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1. Podstawowe Informacje o Emitencie  

 

Nazwa (firma): Viatron S.A. w restrukturyzacji od dnia 26.03.2018 r. 
w dalszej części raportu jako: „Spółka”, „Emitent”, „Viatron” 
 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Gdynia 
Adres siedziby: Plac Kaszubski 8/505, 81-350 Gdynia 
Adres do korespondencji: Plac Kaszubski 8/505, 81-350 Gdynia 
Telefon: 48 58 783 50 95 
Fax: 48 58 783 23 94 
Adres e-mail: helena.saladiak@viatron.pl 
Adres www.: www.viatron.pl 
Regon: 220689876 
NIP: 5851443987 

 

Skład Zarządu Emitenta: 

Igor Pawela – Prezes Zarządu 

Skład Rady Nadzorczej Emitenta: 

Grzegorz Żółcik – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 

Tomasz Kwieciński – członek Rady Nadzorczej, 

Piotr Pawela  – członek Rady Nadzorczej, 

Marek Perczyński  – członek Rady Nadzorczej, 

Sylwia Szewczyk – członek Rady Nadzorczej. 

Kadencja Rady Nadzorczej zgodnie z § 15. pkt 3) Statutu Viatron S.A. wynosi 2 lata.  

 

Od dnia 14.08.2013 r. akcje Viatron są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, 
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
 
W dniu 5 stycznia 2018 r. Zarząd podjął działania mające na celu uniknięcie skutku niewypłacalności   
i w Sądzie Rejonowym Gdańsk–Północ w Gdańsku złożył wniosek o otwarcie postępowania 
restrukturyzacyjnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. Prawo 
restrukturyzacyjne. W dniu 26 marca 2018 r. Sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania 
układowego Viatron SA i wyznaczył Nadzorcę sądowego, który kontroluje bieżące działania Spółki. 
Uprawniony jest on do weryfikacji czynności zarządczych dotyczących płatności, sprzedaży majątku, 
zawierania znacznych umów czy kontraktów. Wykonuje, w porozumieniu i za wiedzą Zarządu, 
określony ustawowo zakres czynności nadzorcy sadowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym. 
 
Spółka działa na podstawie Statutu, regulaminów wewnętrznych oraz Kodeksu Spółek Handlowych     
i innych przepisów prawa. 
 

 

 

 

mailto:helena.saladiak@viatron.pl
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2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe 

Skrócony bilans –  AKTYWA 

AKTYWA dane na dzień  
31.12.2018 

dane na dzień  
31.12.2017 

A. AKTYWA TRWAŁE  1 196 1 736 

I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 5 9 

II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE  239 694 

III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE  0 0 

IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE  0 0 

V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE  

952 1 033 

B. AKTYWA OBROTOWE  635 2 468 

I. ZAPASY  0 0 

II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  521 2 222 

III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE  100 96 

IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE  

14 150 

AKTYWA RAZEM  1 831 4 204 

 

Skrócony bilans –  PASYWA 

PASYWA dane na dzień  
31.12.2018 

dane na dzień  
31.12.2017 

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY  (1 535) (1 696) 

I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 141 1 141 

II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 
(wielkość ujemna) 

0 0 

II. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)  0 0 

IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY 2 763 2 763 

V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY 0 0 

VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) 
REZERWOWE 

0 0 

VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH  (5 600) (1 463)  

VIII. ZYSK (STRATA) NETTO 161 (4 137) 

IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU 
OBROTOWEGO (wielkość ujemna)  

0 0 

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA  

3 366 5 900 

I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA  61 316 

II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE  0 4  

III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE  3 261 5 524 

IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE  44   56 

PASYWA RAZEM  1 831 4 204 
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Skrócony Rachunek zysków i strat za IV kwartał 2018 roku oraz dane porównawcze (w tys. PLN) 

 
 

Wyszczególnienie 

 
dane za okres 
01.10.2018 do 

31.12.2018 

 
dane 

porównawcze za 
okres od 

01.10.2017 do 
31.12.2017 

 
dane za okres 

01.01.2018  do 
31.12.2018 

 
dane 

porównawcze 
za okres 

01.01.2017 do 
31.12.2017 

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI:  (5) 46 9 5 916 

- od jednostek powiązanych   0 0 0 0 

I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW  I USŁUG (5) 46 9 5 916 

II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE -  WARTOŚĆ DODATNIA, 
ZMNIEJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)  

0 0 0 0 

III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI  0 0 0 0 

IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW  0 0 0 0 

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 177 3 403 1 205 11 483 

I. AMORTYZACJA   33 146 203 551 

II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII   2 31 16 568 

III. USŁUGI OBCE   52 2 894 425 7 564 

IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:  5 19 45 51 

- podatek akcyzowy   0 0  0 

V. WYNAGRODZENIA   63 141 315 1 505 

VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA   8 59 65 628 

VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE   14 113 136 616 

VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW   0 0 0 0 

C. ZYSKI (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)   (182) (3 357) (1 196) (5 567) 

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE   298 8 524 1 471 9 158 

I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH   193 0 415 0 

II. DOTACJE   2 8 517 11 9 151 

III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE   103 7 1 045 7 

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE   2 8 425 31 8 425 

I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH  0 8 425 0 8 425 

II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH   0 0 0 0 

III. INNE KOSZTY OPERACYJNE   2 0 31 0 

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)   114 (3 258) 244 (4 834) 

G. PRZYCHODY FINANSOWE   0 191 0 265 

I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:   0 0 0 0 

- od jednostek powiązanych   0 0 0 0 

II. ODSETKI, W TYM:   0 0 0 0 

- od jednostek powiązanych   0 0 0 0 

III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI   0 0 0 0 

IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI   0 0 0 0 

V. INNE   0 191 0 265 

H. KOSZTY FINANSOWE   13 363 61 482 

I. ODSETKI, W TYM:   0 362 10 481 

- dla jednostek powiązanych   0 359 0 359 

II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI   0 0 0 0 

III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI   0 0 0 0 

IV. INNE   13 1 51 1 
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Wyszczególnienie 

 
dane za okres 
01.10.2018 do 

31.12.2018 

 
dane 

porównawcze za 
okres od 

01.10.2017 do 
31.12.2017 

 
dane za okres 

01.01.2018  do 
31.12.2018 

 
dane 

porównawcze 
za okres 

01.01.2017 do 
31.12.2017 

I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)  101 (3 430) 183 (5 051) 

J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)   0 0 0 0 

I. ZYSKI NADZWYCZAJNE   0 0 0 0 

II. STRATY NADZWYCZAJNE   0 0 0 0 

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+/-M)   101 (3 430) 183 (5 051) 

L. PODATEK DOCHODOWY  (obciążenie +, uznanie -) 10 (639) 22 (914) 

M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA 
STRATY)  

0 0 0 0 

N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)   91 (2 791) 161 (4 137) 
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Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym 

Wyszczególnienie 
dane za okres 
od 01.10.2018 
do 31.12.2018 

dane za okres 
od 01.10.2017 
do 31.12.2017 

dane za okres 
od 01.01.2018 
 do 31.12.2018 

dane za okres 
od 01.01.2017 
do 31.12.2017 

I.  Kapitał własny na początek okresu (1 626) 1 095 (1 696) 2 441 

Ia. Kapitał własny na początek okresu po korektach  ( 1 696)  2 441 

II. Kapitał własny na koniec okresu  (1 535) (1 095) (1 535) (1 696) 

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku/pokrycia straty  

    

źródło: Emitent 

Skrócony rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia 

Wyszczególnienie 

 
dane za okres 
01.10.2018 do 

31.12.2018 

dane 
porównawcze za 

okres od 
01.10.2017 do 

31.12.2017 

 
dane za okres 

01.01.2018  do 
31.12.2018 

dane 
porównawcze za 

okres od 
01.01.2017 do 

31.12.2017 

A Działalność Operacyjna         

I Zysk/(Strata) netto 91 (2 791) 161 (4 137) 

II Korekty razem (314) 2 204 339 3 216  

III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (223) (587) 500 (921) 

            

B Działalność Inwestycyjna         

I Wpływy 255  7 817 678 7  817 

II Wydatki 0 1 13 230 

III Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 255 7 816 665 7 587 

            

C Działalność finansowa         

I Wpływy 0 0 0 8 360 

II Wydatki 0 7 551 1 161 15 022 

III Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 (7 551) (1 161) (6  662) 

            

D Przepływy pieniężne netto razem 32 (322) 4 4 

            

E Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 32 (322) 4 4 

F Środki pieniężne na początek okresu 68  418 96 92 

            

G Środki pieniężne na koniec okresu 100 96 100 96 

  - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0 
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3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o 

zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 

 

Raport kwartalny spółki Viatron S.A. za IV kwartał 2018 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi 

przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: 

 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i 

okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; 

 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 

1223 z 2009 roku, z późniejszymi zmianami). 

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze 

odpowiadające poszczególnym miesiącom kalendarzowym w roku obrotowym. 

Rachunek zysków i strat jest prezentowany w wersji porównawczej. 

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Walutą sprawozdawczą jest 

złoty polski (PLN). 

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., tj. 

dane IV kwartału 2018 r., oraz dane porównawcze odpowiednio za okres od 1 października 2017 r. do 

31 grudnia 2017, tj. dane IV kwartału 2017 r.  

Szczegółowe zasady rachunkowości, w tym zasady wyceny aktywów i pasywów stosowane w Spółce 

zostały zamieszczone w rocznym raporcie finansowym za 2017 r. opublikowanym w dniu 27 kwietnia 

2018 roku. Zasady te nie uległy zmianie od chwili ich publikacji do dnia zatwierdzenia niniejszego 

sprawozdania. 

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, 

którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w 

szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 

 

Ze względu na specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa i branżę, w której ono działa, głównym 

przedmiotem prowadzonej działalności są usługi. Jak już wcześniej informowano, w związku ze 

zmianą systemu wsparcia inwestycji wiatrowych w Polsce, Spółka w 2016 r. relokowała swoją 

działalność z Polski i rozpoczęła świadczenie usług dźwigowych za granicą. 

W związku z wypadkiem i uszkodzeniem podstawowej maszyny będącej w dyspozycji Viatron, do 

którego doszło 7-go sierpnia 2017 roku w szwedzkiej miejscowości Solberg, Spółka zmuszona została 

okresowo zawiesić podstawową działalność operacyjną. W raportowanym czwartym kwartale, jak       

i poprzedzających kwartałach 2018 roku Spółka nie realizowała żadnego projektu instalacji farmy 

wiatrowej. 
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Jak wcześniej już informowaliśmy, w dniu 26 marca 2018 r. Sąd wydał postanowienie o otwarciu 

postępowania układowego Viatron S.A. Działania Spółki konfrontowane są z zaleceniami                         

i wytycznymi przedstawionymi przez wskazanego przez Sąd Nadzorcę sądowego, który kontroluje 

działalność Spółki, zwłaszcza pod względem finansowo – ekonomicznym. W celu sprawnego 

przeprowadzenia postępowania układowego i po przeanalizowaniu bieżących możliwości płatniczych, 

wraz z Nadzorcą sądowym został przygotowany Spis wierzytelności. Złożony w Sądzie Rejonowym 

Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w dniu 24 października 2018 r uwzględnia 

podział wierzycieli na III grupy (jednostka sektora finansów publicznych – 1 wierzyciel;  wierzyciele 

posiadający wierzytelności nie przekraczające  kwoty głównej  10 tys., – 14 podmiotów; wierzyciele 

posiadający wierzytelności przekraczające  kwotę  główną  10 tys.  – 16 podmiotów).  

Jak informowaliśmy w poprzednich raportach kwartalnych Spółka nadal przechodzi głęboką 

reorganizację. Przyjęty przez Zarząd Spółki plan naprawczy polega m.in. na: 

 reorganizacji struktury Spółki – Spółka zmniejszyła zatrudnienie i dla potrzeb 

administracyjnych utrzymuje obecnie niezbędne minimum dwóch osób (na dzień raportu); Ze 

względu nie nieprowadzenie działalności operacyjnej ustało zatrudnienie wszystkich osób 

zatrudnionych na stanowiskach: operator żurawia, monter żurawia, serwisant oraz project 

manager, przygotowujących i koordynujących prace na farmach wiatrowych. 

 typowaniu i sprzedaży wybranych składników majątkowych – wytypowano zbędne środki 

transportu, które względu na swoje parametry czy też ze względu na nie prowadzenie w 

obecnym okresie działań operacyjnych generowałyby nieuzasadnione ekonomicznie koszty. 

 dążeniu do umorzenia części długu – otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przed 

sądem ma m.in. na celu doprowadzenie do układów, ugód i porozumień z wierzycielami 

zmniejszających poziom wymagalnego długu lub wydłużenie terminów jego spłaty, biorąc 

pod uwagę niskie stosunkowo salda zadłużenia oraz fakt, że działania te dotyczą grupy w 

większości od lat kontraktowanych dostawców, to dążenia te mają w ocenie zarządu duże 

szanse powodzenia; 

 przesunięciu terminu spłaty zobowiązań publicznych – na wniosek Spółki do Urzędu 

Skarbowego o wydłużenie okresu odroczenia pozostałej go zapłaty kwoty zobowiązania z 

tytułu podatku od towarów i usług VAT, termin spłaty ustalony został na grudzień 2019 r. 

(spłata wraz z odsetkami oraz opłatą prolongacyjną);  

 znalezieniu Inwestora branżowego, który uczestniczyłby w procesie oddłużenia oraz 

dokapitalizowania spółki po przedstawieniu przez Zarząd Viatron nowych planów 

inwestycyjnych. Zarząd spółki zakłada, iż z pomocą Inwestora stworzyłby „wehikuł 

inwestycyjny” dla wynegocjowanych projektów energetycznych. 

Jak wcześniej informowaliśmy, po wypadku żurawia prace na projekcie zostały wstrzymane, a sam 
wypadek przyniósł bardzo dotkliwe konsekwencje. 

Spółka do czasu wyjaśnienia przyczyn wypadku została okresowo wykluczona z postępowań 
ofertowych na kolejne przedsięwzięcia organizowane przez Vestas.  

W raportach bieżących informowaliśmy także o założeniach Zarządu, iż Spółka wznowi 
funkcjonowanie operacyjne jeszcze w 2018 r.  
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Planowany termin wznowienia działalności uległ przesunięciu, uzależniony m.in. od rozstrzygnięcia 
skomplikowanego i długotrwałego postępowania przed szwedzkim Sądem oraz od otrzymania 
pierwszych zleceń.  

Terminy powyższe uzależnione są od globalnej polityki prowadzonej w sektorze energetycznym, 
zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 w 
sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych państwa członkowskie. są 
zobowiązane do. Dla Polski cel zapewnienia udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto w 2020 roku został ustalony na poziomie 15 proc.  

Niezbędna jest jednak dalsza nowelizacja przepisów OZE, która umożliwi zakupienie mocy na jeszcze 

wyższym poziomie, która może zapewnić  zlecenia i pracę dla firm sektora na lata 2020 – 2023.    

W związku z powyższym w IV kwartale 2018 r. Spółka nie odnotowała przychodów z podstawowej 

sprzedaży. Fakt zatrzymania podstawowej działalności widoczny jest także w zdecydowanie niższym 

niż w IV kwartale 2017 r.  poziomie kosztów operacyjnych. Strata na sprzedaży w przedstawionym 

omawianym okresie wyniosła -182 tys. zł.  W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka 

zbyła część niewykorzystywanych środków transportu osiągając wynik na tych operacjach 193 tys. zł. 

W IV kwartale wpłynęło również odszkodowanie z tytułu wypadku jednej z maszyn na 103 tys. zł. 

Zdarzenia powyższe podwyższyły wynik EBIT do 114 tys. zł, co świadczy o powodzeniu głębokiej 

restrukturyzacji Spółki, gdyż w analogicznym okresie poprzedniego roku odnotowała ona stratę na 

tym poziomie w wysokości – 3,3 mln zł. Podobnie korzystna relacja jest widoczna w porównaniu 

wartości uzyskanych w całym 2018 r. (+244 tys. zł) do 2017 r. (-4 834 tys. zł). Warto zwrócić także 

uwagę na obecny brak kosztów finansowych. Wynik brutto za IV kwartał 2018 r. uzyskano w wartości 

+101 tys. zł (za IV kwartał2017 r. -3 430 tys. zł), a wynik netto +91 tys. zł (za IV kwartał 2017 r. -2 791 

tys. zł). Relacja pełnych dwunastu miesięcy prezentuje podobną tendencję: wynik brutto za cały 2018 

r. uzyskano w wartości +183 tys. zł (za 2017 r. -5 051 tys. zł), a wynik netto za cały 2018 r. +161 tys. zł 

(za 2017 r. -4 137 tys. zł). 

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym 10/2018, w Sądzie Okręgowym w 

Sztokholmie został złożony pozew o uzyskanie od Liebherr-Werk Ehingen GmbH odszkodowania z 

tytułu wypadku żurawia Liebherr LG1750 który nastąpił w sierpnia 2017 r. w ramach realizacji przez 

Viatron projektu Solberg. Spółka domaga się zasądzenia od Liebherr odszkodowania w kwocie , która 

wynika ze szczegółowych kalkulacji za poniesione szkody oraz utracone przez spółkę kontrakty na 

rynku skandynawskim w latach 2017-2019. W pozwie Spółka wskazuje, iż podmiotem 

odpowiedzialnym za wypadek Żurawia jest Liebherr, albowiem żuraw został wadliwie 

zaprojektowany, w tym m. in. nie spełniał wymagań stawianych wobec tego typu maszyn przez 

Dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 roku w sprawie 

maszyn, zmieniającą Dyrektywę 95/16/WE, co szczegółowo uzasadnione zostało w treści opinii 

niezależnych międzynarodowych rzeczoznawców. W związku ze złożonością sprawy, po wydłużonym 

przez szwedzki Sąd terminie Liebherr złożył swój wniosek obrony, w konsekwencji którego Viatron 

S.A. przygotowała apelację. W kolejnym etapie spodziewamy się powołanie szwedzkiego biegłego 

sądowego, który zbada wypadek, określi jednoznacznie i obiektywnie przyczynę. Będzie to kluczowy 

argument dla rozstrzygnięcia sporu oraz wyniku sądowego werdyktu. 
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5. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych 

 

Emitent nie publikował prognoz finansowych na rok 2019. 

6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji 

 

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) 

Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 

7. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju 

prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w 

przedsiębiorstwie 

 

 

W związku międzynarodową presją, zagrożonym bilansem energetycznym i protestami społecznymi 

spowodowanymi zanieczyszczeniem powietrza, rząd RP, w drugiej połowie 2018 gruntownie 

zrewidował swoją dotychczasową politykę w sektorze energetyki wiatrowej. W dniu 5 listopada 2018 

roku odbyła się ogłoszona przez Urząd Regulacji Energetyki aukcja na 1000 MW w krajowych 

projektach wiatrowych. Wyniki aukcji i listę 23 wytwórców, którzy wygrali aukcję ogłoszono 21 

listopada br.  Według informacji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej inwestorzy planują 

uruchomienie wiatraków o mocy 500 MW do końca 2019 a kolejne 500 MW zostanie oddane do 

użytku w 2020. 

Z bezpośrednich kontaktów z inwestorami wiadomo, iż posiadają oni projekty z aktualnymi  

pozwoleniami budowlanymi, w atrakcyjnych lokalizacjach o dużej wietrzności,  o potencjale 

wytwórczym 3000 – 4000 MW. Projekty ogłoszone w wynikach aukcji rozpoczęły kontraktacje robót 

ziemnych i fundamentów. W najbliższym kwartale spodziewane są informacje o kolejnych 

zamówieniach turbin oraz start negocjacji dla prac instalacyjnych i dźwigowych. Rozpoczęcie 

pierwszych prac na farmach planowane jest na lipiec bieżącego roku. 

 

Według informacji podanych przez Polską Agencję Prasową  w pierwszym kwartale br. planowana 

jest nowela ustawy o OZE, która umożliwi przeprowadzenie kolejnej aukcji w 2019. Ministerstwo 

Energii i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej konsultuje możliwości zakupienia mocy na 

poziomie dodatkowych 1500  – 2500 MW  z lądowych farm wiatrowych. Takie rozwiązanie zapewni  

zlecenia i pracę dla firm sektora na lata 2020 – 2023. 

Taki rozwój sytuacji otwiera Spółce realne szanse na powrót do swojej właściwej, operacyjnej 

działalności w drugiej połowie 2019 roku. 

 

Dla potrzeb restrukturyzacji spółki Zarząd podjął działania w celu pozyskania  portfela zleceń na 

usługi dźwigowe na nadchodzące 3 lata. Negocjacje prowadzone będą z jednym z największych 

deweloperów farm wiatrowych, który z ogłoszonej aukcji spodziewa się uzyskać kontrakty na budowę 

300 MW.  

Zarząd uznaje, iż rozmowy te mogą przynieść pozytywne efekty na przyszłą sytuację gospodarczą, 

majątkową i finansową Emitenta już w perspektywie najbliższego roku.  
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8. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień 

przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.141.336 zł i składa się 1.141.336 akcji na okaziciela serii A, B i C: 

Akcjonariusz 
Seria 
akcji 

Liczba 
akcji 

Liczba 
głosów 

Udział w kapitale 
zakładowym 

Udział w ogólnej 
liczbie głosów 

Herkules S.A. A, B 743 535 743 535 65,15% 65,15% 

Igor Pawela A, C 342 401 342 401 30,00% 30,00% 

Pozostali akcjonariusze A, B 55 400 55 400 4,85% 4,85% 

Łącznie A, B, C 1 141 336 1 141 336 100,00% 100,00% 
źródło: Emitent 

9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji 

 
Viatron S.A. należy do Grupy Kapitałowej Herkules i jest spółką zależną od spółki Herkules S.A. z 

siedzibą w Warszawie, która na dzień publikacji raportu posiada 65,15% udziałów w kapitale 

zakładowym Emitenta. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Herkules na 

najwyższym poziomie konsolidacji sporządza spółka Herkules S.A. 

W dniu 5 grudnia Zarząd Herkules S.A. po uzyskaniu rekomendacji Rady Nadzorczej podjął decyzję o 

zaprzestaniu z dniem 30 listopada 2018 r. konsolidacji wyników oraz innych danych finansowych 

spółki zależnej Viatron S.A. Decyzja powyższa została podjęta w związku z funkcjonowaniem w Spółce 

Nadzorcy Sądowego, który zdecydowanie ogranicza wpływy właścicielskie na politykę operacyjną i 

finansową spółki zależnej, co skutkuje utratą nad nią kontroli przez akcjonariuszy (zgodnie z MSSF 10 

„Skonsolidowane sprawozdania finansów”) 

10. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych 

 

Spółka nie jest jednostką nadrzędną w grupie kapitałowej i nie posiada udziałów (akcji) w innych 

podmiotach. 

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na 

pełne etaty 

 

W związku z ograniczeniem działalności i wdrożeniem panu naprawczego Spółka zdecydowanie 

zmniejsza zatrudnienie. Według stanu na dzień przekazania raportu, Emitent zatrudnia łącznie 2 

osoby w ramach pełnych etatów.  


