR 
Saldo w 

przeliczeniu na tys. 
PLN 

Wpływ na wynik 
zmiany kursu o 

+5% 

Wpływ na wynik 
zmiany kursu o - 

5% 

31.12.2012 r. 

Należności 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zobowiązania 0,00 0,00 0,00 0,00 

Środki pieniężne 0,00 0,00 0,00 0,00 

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 

  31.12.2011 r. 

Należności 913,20 4 033,40 201,70 -201,70 

Zobowiązania -178,60 -788,80 -39,40 39,40 

Środki pieniężne 47,90 211,60 10,60 -10,60 

Razem 782,50 3 456,10 172,80 -172,80 

 
Ryzyko stopy procentowej 
 
Emitent bierze pod uwagę możliwość finansowania działalności kapitałami obcymi w postaci kredytów i 
pożyczek bankowych. Ewentualny wzrost stóp procentowych, przy jednoczesnym wysokim zadłużeniu Spółki, 
może wpłynąć niekorzystnie na obsługę zadłużenia. 
Wystąpienie ryzyka stopy procentowej w Spółce jest niewielkie, ze względu na brak zobowiązań finansowych 
na dzień bilansowy, natomiast udzielona pożyczka ma oprocentowanie stałe. 
 
Ryzyko kredytowe 
 
W odniesieniu do aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz udzielona 
pożyczka, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę 
umowy. W Spółce nie występują istotne koncentracje ryzyka kredytowego. Zabezpieczeniem spłaty udzielonej 
przez Spółkę pożyczki w wysokości 1,2 mln zł jest weksel własny. Na dzień sporządzenia sprawozdania 
finansowego Zarząd Spółki nie ma podstaw do uznania, że pożyczkobiorca nie wywiąże się z zawartej umowy. 
 
Ryzyko związane z płynnością 
 
Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania. W tym celu 
wykorzystuje się zewnętrzne źródła finansowania oraz odpowiednie zarządzanie gotówką. W Spółce, w obecnej 
sytuacji, nie przewiduje się utraty płynności 

41. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM 
 
Zarządzanie kapitałem odbywa się na poziomie jednostki kapitałowej Global Energy S.A. i ma na celu 
maksymalizowanie rentowności kapitałów własnych dla akcjonariuszy oraz ochronę w zakresie kontynuowania 
działalności. 
Spółka zarządzając strukturą kapitałową w zależności od zmian warunków ekonomicznych wprowadza do niej 
zmiany w zakresie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy oraz emisji akcji. Dodatkowo, Zarząd Spółki może 
zwrócić kapitał akcjonariuszom.   
W okresie jakim objęte jest jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta nie dokonano  żadnych zmian, 
zasad oraz celów obowiązujących w procesie zarządzania strukturą kapitałową jednostki. 
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42. PROGRAMY ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 
 
Emitent nie prowadzi  programu akcji pracowniczych. 

43. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH 
 
Global Energy S.A. jest jednostką gospodarczą nieposiadającą wewnętrznych jednostek organizacyjnych 
sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 
 
Jednostkami powiązanymi z Global Energy S.A. są Family Fund Sp. z o.o. S.K.A. ul. Stefana Batorego 25 oraz 
Superkonstelacja Limited. 
W okresie objętym sprawozdaniem tj. 01.01-31.12.2012 r. nie wystąpiły pomiędzy Spółkami Family Fund  
Sp. z o.o. S.K.A.(właściciel 3 760 000 akcji zwykłych Global Energy S.A.) oraz Superkonstelacja Limited (właściciel 
3 327 346 akcji zwykłych Global Energy S.A.) , transakcje, które pojedynczo lub łącznie są istotne i zostały 
zawarte na innych warunkach niż rynkowe. 
 

44. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 
 

Wynagrodzenia 
Wynagrodzenia w 
zł od 01.01.12 r. do 

31.12.2012 r. 

Wynagrodzenia w 
zł od 01.01.11 r. do 

31.12.2011 r. 

1. Zarządzający 392 946,14 736 159,95 

Maciej Andrzej Zientara - Prezes Zarządu 13 333,33 - 

Inez Anna Krawczyńska - Członek Zarządu 0,00 - 

      

Witold Jesionowski - Prezes Zarządu* 49 612,81 5 000,00 

Waldemar Motyka - Wiceprezes Zarządu* 144 000,00 234 666,65 

Agnieszka Maciejewska - Członek Zarządu* 96 000,00 178 973,75 

Sebastian Ciechowicz - Członek Zarządu* 90 000,00 129 463,58 

Ireneusz Karczmarek - Prezes Zarządu ** - 188 055,97 

      

2. Nadzorujący 166 921,79 149 370,60 

Andrzej Zientara - Przewodniczący Rady Nadzorczej 11 172,02 - 

Cezary Olszewski - Sekretarz Rady Nadzorczej 14 032,16 - 

Daniel Więzik - Członek Rady Nadzorczej 14 032,16 - 

Marek Matlak - Członek Rady Nadzorczej 2 419,35 - 

Marcin Piotr Zientara - Członek Rady Nadzorczej 2 419,35 - 

Agnieszka Gaworczuk - Członek Rady Nadzorczej 4 002,67 - 

Adam Rogaliński – Członek Rady Nadzorczej 2 419,35 - 

      

Wojciech Grzybowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej* 44 498,59 1 313,40 

Rafał Abratański - z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej* 41 001,65 48 194,64 

Paweł Sikorski - Członek Rady Nadzorczej* 14 032,17 1 313,40 

Piotr Derlatka - Członek Rady Nadzorczej* 14 032,17 48 194,64 

Kinga Śluzek - Sekretarz Rady Nadzorczej* 14 032,17 50 354,52 
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Krzysztof Nowiński - 29 468,97 

Krzysztof Sędzikowski - 23 347,89 

Roman Trębacz - 55 585,94 

Dariusz Zych - 25 813,39 

Andrzej Beśkiewicz - 25 813,39 

Piotr Karmelita - 0,00 

Dariusz Sukacz - 0,00 

RAZEM 559 867,93 1 045 560,13 

* osoby pełniące odpowiednią funkcję w 2011 roku i do połowy 2012 roku. 
** osoba sprawująca funkcję Prezesa Zarządu przed 2011 rokiem. 

45. ZATRUDNIENIE 
 

Wyszczególnienie 
Przeciętna liczba zatrudnionych 

od 01.01.2012 r.  
do 31.12.2012 r. 

Przeciętna liczba zatrudnionych 
od 01.01.2011 r.  
do 31.12.2011 r. 

Ogółem zatrudnienie 169,9 428,5 

 
 

Ilość kobiet na dzień 
31.12.2012 r. 

Ilość mężczyzn na dzień 
31.12.2012 r. 

Ilość kobiet na dzień 
30.06.2012 r. 

Ilość mężczyzn na dzień 
30.06.2012 r. 

1 0 88 333 

 
 
Radykalne zmiany w zatrudnieniu w Spółce wynikają z zaniechania podstawowej działalności wraz ze sprzedażą 
przedsiębiorstwa Hardex S.A. Do połowy 2012 roku jednostka wykonywała podstawową działalność związaną z 
produkcją płyt pilśniowych. Zatrudnienie ogółem na dzień 30.06.2012 roku wyniosło 421 osób.  
Zgodnie z powyższą tabelą, stan zatrudnienia na koniec 2012 roku wskazywał 1 osobę zatrudnioną w niepełnym 
wymiarze godzin. 

46. UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO 
 
Według stanu na dzień 31.12.2012 roku, Global Energy S.A. nie zawarła umów leasingowych. 

47. SPRAWY SĄDOWE 
 
Na dzień 31.12.2012 roku wobec Global Energy S.A. nie są prowadzone sprawy sądowe mogące w istotny 
sposób wpłynąć na jej działalność oraz sytuację finansową. 
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48. ROZLICZENIA PODATKOWE 
 
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności podlegające regulacjom (na przykład sprawy celne czy 
dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów administracyjnych, które uprawnione są do nakładania 
wysokich kar i sankcji. Brak odniesienia do utrwalonych regulacji prawnych w Polsce powoduje występowanie 
w obowiązujących przepisach niejasności i niespójności. Często występujące różnice w opiniach, co do 
interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno wewnątrz organów państwowych, jak i pomiędzy 
organami państwowymi i przedsiębiorstwami, powodują powstawanie obszarów niepewności i konfliktów. 
Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest znacząco wyższe niż istniejące zwykle w krajach o 
bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. Rozliczenia podatkowe mogą być przedmiotem kontroli przez 
okres pięciu lat, począwszy od końca roku, w którym nastąpiła zapłata podatku. W wyniku przeprowadzanych 
kontroli dotychczasowe rozliczenia podatkowe Spółki mogą zostać powiększone o dodatkowe zobowiązania 
podatkowe. 

49. ZDARZENIA PO DACIE BILANSU 
 
22 stycznia 2013 Rada Nadzorcza przedsiębiorstwa Global Energy S.A. powzięła Uchwałę w przedmiocie 
powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pana Artura Staykova. 
 
20 lutego 2013 roku nastąpiła zmiana nazwy Libra Capital S.A. na obecnie funkcjonującą „Global Energy S.A.”. 
 
20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Global Energy S.A. odwołało ze składu Rady 
Nadzorczej Pana Andrzeja Zientarę, Pana Adama Rogalińskiego, Pana Marcina Zientarę, Pana Daniela Więzika 
oraz Pana Cezarego Olszewskiego. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lutego 2013 
roku powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby Pana Andrzeja Jasińskiego, Pana Victora 
Azmanova, Pana Bartłomieja Korniluka, Pana Mario Zaharieva, oraz Pana Wojciecha Romaniszyna. 
 

Global Energy S.A. nabyła od Spółki Spilatro Limited, 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, posiadającą 10 procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki Eko 
Novenergy OOD – utworzonej zgodnie z prawem Republiki Bułgarii, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii. Wartość 
transakcji wyniosła 17 180 000 zł. Z chwilą przeniesienia udziałów, nabywca (Global Energy S.A.) jest w stanie 
dysponować prawami do realizacji projektów z obszaru „Zielonej energii”. Spółka „Eko Nov” realizować będzie 
będzie projekty z obszaru „Zielonej energii” za pośrednictwem następujących spółek: 

 Dabovo Energy EOOD, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii, 

 Global Energy EOOD, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii, 

 Global Energy 1 EOOD, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii, 

 Global Energy 2 EOOD, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii, 

 Kableshkovo Energy EOOD, z siedzibą w Bułgarii, w Sofii. 
 
Wymienione Spółki, zgodnie z miejscowo właściwym prawem, będą mogły przeprowadzić realizację projektów 
zaliczanych do „Zielonych energii” , w szczególności na budowę farm wiatrowych: 

 Momchilgrad (Global Energy EOOD) – o łącznej mocy do 50 MW (pięćdziesiąt megawat), 

 Dragoman (Global Energy 1 EOOD) – o łącznej mocy do 40 MW (czterdzieści megawat), 

 Rakovo (Global Energy 2 EOOD) – o łącznej mocy do 80 MW (osiemdziesiąt megawat), 

 Svilengrad (Kableshovo Energy EOOD) – o łącznej mocy do 100 MW (sto megawat). 
 
Nabycie udziałów Geotherm Energy EOOD przez Global Energy S.A. na podstawie przedmiotowej umowy 
nastąpiło z dniem 6 lutego 2013 roku 
 
Dnia 26 Marca 2013 roku, Global Energy S.A. nabyła od Spółki Markova Mogila Wind Farm Limited 5 100  
(pięć tysięcy sto) akcji New Vision Management EAD, spółki akcyjnej utworzonej zgodnie z prawem Republiki 
Bułgarii, z siedzibą w Sofii, reprezentujących 100 procent kapitału zakładowego. 
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Z chwilą przeniesienia praw własności, Global Energy S.A. będzie dysponować prawami do realizacji projektu 
Markova Mogila  - park wiatrowy 60 MW i park solarny do 5 MW. Dodatkowo, Spółce przysługiwać będzie 
prawo do nieruchomości, na których będzie realizowany projekt. Wartość przeprowadzonej transakcji opiewa 
na kwotę 14 850 000 zł. 
 
AKB "LANTA-BANK" (ZAO), w skutek zawarcia w dniu 05 lutego 2013 roku umowy nabycia akcji w kapitale 
zakładowym w spółce Supernova Financial Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ergo spółka 
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie ("SNFS sp. z o.o. ergo SKA"), oraz uzyskaniem w dniu 13 lutego 
2013 roku statusu podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy wobec spółki SNFS sp. z o.o. ergo 
SKA będącej jednocześnie akcjonariuszem Global Energy S.A. zmienił się stan posiadania AKB "LANTA-BANK" 
(ZAO), w ogólnej liczbie głosów w Global Energy S.A. 

 

50. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKORYGOWANE WSKAŹNIKIEM INFLACJI 
 
Sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. na dzień 31.12.2012 roku oraz prezentowane dane porównawcze 
nie były korygowane wskaźnikiem inflacji. 

51. SPORZĄDZANIE SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO 
 
Global Energy S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, ze względu na brak podmiotów 
zależnych. 
 
 

52. WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA, WYPŁACONE LUB NALEŻNE ZA ROK 
OBROTOWY 
 
1.) Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 
 
Umowę na przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego według stanu na dzień 30.06.2012 r. oraz  
badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za 2012 rok zawarto 22 czerwca 2012 roku z firmą  
WBS Audyt Sp. z o.o.  
Kwota wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zależności od 
przedmiotu umowy jest następująca: 
 
a) 9 700 zł netto – za obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r., 
b) 7 300 zł netto – za przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego  za okres 01.01.2012 – 30.06.2012 r. 

 
Całkowita wysokość wynagrodzenia z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych z tytułu 
przeglądu i badania sprawozdania finansowego za 2012 rok wyniosła 17 000 zł.  
 
2.) inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe usługi 

 
Umowę na badanie prawidłowości rozliczenia transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa Hardex S.A. zawarto 22 
czerwca 2012 roku z firmą WBS Audyt Sp. z o.o. 
 
Kwota wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania za wykonanie przedmiotu umowy związanego z 
rozliczeniem transakcji sprzedaży Hardex S.A. wyniosła 8 700 zł netto. 
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Imię i Nazwisko Pełniona funkcja Podpis 

Artur Staykov Prezes Zarządu   

Katarzyna Lenarcik  Główna Księgowa   

 
 
 
 
 
 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

SPRAWOZDANIE	  ZARZĄDU	  Z	  DZIAŁALNOŚCI	  SPÓŁKI	  

Za	  okres	  01.01.2012-‐31.12.2012	  

	  

	  

	  

	  

	  
22	  kwiecień	  2013	  r. 

 



Sprawozdanie	  Zarządu	  z	  działalności	  Global	  Energy	  S.A.	  z	  okres	  od	  1	  stycznia	  2012	  roku	  do	  31	  grudnia	  2012	  roku	  

	  

2	  
	  

1. Informacje	  podstawowe	  
	  

Global	   Energy	   S.A.	   (dawnej:	   LIBRA	   Capital	   z	   siedzibą	   w	   Warszawie)	   z	   siedzibą	   w	   Warszawie,	   ul.	  
Pankiewicza	   3,	  wpisana	   do	   rejestru	   przedsiębiorców	   Krajowego	   Rejestru	   Sądowego	   prowadzonego	  	  
przez	  	  Sąd	  Rejonowy	  dla	  m.st.	  Warszawy	  w	  Warszawie,	  Wydział	  XII	  Gospodarczy	  Krajowego	  Rejestru	  
Sądowego,	  pod	  numerem	  KRS:	  0000017849	  (dalej	  Spółka),	  jest	  Spółką	  która	  do	  dnia	  29	  czerwca	  2012	  
roku	  prowadziła	  działalność	  produkcyjną	  zlokalizowaną	  w	  Krośnie	  Odrzańskim.	  

	  Spółka	  	  powstała	  w	  wyniku	  następujących	  przekształceń:	  

-‐	  	  Spółka	  Hardex	  S.A.	  powstała	  dnia	  1	  czerwca	  1992	  roku	  w	  wyniku	  	  przekształcenia	  przedsiębiorstwa	  
państwowego	   	  w	   jednoosobową	  Spółkę	  Skarbu	  Państwa.	  We	  wrześniu	  1995	  roku	  w	  wyniku	  objęcia	  
Spółki	   Programem	   Powszechnej	   Prywatyzacji,	   akcje	   spółki	   zostały	   wniesione	   do	   narodowych	  
funduszy	   inwestycyjnych.	   Wiodący	   pakiet	   objął	   Siódmy	   Narodowy	   Fundusz	   Inwestycyjny	   im.	  
Kazimierza	  Wielkiego	   S.A.	   (po	   zmianie	   nazwy	  BBI	   Capital	  NFI	   S.A.).	   Podstawowa	  działalność	   	   spółki	  	  
obejmowała	  	  produkcję	  i	  sprzedaż	  płyt	  pilśniowych	  twardych,	  zwykłych	  i	  lakierowanych.	  

-‐	   Z	   dniem	   29	   czerwca	   2012	   roku	   Spółka	   dokonała	   sprzedaży	   przedsiębiorstwa	   na	   rzecz	   spółki	  
działającej	   pod	   firmą	   „Homanit”	   spółka	   z	   ograniczoną	   odpowiedzialnością	   z	   siedzibą	   w	   Krośnie	  
Odrzańskim.	   W	   związku	   z	   powyższym	   zmienił	   się	   zakres	   działalności	   operacyjnej,	   przeważająca	  
działalność	   zgodnie	   z	   Polską	   Klasyfikacją	   Działalności	   (PKD	   2007)	   to	   6420Z	   Działalność	   holdingów	  
finansowych.	   Podstawową	   działalnością	   firmy	   jest	   prowadzenie	   inwestycji	   w	   sektorze	   energii	  
odnawialnej.	  

W	   dniu	   9	   sierpnia	   2012	   roku	   został	   	   dokonany	   przez	   Sąd	   Rejonowy	  w	   Zielonej	   Górze,	  Wydział	   VIII	  
Gospodarczego	   Krajowego	   Rejestru	   Sądowego	   	  wpis	   do	   rejestru	   zmian	   	   Statutu	   Spółki	   Hardex	   S.A,	  
które	  zostały	  przyjęte	  Uchwałami	  Zwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  Hardex	  S.A.	  z	  dnia	  28	  czerwca	  
2012	  roku	  na	  mocy	  którego	  Spółka	  działa	  pod	  firmą	  Libra	  Capital	  S.A.	  

-‐	   z	   dniem	  21	   lutego	  2013	   roku	   została	  podjęta	  Uchwała	  Nadzwyczajnego	  Zgromadzenia	   Spółki	   pod	  
firmą	   Global	   Energy	   S.A.	   z	   siedzibą	   w	   Warszawie	   na	   mocy	   której	   Spółka	   działa	   pod	   firmą	   Global	  
Energy	  Spółka	  Akcyjna.	  

 

W	  związku	  z	  powyższym	  zmianie	  uległa	  firma	  spółki,	  siedziba.	  Zakres	  działalności	  według	  klasyfikacji	  
PKD	   pozostał	   bez	   zmian.	   Aktualnie	   Spółka	   działa	   pod	   firmą	   Global	   Energy	   S.A.,	   a	   jej	   siedzibą	   jest	  
Warszawa.	   Kapitał	   zakładowy	   spółki	   wynosi	   2	  735	  647,20	   zł	   	   (słownie:	   dwa	   miliony	   siedemset	  
trzydzieści	   pięć	   tysięcy	   sześćset	   czterdzieści	   siedem	   złotych	   20/100)	   i	   dzieli	   się	   na	   11	  398	   530	  
(słownie:	   jedenaście	   milionów	   trzysta	   dziewięćdziesiąt	   osiem	   pięćset	   trzydzieści)	   akcji	   o	   wartości	  
nominalnej	  0,24	  zł	  	  (słownie:	  dwadzieścia	  cztery	  grosze)	  akcja.	  
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Wyszczególnienie	  
31.12.2012	   31.12.2011	  

Kapitał	  zakładowy	   Liczba	  akcji	   Kapitał	  zakładowy	   Liczba	  akcji	  

a)	  na	  początek	  okresu,	  w	  tym:	   8	  502	  611,71	   1	  139	  853	   8	  502	  611,71	   1	  139	  853	  

kapitał	  zarejestrowany	  w	  sądzie	   2	  735	  647,20	   -‐	   2	  747	  045,73	   -‐	  

kapitał	  z	  przeliczenia	  hiperinflacyjnego	  (lata	  1992-‐
1996)	  

5	  755	  565,98	   -‐	   5	  755	  565,98	   -‐	  

zwiększenia	   0,00	   10	  258	  677	   0,00	   0	  

zmniejszenia	   11	  398,53	   0	   0,00	   0	  

b)	  na	  koniec	  okresu	   8	  491	  213,18	   11	  398	  530	   8	  502	  611,71	   1	  139	  853	  

 
	  W	  roku	  obrotowym	  2012:	  

• do	   dnia	   29	   czerwca	   2012	   roku	   księgowość	   Spółki,	   prowadzona	   była	   w	   ramach	  
przedsiębiorstwa,	  	  

• Dnia	  1	  lipca	  2012	  roku	  została	  zawarta	  Umowa	  na	  prowadzenie	  ksiąg	  rachunkowych	  Spółki	  z	  
firmą	  TMJ	  Professional	  Spółka	  z	  ograniczoną	  odpowiedzialnością	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie.	  

Do	   dokonania	   przeglądu	   półrocznego	   oraz	   badania	   rocznego	   sprawozdania	   finansowego	   	   za	   rok	  
obrotowy	   2012	   Rada	   Nadzorcza	   wybrała	   firmę	   WBS	   Audyt	   sp.	   z	   o.o.	   z	   siedzibą	   w	   Warszawie,	  
podstawą	  jest	  Uchwała	  nr	  VIII/30/2012	  z	  dnia	  29	  maja	  2012	  roku.	   

 

2. Majątek	  
 
W	   okresie	   objętym	   sprawozdaniem	   finansowym	   tj.	   od	   01.01.2012	   r.	   do	   31.12.2012	   r.	   wystąpiło	  
zaniechanie	   działalności	   podstawowej	   związane	   ze	   sprzedażą	   przedsiębiorstwa	   „Hardex”	   dnia	   29	  
czerwca	  2012	  roku.	  	  
	  
W	  połowie	   2012	   roku	   Spółka	   zbyła	  wszystkie	   aktywa	   z	  wyłączeniem	  należności	   z	   tytułu	   podatków,	  
dotacji,	  ceł	  i	  ubezpieczeń	  społecznych	  oraz	  zobowiązania	  związane	  bezpośrednio	  z	  tymi	  aktywami.	  

Środki	  w	  wysokości	  30	  000	  000,00	  zł	  uzyskane	  ze	  sprzedaży	  przedsiębiorstwa	  oraz	  aktywów	  pozwoliły	  
Spółce	  na	  rozpoczęcie	  procesu	  analizy	  i	  przygotowania	  się	  do	  nowej	  działalności	  inwestycyjnej	  w	  sek-‐
torze	  Odnawialnych	  Źródeł	  Energii.	  

Ponadto	  Spółka	  w	  drugim	  półroczu	  dokonała	  kilku	  inwestycji	  w	  instrumenty	  finansowe	  takie	  jak	  akcje	  
spółek	  publicznych	  i	  prywatnych	  oraz	  obligacje.	  Na	  transakcjach	  tych	  odnotowała	  zyski,	  dzięki	  czemu	  
w	   ramach	   swoich	   aktywów	   skumulowania	   głównie	   środki	   pieniężne,	   które	   umożliwiły	   jej	   z	   począt-‐
kiem	  2013	  roku	  wejście	  w	  nowe	  inwestycje	  -‐	  projekty	  Farm	  Wiatrowych	  i	  Solarnych. 
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Poniższe	   zestawienie	  prezentuje	  wyniki	   finansowe,	  aktywa,	   zobowiązania	  oraz	  przepływy	  pieniężne	  Spółki	  na	  
dzień	  30.06.2012	  roku.	  

Wyniki	  
01.01.2012	  -‐
29.06.2012	  

Przychody	  netto	  ze	  sprzedaży	   53	  441	  957,50	  
Koszty	  działalności	  operacyjnej	   -‐54	  168	  297,20	  
Zysk	  /	  (strata)	  ze	  sprzedaży	   -‐726	  339,70	  
Pozostałe	  przychody	  operacyjne	   105	  502,83	  
Pozostałe	  koszty	  operacyjne	   -‐847	  752,42	  
Zysk	  /	  (strata)	  na	  działalności	  operacyjnej	   -‐1	  468	  589,29	  
Przychody	  finansowe	   1	  156	  847,60	  
Koszty	  finansowe	   -‐745	  533,00	  
Zysk	  /	  (strata)	  przed	  opodatkowaniem	   -‐1	  057	  274,69	  
Podatek	  dochodowy	   0,00	  
Zysk	  (strata)	  netto	  przypisana	  działalności	  zaniechanej	   -‐1	  057	  274,69	  
Całkowite	  dochody	  ogółem	   -‐1	  057	  274,69	  
	  
Aktywa	   29.06.2012	  
Wartości	  niematerialne	   772	  029,72	  
Rzeczowe	  aktywa	  trwałe	   5	  698	  040,86	  
Należności	  z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług	   11	  462	  579,07	  
Inne	  należności	   150	  029,07	  
Pozostałe	  aktywa	   1	  917,80	  
Środki	  pieniężne	   5	  454	  293,99	  
Krótkoterminowe	  rozliczenia	  międzyokresowe	   251	  467,71	  
Aktywa	  zaklasyfikowane	  jako	  przeznaczone	  do	  sprzedaży	   23	  790	  358,22	  
	  
 
Zobowiązania	   29.06.2012	  
Zobowiązania	  z	  tytułu	  dostaw	  i	  usług	   6	  521	  922,37	  
Kredyty	  i	  pożyczki	   3	  962	  126,19	  
Krótkoterminowe	  rozliczenia	  międzyokresowe	   1	  910	  684,75	  
Inne	   411	  084,18	  
Zobowiązania	  bezpośrednio	  związane	  z	  aktywami	  zaklasyfikowanymi	  jako	  
przeznaczone	  do	  sprzedaży	  

12	  805	  817,49	  

 
 

Przepływy	  środków	  pieniężnych	  netto	  spółki	  *	  
01.01.2012	  -‐	  
29.06.2012	  

Przepływy	  z	  działalności	  operacyjnej	   -‐3	  338	  765,97	  
Przepływy	  z	  działalności	  inwestycyjnej	   6	  664	  291,10	  
Przepływy	  z	  działalności	  finansowej	   1	  151	  352,40	  
Wpływy / (wypływy) środków pieniężnych netto 4	  476	  877,53	  
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* przepływy pieniężne netto spółki prezentują zmiany w działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej 
za okres 01.01-30.06.2012 roku skorygowane o wartość transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa Hardex S.A. oraz 
stan środków pieniężnych na dzień 29.06.2012 rok. 
Zdaniem Zarządu zaprezentowane przepływy od 01.01.2012 r. do 29.06.2012 roku przedstawiają w sposób 
rzetelny wyniki na działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej na dzień sprzedaży Hardex S.A. 
 
W drugim półroczu firma prowadziła działalność operacyjną w zakresie niezbędnym dla działalności Spółki 
giełdowej. W okresie tym Zarząd poszukiwał nowych obszarów aktywności celem optymalnego zainwestowania 
wolnych środków celem budowania wartości firmy. 
 

3. Aktywa	  przeznaczone	  do	  sprzedaży	  
 
Według	  stanu	  na	  dzień	  31.12.2012	  r.,	  Emitent	  posiada	  aktywa	  zaklasyfikowane	  jako	  przeznaczone	  do	  
sprzedaży,	   których	   wartość	   wynosi	   4	   070	   tys.	   zł.	   Główne	   pozycje	   wykazane	   w	   nocie	   „aktywa	  
przeznaczone	  do	  sprzedaży”	  dotyczą	  posiadanych	  przez	  Global	  Energy	  S.A.	  akcji	  spółek	  notowanych	  
jak	   i	   nienotowanych	   na	   Giełdzie	   Papierów	   Wartościowych	   oraz	   udziału	   w	   spółce	   z	   ograniczoną	  
odpowiedzialnością.	  Jednostka	  w	  swoim	  portfelu	  inwestycyjnych	  wykazuje	  odpowiednio:	  

a)	  30	  000	  akcji	  Orzeł	  Biały	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Piekarach	  Śląskich,	  

b)	  87	  809	  akcji	  	  MCI	  MANAGMENT	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie,	  

c)	  2	  500	  000	  akcji	  EMALIA	  OLKUSZ	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Olkuszu,	  

d)	  1	  448	  000	  akcji	  Black	  Lion	  NFI	  S.A.	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie,	  

e)	  1	  udział	  INFOGIS	  Sp.	  z	  o.o. 
 

Nazwa	   Cena	  zakupu	  
Wycena	  na	  dzień	  
31.12.2012	  r.	  

Wartość	  sprzedaży	  	  

w	  2013	  r.	  

Wartość	  bilansowa	  

zaktualizowana	  

Orzeł	  Biały	  S.A.	   390	  000,00	   473	  100,00	   394	  202,60	   394	  202,60	  

Emalia	  Olkusz	  S.A.	   2	  500	  000,00	   2	  500	  000,00	   2	  526	  939,73	   2	  500	  000,00	  

Black	  Lion	  S.A.	   724	  000,00	   1	  100	  480,00	   731	  804,74	   731	  804,74	  

MCI	  S.A.	   439	  045,00	   559	  343,33	   443	  776,10	   443	  776,10	  

INFOGIS	  Sp.	  z	  o.o.	   500,00	   500,00	   500,00	   500,00	  

RAZEM	   4	  053	  545,00	   4	  633	  423,33	   4	  097	  223,17	   4	  070	  283,44	  

	  

Dnia	   21	   stycznia	   2013	   roku,	   Emitent	   sprzedał	   wszystkie	   posiadane	   w	   portfelu	   akcje	   spółek	  
notowanych	  na	  rynku	  regulowanym	  (GPW	  S.A.),	  nienotowanych	  oraz	  posiadany	  udział	  w	  INFOGIS	  Sp.	  
z	  o.o.	  	  
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4. Opis	  istotnych	  dokonań	  lub	  niepowodzeń	  w	  okresie,	  którego	  dotyczy	  raport,	  wraz	  z	  
wykazem	  najważniejszych	  zdarzeń	  ich	  dotyczących	  

	  

Przychody	   netto	   ze	   sprzedaży	   ogółem	   (tj.	   produktów,	   towarów	   i	   materiałów	   oraz	   zmiana	   stanu	  
produktów)	  w	  czterech	  kwartałach	  2012	  roku	  osiągnęły	  wartość	   	  54	  603	  848,87	  zł.	  W	  zestawieniu	  z	  
równorzędnym	   okresem	   roku	   ubiegłego	   przychody	   netto	   ze	   sprzedaży	   produktów,	   towarów	   i	  
materiałów	   odnotowały	   spadek	   o	   blisko	   50,33%.	   Istotne	   zmiany	   w	   osiąganych	   przychodach	   ze	  
sprzedaży	   są	   konsekwencją	   sprzedaży	   przedsiębiorstwa	   „Hardex”	   w	   dniu	   29	   czerwca	   2012	   roku	   i	  
zaniechania	   podstawowej	   działalności,	   wykonywanej	   do	   tej	   pory	   przez	   sprzedany	   podmiot	  
gospodarczy.	  

Koszty	   działalności	   operacyjnej	   po	   czterech	   kwartałach	   2012	   roku	   wyniosły	   58	  174	  454,57	   zł	   i	  
stanowią	  51,2%	  sumy	  kosztów	  operacyjnych	  za	  równorzędny	  okres	  roku	  2011.	  Wynik	  na	  pozostałej	  
działalności	   za	   okres	   01.01-‐31.12.2012	   jest	   równy	   5	  781	  413,72	   zł.	   W	   wyniku	   przeprowadzonych	  
zmian	  w	  przedsiębiorstwie	  Global	  Energy	  S.A.	  w	  okresie	  01.01-‐31.12.2012	  roku	  osiągnęła	  zysk	  netto	  
w	  kwocie	  3	  552	  611,33	  zł. 

 

5. Informacja	  o	  przewidywanej	  sytuacji	  finansowej	  i	  perspektywach	  rozwoju	  Spółki	   
	  

W	   I	   półroczu	   2012	   roku	   zostało	   sprzedane	   istniejące	   przedsiębiorstwo	   produkcyjne	   do	   inwestora	  
strategicznego	   spółki	   Homanit	   Krosno	   Odrzańskie	   sp.	   z	   o.o.	   wraz	   ze	   wszystkimi	   aktywami,	  
ruchomościami,	  nieruchomościami,	  prawami	  patentowymi,	   znakami	   towarowymi.	  Spółka	  otrzymała	  
ze	   sprzedaży	   środki	   w	   wysokości	   30	  000	  000,00	   zł	   co	   pozwoliło	   na	   uzyskanie	   dodatniego	   wyniku	  
finansowego	  netto	  na	  koniec	  2012	  roku	  w	  wysokości	  3	  552	  611,33	  zł.	  

W	   II	   połowie	   2012	   roku	   spółka	   prowadziła	   działania	   mające	   na	   celu	   przygotowanie	   się	   do	   nowej	  
działalności	   operacyjnej	   obejmującej	   aktywność	   na	   rynku	   energii	   odnawialnej	   w	   zakresie	   instalacji	  
turbin	   wiatrowych	   oraz	   paneli	   fotowoltaicznych.	   Planowane	   inwestycje	   przeprowadzane	   będą	   na	  
rynku	   bułgarskim,	   a	   po	  wejściu	   stosownych	   regulacji	   prawnych	  w	   zakresie	  OZE	   również	  w	   Polsce	   i	  
Chorwacji.	  

W	  I	  kwartale	  2013	  roku	  zgromadzone	  środki	  pieniężne	  w	  znacznej	  części	  zostały	  przeznaczone	  przez	  
Spółkę	   na	   zakup	   praw	  do	   projektów	   i	   chodzących	   instalacji	   produkujących	   energię	   z	   odnawialnych	  
źródeł	  na	   terenie	  Bułgarii	   z	  uwagi	  na	   istniejące	  na	   tamtejszym	  rynku	  regulacje	  prawne	  pozwalające	  
generować	   stałe	  przychody	   ze	   sprzedaży	  energii	  przez	  okres	  nawet	  20	   lat,	   a	   także	  ogólnoświatową	  
tendencję	   powstawania	   coraz	   większej	   ilości	   ekologicznych	   projektów	   oraz	   intensywnego	   rozwoju	  
branży	  OZE	  na	  wszystkich	  kontynentach.	  Ponadto	  Spółka	  zmieniła	  nazwę	   firmy,	  adres	   siedziby	  oraz	  
rozpoczęła	   nową	   działalność	   inwestycyjną.	   W	   roku	   2013	   planowane	   jest	   prowadzenie	   dalszych	  
działań	  ekspansyjnych	  mających	  na	  celu	  pozyskiwanie	  nowych,	  atrakcyjnych	  projektów	  o	  relatywnie	  
atrakcyjnej	  stopie	  zwrotu.	  W	  II	  półroczu	  2013	  roku	  w	  ramach	  nabywanych	  projektów	  planowane	  jest	  
rozpoczęcie	   budowy	   instalacji	   paneli	   fotowoltaicznych	   o	  mocy	   do	   5Mw	   oraz	   uzyskanie	   pierwszych	  
przychodów	  z	  nowej	  działalności	  w	  branży	  OZE.	  
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6. Posiadane	  przez	  Spółkę	  oddziały	  (zakłady) 
	  

W	  roku	  2012	  do	  momentu	  sprzedaży	  przedsiębiorstwa	  „Hardex”	  podstawowa	  działalność	  operacyjna	  
prowadzona	  była	  w	  siedzibie	  firmy.	  	  

	  

7. Inne	   informacje,	   które	   zdaniem	   Libra	   Capital	   SA	   są	   istotne	   dla	   oceny	   sytuacji	  
kadrowej,	   majątkowej,	   finansowej,	   wyniku	   finansowego	   i	   ich	   zmian,	   oraz	  
informacje,	  które	  są	  istotne	  dla	  oceny	  możliwości	  realizacji	  zobowiązań	  przez	  Global	  
Energy	  S.A.	  

	  

W	   dniu	   29.06.2012	   roku	   Zarząd	   Libra	   Capital	   SA	   (dawniej	   Hardex	   S.A.)	   zawarł	   z	   „Homanit	   Krosno	  
Odrzańskie”	   spółka	   z	  ograniczoną	  odpowiedzialnością	  umowę	  sprzedaży	  przedsiębiorstwa	  Spółki	   za	  
cenę	   30	  000	  000,00	   zł	   (trzydzieści	   milionów	   złotych)	   w	   rozumieniu	   art.	   551	   Kodeksu	   cywilnego.	  W	  
skład	   przedsiębiorstwa	  wchodzą:	   zespół	   składników	   służących	   prowadzeniu	   działalności	   w	   zakresie	  	  
produkcji	   płyt	   pilśniowych	   i	   działalności	   w	   przemyśle	   drzewnym	   w	   szczególności:	   własność	  
nieruchomości	   i	   aktywa	   produkcyjne	   	   i	   inne	   aktywa	   ruchome,	   wierzytelności	   i	   środki	   pieniężne,	  
patenty	   i	   inne	   prawa	   własności	   przemysłowej,	   majątkowe	   prawa	   autorskie,	   majątkowe	   prawa	  
pokrewne,	   	   prawa	   wynikające	   z	   zawartych	   umów	   i	   decyzji	   administracyjnych,	   tajemnice	  
przedsiębiorstwa,	   księgi	   i	   dokumenty	   związane	   z	   prowadzeniem	  działalności	   gospodarczej.	  W	   skład	  
przedsiębiorstwa	  wchodzą	  wszyscy	   pracownicy	   zatrudnieni	  w	   spółce.	   Strony	   ustaliły	  wzajemnie,	   że	  
Sprzedający	   ponosi	   odpowiedzialność	   za	  wymagalne	   zobowiązania	   Spółki	   do	   dnia	   zawarcia	   umowy	  
sprzedaży	  przedsiębiorstwa,	   a	   Kupujący	   za	  wszystkie	   zobowiązania	   ,	   które	   staną	   się	  wymagalne	  po	  
dniu	  sprzedaży.	  Na	  dzień	  sprzedaży	  wszystkie	  wymagalne	  zobowiązania	  Spółki	  zostały	  spłacone.	  

W	   wyniku	   sprzedaży	   przedsiębiorstwa	   „Hardex”	   w	   dniu	   29	   czerwca	   2012	   roku,	   nastąpiła	   zmiana	  
prezentacji	  w	   sprawozdaniu	   całkowitych	  dochodów	  pozycji	   „wynik	   finansowy”.	  W	   rezultacie,	  wynik	  
finansowy	   z	   działalności	   kontynuowanej	   w	   okresie	   01.01-‐31.12.2011	   oraz	   01.01-‐29.06.2012	   roku	  
przeniesiono	  na	  działalność	  zaniechaną.	  	  

Poza	   opisanymi	   powyżej	   	   informacjami	   nie	   występują	   inne	   istotne	   informacje	   dla	   oceny	   sytuacji	  
kadrowej,	  majątkowej,	  finansowej,	  wyniku	  finansowego	  i	  ich	  zmian,	  oraz	  informacje,	  które	  są	  istotne	  
dla	  oceny	  możliwości	  realizacji	  zobowiązań	  przez	  Global	  Energy	  S.A.	  

	  

8. Ocena	  czynników	  i	  nietypowych	  zdarzeń	  mających	  wpływ	  na	  wynik	  z	  działalności	  za	  
rok	   obrotowy,	   z	   określeniem	   stopnia	   wpływu	   tych	   czynników	   lub	   nietypowych	  
zdarzeń	  na	  osiągnięty	  wynik	  

	  

Ważnym	  	  zdarzeniem	  mającym	  wpływ	  na	  działalność	  Spółki	  w	  roku	  obrotowym	  jak	  i	  w	  następnych	  
latach	  była	  sprzedaż	  przedsiębiorstwa	  „Hadrex”	  inwestorowi	  strategicznemu	  za	  cenę	  30	  000	  000,00	  
zł.	  Dzięki	  temu	  Spółka	  na	  koniec	  roku	  obrotowego	  osiągnęła	  dodatni	  wynik	  finansowy	  w	  wysokości	  
3	  552	  611,33	  zł.	  	  
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Po	   sprzedaży	   przedsiębiorstwa	   „Hardex”	   obrany	   został	   nowy	   kierunek	   działalności	   inwestycyjnej	  	  
Spółki,	  która	  w	  roku	  2013	  rozpoczęła	  inwestycje	  w	  sektorze	  energii	  z	  odnawialnych	  źródeł. 

 

9. Ocena,	  wraz	  z	   jej	  uzasadnieniem,	  dotycząca	  zarządzania	  zasobami	   finansowymi,	  ze	  
szczególnym	   uwzględnieniem	   zdolności	   wywiązywania	   się	   z	   zaciągniętych	  
zobowiązań,	  oraz	  określenie	  ewentualnych	  zagrożeń	   i	  działań,	   jakie	  emitent	  podjął	  
lub	  zamierza	  podjąć	  w	  celu	  przeciwdziałania	  tym	  zagrożeniom	  

	  

Spółka	   nie	   korzysta	   z	   finansowania	   zewnętrznego,	   nie	   posiada	   żadnych	   zobowiązań	  
długoterminowych,	  a	  na	  dzień	  przygotowania	  niniejszego	  sprawozdania	  posiada	  płynność	  finansową,	  
dzięki	  której	  na	  bieżąco	  reguluje	  wszystkie	  swoje	  zobowiązania. 

 

10. Ocena	   możliwości	   realizacji	   zamierzeń	   inwestycyjnych,	   	   w	   tym	   inwestycji	  
kapitałowych,	  w	  porównaniu	  do	  wielkości	  posiadanych	  środków,	  z	  uwzględnieniem	  
możliwych	  zmian	  w	  strukturze	  finansowania	  tej	  działalności	  

 
Na	  dzień	  31.12.2012	  Spółka	  posiadała	  własne	  źródło	  finansowania.	  	  

Po	  dniu	  bilansowym	  zostały	  podjęte	  decyzje	  o	  realizacji	  następujących	  transakcji:	  

Dnia	  5	  lutego	  2013	  roku	  Global	  Energy	  S.A.	  zawarła	  z	  firmą	  Spilaro	  Limited	  Umowę	  Zbycia	  udziałów.	  
Tym	  samym	  Spółka	  Global	  Energy	  S.A.	  	  nabyła	  500	  (pięćset)	  udziałów	  reprezentujących	  100	  proc	  (sto	  
procent)	  kapitału	  zakładowego	  spółki	  Geotherm	  Energy	  EOOD	  utworzonej	  zgodnie	  z	  prawem	  Repu-‐
bliki	  Bułgarii,	  z	  siedzibą	  w	  Bułgarii,	  w	  Sofii	  posiadającej	  10%	  udziałów	  w	  kapitale	  zakładowym	  spółki	  
Eko	   Novenergy	   OOD,	   holdingu	   który	   realizuje	   projekty	   w	   sektorze	   energii	   odnawialnej	   na	   terenie	  
Bułgarii.	  Cena	  transakcyjna	  wyniosła	  17	  180	  000,00	  zł.	  

Dnia	   25	  marca	   2013	   roku	  Global	   Energy	   S.A.	   zawarła	   z	   firmą	  Markova	  Mogila	  Wind	   Farm	   Limited	  
Umowę	  Zbycia	  Akcji.	  Na	  mocy	  Umowy	  Spółka	  Global	  Energy	  SA	  nabyła	  5	  100	  akcji	  (reprezentującymi	  
100%	  kapitału	  zakładowego)	  Spółki	  New	  Vision	  Managment	  EAD,	  spółki	  akcyjnej	  utworzonej	  zgodnie	  
z	  prawem	  Republiki	  Bułgarii,	  z	  siedzibą	  w	  Sofii,	  która	  realizuje	  projekty	  z	  sektora	  energii	  odnawialnej	  
(farmy	  wiatrowej	  o	  mocy	  do	  60Mw	  i	   instalacji	  paneli	   fotowoltaicznych	  o	  mocy	  do	  5Mw)	  na	  terenie	  
Bułgarii.	  Cena	  transakcyjna	  wyniosła	  14	  850	  000,00	  zł.	  

Po	  realizacji	  ww.	  transakcji,	  które	  miały	  miejsce	  w	   lutym	  i	  marcu	  2013	  roku	  Spółka	  nie	  posiada	  wy-‐
starczających	   środków	   na	   dalsze	   akwizycje	   dlatego	   planuje	   pozyskać	   kolejne	   środki	   z	   nowej	   emisji	  
akcji	  oraz	  finansowania	  dłużnego	  na	  zakup	  kolejnych	  projektów	  i	  instalacji	  z	  obszaru	  OZE.	  

Ponadto	  na	  dzień	  przygotowania	  sprawozdania	  finansowego	  za	  ostatni	  rok	  obrotowy	  została	  podjęta	  
decyzja	   o	   dalszych	   zamierzeniach	   inwestycyjnych	  oraz	   sposobach	  pozyskania	   środków	   finansowych	  
na	   ich	  realizację	  m.in.	  poprzez	  zawarcie	  Umowy	  z	  profesjonalnym	  podmiotem	  na	  pozyskanie	  kwoty	  
do	  100.000.000	  USD,	  która	  zostanie	  przeznaczona	  na	  budowę	  farm	  wiatrowych	  i	  solarnych.	  	  
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11. Charakterystyka	   zewnętrznych	   i	   wewnętrznych	   czynników	   istotnych	   dla	   rozwoju	  
przedsiębiorstwa	   emitenta	   oraz	   opis	   perspektyw	   rozwoju	   działalności	   emitenta	   co	  
najmniej	   do	   końca	   roku	   obrotowego	   następującego	   po	   roku	   obrotowym,	   za	   który	  
sporządzono	   sprawozdanie	   finansowe	   zamieszczone	   w	   raporcie	   rocznym,	   z	  
uwzględnieniem	  strategii	  rynkowej	  przez	  niego	  wypracowanej	  

	  

Na	  osiągane	  przez	  Spółkę	  wyniki	  w	  roku	  obrotowym	  2013	  będzie	  miała	  wpływ:	  

• koniunktura	   na	   rynku	   energetycznym	   oraz	   wysokość	   stawek	   oferowanych	   przez	   Zakłady	  
Energetyczne	  z	  tytułu	  odkupienia	  energii	  wyprodukowanej	  z	  instalacji	  farm	  wiatrowych	  oraz	  
paneli	  fotowoltaicznych	  na	  rynku	  Bułgarskim,	  Chorwackim	  i	  Polskim;	  

• kurs	  EUR/PLN	  co	  w	  znacznym	  stopniu	  będzie	  miało	  przełożenie	  na	  uzyskiwane	  przychody	  z	  
działalności	  inwestycyjnej	  (zwłaszcza	  dla	  inwestycji	  prowadzonych	  poza	  granicami	  Polski);	  

• przyjęcie	  w	  Polsce	  Ustawy	  o	  odnawialnych	  źródłach	  energii;	  

• zmiana	   kursu	   PLN/EUR	   oraz	   możliwy	   wzrost	   cen	   zakupu	   turbin	   wiatrowych	   oraz	   paneli	  
fotowoltaicznych	  z	  uwagi	  na	  odnotowywane	  od	  dłuższego	  czasu	  bardzo	  duże	  spadki	  cen	  tych	  
instalacji	  

Zarząd	   Spółki	   prowadzi	   działania	   mające	   na	   celu	   zakup	   projektów	   o	   wysokiej	   stopie	   zwrotu	   przy	  
jednoczesnej	   optymalizacji	   kosztów.	   W	   trakcie	   prowadzenia	   działalności	   operacyjnej	   na	   bieżąco	  
prowadzona	   będzie	   weryfikacja	   kosztów	   oraz	   kontrola	   struktury	   portfela	   realizowanych	   projektów	  
pod	   względem	   zdolności	   wygenerowania	   zysku.	   Spółka	   dopuszcza	   możliwość	   wpuszczania	   do	  
realizowanych	   projektów	   partnerów	   zewnętrznych,	   którzy	   będą	   w	   stanie	   dostarczyć	   efekt	   synergii	  
zarówno	   w	   obszarze	   finansowym	   jak	   i	   organizacyjnym.	   W	   Spółce	   planowane	   jest	   również	  
usprawnienie	  działalności	  organizacyjnej	  oraz	  wdrożenie	  strategii	  rozwoju	  na	  kolejne	  lata.	  

12. Zmiany	  w	  podstawowych	  zasadach	  zarządzania	  przedsiębiorstwem	  emitenta	   i	   jego	  
grupą	  kapitałową	  

	  
Ze	   względu	   na	   sprzedaż	   przedsiębiorstwa	   „Hardex”	   w	   Spółce	   zmienił	   się	   kierunek	   podstawowej	  
działalności	   operacyjnej,	   a	   co	   za	   tym	   idzie	   struktura	   organizacyjna,	   	   struktura	   zatrudnienia,	  
Członkowie	  	  Zarządu	  oraz	  Rady	  Nadzorczej.	  

Nowy	   sposób	   zarządzania	   ma	   na	   celu	   poprawę	   przepływu	   informacji	   w	   przedsiębiorstwie	   oraz	  
prowadzenie	  racjonalnej	  polityki	  kadrowej	  i	  finansowej.	  

13. Wszelkie	  umowy	  zawarte	  między	  emitentem	  a	  osobami	  zarządzającymi,	  przewidujące	  
rekompensatę	  w	  przypadku	   ich	   rezygnacji	   lub	  zwolnienia	  z	   zajmowanego	  stanowiska	  
bez	   ważnej	   przyczyny	   lub	   gdy	   ich	   odwołanie	   lub	   zwolnienie	   następuje	   z	   powodu	  
połączenia	  emitenta	  przez	  przejęcie	  

 
Nie	  dotyczy. 



Sprawozdanie	  Zarządu	  z	  działalności	  Global	  Energy	  S.A.	  z	  okres	  od	  1	  stycznia	  2012	  roku	  do	  31	  grudnia	  2012	  roku	  

	  

10	  
	  

14. Wartość	   wynagrodzeń,	   nagród	   lub	   korzyści,	   w	   tym	   wynikających	   z	   programów	  
motywacyjnych	  lub	  premiowych	  opartych	  na	  kapitale	  emitenta,	  w	  tym	  programów	  
opartych	   na	   obligacjach	   z	   prawem	   pierwszeństwa,	   zamiennych,	   warrantach	  
subskrypcyjnych	  (w	  pieniądzu,	  naturze	  lub	  jakiejkolwiek	  innej	  formie),	  wypłaconych,	  
należnych	   lub	  potencjalnie	   należnych,	   odrębnie	   dla	   każdej	   z	   osób	   zarządzających	   i	  
nadzorujących	   emitenta	   w	   przedsiębiorstwie	   emitenta,	   bez	   względu	   na	   to,	   czy	  
odpowiednio	  były	  one	  zaliczane	  w	  koszty,	  czy	  też	  wynikały	  z	  podziału	  zysku.	  

 
Nie	  dotyczy. 
 

15. Informacje	  o	  systemie	  kontroli	  programów	  akcji	  pracowniczych	  
 
Nie	  dotyczy. 
 

16. Opis	  istotnych	  czynników	  ryzyka	  i	  zagrożeń	  
 
Cele	  i	  zasady	  zarządzania	  ryzykiem	  finansowym	  

Spółka,	  identyfikując	  poszczególne	  rodzaje	  ryzyk	  finansowych	  związanych	  z	  jej	  działalnością,	  stara	  się	  
je	  ograniczyć,	  głównie	  poprzez	  dobór	  optymalnych	  instrumentów	  finansowych.	  Spółka	  nie	  prowadzi	  
rachunkowości	   zabezpieczeń	   ani	   nie	   prowadzi	   obrotu	   instrumentami	   finansowymi.	  
Główne	  rodzaje	  ryzyka	  wynikające	  z	  posiadanych	  instrumentów	  finansowych	  	  obejmują:	  ryzyko	  stopy	  
procentowej	  oraz	  ryzyko	  makroekonomiczne.	  Zasady	  te	  zostały	  w	  skrócie	  omówione	  poniżej.	  

Ryzyko	  stopy	  procentowej.	  

Spółka	  bierze	  pod	  uwagę	  możliwości	  finansowania	  swojej	  działalności	  kapitałami	  obcymi	  w	  postaci	  
pożyczek	  lub	  kredytów	  bankowych.	  Ewentualny	  wzrost	  stóp	  procentowych,	  przy	  ewentualnym	  
wysokim	  zadłużeniu	  Emitenta,	  może	  przełożyć	  się	  na	  wystąpienie	  trudności	  związanych	  z	  jego	  
obsługą.	  	  

Ryzyko	  makroekonomiczne	  

Spółka	  narażona	  jest	  na	  ryzyko	  związane	  z	  sytuacją	  makroekonomiczną	  i	  zmniejszeniem	  tempa	  
wzrostu	  gospodarczego	  w	  Polsce.	  Wpływ	  na	  ryzyko	  może	  mieć	  również	  pogorszenie	  sytuacji	  na	  rynku	  
kapitałowym	  oraz	  ryzyko	  związane	  z	  poziomem	  rynkowych	  stóp	  procentowych. 
	  

17. Wskazanie	  akcjonariuszy	  posiadających	  bezpośrednio	  lub	  pośrednio	  co	  najmniej	  5%	  
ogólnej	  liczy	  głosów	  na	  walnym	  zgromadzeniu	  Global	  Energy	  S.A.	  na	  dzień	  
przekazania	  raportu	  rocznego	  ze	  wskazaniem	  liczby	  posiadanych	  przez	  te	  podmioty	  
akcji,	  ich	  procentowego	  udziału	  w	  kapitale	  zakładowym	  i	  zmian	  w	  strukturze	  
własności	  znacznych	  pakietów	  akcji	  Libra	  Capital	  SA	  w	  okresie	  od	  poprzedniego	  
raportu	  rocznego.	  
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Według	  wiedzy	  Emitenta,	  co	  najmniej	  5%	  ogólnej	  liczby	  głosów	  na	  Walnym	  Zgromadzeniu	  
akcjonariuszy	  na	  dzień	  31.12.2012	  roku	  posiadają:	  

 Family	   Fund	   Sp.	   z	   o.o.	   S.K.A.,	   mieszczący	   się	   przy	   ul.	   Stefana	   Batorego	   25,	  	  
31-‐135	   Kraków	   posiadający	   3	  760	  000	   akcji,	   które	   stanowią	   32,99%	   udziału	   w	   kapitale	  
zakładowym	  Spółki,	  

 Superkonstelacja	   Limited	   posiadający	   3	  327	  346,	   które	   stanowią	   29,19%	   udziału	   w	  
kapitale	  zakładowym	  Spółki.	  

	  

Według	  wiedzy	  Emitenta,	  co	  najmniej	  5%	  ogólnej	  liczby	  głosów	  na	  Walnym	  Zgromadzeniu	  
akcjonariuszy	  na	  dzień	  przygotowania	  sprawozdania	  posiadają:	  

 Family	   Fund	   Sp.	   z	   o.o.	   S.K.A.,	   mieszczący	   się	   przy	   ul.	   Stefana	   Batorego	   25,	  	  
31-‐135	   Kraków	   posiadający	   3	  760	  000	   akcji,	   które	   stanowią	   32,99%	   udziału	   w	   kapitale	  
zakładowym	  Spółki	  (32,99%	  głosów	  na	  walnym	  zgromadzeniu),	  

 Supernova	  Financial	  Services	  Sp.	  z	  o.o.	  ERGO	  S.K.A	   	  posiadający	  3	  327	  346	  akcji,	  które	  stanowią	  
29,19%	  udziału	  w	  kapitale	  zakładowym	  Spółki.	  

 AKB	   „LANTA-‐BANK”	   (ZAO),	   która	   poprzez	   spółkę	   Supernova	   Financial	   Services	   Sp.	   z	   o.o.	   ERGO	  
S.K.A	   posiada	   w	   sposób	   pośredni	   3	  327	  346	   akcji,	   tj.	   29,19%	   udziału	   w	   kapitale	   zakładowym	  
Spółki,	  3	  327	  346	  głosów	  w	  ogólnej	  liczbie	  głosów	  na	  Walnym	  Zgromadzeniu	  co	  stanowi	  29,19%	  
udziału	   w	   ogólnej	   liczbie	   głosów	   na	   Walnym	   Zgromadzeniu	   (29,19%	   głosów	   na	   walnym	  
zgromadzeniu).	  

	  
	  
	  
Od	  momentu	  przekazania	  raportu	  okresowego	  za	  2012	  do	  dnia	  22	  kwietnia	  2013	  r	  według	  wiedzy	  
Emitenta	  wystąpiły	   następujące	   zmiany	  w	   strukturze	  własności	   znacznych	   pakietów	   akcji	   Capital	  
Libra	  S.A.:	  
	  

Wyszczególnienie	  

Stan	  na	  dzień	  31.12.2011	   Zmiana	   Stan	  na	  dzień	  22.04.2013	  

liczba	  akcji	  
(szt.)	  

udział	  w	  
kapitale	  

zakładowym	  
(%)	  

liczba	  akcji	  
(szt.)	  

udział	  w	  
kapitale	  

zakładowym	  
(%)	  

liczba	  akcji	  
(szt.)	  

udział	  w	  
kapitale	  

zakładowym	  
(%)	  

BBI	  Capital	  NFI	  S.A.	   359.200	   31,51	   -‐359.200	   -‐31,51	   0	   0,00	  
Skarb	  Państwa	   260.938	   22,89	   -‐260.938	   -‐22,89	   0	   0,00	  
Maciej	  Zientara	  	  	  	  
Superkonstelacja	  
Limited	   0	   0,00	   0	   0	   0	   0,00	  
Family	  Fund	  Sp.	  z	  o.o.	  
S.K.A.	   0	   0,00	   +	  3.760.000	   32,99	   3.760.000	   32,99	  
SFS	  Sp.	  z	  o.o.	  ergo	  SKA	   0	   0,00	   +	  3.327.346	   29,19	   3.327.346	   29,19	  
AKB	  "LANTA-‐BANK"	  
(ZAO)	  -‐	  pośrednia	  
forma	  posiadania	  akcji	   0	   0,00	   3.327.346	   29,19	   3.327.346	   29,19	  
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18. Skład	  osobowy	  i	  zasady	  działania	  organów	  zarządzających	  i	  nadzorczych	  spółki	  oraz	  
ich	  komitetów	  

	  

Podstawą	  funkcjonowania	  Zarządu	  są	  przepisy	  KSH,	  Statut	  oraz	  Regulamin	  Zarządu.	  

Zgodnie	   z	   §	   11	   Statutu,	   Zarząd	  wykonuje	  wszelkie	   uprawnienia	  w	   zakresie	   zarządzania	   Spółką	   i	   jej	  
reprezentowania,	   z	   wyjątkiem	   uprawnień	   zastrzeżonych	   przez	   prawo	   lub	   Statut	   dla	   pozostałych	  
władz	  Spółki.	  

Zarząd	   Składa	   się	   z	   jednej	   do	   pięciu	   osób	   powoływanych	   i	   odwoływanych	   przez	   Radę	   Nadzorczą.	  
Liczbę	  członków	  Zarządu	  określa	  Rada	  Nadzorcza.	  Powołuje	  ona	  także	  Prezesa	  Zarządu	  oraz,	  na	  jego	  
wniosek	  lub	  z	  własnej	  inicjatywy	  pozostałych	  członków	  Zarządu.	  

Kadencja	   Zarządu	   trwa	   trzy	   lata	   i	   jest	   kadencją	   wspólną.	   Rada	   Nadzorcza	   może	   odwołać	   Prezesa	  
Zarządu,	  członka	  Zarządu	  lub	  cały	  Zarząd	  przed	  upływem	  kadencji	  Zarządu.	  

Zmiany	  w	  składzie	  osób	  zarządzających	  w	  ciągu	  ostatniego	  roku	  obrotowego:	  

Rezygnacja	  Prezesa	  Zarządu	  Pana	  Witolda	  Jesionowskiego	  z	  dniem	  31.03.2012	  roku.	  

W	  dniu	  20.04.2012r.	  na	  stanowisko	  Prezesa	  Zarządu	  Spółki	  powołano	  Pana	  Macieja	  Zientarę.	  

Z	  dniem	  28	  czerwca	  2012	  roku	  zakończyła	  się	   trwająca	  3	   lata	  wspólna	  kadencja	  Zarządu.	  Zgodnie	  z	  
uchwałą	  Rady	  Nadzorczej	  z	  dnia	  29	  maja	  2012	  roku	  Zarząd	  nad	  Spółką	  sprawują:	  

1. Maciej	  Zientara	  –	  Prezes	  Zarządu,	  

2. Inez	  Krawczyńska	  –	  Członek	  Zarządu.	  

 Dnia	  28	  listopada	  2012	  Pani	   Inez	  Krawczyńska	  złożyła	  rezygnacje	  z	  pełnienia	  funkcji	  Członka	  
zarządu	  spółki	  Libra	  Capital	  S.A.	  
	  

 Dnia	  22	  stycznia	  2013	  roku	  Pan	  Maciej	  Zientara	  złożył	  rezygnację	  z	  pełnienia	  funkcji	  Prezesa	  
Zarządu	  Global	  Energy	  S.A.	  

	  
 Dnia	   22	   stycznia	   2013	   roku	  Rada	  Nadzorcza	   spółki	  Global	   Energy	   S.A.	   powzięła	  Uchwałę	  w	  

przedmiocie	  powołania	  na	  Prezesa	  Zarządu	  Pana	  Artura	  Staykova.	  
	  
Skład	  organów	  Jednostki	  na	  dzień	  sporządzenia	  jednostkowego	  sprawozdania	  finansowego	  za	  2012	  
roku	  przedstawiał	  się	  następująco:	  
	   	  
	   Zarząd:	  
	  

 Artur	  Staykov	  –	  Prezes	  Zarządu	  
	  
	   Na	   dzień	   przekazania	   raportu	   rocznego	   za	   rok	   2012,	   według	   informacji	   posiadanych	   przez	  
Spółkę,	  Prezes	  Zarządu	  oraz	  członkowie	  Rady	  Nadzorczej	  nie	  posiadają	  akcji	  Global	  Energy	  S.A.	  
Zgodnie	   z	  art.	  86	  ust.	  3	  ustawy	  z	  dnia	  7	  maja	  2009	   roku	  o	  biegłych	   rewidentach	   i	   ich	   samorządzie,	  
podmiotach	   uprawnionych	   do	   badania	   sprawozdań	   finansowych	   oraz	   o	   nadzorze	   publicznym,	   cała	  
Rada	  Nadzorcza	  wykonuje	   zadania	  Komitetu	  Audytu,	  o	   którym	  mowa	  w	  art.	   86	  powołanej	  ustawy,	  
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ponadto	   do	   kompetencji	   Rady	   Nadzorczej	   zgodnie	   z	   §	   19	   Statutu	   oraz	   §	   3	   Regulaminu,	   	   należy	   w	  
szczególności:	  

a) Badanie	  rocznego	  bilansu,	  a	  także	  rachunków	  zysków	  i	  strat	  oraz	  zapewnienie	  ich	  weryfikacji	  
przez	  wybranych	  przez	  siebie	  biegłych	  rewidentów,	  

b) Badanie	  i	  opiniowanie	  sprawozdania	  Zarządu,	  

c) Badanie	   i	   zatwierdzanie	   planów	   działalności	   gospodarczej,	   planów	   finansowych	   i	  
marketingowych	  Spółki	  oraz	  żądanie	  od	  Zarządu	  szczegółowych	  sprawozdań	  z	  wykonywania	  
tych	  planów,	  

d) Składanie	  Walnemu	  Zgromadzeniu	  pisemnego	  sprawozdania	  z	  wyników	  czynności,	  o	  których	  
mowa	  w	  pkt	  a-‐c,	  

e) Badanie	  i	  przedstawianie	  Walnemu	  Zgromadzeniu	  wniosków	  Zarządu,	  co	  do	  podziału	  zysków	  
i	  pokrycia	  strat,	  

f) Powoływanie	  i	  odwoływanie	  członków	  Zarządu,	  

g) Delegowanie	   członków	   Rady	   Nadzorczej	   do	   czasowego	   wykonywania	   czynności	   członków	  
Zarządu	   nie	  mogących	   sprawować	   swoich	   czynności,	  w	   razie	   zawieszania	   lub	   odwoływania	  
członków	   Zarządu	   lub	   gdy	   członkowie	   ci	   z	   innych	   powodów	   nie	   mogą	   sprawować	   swoich	  
czynności,	  

h) Uchwalanie	  Regulaminu	  Rady	  Nadzorczej,	  

i) Zatwierdzanie	  Regulaminu	  Zarządu	  Spółki.	  

Rada	  Nadzorcza	   składa	   się	  nie	  mniej	  niż	  pięciu	   i	   nie	  więcej	  niż	  dziewięciu	   członków.	  Kadencja	   trwa	  
trzy	  lata	  i	  jest	  wspólna.	  	  

Zmiany	  w	  składzie	  osób	  nadzorujących	  w	  ciągu	  ostatniego	  roku	  obrotowego:	  

Dnia	   6	   sierpnia	   2012	   roku	   Nadzwyczajne	   Walne	   Zgromadzenie	   Spółki	   odwołało	   ze	   składu	   Rady	  
Nadzorczej:	  Pana	  Rafała	  Abratańskiego,	  Pana	  Wojciech	  Grzybowskiego,	  Pana	  Daniela	  Więzika,	  Pana	  
Witolda	   Jesionowskiego,	   Pana	   Cezarego	   Olszewskiego.	   Jednocześnie	   Nadzwyczajne	   Walne	  
Zgromadzenie	   w	   dniu	   6	   sierpnia	   2012	   roku	   powołało	   do	   składu	   Rady	   Nadzorczej:	   Pana	   Adama	  
Rogalińskiego,	   Pana	   Cezarego	   Olszewskiego,	   Pana	   Andrzeja	   Zientarę,	   Panią	   Agnieszkę	   Gaworczuk,	  
Pana	  Marcina	  Zientarę,	  Pana	  Daniela	  Więzika,	  Pana	  Marka	  Matlaka.	  

 Dnia	  9	  stycznia	  2013	  roku	  Pani	  Agnieszka	  Gaworczuk	  złożyła	  pisemną	  rezygnację	  z	  pełnienia	  
funkcji	  Członka	  Rady	  Nadzorczej.	  

	  
 Dnia	  21	  stycznia	  2013	  roku	  Pan	  Marek	  Matlak	  złożył	  pisemną	  rezygnację	  z	  pełnienia	   funkcji	  

Członka	  Rady	  Nadzorczej,	  
	  

 Dnia	  20	  lutego	  2012	  roku	  Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenia	  odwołało	  ze	  składu	  Rady	  Nad-‐
zorczej	  	  Panów:	  

− Andrzeja	  Zientarę,	  
− Adama	  Rogalińskiego,	  
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− Marcina	  Zientarę,	  
− Daniela	  Więzika,	  
− Cezarego	  Olszewskiego.	  

	  

Skład	  organów	  Jednostki	  na	  dzień	  sporządzenia	  jednostkowego	  sprawozdania	  finansowego	  za	  2012	  
roku	  przedstawiał	  się	  następująco:	  
	   	  
	   Zarząd:	  
	  

 Artur	  Staykov	  –	  Prezes	  Zarządu	  
	  
	   Rada	  Nadzorcza:	  
	  

• Andrzej	  W.	  Jasiński	  –	  Przewodniczący	  Rady	  Nadzorczej	  
• Mario	  Zahariev	  –	  Zastępca	  Przewodniczącego	  Rady	  Nadzorczej	  
• Victor	  Azmanov	  –	  Członek	  Rady	  Nadzorczej	  
• Bartłomiej	  Korniluk	  –	  Członek	  Rady	  Nadzorczej	  
• Wojciech	  Romaniszyn	  –	  Członek	  Rady	  Nadzorczej	  

	  
	  

19. Zestawienie	   stanu	   posiadania	   akcji	   Libra	   Capital	   SA	   lub	   uprawnień	   do	   nich	   (opcji)	  
przez	  osoby	  zarządzające	  i	  nadzorujące	  Libra	  Capital	  SA	  na	  dzień	  przekazania	  raportu	  
rocznego,	  wraz	  ze	  wskazaniem	  zmian	  w	  stanie	  posiadania	  w	  okresie	  od	  przekazania	  
ostatniego	  raportu	  kwartalnego	  odrębnie	  dla	  każdej	  z	  osób.	  

	  

Według	   informacji	   posiadanych	   przez	   Spółkę	   na	   dzień	   31.12.2012	   stan	   posiadania	   akcji	   
Global	  Energy	  S.A.	  przez	  osoby	  zarządzające	  i	  nadzorujące	  Spółkę	  jest	  następujący:	  

	  
	   Zarząd:	  
	  

 Maciej	  Andrzej	  Zientara	  –	  Prezes	  Zarządu	  3	  327	  346	  akcji	  
	  
	   Rada	  Nadzorcza:	  
	  

• Andrzej	  Zientara	  –	  Przewodniczący	  Rady	  Nadzorczej	  (nie	  posiada	  akcji)	  
• Agnieszka	  Gaworczuk	  –	  Wiceprzewodniczący	  Rady	  Nadzorczej	  (nie	  posiada	  akcji)	  
• Cezary	  Olszewski	  –	  Sekretarz	  Rady	  Nadzorczej	  (nie	  posiada	  akcji)	  
• Marcin	  Piotr	  Zientara	  –	  Członek	  Rady	  Nadzorczej	  (nie	  posiada	  akcji)	  
• Adam	  Rogaliński	  –	  Członek	  Rady	  Nadzorczej	  (nie	  posiada	  akcji)	  
• Daniel	  Więzik	  –	  Członek	  Rady	  Nadzorczej	  (nie	  posiada	  akcji)	  
• Marek	  Matlak	  –	  Członek	  Rady	  Nadzorczej	  (nie	  posiada	  akcji)	  
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Skład	  organów	  Jednostki	  na	  dzień	  sporządzenia	  jednostkowego	  sprawozdania	  finansowego	  za	  2012	  
roku	  przedstawiał	  się	  następująco:	  
	   	  
	   Zarząd:	  
	  

• Artur	  Staykov	  –	  Prezes	  Zarządu (nie	  posiada	  akcji)	  
	  

	   Rada	  Nadzorcza:	  
	  

• Andrzej	  W.	  Jasiński	  –	  Przewodniczący	  Rady	  Nadzorczej (nie	  posiada	  akcji)	  
	  

• Mario	  Zahariev	  –	  Zastępca	  Przewodniczącego	  Rady	  Nadzorczej (nie	  posiada	  akcji)	  
	  

• Victor	  Azmanov	  –	  Członek	  Rady	  Nadzorczej	  (nie	  posiada	  akcji)	  
	  

• Bartłomiej	  Korniluk	  –	  Członek	  Rady	  Nadzorczej	  (nie	  posiada	  akcji)	  
	  

• Wojciech	  Romaniszyn	  –	  Członek	  Rady	  Nadzorczej	  (nie	  posiada	  akcji)	  
	  

20. Opis	  organizacji	  grupy	  kapitałowej	  Libra	  Capital	  SA,	  ze	  wskazaniem	  jednostek	  
podlegających	  konsolidacji.	  
	  
Emitent	  nie	  tworzy	  grupy	  kapitałowej.	  
	  

21. Wskazanie	  skutków	  zmian	  w	  strukturze	  jednostki	  gospodarczej,	  w	  tym	  w	  wyniku	  
połączenia	  jednostek	  gospodarczych,	  przyjęcia	  lub	  sprzedaży	  jednostek	  grupy	  
kapitałowej	  Libra	  Capital	  SA,	  inwestycji	  długoterminowych,	  podziału,	  
restrukturyzacji	  i	  zaniechania	  działalności.	  
	  
Nie	  dotyczy.	  
	  

22. Stanowisko	  Zarządu	  odnośnie	  możliwości	  zrealizowania	  wcześniej	  publikowanych	  
prognoz	  wyników	  za	  dany	  rok,	  w	  świetle	  wyników	  zaprezentowanych	  w	  raporcie	  
kwartalnym	  w	  stosunku	  do	  wyników	  prognozowanych.	  
	  
Spółka	  	  nie	  publikowała	  prognoz	  wyników	  finansowych	  za	  rok	  2012	  i	  jego	  poszczególne	  
kwartały.	  
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23. 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	   Libra	   Capital	   SA	   lub	  
jednostki	   od	   niej	   zależnej,	   których	   wartość	   stanowi	   co	   najmniej	   10%	   kapitałów	  
własnych	   Libra	   Capital	   SA,	   z	   określeniem:	   przedmiotu	   postępowania,	   wartości	  
przedmiotu	   sporu,	   daty	  wszczęcia	   postępowania,	   stron	  wszczętego	  postępowania	  
oraz	  stanowiska	  Libra	  Capital	  SA,	  

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	   Libra	   Capital	   SA	   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	  wszczęto	  postępowania.	  

 
Brak	  takich	  postępowań.	  
	  

24. Informacje	  o	  udzielaniu	  przez	  Global	  Energy	  S.A.	  poręczeń,	  kredytu	  lub	  pożyczki	  lub	  
udzieleniu	  gwarancji	  –	  łącznie	  jednemu	  podmiotowi,	  jeżeli	  łączą	  wartość	  istniejących	  
poręczeń	  lub	  gwarancji	  stanowi	  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	  kredytu	  lub	  pożyczki.	  

	  
Nie	  dotyczy. 
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25. Informacje	  o	  zaciągniętych	  przez	  Global	  Energy	  S.A.	  kredytach	  i	  umowach	  pożyczek	  
	  

Nie	  dotyczy. 
	  

26. Emisja	  papierów	  wartościowych	  w	  okresie	  objętym	  raportem	  –	  opis	  wykorzystania	  
wpływów	  z	  emisji.	  

	  

Nie	  dotyczy.	  
	  

27. Informacje	  o	  znanych	  Global	  Energy	  S.A.	  umowach,	  w	  wyniku	  których	  mogą	  w	  
przyszłości	  nastąpić	  zmiany	  w	  proporcjach	  posiadanych	  akcji	  przez	  dotychczasowych	  
akcjonariuszy.	  

	  
Spółka	  nie	  posiada	  żadnych	  informacji	  o	  zawartych	  umowach,	  w	  wyniku	  których	  mogą	  nastąpić	  w	  
przyszłości	  zmiany	  w	  proporcjach	  posiadanych	  akcji	  przez	  dotychczasowych	  akcjonariuszy.	  

	  

28. Wskazanie	  posiadaczy	  papierów	  wartościowych,	  które	  nadają	  specjalne	  
uprawnienia	  kontrolne	  w	  stosunku	  do	  Global	  Capital	  S.A.	  

	  
Specjalne	  uprawnienia	  kontrolne	  nie	  występują.	  

	  

29. Wskazanie	  wszelkich	  ograniczeń	  odnośnie	  do	  wykonywania	  prawa	  głosu,	  takich	  jak	  
ograniczenie	  wykonywania	  prawa	  głosu	  przez	  posiadaczy	  określonej	  części	  lub	  liczby	  
głosów,	   ograniczenia	   czasowe	   dotyczące	   wykonywania	   prawa	   głosu	   lub	   zapisy,	  
zgodnie	  z	  którymi,	  przy	  współpracy	  spółki,	  prawa	  kapitałowe	  związane	  z	  papierami	  
wartościowymi	   są	   oddzielone	   od	   posiadania	   papierów	   wartościowych	   oraz	  
ograniczeń	   dotyczących	   przenoszenia	   prawa	   własności	   papierów	   wartościowych	  
emitenta.	  
	  

Statut	  Global	  Energy	  S.A.	  nie	  przewiduje	  żadnych	  ograniczeń	  w	  obrocie	  akcjami	  na	  okaziciela	  Spółki.	  
Obrót	  akcjami	  Global	  Energy	  S.A.	  jako	  akcjami	  spółki	  publicznej,	  podlega	  ograniczeniom	  określonym	  
w	  Ustawie	  o	  Ofercie	  Publicznej,	  w	  Ustawie	  o	  Obrocie	  Instrumentami	  Finansowymi	  oraz	  w	  Ustawie	  o	  
Nadzorze	  nad	  Rynkiem	  Kapitałowym.	  

30. Opis	  podstawowych	  cech	   stosowanych	  w	  spółce	   systemów	  kontroli	  wewnętrznej	   i	  
zarządzania	   ryzykiem	   w	   odniesieniu	   do	   procesu	   sporządzania	   sprawozdań	  
finansowych.	  
	  

Spółka	   sporządza	   sprawozdania	   finansowe	   zgodnie	   z	   Międzynarodowymi	   Standardami	  
Rachunkowości	  oraz	  Międzynarodowymi	  Standardami	  Sprawozdawczości	  Finansowej.	  
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W	   ramach	   systemu	   kontroli	   i	   zarządzania	   ryzykiem	   proces	   sporządzania	   sprawozdań	   finansowych	  
realizowany	  jest	  przez	  	  Zarząd,	  Radę	  Nadzorczą,	  pozostałych	  pracowników	  w	  drodze	  obowiązujących	  
procedur,	   regulacji	   wewnętrznych	   (zakresy	   obowiązków	   poszczególnych	   pracowników)	   i	   innych	  
uregulowań.	   Osoby	   odpowiedzialne	   odpowiadają	   za	   wdrażanie	   i	   monitorowanie	   skutecznego	   i	  
wydajnego	  systemu	  kontroli	  wewnętrznej	  oraz	  identyfikację	  i	  przegląd	  ponoszonego	  ryzyka.	  	  

Na	   kontrolę	  wewnętrzną	  mającą	   za	   zadanie	  wyeliminowanie	   ryzyka	   przy	   sporządzaniu	   sprawozdań	  
składa	  się:	  

• Bieżące	   czynności	   kontrolne	   podejmowane	   na	   wszystkich	   szczeblach	   i	   we	   wszystkich	  
komórkach	  organizacyjnych;	  

• Sprawny	  system	  przepływu	  informacji	  wewnątrz	  firmy;	  

• Przegląd	   półrocznego	   sprawozdania	   finansowego	   oraz	   badanie	   rocznego	   sprawozdania	  
finansowego	  przez	  podmiot	  uprawniony	  do	  badania	  sprawozdań	  finansowych;	  	  

• Ochrona	  informacji	  poufnych,	  

• Ścisła	  współpraca	  i	  kontrola	  przez	  pracowników	  Spółki,	  zewnętrznej	  firmy	  prowadzącej	  usługi	  
księgowe	  oraz	  przygotowującej	  okresowe	  raporty	   finansowe,	  mające	  na	  celu	  kontrolę,	  oraz	  
identyfikację	  ryzyka	  i	  zagrożeń.	  

Ostateczna	   treść	   sprawozdania	   finansowego	  zatwierdzana	   jest	  przez	  Zarząd	  Spółki,	   który	  nadzoruje	  
poszczególne	  obszary	  działalności. 

 

Oświadczenie	  o	  stosowaniu	  ładu	  korporacyjnego	  w	  Global	  Energy	  S.A.	  w	  2012	  roku	  
	  
Zarząd	  Global	   Energy	   S.A.	   z	   siedzibą	  w	  Warszawie,	   działając	   na	   podstawie	   §	   29	   ust.	   5	   Regulaminu	  
GPW	  oraz	  zgodnie	  z	  uchwałą	  nr	  1013/2007	  Zarządu	  Giełdy	  Papierów	  Wartościowych	  S.A.	  w	  Warsza-‐
wie	  z	  dnia	  11	  grudnia	  2007	  roku	  w	  sprawie	  określenia	  zakresu	  i	  struktury	  raportu	  dotyczącego	  stoso-‐
wania	  ładu	  korporacyjnego	  przez	  spółki	  giełdowe	  a	  także	  §	  91	  ust.	  5	  pkt	  4	  Rozporządzenia	  Ministra	  z	  
dnia	  19	   lutego	  2009	   roku	  w	  sprawie	   informacji	  bieżących	   i	  okresowych	  przekazywanych	  przez	  emi-‐
tentów	  papierów	  wartościowych	  oraz	  warunków	  uznawania	  za	  równoważne	  informacji	  wymaganych	  
przepisami	  prawa	  państwa	  niebędącego	  państwem	  członkowskim,	  przedstawia	  raport	  o	  stosowaniu	  
przez	  Spółkę	  zasad	  ładu	  korporacyjnego	  w	  2012	  roku.	  
	  

1. Wskazanie	  zbioru	  zasad	  ładu	  korporacyjnego	  
Zbiór	  zasad	  ładu	  korporacyjnego,	  któremu	  podlegała	  Spółka	  w	  2012	  roku	  zawarty	  jest	  w	  do-‐
kumencie	  „Dobre	  Praktyki	  Spółek	  Notowanych	  na	  GPW”,	  który	  stanowi	  załącznik	  do	  Uchwały	  
Nr	  17/1249/2010	  Rady	  Giełdy	  z	  dnia	  19	  maja	  2010	  roku.	  Pełen	  tekst	  przedmiotowego	  zbioru	  
zasad	  jest	  ogólnodostępny	  na	  oficjalnej	  stronie	  Giełdy	  Papierów	  Wartościowych	  w	  Warszawie	  
S.A.	  poświęconej	  zagadnieniom	  ładu	  korporacyjnego	  (www.corp-‐gov.gpw.pl).	  
	  

2. Wskazanie	  zasad	  ładu	  korporacyjnego,	  które	  nie	  były	  przez	  emitenta	  stosowane.	  
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Część	  I.	  Rekomendacje	  dotyczące	  dobrych	  praktyk	  spółek	  giełdowych	  
	  
Zasada	  Nr	  5	  
Spółka	  powinna	  posiadać	  politykę	  wynagrodzeń	  oraz	  zasady	  jej	  ustalania.	  Polityka	  wynagrodzeń	  po-‐
winna	  w	  szczególności	  określać	  formę,	  strukturę	  i	  poziom	  wynagrodzeń	  członków	  organów	  nadzoru-‐
jących	  i	  zarządzających	  spółki	  powinno	  mieć	  zastosowanie	  zalecenie	  Komisji	  Europejskiej	  z	  14	  grudnia	  
2004	  roku	  w	  sprawie	  odpowiedniego	  systemu	  wynagrodzeń	  dyrektorów	  spółek	  notowanych	  na	  gieł-‐
dzie	  (2004/913/WE),	  uzupełnione	  o	  zalecenie	  KE	  z	  	  30	  kwietnia	  2009	  roku	  (2009/385/WE).	  
	  
Zalecenia	  zalecenie	  Komisji	  Europejskiej	  z	  14	  grudnia	  2004	  r.	  w	  sprawie	  odpowiedniego	  systemu	  wy-‐
nagrodzeń	  dyrektorów	  spółek	  notowanych	  na	  giełdzie	   (2004/913/WE),	  uzupełnione	  o	  zalecenie	  KE	  z	  
30	   kwietnia	   2009	   r.	   (2009/385/WE)	   nie	   stanowiły	   wzorca	   do	   opracowania	   systemu	   wynagrodzeń	  
członków	  organów	  nadzorujących	   i	   zarządzających	  spółką.	  Ustalenia	  wynagrodzenia	  członków	  Rady	  
Nadzorczej	   leży	  w	  gestii	   kompetencji	  Walnego	   Zgromadzenia	   Spółki	   a	  wynagrodzenie	   członków	  Za-‐
rządu	   do	   kompetencji	   Rady	   Nadzorczej.	   Wielkość	   wynagrodzenia	   odpowiada	   wielkości	   Spółki	   oraz	  
pozostaje	  w	  rozsądnym	  stosunku	  do	  jej	  wyników	  finansowych.	  
	  
Zasada	  nr	  9.	  
GPW	   rekomenduje	   spółkom	   publicznym	   i	   ich	   akcjonariuszom,	   by	   zapewniały	   one	   zrównoważony	  
udział	  kobiet	  i	  mężczyzn	  w	  wykonywaniu	  funkcji	  zarządu	  i	  nadzoru	  w	  przedsiębiorstwach,	  wzmacnia-‐
jąc	  w	  ten	  sposób	  kreatywność	  i	  innowacyjność	  w	  prowadzonej	  przez	  spółki	  działalności	  gospodarczej.	  	  
	  
Wybór	  członków	  Rady	  Nadzorczej	   leży	  w	  gestii	  Walnego	  Zgromadzenia	  a	  członków	  Zarządu	  w	  gestii	  
Rady	  Nadzorczej,	   kierując	   się	   głównie	   kryteriami	  wyboru	   umiejętności,	   profesjonalizm	   oraz	   kompe-‐
tencje	  kandydata	  do	  sprawowania	  danej	   funkcji,	  natomiast	   inne	  czynniki,	  w	   tym	  płeć	  osoby	  nie	  po-‐
winny	  stanowić	  wyznacznika	  w	  powyższym	  zakresie.	  
	  
	  
Część	  II.	  Dobre	  praktyki	  realizowane	  przez	  zarządy	  spółek	  giełdowych	  
	  
Zasada	  nr	  1.5.	  
	  
Spółka	  prowadzi	   korporacyjną	   stronę	   internetową	   i	   zamieszcza	  na	  niej,	   oprócz	   informacji	  wymaga-‐
nych	  przez	  przepisy	  prawa	  w	  przypadku,	  gdy	  wyboru	  członków	  organu	  spółki	  dokonuje	  walne	  zgro-‐
madzenie	  -‐	  udostępnione	  spółce	  uzasadnienia	  kandydatur	  zgłaszanych	  do	  zarządu	   i	   rady	  nadzorczej	  
wraz	   z	   życiorysami	   zawodowymi,	   w	   terminie	   umożliwiającym	   zapoznanie	   się	   z	   nimi	   oraz	   podjęcie	  
uchwały	  z	  należytym	  rozeznaniem,	  	  
	  
Stosowanie	  tej	  zasady	  zależy	  od	  otrzymania	  przez	  Spółkę	  od	  akcjonariuszy	  uprawnionych	  do	  udziału	  w	  
walnym	  zgromadzeniu	  informacji	  o	  zamiarach	  w	  zakresie	  zgłaszania	  kandydatów	  do	  składu	  rady	  nad-‐
zorczej	  Spółki	  przed	  odbyciem	  walnego	  zgromadzenia,	  w	  terminie	  umożliwiającym	  umieszczenie	  tych	  
informacji	   o	   tych	   kandydatach	   na	   stronie	   internetowej	   Spółki.	   Jeżeli	   Spółka	   otrzyma	   uzasadnienia	  
wraz	   z	   życiorysami	   zawodowymi	   kandydatów	   i	   ich	   zgodę	   na	   publikację,	   informacje	   te	   zostaną	   za-‐
mieszczone	  na	  stronie	  internetowej	  Spółki.	  
	  
	  
Zasada	  nr	  1.11.	  
	  
Spółka	  prowadzi	   korporacyjną	   stronę	   internetową	   i	   zamieszcza	  na	  niej,	   oprócz	   informacji	  wymaga-‐
nych	  przez	  przepisy	  prawa	  powzięte	  przez	  zarząd,	  na	  podstawie	  oświadczenia	  członka	  rady	  nadzor-‐
czej,	   informacje	   o	   powiązaniach	   członka	   rady	   nadzorczej	   z	  akcjonariuszem	   dysponującym	   akcjami	  
reprezentującymi	  nie	  mniej	  niż	  5%	  ogólnej	  liczby	  głosów	  na	  walnym	  zgromadzeniu	  spółki.	  



Sprawozdanie	  Zarządu	  z	  działalności	  Global	  Energy	  S.A.	  z	  okres	  od	  1	  stycznia	  2012	  roku	  do	  31	  grudnia	  2012	  roku	  

	  

20	  
	  

	  
	  Zarząd	  w	  przypadku	  złożenia	  przez	  Członka	  RN	  stosownego	  oświadczenia,	  zamieści	   je	  na	  stronie	   in-‐
ternetowej.	   Jednakże	  Zarząd	  zwraca	  uwagę,	  że	  nie	  ma	  żadnych	  podstaw	  formalnych	  do	  żądania	  od	  
Członka	  RN	  złożenia	  takiego	  oświadczenia.	  Członka	  RN	  obowiązuje	  przede	  wszystkim	  zasada	  lojalno-‐
ści	  wobec	  Spółki	  i	  w	  swych	  działaniach	  powinien	  on	  kierować	  się	  wyłącznie	  interesem	  Spółki.	  
	  
Zasada	  nr	  1.14.	  
	  
Spółka	  prowadzi	  korporacyjną	  stronę	   internetową	   i	  zamieszcza	  na	  niej,	   	  oprócz	   informacji	  wymaga-‐
nych	  przez	  przepisy	  prawa	  informację	  o	  treści	  obowiązującej	  w	  spółce	  reguły	  dotyczącej	  zmieniania	  
podmiotu	  uprawnionego	  do	  badania	  sprawozdań	  finansowych	  lub	  informację	  o	  braku	  takiej	  reguły.	  	  
	  
Spółka	  stosuje	  przepisy	  prawa	  obowiązujące	  w	  tym	  zakresie.	  
	  
Zasada	  nr	  2.	  
	  
Spółka	  zapewnia	  funkcjonowanie	  swojej	  strony	  internetowej	  również	  w	  języku	  	  
angielskim,	  przynajmniej	  w	  zakresie	  wskazanym	  w	  części	  II.	  pkt	  1.	  
	  
Spółka	  nie	  stosowała	  tej	  zasady.	  Spółka	  stoi	  na	  stanowisku,	  że	  informacje	  publikowane	  w	  języku	  pol-‐
skim	  są	  wystarczające	  do	  komunikacji	  z	  akcjonariuszami.	  
	  
Część	  III.	  Dobre	  praktyki	  stosowane	  przez	  członków	  rad	  nadzorczych	  
	  
Zasada	  nr	  6.	  
	  
Przynajmniej	  dwóch	  członków	  rady	  nadzorczej	  powinno	  spełniać	  kryteria	  	  
niezależności	  od	  spółki	  i	  podmiotów	  pozostających	  w	  istotnym	  powiązaniu	  ze	  spółką.	  W	  zakresie	  kry-‐
teriów	  niezależności	  członków	  rady	  nadzorczej	  powinien	  być	  stosowany	  Załącznik	  II	  do	  Zalecenia	  Ko-‐
misji	  Europejskiej	  z	  dnia	  15	  lutego	  2005	  r.	  dotyczącego	  roli	  dyrektorów	  niewykonawczych	  lub	  będą-‐
cych	  członkami	  rady	  nadzorczej	  spółek	  giełdowych	  i	  komisji	  rady	  (nadzorczej).	  Niezależnie	  od	  posta-‐
nowień	  pkt	  b)	  wyżej	  wymienionego	  Załącznika	  osoba	  będąca	  pracownikiem	  spółki,	  podmiotu	  zależ-‐
nego	   lub	   podmiotu	   stowarzyszonego	   nie	  może	   być	   uznana	   za	   spełniającą	   kryteria	   niezależności,	   o	  
których	   mowa	   w	   tym	   Załączniku.	   Ponadto	   za	   powiązanie	   z	   akcjonariuszem	   wykluczające	   przymiot	  
niezależności	  członka	  rady	  nadzorczej	  w	  rozumieniu	  niniejszej	  zasady	  rozumie	  się	  rzeczywiste	  i	  istot-‐
ne	  powiązanie	  z	  akcjonariuszem	  mającym	  prawo	  do	  wykonywania	  5	  %	  i	  więcej	  ogólnej	  liczby	  głosów	  
na	  walnym	  zgromadzeniu.	  	  
	  
Spółka	   nie	   stosowała	   tej	   zasady.	  Wybór	   rady	   nadzorczej	   jest	   decyzją	   akcjonariuszy	   Spółki	   i	  nie	  ma	  
uzasadnienia	  dla	  ograniczenia	  w	  swobodzie	  wyboru	  osób	  do	  tego	  organu.	  Członkowie	  rady	  nadzorczej	  
z	  istoty	  pełnionej	  funkcji	  są	  niezależni	  w	  swych	  sądach	  i	  decyzjach.	  Spółka	  stoi	  na	  stanowisku,	  iż	  wybór	  
rady	  nadzorczej	  przez	  akcjonariuszy,	   jako	  „współwłaścicieli”	  Spółki,	   jest	  wyrazem	  dbałości	  o	   interesy	  
Spółki.	  
	  
	  
Zasada	  nr	  8.	  
	  
W	  zakresie	  zadań	  i	  funkcjonowania	  komitetów	  działających	  w	  radzie	  nadzorczej	  powinien	  być	  stoso-‐
wany	  Załącznik	  I	  do	  Zalecenia	  Komisji	  Europejskiej	  z	  dnia	  15	  	  
lutego	  2005	  r.	  dotyczącego	  roli	  dyrektorów	  niewykonawczych	  (...).	  
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Spółka	  nie	  stosowała	  tej	  zasady.	  Utworzenie	  w	  Spółce	  komitetu	  audytu	  oraz	  sposób	  jego	  funkcjono-‐
wania	  określa	  ustawa.	  Rada	  Nadzorcza	  Spółki	  w	  dniu	  26.09.2012	  w	  oparciu	  o	  art.	  86	  Ustawy	  z	  dnia	  7	  
maja	   2009	   roku	   o	   biegłych	   rewidentach	   i	   ich	   samorządzie,	   podmiotach	   uprawnionych	   do	   badania	  
sprawozdań	  finansowych	  oraz	  o	  nadzorze	  publicznym	  (Dz.	  U.	  2009,	  Nr	  77,	  poz.	  649	  z	  zm.)	  powołała	  
jako	  organ	  kolegialny	   i	  doradczy	  Rady	  Nadzorczej	   stały	  Komitet	  Audytu	   liczebność	  Komitetu	  została	  
ustalona	  na	  trzy	  osoby.	  Na	  Przewodniczącego	  Komitetu	  Audytu	  został	  wybrany	  Pan	  Adam	  Rogalińsk	  i,	  
a	  na	  Członków	  Komitetu	  Audytu	  wybrano	  Pana	  Cezarego	  Olszewskiego	  oraz	  Pana	  Daniela	  Więziła.	  
	  
	  
Część	  IV.	  Dobre	  praktyki	  stosowane	  przez	  akcjonariuszy	  
	  
Zasada	  nr	  1.	  
	  
Przedstawicielom	  mediów	  powinno	  się	  umożliwiać	  obecność	  na	  walnych	  zgromadzeniach.	  
	  
W	  walnych	  zgromadzeniach	  Spółki	  udział	  biorą	  osoby	  uprawnione	   i	  obsługujące	  Walne	  Zgromadze-‐
nie.	  Obowiązujące	  przepisy	  prawa,	  w	  tym	  Rozporządzenie	  Ministra	  Finansów	  z	  dnia	  19	  lutego	  2009r.	  
w	  sprawie	  informacji	  bieżących	  i	  okresowych	  przekazywanych	  przez	  emitentów	  papierów	  wartościo-‐
wych	  oraz	  warunków	  uznawania	  za	  równoważne	  informacji	  wymaganych	  przepisami	  prawa	  państwa	  
niebędącego	   państwem	   członkowskim,	  w	  wystarczający	   sposób,	   regulują	  wykonanie	   nałożonych	   na	  
spółki	   publiczne	   obowiązków	   informacyjnych	   w	   zakresie	   jawności	   i	   przejrzystości	   spraw	   będących	  
przedmiotem	   obrad	   WZ.	   W	   przypadku	   pytań	   dotyczących	   Walnych	   Zgromadzeń,	   kierowanych	   do	  
Spółki	  ze	  strony	  przedstawicieli	  mediów,	  Spółka	  udziela	  stosownych	  odpowiedzi.	  Ponadto	  w	  zakresie	  
tej	  zasady	  decydują	  akcjonariusze	  obecni	  na	  Walnym	  Zgromadzeniu,	  w	  szczególności	  zaś	  	  Przewodni-‐
czący.	  
	  
Zasada	  nr	  9.	  
	  
Uchwała	  walnego	  zgromadzenia	  o	  podziale	  wartości	  nominalnej	  akcji	  nie	  powinna	  ustalać	  nowej	  war-‐
tości	   nominalnej	   akcji	   na	   poziomie,	   który	   mógłby	   skutkować	   bardzo	   niską	   jednostkową	   wartością	  
rynkową	  tych	  akcji,	  co	  w	  konsekwencji	  mogłoby	  stanowić	  zagrożenie	  dla	  prawidłowości	   i	  wiarygod-‐
ności	  wyceny	  spółki	  notowanej	  na	  giełdzie.	  
	  
O	  wartości	  nominalnej	  akcji	  jak	  i	  operacjach	  na	  akcjach	  decyduje	  każdorazowo	  walne	  zgromadzenie.	  
Emitent	  zapewnia,	  iż	  podejmowanie	  jakichkolwiek	  działań	  na	  szkodę	  potencjalnych	  akcjonariuszy	  czy	  
też	  samej	  Spółki	  poprzez	  stwarzanie	  zagrożenia	  dla	  prawidłowości	  i	  wiarygodności	  jej	  wyceny	  nie	  leży	  
w	  interesie	  Spółki	  ani	  jej	  akcjonariuszy.	  
	  
Zasada	  nr	  10.	  
	  
Spółka	  powinna	  zapewnić	  akcjonariuszom	  możliwość	  udziału	  w	  walnym	  zgromadzeniu	  przy	  wykorzy-‐
staniu	  środków	  komunikacji	  elektronicznej,	  polegającego	  na:	  
1)	  transmisji	  obrad	  walnego	  zgromadzenia	  w	  czasie	  rzeczywistym,	  
2)	  dwustronnej	  komunikacji	  w	  czasie	  rzeczywistym,	  w	  ramach	  której	  akcjonariusze	  mogą	  wypowiadać	  
się	  w	  toku	  obrad	  walnego	  zgromadzenia	  przebywając	  w	  miejscu	  innym	  niż	  miejsce	  obrad,	  	  

Informacje	  dotyczące	  walnych	  zgromadzeń	  i	   ich	  przebiegu	  emitent	  publikuje	  w	  formie	  raportów	  bie-‐
żących	  oraz	  informacji	  zamieszczanych	  na	  stronie	  internetowej	  Spółki.	  Emitent	  stoi	  na	  stanowisku,	  iż	  
nakłady	  finansowe	  jakie	  należałoby	  ponieść	  na	  transmisję	  obrad	  i	  dwustronną	  komunikację	  oraz	  wy-‐
konywanie	  głosu	  przy	  wykorzystaniu	  środków	  komunikacji	  	  
elektronicznej	  podczas	  walnego	  zgromadzenia	  są	  niewspółmierne	  w	  stosunku	  do	  potencjalnych	  korzy-‐
ści	  wynikających	  z	  powyższego	  działania.	  
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31. Opis	  zasad	  dotyczących	  powoływania	  i	  odwoływania	  osób	  zarządzających	  oraz	  ich	  
uprawnień,	  w	  szczególności	  prawo	  do	  podjęcia	  decyzji	  o	  emisji	  lub	  wykupie	  akcji.	  

	  

Zasady	  powoływania,	  odwoływania	  i	  uprawnienia	  osób	  zarządzających	  określa	  Statut	  Spółki.	  

• Zarząd	  składa	  się	  od	  1	  (jednego)	  do	  5	  (pięciu)	  członków.	  Kadencja	  Zarządu	  trwa	  trzy	  lata	  i	  jest	  
wspólna.	  

• Rada	  Nadzorcza	  powołuje	  Prezesa	  Zarządu	  oraz	  na	  jego	  wniosek	  lub	  z	  własnej	  inicjatywy	  
pozostałych	  członków	  Zarządu.	  

• Uchwały	  Zarządu	  zapadają	  bezwzględną	  większością	  głosów.	  W	  przypadku	  równości	  głosów	  
decyduje	  głos	  Prezesa	  Zarządu.	  

• Rada	  Nadzorcza	  określa	  liczbę	  członków	  Zarządu.	  

• Rada	  Nadzorcza	  może	  odwołać	  Prezesa	  Zarządu,	  członka	  Zarządu	  lub	  cały	  Zarząd	  przed	  
upływem	  kadencji	  Zarządu.	  

• Zarząd	  wykonuje	  wszelkie	  uprawnienia	  w	  zakresie	  zarządzania	  i	  reprezentowania	  Spółki	  z	  
wyjątkiem	  uprawnień	  zastrzeżonych	  przez	  prawo	  lub	  statut	  dla	  pozostałych	  władz	  Spółki.	  

	  

32. Opis	  zasad	  zmiany	  statutu	  lub	  umowy	  spółki	  emitenta	  
 
Zmiana	  Statutu	  Spółki	  wymaga	  uchwały	  Walnego	  Zgromadzenia	  Akcjonariuszy	  podjętej	  większością	  
3/4	  głosów.	  
	  

33. Opis	  sposobu	  działania	  walnego	  zgromadzenia	  i	  jego	  zasadniczych	  uprawnień	  oraz	  
praw	  akcjonariuszy	  i	  sposobu	  ich	  wykonywania	  

 
Obrady	   Walnych	   Zgromadzeń	   Emitenta	   odbywają	   się	   zgodnie	   z	   przepisami:	   Kodeksu	   Spółek	  
Handlowych,	  Statutu	  oraz	  Regulaminu	  Walnego	  Zgromadzenia.	  
	  
	  

34. Organ	  uprawniony	  do	  zwoływania	  Walnego	  Zgromadzeni,	  sposób	  zwołania	  i	  
odwołania	  	  

	  

Zgodnie	  z	  §21	  Statutu:	  

1) Walne	  Zgromadzenie	  zwoływane	  jest	  przez	  Zarząd	  jako	  zwyczajne	  lub	  nadzwyczajne.	  

2) Zwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie	  odbywa	  się	  w	  ciągu	  sześciu	  miesięcy	  po	  upływie	  każdego	  
roku	  obrotowego.	  
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3) Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie	  zwołuje	  Zarząd	  z	  własnej	  inicjatywy,	  na	  pisemny	  wniosek	  
Rady	  Nadzorczej	  lub	  na	  wniosek	  akcjonariuszy	  reprezentujących	  co	  najmniej	  jedną	  
dwudziestą	  kapitału	  zakładowego.	  

4) Zarząd	  zwołuje	  Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie	  w	  ciągu	  dwóch	  tygodni	  od	  daty	  
zgłoszenia	  wniosku,	  o	  którym	  mowa	  ust.	  3.	  

5) Rada	  Nadzorcza	  zwołuje	  Walne	  Zgromadzenie:	  

a) w	  przypadku,	  gdy	  Zarząd	  nie	  zwołał	  zwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  w	  przepisanym	  
terminie,	  

b) jeżeli	  pomimo	  złożenia	  wniosku,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  3,	  Zarząd	  nie	  zwołał	  
Nadzwyczajnego	  Walnego	  Zgromadzenia	  w	  trybie,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  4.	  

6) Akcjonariusze	  reprezentujący	  co	  najmniej	  połowę	  kapitału	  zakładowego	  lub	  co	  najmniej	  
połowę	  ogółu	  głosów	  w	  Spółce	  mogą	  zwołać	  Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie.	  
Akcjonariusze	  wybierają	  przewodniczącego	  tego	  zgromadzenia.	  

Walne	  Zgromadzenie	  zwołuje	  się	  przez	  ogłoszenie	  dokonywane	  na	  stronie	  internetowej	  Spółki	  oraz	  w	  
sposób	  określony	  dla	  przekazywania	  informacji	  bieżących	  zgodnie	  z	  przepisami	  o	  ofercie	  publicznej	  i	  
warunkach	  wprowadzania	   instrumentów	   finansowych	  do	   zorganizowanego	  obrotu	   oraz	   o	   spółkach	  
publicznych.	   Ogłoszenie	   powinno	   być	   dokonane	   co	   najmniej	   na	   dwadzieścia	   sześć	   dni	   przed	  
terminem	  Walnego	  Zgromadzenia.	  

	  
	  
Porządek	  obrad	  Walnego	  Zgromadzenia	  
	  
Zgodnie	  z	  §	  22	  Statutu	  Emitenta:	  
	  
1. Porządek	   obrad	  Walnego	   Zgromadzenia	   ustala	   Zarząd	   za	   zgodą	   Rady	   Nadzorczej,	   z	   wyjątkiem	  

obrad	  Walnego	  Zgromadzenia	  zwoływanych	  przez	  Zarząd	  na	  wniosek	  akcjonariuszy	  reprezentują-‐
cych	  co	  najmniej	  jedną	  dwudziestą	  kapitału	  zakładowego.	  

2. Rada	  Nadzorcza	  oraz	  akcjonariusze	  reprezentujący	  co	  najmniej	   jedną	  dwudziestą	  kapitału	  zakła-‐
dowego	  mogą	   żądać	   umieszczenia	   poszczególnych	   spraw	  w	   porządku	   obrad	  Walnego	   Zgroma-‐
dzenia.	  

3. Żądanie,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  2,	  powinno	  zostać	  zgłoszone	  Zarządowi	  nie	  później	  niż	  na	  21	  dni	  
przed	  terminem	  Walnego	  Zgromadzenie	  i	  zawierać	  uzasadnienie	  lub	  projekt	  uchwały	  dotyczącej	  
proponowanego	  punktu	  porządku	  obrad.	  

4. Odwołanie	  Walnego	   Zgromadzenia,	  w	   którego	  porządku	  obrad	  na	  wniosek	  uprawnionych	  pod-‐
miotów	  umieszczono	  określone	  sprawy	   lub	  które	  zwołane	  zostało	  na	   taki	  wniosek	  możliwe	   jest	  
tylko	  za	  pisemną	  zgodą	  wnioskodawców.	  Odwołanie	  następuje	  w	  taki	  sam	  sposób	  jak	  zwołanie,	  
co	  najmniej	  na	  26	  dni	  przed	  pierwotnie	  planowanym	  terminem.	  Zmiana	  terminu	  odbycia	  Walne-‐
go	  Zgromadzenia	  następuje	  w	  tym	  samym	  trybie,	  co	   jego	  odwołanie,	  choćby	  proponowany	  po-‐
rządek	  obrad	  nie	  ulegał	  zmianie.	  	  	  

5. Walne	  Zgromadzenie	  może	  w	  szczególnych	  wypadkach,	  w	  drodze	  uchwały	  podjętej	  większością	  
3/4	  (trzech	  czwartych)	  głosów	  skreślić	  z	  porządku	  obrad	  poszczególne	  sprawy,	  a	  także	  zmienić	  ko-‐
lejność	   omawiania	   spraw	   objętych	   przyjętym	   porządkiem	   obrad.	  Walne	   Zgromadzenie	   nie	   jest	  
jednak	   uprawnione	   do	   skreślenia	   z	   porządku	   obrad	   lub	   zaniechania	   rozpatrywania	   sprawy	  
umieszczonej	  w	  porządku	  obrad	  na	  żądanie	  akcjonariusza,	  bez	  jego	  zgody.	  	  
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Uczestnictwo	  w	  Walnym	  Zgromadzeniu	  
	  
W	  Walnym	  Zgromadzeniu	  mogą	  uczestniczyć	  Akcjonariusze	  osobiście	  bądź	  przez	  pełnomocników.	  
	  
1).	  W	  pracach	  Walnego	  Zgromadzenia	  powinni	  uczestniczyć	   członkowie	  Zarządu	   i	  Rady	  Nadzorczej.	  
Nieobecność	   członka	   Zarządu	   lub	   członka	   Rady	   Nadzorczej	   na	   Walnym	   Zgromadzeniu	   wymaga	  
wyjaśnienia.	  Wyjaśnienie	  to	  przedstawia	  się	  Walnemu	  Zgromadzeniu.	  
2).	   Uprawnionym	   do	   uczestnictwa	   w	  Walnym	   Zgromadzeniu	   są	   także	   członkowie	   organów	   Spółki,	  
których	  mandaty	  wygasły	  przed	  dniem	  Walnego	  Zgromadzenia.	  
3).	  Do	  uczestnictwa	  w	  Walnym	  Zgromadzeniu	  Zarząd	  może	  zaprosić	   inne	  osoby,	  których	  udział	   jest	  
uzasadniony.	  
4).	  Biegły	   rewident	  dokonujący	  badania	   sprawozdania	   finansowego	  Spółki	  powinien	  uczestniczyć	  w	  
Zwyczajnym	   Walnym	   Zgromadzeniu.	   W	   Nadzwyczajnym	   Walnym	   Zgromadzeniu	   biegły	   rewident	  
powinien	  uczestniczyć,	  jeżeli	  przedmiotem	  obrad	  mają	  być	  sprawy	  finansowe	  Spółki.	  
5).	   Członkowie	   Rady	  Nadzorczej	   i	   Zarządu	   oraz	   biegły	   rewident	   Spółki	   powinni,	  w	   granicach	   swych	  
kompetencji	   i	   w	   zakresie	   niezbędnym	   dla	   rozstrzygnięcia	   spraw	   omawianych	   przez	   Walne	  
Zgromadzenie,	   udzielać	   uczestnikom	   Walnego	   Zgromadzenia	   wyjaśnień	   i	   informacji	   dotyczących	  
Spółki.	  
	  
Przebieg	  Walnego	  Zgromadzenia	  
	  
Zgodnie	  z	  §	  6	  Regulaminu	  Walnego	  Zgromadzenia:	  
	  
1).	  Walne	  Zgromadzenie	  otwiera	  Przewodniczący	  Rady	  Nadzorczej	   lub	  osoba	  przez	  niego	  wskazana,	  
po	  czym	  spośród	  osób	  uprawnionych	  do	  głosowania	  wybiera	  się	  przewodniczącego	  Zgromadzenia.	  W	  
razie	   nieobecności	   	   tych	   osób	  Walne	   Zgromadzenie	   otwiera	   Prezes	   Zarządu	   lub	   osoba	  wyznaczona	  
przez	  Zarząd.	  
	  
Zgodnie	  z	  §	  8	  Regulaminu	  Walnego	  Zgromadzenia:	  
	  
1).	   Obrady	   odbywają	   się	   według	   przedstawionego	   w	   zawiadomieniu	   porządku	   obrad,	   który	   jest	  

przyjęty,	  jeżeli	  nikt	  z	  obecnych	  nie	  wniesie	  wniosku	  o	  jego	  zmianę..	  
2	  
2).	  Walne	  Zgromadzenie	  może	  w	  szczególnych	  wypadkach,	  w	  drodze	  uchwały	  podjętej	  większością	  ¾	  
(trzech	  czwartych)	  głosów	  skreślić	  z	  porządku	  obrad	  poszczególne	  sprawy,	  a	  także	  zmienić	  kolejność	  
omawiania	   spraw	   objętych	   przyjętym	   porządkiem	   obrad.	   Walne	   Zgromadzenie	   nie	   jest	   jednak	  
uprawnione	  do	   skreślenia	   z	  porządku	  obrad	   lub	   zaniechania	   rozpatrywania	   sprawy	  umieszczonej	  w	  
porządku	  obrad	  na	  żądanie	  Akcjonariusza,	  bez	  jego	  zgody.	  
	  
Podejmowanie	  uchwał,	  głosowanie	  
	  
Zgodnie	  z	  §	  13	  Regulaminu	  Walnego	  Zgromadzenia:	  
	  
1. Uchwały	   Walnego	   Zgromadzenia	   zapadają	   bezwzględną	   większością	   głosów,	   jeżeli	   Statut	   lub	  

przepisy	  Kodeksu	  Spółek	  Handlowych	  nie	  stanowią	  inaczej.	  Uchwała	  zostaje	  podjęta,	  jeżeli	  w	  toku	  
głosowania	  uzyska	  więcej	  niż	  połowę	  głosów	  oddanych.	  	  

2. W	  sprawach	  nieobjętych	  porządkiem	  obrad	  nie	  można	  podjąć	  uchwały,	  chyba	  że	  cały	  kapitał	  za-‐
kładowy	   jest	   reprezentowany	  na	  Walnym	  Zgromadzeniu,	  a	  nikt	  z	  obecnych	  nie	  zgłosił	   sprzeciwu	  
do	  tyczącego	  powzięcia	  uchwały.	  	  

3. Wniosek	  	  o	  	  zwołanie	  	  Nadzwyczajnego	  	  Walnego	  	  Zgromadzenie	  	  oraz	  	  wnioski	  o	  charakterze	  	  po-‐
rządkowym	  mogą	  	  być	  	  uchwalane	  	  nawet,	  	  jeśli	  	  nie	  	  były	  umieszczone	  	  w	  porządku	  obrad.	  	  	  
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4. W	  przypadkach	  wyraźnie	  wymienionych	  w	  Kodeksie	  Spółek	  Handlowych	  lub	   Statucie	   Spółki	   kwali-‐
fikowanej	  większości	  głosów;	  dotyczy	  to	  w	  szczególności	  uchwał:	  
	  
a) o	  zmianie	  Statutu,	  	  
b) emisji	  obligacji	  zmiennych	  z	  prawem	  pierwszeństwa	  objęcia	  akcji,	  
c) umorzenia	  akcji,	  
d) obniżenia	  kapitału	  zakładowego	  
e) rozwiązania	  Spółki.	  

	  
5. W	  przypadku	  uchwały	  zmieniającej	  postanowienia	  Statutu,	  zwiększających	   świadczenia	  

lub	  	  uszczuplających	  prawa	  	  Akcjonariuszy	  	  przyznane	  	  osobiście,	  	  dla	  	  podjęcia	  	  uchwały	  konieczna	  
jest	  zgoda	  wszystkich	  Akcjonariuszy,	  których	  zmiana	  dotyczy.	  

6. Uczestnikom	  Walnego	  Zgromadzenia	   zgłaszającym	   sprzeciw	  wobec	  uchwały	   zapewnia	   się	  możli-‐
wość	  zwięzłego	  uzasadnienia	  sprzeciwu.	  

	  

35. Informacje	   o	   podstawowych	   produktach,	   towarach	   lub	   usługach	   wraz	   z	   ich	  
określeniem	  wartościowym	  i	  ilościowym	  oraz	  udziałem	  poszczególnych	  produktów,	  
towarów	   i	   usług	   (jeżeli	   są	   istotne)	   albo	   ich	   grup	  w	   sprzedaży	   emitenta	   ogółem,	   a	  
także	  zmianach	  w	  tym	  zakresie	  w	  danym	  roku	  obrotowym	  

	  

Firma	  Hardex	  S.A.	  jest	  producentem	  płyt	  pilśniowych	  twardych	  „mokroformowanych”,	  które	  znajdują	  
zastosowanie	  przede	  wszystkim	  w:	  

• Przemyśle	  meblarskim	  (tylne	  ściany	  szaf,	  dna	  szuflad,	  elementy	  mebli	  tapicerowanych);	  

• Produkcji	   opakowań	   (produkcja	   skrzynek	   na	   owoce	   i	   warzywa,	   przekładki	   na	   palety,	   inne	  
elementy	  opakowań	  przemysłowych);	  

• Produkcji	  elementów	  tapicerki	  samochodowej.	  

Produkty	   Spółki	   sprzedawane	   były	   na	   rynku	   krajowym	   oraz	   zagranicznym,	   głównie	   w	   krajach	   Unii	  
Europejskiej.	  Najszerszą	  grupą	  odbiorców	  są	  podmioty	  działające	  w	  sektorze	  producentów	  mebli.	  	  

Dnia	   29	   czerwca	   2012	   Spółka	   dokonała	   sprzedaży	   przedsiębiorstwa	   na	   rzecz	   spółki	   działającej	   pod	  
firmą	  „Homanit”	  spółka	  z	  ograniczoną	  odpowiedzialnością	  z	  siedzibą	  w	  Krośnie	  Odrzańskim.	  

W	   okresie	   objętym	   sprawozdaniem	   finansowym	   tj.	   od	   01.01.2012	   r.	   do	   31.12.2012	   r.	   wystąpiło	  
zaniechanie	  działalności	   podstawowej	   związane	   ze	   sprzedażą	  przedsiębiorstwa	  Hardex	   S.A.	   dnia	   29	  
czerwca	  2012	  roku	  na	  rzecz	   firmy	  „Homanit”	  spółka	  z	  ograniczoną	  odpowiedzialnością	  z	   siedzibą	  w	  
Krośnie	  Odrzańskim.	  
W	  połowie	   2012	   roku	   Spółka	   zbyła	  wszystkie	   aktywa	   z	  wyłączeniem	  należności	   z	   tytułu	   podatków,	  
dotacji,	  ceł	  i	  ubezpieczeń	  społecznych	  oraz	  zobowiązania	  związane	  bezpośrednio	  z	  tymi	  aktywami.	  

Środki	  w	  wysokości	  30	  000	  000,00	  zł	  uzyskane	  ze	  sprzedaży	  przedsiębiorstwa	  oraz	  aktywów	  pozwoliły	  
Spółce	   na	   rozpoczęcie	   procesu	   analizy	   i	   przygotowania	   się	   do	   nowej	   działalności	   inwestycyjnej. 
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36. Informacje	  o	  rynkach	  zbytu,	  z	  uwzględnieniem	  podziału	  na	  rynki	  krajowe	  i	  
zagraniczne,	  oraz	  informacje	  o	  źródłach	  zaopatrzenia	  w	  materiały	  do	  produkcji,	  w	  
towary	  i	  usługi,	  z	  określeniem	  uzależnienia	  od	  jednego	  lub	  więcej	  odbiorców	  i	  
dostawców 
	  

Nie	  dotyczy.	  

	  

37. Informacje	  o	  zawartych	  umowach	  znaczących	  dla	  działalności	  emitenta,	  w	  tym	  
znanym	  emitentowi	  umowach	  zawartych	  pomiędzy	  akcjonariuszami	  (wspólnikami),	  
umowach	  ubezpieczenia,	  współpracy	  lub	  kooperacji. 
	  

Nie	  dotyczy. 
 

38. Informacje	  o	  powiązaniach	  organizacyjnych	  lub	  kapitałowych	  emitenta	  z	  innymi	  
podmiotami	  oraz	  określenie	  jego	  głównych	  inwestycji	  krajowych	  i	  zagranicznych	  
(papiery	  wartościowe,	  instrumenty	  finansowe,	  wartości	  niematerialne	  i	  prawne	  oraz	  
nieruchomości),	  w	  tym	  inwestycji	  kapitałowych	  dokonanych	  poza	  jego	  grupą	  
jednostek	  powiązanych	  oraz	  opis	  metod	  ich	  finansowania	  

	  

Na	  dzień	  31.12.2012r	  Global	  Energy	  S.A.	  nie	  tworzy	  własnej	  grupy	  kapitałowej.	  	  

Według	  wiedzy	  Emitenta	  na	  dzień	  31.12.2012	  roku:	  

Jednostką	   która	   posiada	   32,99%	   udziału	  w	   kapitale	   zakładowym	   Spółki	   jest	   Family	   Fund	   Sp.	   z	   o.o.	  
S.K.A.	  

Jednostką	  która	  posiada	  29,19%	  udziału	  w	  kapitale	  zakładowym	  Spółki	  jest	  Superkonstelacja	  Limited.	  

Po	  dniu	  bilansowym	  nastąpiły	  następujące	  zdarzenia	  gospodarcze:	  

Dnia	  5	  lutego	  2013	  roku	  Global	  Energy	  S.A.	  zawarła	  z	  firmą	  Spilaro	  Limited	  Umowę	  Zbycia	  udziałów.	  
Tym	  samym	  Spółka	  Global	  Energy	  S.A.	  nabyła	  500	  (pięćset)	  udziałów	  reprezentujących	  100	  proc	  (sto	  
procent)	  kapitału	  zakładowego	  spółki	  Geotherm	  Energy	  EOOD	  utworzonej	  zgodnie	  z	  prawem	  Repu-‐
bliki	  Bułgarii,	  z	  siedzibą	  w	  Bułgarii,	  w	  Sofii	  posiadającej	  10%	  udziałów	  w	  kapitale	  zakładowym	  spółki	  
Eko	   Novenergy	   OOD,	   holdingu	   który	   realizuje	   projekty	   w	   sektorze	   energii	   odnawialnej	   na	   terenie	  
Bułgarii.	  Cena	  transakcyjna	  wyniosła	  17	  180	  000,00	  zł.	  

Dnia	   25	  marca	   2013	   roku	  Global	   Energy	   S.A.	   zawarła	   z	   firmą	  Markova	  Mogila	  Wind	   Farm	   Limited	  
Umowę	  Zbycia	  Akcji.	  Na	  mocy	  Umowy	  Spółka	  Global	  Energy	  S.A.	  nabyła	  5	  100	  akcji	  (reprezentującymi	  
100%	   kapitału	   zakładowego)	   Spółki	  New	  Vision	  Managment	   EAD,	   spółki	   utworzonej	   zgodnie	   z	   pra-‐
wem	  Republiki	  Bułgarii,	  z	  siedzibą	  w	  Sofii,	  która	  realizuje	  projekty	  (farmy	  wiatrowej	  o	  mocy	  do	  60Mw	  
i	  instalacji	  paneli	  fotowoltaicznych	  o	  mocy	  do	  5Mw)	  z	  sektora	  energii	  odnawialnej	  na	  terenie	  Bułgarii.	  
Cena	  transakcyjna	  wyniosła	  14	  850	  000,00	  zł.	  
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Powyższe	  transakcje	  zostały	  sfinansowane	  ze	  środków	  własnych	  Spółki. 
 

39. Informacje	  o	  istotnych	  transakcjach	  zawartych	  przez	  emitenta	  lub	  jednostkę	  od	  
niego	  zależną	  z	  podmiotami	  powiązanymi	  na	  innych	  warunkach	  niż	  rynkowe,	  wraz	  z	  
ich	  kwotami	  oraz	  informacjami	  określającymi	  charakter	  tych	  transakcji	  	  

 
Nie	  dotyczy. 
 

40. Informacje	  dotyczące	  umowy	  z	  podmiotem	  uprawnionym	  do	  badania	  sprawozdań	  
finansowych. 
	  

1. Dnia	  22	  czerwca	  2012	  roku	  została	  zawarta	  Umowa	  na	  
przegląd/badanie	  sprawozdań	  finansowych	  oraz	  badanie	  
prawidłowości	  ujęcia	  w	  księgach	  rozliczenia	  transakcji	  sprzedaży	  
przedsiębiorstwa	  spółki	  Hardex	  S.A.	  	  Umowa	  została	  zawarta	  z	  firmą	  
WBS	  Audyt	  Sp.	  z	  o.o.	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie.	  Przedmiotem	  umowy	  
było:	  

• Dokonanie	  przeglądu	  jednostkowego	  sprawozdania	  finansowego	  
spółki	  Global	  Energy	  S.A.	  sporządzanego	  na	  dzień	  30.06.2012	  roku,	  

• Zbadania	  jednostkowego	  sprawozdania	  finansowego	  spółki	  Global	  
Energy	  S.A.	  sporządzonego	  na	  dzień	  31.12.2012	  roku.	  

• Zbadania	  prawidłowości	  ujęcia	  w	  księgach	  rozliczenia	  transakcji	  
sprzedaży	  przedsiębiorstwa	  spółki	  Global	  Energy	  S.A.	  	  

Za	  wykonanie	  przeglądu	  półrocznego	  sprawozdania	  finansowego	   

ustalono	  wynagrodzenie	  w	  wysokości	  7	  300,00	  zł	  netto.	  Za	  wykonanie	  
badania	  rocznego	  jednostkowego	  sprawozdania	  finansowego	  ustalono	  
wynagrodzenie	  w	  wysokości	  9	  700,00	  zł	  netto.	  

2. W	  roku	  2011	  Umowę	  o	  dokonanie	  przeglądu	  śródrocznego	  
sprawozdania	  finansowego	  wg	  stanu	  na	  dzień	  30	  czerwca	  2011	  roku	  
oraz	  badania	  sprawozdania	  finansowego	  za	  rok	  2011	  zawarto	  z	  firmą	  
Deloitte	  Audyt	  Sp.	  z	  o.o.	  Łączna	  wysokość	  wynagrodzenia,	  
wynikającego	  z	  ww.	  umowy	  wyniosła	  35	  000,00	  zł	  +	  podatek	  VAT. 
	  

41. Znaczące	  zdarzenia	  gospodarcze	  powstałe	  pod	  dniu	  bilansowym	  
 
Dnia	  22	  stycznia	  2013	  roku	  Rada	  Nadzorcza	  przedsiębiorstwa	  Global	  Energy	  S.A.	  powzięła	  Uchwałę	  w	  
przedmiocie	  powołania	  do	  pełnienia	  funkcji	  Prezesa	  Zarządu	  Pana	  Artura	  Staykova.	  

Dnia	   20	   lutego	   2013	   roku	   nastąpiła	   zmiana	   nazwy	   „Libra	   Capital	   S.A.”	   na	   obecnie	   funkcjonującą	  
„Global	  Energy	  S.A.”.	  
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Dnia	  20	  lutego	  2013roku	  Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie	  Global	  Energy	  S.A.	  odwołało	  ze	  składu	  
Rady	  Nadzorczej	   Pana	  Andrzeja	   Zientarę,	   Pana	  Adama	  Rogalińskiego,	   Pana	  Marcina	   Zientarę,	   Pana	  
Daniela	  Więzika	  oraz	  Pana	  Cezarego	  Olszewskiego.	  Jednocześnie	  Nadzwyczajne	  Walne	  Zgromadzenie	  
w	  dniu	  20	   lutego	  2013	  roku	  powołało	  do	  składu	  Rady	  Nadzorczej	  następujące	  osoby	  Pana	  Andrzeja	  
Jasińskiego,	   Pana	  Victora	  Azmanova,	   Pana	  Bartłomieja	   Korniluka,	   Pana	  Mario	   Zaharieva,	   oraz	   Pana	  
Wojciecha	  Romaniszyna.	  

Dnia	  5	  lutego	  2013	  roku	  Global	  Energy	  S.A.	  zawarła	  z	  firmą	  Spilaro	  Limited	  Umowę	  Zbycia	  udziałów.	  
Tym	  samym	  Spółka	  Global	  Energy	  S.A.	  nabyła	  500	  (pięćset)	  udziałów	  reprezentujących	  100	  proc	  (sto	  
procent)	  kapitału	  zakładowego	  spółki	  Geotherm	  Energy	  EOOD	  utworzonej	  zgodnie	  z	  prawem	  Repu-‐
bliki	  Bułgarii,	  z	  siedzibą	  w	  Bułgarii,	  w	  Sofii	  posiadającej	  10%	  udziałów	  w	  kapitale	  zakładowym	  spółki	  
Eko	   Novenergy	   OOD,	   holdingu	   który	   realizuje	   projekty	   w	   sektorze	   energii	   odnawialnej	   na	   terenie	  
Bułgarii.	  Cena	  transakcyjna	  wyniosła	  17	  180	  000,00	  zł.	  

AKB	   "LANTA-‐BANK"	   (ZAO),	  w	   skutek	   zawarcia	  w	  dniu	  05	   lutego	  2013	   roku	   umowy	  nabycia	   akcji	  w	  
kapitale	  zakładowym	  w	  spółce	  Supernova	  Financial	  Services	  spółka	  z	  ograniczoną	  odpowiedzialnością	  
Ergo	  spółka	  komandytowo-‐akcyjna	  z	  siedzibą	  w	  Warszawie	  ("SNFS	  sp.	  z	  o.o.	  ergo	  SKA"),	  oraz	  uzyska-‐
niem	  w	  dniu	  13	  lutego	  2013	  roku	  statusu	  podmiotu	  dominującego	  w	  rozumieniu	  art.	  4	  pkt	  14	  Ustawy	  
wobec	  spółki	  SNFS	  sp.	  z	  o.o.	  ergo	  SKA	  będącej	  jednocześnie	  akcjonariuszem	  Global	  Energy	  S.A.	  zmie-‐
nił	   się	   stan	   posiadania	   AKB	   "LANTA-‐BANK"	   (ZAO),	   w	   ogólnej	   liczbie	   głosów	   w	   Global	   Energy	   S.A.	  
(29,19%	  udział	  w	  kapitale	  zakładowym	  oraz	  w	  głosach	  na	  Walnym	  Zgromadzeniu	  Akcjonariuszy).	  

Dnia	   25	   marca	   2013	   roku	  Global	   Energy	   S.A.	   zawarła	   z	   firmą	  MarkovaMogila	  Wind	   Farm	   Limited	  
Umowę	  Zbycia	  Akcji.	  Na	  mocy	  Umowy	  Spółka	  Global	  Energy	  SA	  nabyła	  5	  100	  akcji	  (reprezentującymi	  
100%	  kapitału	  zakładowego)	  Spółki	  New	  Vision	  Management	  EAD,	  spółki	  utworzonej	  zgodnie	  z	  pra-‐
wem	  Republiki	  Bułgarii,	  z	  siedzibą	  w	  Sofii,	  która	  realizuje	  projekty	  (farmy	  wiatrowej	  o	  mocy	  do	  60Mw	  
i	  instalacji	  paneli	  fotowoltaicznych	  o	  mocy	  do	  5Mw)	  z	  sektora	  energii	  odnawialnej	  na	  terenie	  Bułgarii.	  
Cena	  transakcyjna	  wyniosła	  14	  850	  000,00	  zł. 

Ponadto	  z	  uwagi	  na	  fakt,	  że	  powyższe	  transakcje	  zostały	  sfinansowane	  ze	  środków	  własnych,	  Spółka	  
nie	   posiada	  wystarczających	   środków	   na	   dalsze	   akwizycje	   niezbędne	   go	   jej	  dynamicznego rozwoju	  
dlatego	   planuje	   pozyskać	   kolejne	   środki	   z	   nowej	   emisji	   akcji	   oraz	   finansowania	   dłużnego	   na	   zakup	  
kolejnych	  projektów	   i	   instalacji	   z	  obszaru	  OZE.	  W	   tym	  celu	   zawarła	  m.in.	  Umowę	  z	  profesjonalnym	  
podmiotem	  na	  pozyskanie	  kwoty	  do	  100.000.000	  USD,	  która	  zostanie	  przeznaczona	  na	  zakup	  następ-‐
nych	  projektów	  farm	  wiatrowych	  i	  solarnych	  oraz	  budowę	  instalacji	  turbin	  wiatrowych	  i	  paneli	  foto-‐
woltaicznych. 

 

 

Imię	  i	  nazwisko	   Stanowisko/Funkcja	   Podpis	  
 

Artur	  Staykov	  
 

Prezes	  Zarządu	  
	  



 
 Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Zarządu 

 

 

Wedle najlepszej wiedzy Zarządu, sprawozdanie finansowe Global Energy S.A. za rok 

zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zostało 

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i odzwierciedla 

w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki Global Energy 

S.A. oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera 

prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Global Energy S.A. w 2012 roku, w tym 

opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. 

 

 

 

 
 
 
Zarząd Global Energy S.A.: 
 
Artur Staykov    
Prezes Zarządu     
 
 



 
 Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie Zarządu 

 

 

WBS Audyt sp. z o.o. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, 

dokonujący badania sprawozdania finansowego Global Energy S.A. sporządzonego za rok 

zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. 

Podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki 

do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu 

finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 

 

 

 

 
 
 
Zarząd Global Energy S.A.: 
 
Artur Staykov,   
Prezes Zarządu     
 
 



Warszawa 22 kwietnia 2013 r. 

 

 
 
 
 
 

OPINIA NIEZALEŻNEGO 
BIEGŁEGO REWIDENTA 
dotycząca 
sprawozdania finansowego 
 

GLOBAL ENERGY S.A. 
za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



 

 

WBS Audyt Sp. z o. o. Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa Telefon: (022) 419-20-83,  
NIP 525-15-69-214 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 

0000099028, Kapitał Zakładowy 100.000 zł 

 

 
 

  Global Energy S.A., 00-696 Warszawa, ul. Pankiewicza 3 

 

 
2 

 
OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 

Dla Akcjonariuszy, 
Rady Nadzorczej i Zarządu 

 
z badania 

sprawozdania finansowego 
 

Global Energy S.A. 
w 

Warszawie 
 

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 
 
 

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Global Energy S.A.  
z siedzibą w Warszawie, na które składa się, sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 
31.12.2012 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, 
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. oraz 
informacje dodatkowe, w tym o przyjętych istotnych zasadach rachunkowości i dodatkowe noty 
objaśniające. 
 

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania z działalności jednostki odpowiedzialny jest Zarząd Jednostki.  

Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie 
finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z dnia 11.03.2013 r., poz. 330), zwanej dalej „ustawą  
o rachunkowości”. 

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania 
zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno 
przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową  
i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych 
stanowiących podstawę jego sporządzenia. 

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: 

 przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,                   

 krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w 
Polsce. 

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie 
obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) 
rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób 
wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte  
w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 

 
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.  
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Naszym zdaniem zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych 
aspektach: 

a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  
i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2012 r., jak też jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r., 

b) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi 
interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie 
nieuregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości 
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa  
i postanowieniami Statutu Spółki. 

 
Sprawozdanie z działalności Jednostki jest kompletne, zgodne z wymogami art. 49 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19  lutego  2009 r. w sprawie informacji 
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., 
nr 33, poz. 259), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, 
są z nim zgodne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcin Wasil 
Kluczowy Biegły Rewident nr ew. 9846 
Przeprowadzający badanie w imieniu 

  

 

WBS Audyt Sp. z o.o. 
Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok U9B 
Podmiot uprawniony Nr 3685                
 
 
 

  

  Warszawa, 22 kwietnia 2013 r.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Warszawa 22 kwietnia 2013 r.  

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 GLOBAL ENERGY S.A.
 

 
Raport z badania 
sprawozdania finansowego 
 
za okres 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r. 
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A. CZĘŚĆ OGÓLNA 

I. DANE IDENTYFIKUJĄCE BADANĄ JEDNOSTKĘ 

 

Badanie dotyczy Spółki Akcyjnej Global Energy (do dnia 19.02.2013 r. Libra Capital S.A, do dnia 

27.06.2012 r. Hardex S.A.) z siedzibą w Warszawie powstałej zgodnie ze Statutem Spółki 

sporządzonym w formie aktu notarialnego Rep. A nr 4434/92 z dnia 21.04.1992 roku. Ostatnia 

zarejestrowana zmiana Statutu dokonała się aktem notarialnym Rep. A nr 921/2013 z dnia 

20.02.2013 r. 

 Na koniec badanego okresu jednostka posiada: 

 

- kapitał podstawowy 8 491 tys. zł 

- pozostałe kapitały własne 24 962 tys. zł 

 

 Kapitał akcyjny na dzień bilansowy wynosi ł 2 735 647,20 zł i dzielił się na 11 398 530 akcji o 
wartości nominalnej 0,24 zł każda. Wysokość kapitału podstawowego prezentowanego w 
sprawozdaniu finansowym uwzględnia przeszacowanie hiperinflacyjne w kwocie 5 755 565,98 zł. 

 Spółka w 2012 roku nie była członkiem Grupy Kapitałowej w rozumieniu Międzynarodowego 
Standardu Rachunkowości 27 (MSR 27).  
 

 Zasadniczym przedmiotem działalności badanej jednostki jest działalność holdingów 
finansowych, PKD – 6420Z. 
 

 Na dzień sporządzenia niniejszej opinii akcjonariuszami posiadającymi ponad 5 % głosów 
jednostki są:  
 

Akcjonariusze 
 

Liczba akcji 
 

Wartość akcji w 
tys. zł 

Udział procentowy w  
liczbie głosów (%) 

Family Fund Sp. z o.o. S.K.A. 3 760 000 902 32,99% 

Supernova Financial Services Sp. z 
o.o. ERGO S.K.A 

3 327 346 799 29,19% 

AKB „LANTA-BANK” (ZAO) 3 327 346 799 29,19% 

 

 Badana jednostka: 

- jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem - 0000017849 

- posiada nr statystyczny w systemie REGON - 970517930 

- posiada nadany przez Urząd Skarbowy w Warszawie NIP – 926-000-13-37 

 

  Na dzień 31.12.2012 r. kierującym jednostką był Zarząd w składzie: 

 

Maciej Andrzej Zientara – Prezes Zarządu 
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Po dniu 31 grudnia 2012 roku do daty sporządzenia niniejszej opinii nastąpiły zmiany w składzie 
Zarządu: 

- dnia 22 stycznia 2013 roku Pan Maciej Zientara złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 
- dnia 22 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza powzięła Uchwałę w przedmiocie powołania na Prezesa 
Zarządu Pana Artura Staykova. 

 

 W badanym okresie organem nadzoru jednostki była Rada Nadzorcza, której skład na dzień 
31.12.2012 r. przedstawiał się następująco:  
 

Andrzej Zientara – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

Agnieszka Gaworczuk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 

Cezary Olszewski – Sekretarz Rady Nadzorczej 

Marcin Piotr Zientara – Członek Rady Nadzorczej 

Adam Rogaliński – Członek Rady Nadzorczej 

Daniel Więzik – Członek Rady Nadzorczej 

Marek Matlak – Członek Rady Nadzorczej 

 

- dnia 9 stycznia 2013 roku Pani Agnieszka Gaworczuk złożyła pisemną rezygnację z pełnienia funkcji 
Członka Rady Nadzorczej. 
 
- dnia 21 stycznia 2013 roku Pan Marek Matlak złożył pisemną rezygnację z pełnienia funkcji Członka 
Rady Nadzorczej, 
 
- dnia 20 lutego 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia odwołało ze składu Rady Nadzorczej  
Panów: 

 Andrzeja Zientarę, 

 Adama Rogalińskiego, 

 Marcina Zientarę, 

 Daniela Więzika, 

 Cezarego Olszewskiego. 
 

- na dzień sporządzenia niniejszej opinii skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco: 
 

 Andrzej W. Jasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej 

 Mario Zahariev – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 

 Victor Azmanov – Członek Rady Nadzorczej 

 Bartłomiej Korniluk – Członek Rady Nadzorczej 

 Wojciech Romaniszyn – Członek Rady Nadzorczej 

 

 Za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przygotowanie sprawozdania finansowego w Spółce  
w badanym okresie odpowiedzialne było biuro rachunkowe TMJ Professional Sp. z o.o. z siedzibą 
w warszawie. 

II. INFORMACJE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM JEDNOSTKI ZA POPRZEDNI ROK OBROTOWY 

 
Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, tj. za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r., 
zostało zbadane przez Deloitte Audyt Sp. z o.o. i uzyskało opinię bez zastrzeżeń, ze zwróceniem 
uwagi. 
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 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r., zostało zatwierdzone przez 
Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14.06.2012 r., które podjęło uchwałę o pokryciu straty za rok 
2011 w kwocie 33 934 tys. PLN z zysków zatrzymanych w kwocie 27 958 tys. PLN, z kapitału 
zapasowego w kwocie 3 281 tys. PLN oraz z zysków lat następnych w kwocie 2 695 tys. PLN. 

 Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r. zostało: 

- złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 05.07.2012 r. 
- ogłoszone w „Monitorze Polskim B” nr 2438 poz. 13425. 

 Na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011 r. prawidłowo 
otwarto księgi rachunkowe badanego okresu.  

IV. DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY PRZEPROWADZAJĄCY BADANIE 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29.05.2012 r. Spółka WBS Audyt Sp. z o.o. została wybrana do 
zbadania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r., umowa o badanie została zawarta 
dnia 22.06.2012 r. 

 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych WBS Audyt Sp. z o.o. przy  
ul. Grzybowskiej 4 lok U9B w Warszawie jest wpisany na listę pod numerem 3685, a w jego 
imieniu badanie przeprowadził Marcin Wasil, wpisany do rejestru i na listę biegłych rewidentów 
wykonujących zawód biegłego rewidenta pod numerem 9846. 

 Zarówno podmiot uprawniony, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie biegły rewident 
stwierdzają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu a5rt. 56 ust. 3 i 4 ustawy 
o biegłych rewidentach. 

 Badanie przeprowadzono w okresie od 21.01.2013 r. do 22.04.2013 r. 

V. OŚWIADCZENIA JEDNOSTKI I DOSTĘPNOŚĆ DANYCH 

 Zarząd Spółki w dniu 22.04.2013 r. złożył oświadczenie o kompletności, rzetelności  
i prawidłowości sprawozdania finansowego przedstawionego do badania, ujawnieniu  
w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań warunkowych istniejących na dzień 31.12.2012 r. 
oraz nie zaistnieniu do dnia złożenia oświadczenia zdarzeń wpływających w sposób istotny na 
wielkość danych wykazywanych w sprawozdaniu finansowym za rok badany. 

 W trakcie badania sprawozdania finansowego Spółka udostępniła wszelkie dokumenty 
i informacje niezbędne do wydania opinii i sporządzenia raportu. 

 W trakcie prac audytorskich nie nastąpiły ograniczenia zakresu badania, a kierownik jednostki 
złożył wszystkie żądane przez biegłego rewidenta oświadczenia, wyjaśnienia i informacje.  
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B. OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO-FINANSOWEJ 

I. ZMIANA STANU GŁÓWNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

  AKTYWA Stan na Struktura w % 
Zmiana w 
% (2011 r.) 

Zmiana w 
% (2012 r.) 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 2010 2011 2012 
(BZ - BO)       

BO  
(BZ - BO)       

BO  

A. AKTYWA TRWAŁE 43 156 6 333 12 55,6% 13,9% 0,0% -85,3% -99,8% 

I.  Wartości niematerialne 659 862 0 0,8% 1,9% 0,0% 30,8% -100,0% 

II. Rzeczowe aktywa trwałe 42 496 5 471 1 54,8% 12,0% 0,0% -87,1% -100,0% 

III. Należności długoterminowe 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0% -100,0%           x      

IV. Pozostałe aktywa 0 0 11 0,0% 0,0% 0,0%           x                x      

B. AKTYWA OBROTOWE 34 445 39 226 33 597 44,4% 86,1% 100,0% 13,9% -14,4% 

I. Zapasy 13 027 15 899 0 16,8% 34,9% 0,0% 22,0% -100,0% 

II. Należności handlowe 9 881 11 675 104 12,7% 25,6% 0,3% 18,2% -99,1% 

III. 
Należności z tyt. podatku 
dochod. od osób prawnych 

73 429 0 0,1% 0,9% 0,0% 487,7% -100,0% 

IV. Pozostałe należności 1 271 2 862 175 1,6% 6,3% 0,5% 125,2% -93,9% 

V. 
Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

3 111 7 276 921 4,0% 16,0% 2,7% 133,9% -87,3% 

VI. 
Rozliczenia 
międzyokresowe 

51 108 95 0,1% 0,2% 0,3% 111,8% -12,0% 

VII. 
Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty 

7 031 977 28 232 9,1% 2,1% 84,0% -86,1% 2789,7% 

VIII 
Aktywa przeznaczone do 
sprzedaży 

0 0 4 070 0,0% 0,0% 12,1%           x                x      

  AKTYWA RAZEM 77 601 45 559 33 609 100,0% 100,0% 100,0% -41,3% -26,2% 

 

  PASYWA 
Stan na Struktura w % 

Zmiana w % 
(2011 r.) 

Zmiana w 
% (2012 r.) 

31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 2010 2011 2012 
(BZ - BO)       

BO  
(BZ - BO)       

BO  

A. KAPITAŁ WŁASNY 63 834 29 900 33 453 82,3% 65,6% 99,5% -53,2% 11,9% 

I. Kapitał zakładowy 8 503 8 503 8 491 11,0% 18,7% 25,3% 0,0% -0,1% 

II. Pozostałe kapitały 27 298 27 373 24 104 35,2% 60,1% 71,7% 0,3% -11,9% 

III. 
Zakumulowany wynik 
finansowy, w tym: 

28 033 -5 976 858 36,1% -13,1% 2,6% -121,3% -114,4% 

   - zyski zatrzymane 27 958 27 958 -2 695 36,0% 61,4% -8,0% 0,0% -109,6% 

  
 - zysk / (strata) netto 
bieżącego okresu 

75 -33 934 3 553 0,1% -74,5% 10,6% -45345,3% -110,5% 

B. 
ZOBOWIĄZANIA 
DŁUGOTERMINOWE 

5 526 2 175 0 7,1% 4,8% 0,0% -60,6% -100,0% 

I. Kredyty i pożyczki 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%           x                x      

II. 
Zobowiązania z tytułu 
odrocz. podatku dochod. 

3 172 0 0 4,1% 0,0% 0,0% -100,0%           x      

III. 
Inne pasywa 
długoterminowe 

2 354 2 175 0 3,0% 4,8% 0,0% -7,6% -100,0% 

C. 
ZOBOWIĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 

8 241 13 484 156 10,6% 29,6% 0,5% 63,6% -98,8% 

I. Zobowiązania handlowe 5 597 7 980 126 7,2% 17,5% 0,4% 42,6% -98,4% 

II. 
Zabowiąz. z tyt. podatku 
dochod. od os. prawnych 

0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%           x                x      

III. 
Pozostałe zobowiązania 
krótkoterminowe 

2 498 5 358 8 3,2% 11,8% 0,0% 114,5% -99,9% 

IV. 
Rozliczenia 
międzyokresowe i inne 
pasywa 

146 146 22 0,2% 0,3% 0,1% 0,0% -84,9% 

  PASYWA RAZEM 77 601 45 559 33 609 100,0% 100,0% 100,0% -41,3% -26,2% 
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II. ZMIANA STANU GŁÓWNYCH POZYCJI SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW  

poz. Wyszczególnienie 
      Zmiana w % Zmiana w % 

01.01.-
31.12.2010 

01.01.-
31.12.2011 

01.01.-
31.12.2012 

2010 2011 2012 
(OB-OU)       

OU  
(OB-OU)       

OU  

A. 
PRZYCHODY I ZYSKI 
OPERACYJNE 

103274 110688 54603 98,7% 99,6% 96,1% 7,2% -50,7% 

I. 
Przychody ze sprzedaży 
towarów i materiałów 

852 238 1913 0,8% 0,2% 3,4% -72,1% 703,8% 

II. 
Przychody ze sprzedaży 
produktów i usług 

102428 109690 52502 97,9% 98,7% 92,4% 7,1% -52,1% 

III. 
Pozostałe przychody i 
zyski operacyjne / zmiana 
stanu produktów 

-6 760 188 0,0% 0,7% 0,3% -12766,7% -75,3% 

B. 
KOSZTY I STRATY 
OPERACYJNE 

-104117 -113732 -58175 99,7% 99,6% 97,2% 9,2% -48,8% 

I. Koszty operacyjne, w tym: -104117 -113732 -58175 99,7% 99,6% 97,2% 9,2% -48,8% 

1 
zużycie materiałów i 
energii 

-65760 -80596 -41231 63,0% 70,6% 68,9% 22,6% -48,8% 

2 usługi obce -13113 -8089 -4806 12,6% 7,1% 8,0% -38,3% -40,6% 

3 
wynagrodzenia i 
świadczenia na rzecz 
pracowników 

-16622 -16761 -8223 15,9% 14,7% 13,7% 0,8% -50,9% 

4 podatki i opłaty -1930 -1673 -861 1,8% 1,5% 1,4% -13,3% -48,5% 

5 amortyzacja -5587 -5621 -778 5,3% 4,9% 1,3% 0,6% -86,2% 

6 
pozostałe koszty 
działalności 

-498 -812 -471 0,5% 0,7% 0,8% 63,1% -42,0% 

7 
koszt własny sprzedaży 
towarów i materiałów 

-607 -180 -1805 0,6% 0,2% 3,0% -70,3% 902,8% 

C. 

PRZYCHODY I KOSZTY Z 
POZOSTAŁEJ 
DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ 

653 -33977 5782 0,6% 29,7% 10,2% -5303,2% -117,0% 

I, 
Zysk (strata) ze zbycia 
niefinansowych aktywów 
trwałych 

591 -6 -30 0,6% 0,0% -0,1% -101,0% 400,0% 

II. 
Zysk ze zbycia 
przedsiębiorstwa 

0 0 6596               x                     x             

III. 
Aktualizacja wartości 
aktywów niefinansowych 

0 -34024 0 0,0% -30,6% 0,0%         x             -100,0% 

VI. 
Inne przychody i koszty 
operacyjne 

62 53 -784 -0,1% 0,0% 1,3% -14,5% -1579,2% 

D. 
ZYSK / (STRATA) Z 
DZIAŁALNOŚCI 
OPERACYJNEJ  

-190 -37021 2210 -253,3% 109,1% 62,2% 19384,7% -106,0% 

E. 
PRZYCHODY 
FINANSOWE 

749 462 2247 0,7% 0,4% 4,0% -38,3% 386,4% 

F. KOSZTY FINANSOWE -405 -547 -904 0,4% 0,5% 1,5% 35,1% 65,3% 

G. 
ZYSK / (STRATA) PRZED 
OPODATKOWANIEM 

154 -37106 3553 205,3% 109,3% 100,0% -24194,8% -109,6% 

H. PODATEK DOCHODOWY -79 3172 0 -105,3% -9,3% 0,0% -4115,2% -100,0% 

I. 

ZYSK / (STRATA) ZA 
OKRES Z 
DZIAŁALNOŚCI 
KONTYNUOWANEJ  

75 -33934 3553 100,0% 100,0% 100,0% -45345,3% -110,5% 

J. 
ZYSK / (STRATA) NETTO 
Z DZIAŁALNOŚCI 
ZANIECHANEJ 

0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%         x                     x             

K. 
ZYSK / (STRATA) ZA 
OKRES  

75 -33934 3553 100,0% 100,0% 100,0% -45345,3% -110,5% 
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III. PODSTAWOWE WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI 

 
Wskaźniki płynności finansowej 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 

1 

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia 

215,4 2,9 4,2 aktywa obrotowe  

zobowiązania krótkoterminowe 
 

2 

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia 

215,4 1,7 2,6 aktywa obrotowe - zapasy 

zobowiązania krótkoterminowe  
 

3 

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia 

181,0 0,1 0,9 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 

zobowiązania krótkoterminowe 
 

 
 

 
Wskaźniki rentowności 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 

1 

Rentowność  majątku  (ROA) 

10,6% -7,4% 0,1% wynik finansowy netto x 100% 

aktywa      
 

2 

Rentowność netto 

6,5% -30,7% 0,1% wynik finansowy netto x 100% 

przychody operacyjne 
 

3 

Rentowność  kapitału własnego  (ROE) 
 

wynik finansowy netto x 100 % 
kapitały własne 

 

10,6% -113,5% 0,1% 

 
 

Wskaźniki efektywności działania 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 

 
1 

 
Szybkość obrotu zapasów 
 

 (przeciętny stan zapasów * 365) 

Koszty dział. operacyjnej 

100 46 x 

 
2 Szybkość obrotu należności 

 
(przeciętny stan należności * 365) 

przychody ze sprzedaży 

 

51 43 x 

 
3 Szybkość obrotu zobowiązań 

 
(przeciętny stan zobowiązań krótkoterminowych * 365) 

Koszty dział. operacyjnej 

 

43 35 x 

 

 
W badanym roku obrotowym wskaźniki płynności finansowej uległy niestandardowemu zwiększeniu 
na skutek obniżenia poziomu zobowiązań krótkoterminowych oraz wskutek zwiększenia poziomu 
środków pieniężnych. W badanym roku obrotowym nastąpiło zaniechanie podstawowej działalności 
operacyjnej Spółki w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa Hardex S.A. w dniu 29 czerwca 2012 
roku. Spółka zbyła wszystkie aktywa z wyłączeniem należności publiczno-prawnych oraz 
zobowiązania bezpośrednio związane tymi aktywami.  
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Wskaźniki rentowności uległy poprawie w analizowanym okresie, co było związane z osiągnięciem 
dodatniego wyniku finansowego netto w kwocie 3 553 tys. PLN. 
 
Wskaźniki efektywności działania uległy pogorszeniu w 2012 roku w związku ze zmniejszeniem się 
poziomu przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności operacyjnej. Na fakt ten zasadniczy 
wpływ miała sprzedaż przedsiębiorstwa i brak podstawowej działalności operacyjnej w drugiej 
połowie badanego roku obrotowego. 
 
Wyniki badania sprawozdania finansowego jednostki sporządzonego na dzień 31.12.2012 r. oraz 
powyższe wskaźniki, przy uwzględnieniu wszystkich informacji dostępnych na dzień sporządzenia 
niniejszego raportu i opinii, nie wskazują, aby istniało zagrożenie kontynuacji działalności w ciągu  
12 miesięcy od daty, na którą zostało sporządzone sprawozdanie finansowe. 

 

C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

 

I. PRAWIDŁOWOŚĆ I RZETELNOŚĆ KSIĄG RACHUNKOWYCH 
 

Rachunkowość jednostki prowadzona jest zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości przez Spółkę. 
Przyjęte zasady są dostosowane do warunków i potrzeb przedsiębiorstwa, stosowane w sposób 
jednolity z zachowaniem zasady ciągłości. Spółka posiada dokumentację, o której mowa w art. 10 
ustawy o rachunkowości.  

Księgi rachunkowe odzwierciedlają przebieg operacji gospodarczych w sposób udokumentowany 
oraz przy zachowaniu obowiązujących zasad rachunkowości. 

Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy wykorzystaniu systemu komputerowego oraz 
zapewnieniu wymogów ustawowych określonych w artykule 13 ust. 4 i 5 Ustawy. Podstawę otwarcia 
ksiąg stanowiły dane zatwierdzonego sprawozdania za poprzedni rok obrotowy. 

Jednostka przeprowadziła inwentaryzację aktywów i pasywów w zakresie i terminach oraz  
z częstotliwością wymaganą przez ustawę o rachunkowości. Różnice inwentaryzacyjne ujęto                   
i rozliczono w księgach badanego okresu. 

Sposób przechowania i ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań 
finansowych spełnia wymogi art. 71 Ustawy. 

 

II. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

II.1. Informacje dodatkowe 
 

Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające 
zostały sporządzone w sposób kompletny i poprawny – stosownie do wymogów Międzynarodowych 
Standardów Sprawozdawczości Finansowej.  
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II.2. Informacje o wybranych, istotnych pozycjach sprawozdania z sytuacji 
finansowej. 
 

Aktywa i pasywa, w tym sposoby ich wyceny, zmiany w roku obrotowym oraz prezentacja, we 
wszystkich istotnych aspektach zostały przedstawione w sposób rzetelny i jasny w zbadanym 
sprawozdaniu finansowym. 

II.3.  Informacje o wybranych, istotnych pozycjach sprawozdania z całkowitych 
dochodów. 
 

Pozycje kształtujące wynik finansowy jednostka ujęła kompletnie i prawidłowo, we wszystkich 
istotnych aspektach, z uwzględnieniem zasady memoriału i współmierności. Struktura przychodów i 
kosztów została prawidłowo przedstawiona w notach objaśniających do sprawozdania finansowego.  

II.4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. 

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej. Dane wykazane w tym elemencie sprawozdania są zgodne z 
przepisami prawa, elementami sprawozdania finansowego oraz danymi pochodzącymi bezpośrednio 
z ewidencji księgowej i analizy sald kont. 

II.5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych. 

Sporządzone metodą pośrednią sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje prawidłowe 
powiązanie ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej, sprawozdaniem z całkowitych dochodów oraz 
zapisami w księgach rachunkowych. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych zostało sporządzone w 
sposób kompletny i poprawny zgodnie z wymogami MSSF. 

II.6. Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym. 
 

Zarząd sporządził pisemne sprawozdanie z działalności Spółki, którego informacje finansowe są 
zgodne z danymi opiniowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdanie z działalności Jednostki 
jest kompletne, zgodne z wymogami art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19  lutego  2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259), a 
zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 

 

III. INFORMACJE O ISTOTNYCH NARUSZENIACH PRAWA 
 

W wyniku zastosowanych procedur badania, nie stwierdziliśmy istotnego naruszenia przepisów 
prawa a także Statutu Spółki.  
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IV. PODSUMOWANIE BADANIA 
 

1. Ocenę sprawozdania finansowego zawiera opinia stanowiąca odrębny dokument. 
 

2. Przeprowadzone badanie obejmowało sprawdzenie – w dużej mierze metodą wyrywkową – 
dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają kwoty i informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym, a także pozycje kształtujące wysokość rozrachunków z budżetami. W związku z tym 
mogą wystąpić różnice pomiędzy wynikami ewentualnych kontroli podatkowych 
przeprowadzanych zwykle metodą pełną a ustaleniami zawartymi w raporcie. 

 

3. Niniejszy raport zawiera 11 stron kolejno numerowanych. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Marcin Wasil nr 9846 
Kluczowy Biegły Rewident  
Przeprowadzający badanie w imieniu, 

  

 
WBS Audyt Sp. z o.o. 

Warszawa, ul. Grzybowska 4 lok U9B 

Podmiot uprawniony Nr 3685                

 
 

  

 
 

Warszawa, 30 kwietnia 2013 r.  

 
 



 
 

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Global Energy S.A. w 2012 roku 
 
Zarząd Global Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu 
GPW oraz zgodnie z uchwałą nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego 
stosowania ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe a także § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia 
Ministra z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych 
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przedstawia raport o 
stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku. 
 

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego 
Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegała Spółka w 2012 roku zawarty jest w 
dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, który stanowi załącznik do 
Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku. Pełen tekst 
przedmiotowego zbioru zasad jest ogólnodostępny na oficjalnej stronie Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego 
(www.corp-gov.gpw.pl). 
 

2. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez emitenta stosowane. 
 
Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych 
 
Zasada Nr 5 
 Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń 
powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów 
nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 
grudnia 2004 roku w sprawie odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych 
na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z  30 kwietnia 2009 roku (2009/385/WE). 
 
Zalecenia zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie odpowiedniego systemu 
wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE 
z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE) nie stanowiły wzorca do opracowania systemu wynagrodzeń 
członków organów nadzorujących i zarządzających spółką. Ustalenia wynagrodzenia członków Rady 
Nadzorczej leży w gestii kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki a wynagrodzenie członków 
Zarządu do kompetencji Rady Nadzorczej. Wielkość wynagrodzenia odpowiada wielkości Spółki oraz 
pozostaje w rozsądnym stosunku do jej wyników finansowych. 
 
Zasada nr 9. 
GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony 
udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, 
wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności 
gospodarczej.  
 

http://www.corp-gov.gpw.pl/


Wybór członków Rady Nadzorczej leży w gestii Walnego Zgromadzenia a członków Zarządu w gestii 
Rady Nadzorczej, kierując się głównie kryteriami wyboru umiejętności, profesjonalizm oraz 
kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, natomiast inne czynniki, w tym płeć osoby nie 
powinny stanowić wyznacznika w powyższym zakresie. 
 
 
 
 
 
Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 
 
Zasada nr 1.5. 
 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji 
wymaganych przez przepisy prawa w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne 
zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady 
nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz 
podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,  
 
Stosowanie tej zasady zależy od otrzymania przez Spółkę od akcjonariuszy uprawnionych do udziału w 
walnym zgromadzeniu informacji o zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady 
nadzorczej Spółki przed odbyciem walnego zgromadzenia, w terminie umożliwiającym umieszczenie 
tych informacji o tych kandydatach na stronie internetowej Spółki. Jeżeli Spółka otrzyma uzasadnienia 
wraz z życiorysami zawodowymi kandydatów i ich zgodę na publikację, informacje te zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej Spółki. 
 
Zasada nr 1.11. 
 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji 
wymaganych przez przepisy prawa powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady 
nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym 
akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 
 
 Zarząd w przypadku złożenia przez Członka RN stosownego oświadczenia, zamieści je na stronie 
internetowej. Jednakże Zarząd zwraca uwagę, że nie ma żadnych podstaw formalnych do żądania od 
Członka RN złożenia takiego oświadczenia. Członka RN obowiązuje przede wszystkim zasada 
lojalności wobec Spółki i w swych działaniach powinien on kierować się wyłącznie interesem Spółki. 
 
Zasada nr 1.14. 
 
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej,  oprócz informacji 
wymaganych przez przepisy prawa informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej 
zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub informację o braku 
takiej reguły.  
 
Spółka stosuje przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie. 
 
Zasada nr 2. 
 
Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku  
angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. 
 



Spółka nie stosowała tej zasady. Spółka stoi na stanowisku, że informacje publikowane w języku 
polskim są wystarczające do komunikacji z akcjonariuszami. 
 
Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 
 
Zasada nr 6. 
 
Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria  
niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie 
kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia 
Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub 
będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od 
postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu 
zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, 
o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot 
niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i 
istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby 
głosów na walnym zgromadzeniu.  
 
Spółka nie stosowała tej zasady. Wybór rady nadzorczej jest decyzją akcjonariuszy Spółki i nie ma 
uzasadnienia dla ograniczenia w swobodzie wyboru osób do tego organu. Członkowie rady nadzorczej 
z istoty pełnionej funkcji są niezależni w swych sądach i decyzjach. Spółka stoi na stanowisku, iż wybór 
rady nadzorczej przez akcjonariuszy, jako „współwłaścicieli” Spółki, jest wyrazem dbałości o interesy 
Spółki. 
 
Zasada nr 8. 
 
W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być 
stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15  
lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...). 
 
Spółka nie stosowała tej zasady. Utworzenie w Spółce komitetu audytu oraz sposób jego 
funkcjonowania określa ustawa. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 26.09.2012 w oparciu o art. 86 
Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych 
do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009, Nr 77, poz. 649 z zm.) 
powołała jako organ kolegialny i doradczy Rady Nadzorczej stały Komitet Audytu liczebność Komitetu 
została ustalona na trzy osoby. Na Przewodniczącego Komitetu Audytu został wybrany Pan Adam 
Rogalińsk i, a na Członków Komitetu Audytu wybrano Pana Cezarego Olszewskiego oraz Pana Daniela 
Więziła. 
 
 
Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 
 
Zasada nr 1. 
 
Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach. 
 
W walnych zgromadzeniach Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne 
Zgromadzenie. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w wystarczający sposób, regulują 



wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i 
przejrzystości spraw będących przedmiotem obrad WZ. W przypadku pytań dotyczących Walnych 
Zgromadzeń, kierowanych do Spółki ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udziela stosownych 
odpowiedzi. Ponadto w zakresie tej zasady decydują akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu, 
w szczególności zaś  Przewodniczący. 
 
Zasada nr 9. 
 
Uchwała walnego zgromadzenia o podziale wartości nominalnej akcji nie powinna ustalać nowej 
wartości nominalnej akcji na poziomie, który mógłby skutkować bardzo niską jednostkową wartością 
rynkową tych akcji, co w konsekwencji mogłoby stanowić zagrożenie dla prawidłowości i 
wiarygodności wyceny spółki notowanej na giełdzie. 
 
O wartości nominalnej akcji jak i operacjach na akcjach decyduje każdorazowo walne zgromadzenie. 
Emitent zapewnia, iż podejmowanie jakichkolwiek działań na szkodę potencjalnych akcjonariuszy czy 
też samej Spółki poprzez stwarzanie zagrożenia dla prawidłowości i wiarygodności jej wyceny nie leży 
w interesie Spółki ani jej akcjonariuszy. 
 
Zasada nr 10. 
 
Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać 
się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,  

Informacje dotyczące walnych zgromadzeń i ich przebiegu emitent publikuje w formie raportów 
bieżących oraz informacji zamieszczanych na stronie internetowej Spółki. Emitent stoi na stanowisku, 
iż nakłady finansowe jakie należałoby ponieść na transmisję obrad i dwustronną komunikację oraz 
wykonywanie głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji  
elektronicznej podczas walnego zgromadzenia są niewspółmierne w stosunku do potencjalnych 
korzyści wynikających z powyższego działania. 
 




