
Zielona Góra, 29 kwietnia 2021 r. 

 

Ocena Rady Nadzorczej PGF S.A. 

sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2020 

 

Rada Nadzorcza PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: 
„Spółka”) na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 382 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych, pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. 

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2020 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki, 
które wykazuje: 

a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku, 
po stronie aktywów i pasywów kwotę 193 304 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta 
cztery tysiące złotych), 

b) w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółki strata netto za rok obrotowy 2020 w 
wysokości 166 954 tys. zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery 
tysiące złotych) oraz całkowitą stratę za rok obrotowy 2020 w kwocie wysokości -166 954 tys. 
zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), 

c) w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy 2020 zmniejszenie netto 
stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 129 tys. zł (sto dwadzieścia dziewięć 
tysięcy złotych), 

d) w zestawieniu zmian w kapitale własnym Spółki za rok obrotowy 2020 zmniejszenie kapitału 
własnego o kwotę 166 954 tys. zł (sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt 
cztery tysiące złotych). 

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, są zgodne z księgami, 
dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie. 

Podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Spółki powyższej oceny, były informacje i dane 
uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł: 

- dokumentacja księgowa Spółki za rok obrotowy 2020, 



− sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z 
działalności Spółki za rok obrotowy 2020, 

− informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, 

− informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta 
Spółki, 

− informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania 
przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych 
regulacjach Spółki, w tym rekomendacji Komitetu Audytu w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz zbadanego 
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 
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