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RAPORT BIEŻĄCY RB 12/2017

Raport miesięczny Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”)
za maj 2017
Publikowany zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW
w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
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1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta

23 maja bieżącego roku podczas targów GreenPower w Poznaniu Andrzej Kaźmierski –
dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Energii – potwierdził
sygnalizowane wcześniej zmiany, które Resort planuje wpisać do zapowiadanej od kilku
miesięcy nowelizacji ustawy o OZE. Założenia te zostały potwierdzone w dniu 8 czerwca
podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. Celem nowelizacji ma
być głównie doprecyzowanie systemu aukcyjnego w kwestii związanych z łączeniem pomocy
publicznej dla projektów zgłaszanych do aukcji. Poruszone zostaną także kwestie
hybrydowych instalacji OZE, nowych systemów wsparcia w postaci taryf gwarantowanych
(Feed-in Tariff) i taryfy premium (Feed-in Premium) dla mikro i małych instalacji, a także
zmiany ich definicji: moc mikroinstalacji zostanie zwiększona z 40 kW do 50 kW, zaś małe
instalacje (zwolnione z obowiązku uzyskiwania koncesji) obejmą urządzenia o mocy od 50 do
500 kW (uprzednio do 200 kW). Dyrektor Kaźmierski zaznaczył, że prace nad nowelizacją
ustawy o OZE opóźniały rozmowy z Komisją Europejską, a możliwy termin przyjęcia nowych
przepisów to wczesna jesień.
Według opublikowanych w maju danych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej (PTPiREE) liczba prosumentów w Polsce wzrosła do 14 283, czyli zwiększyła się w
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ciągu 2016 roku o niemal 10 tysięcy. 5266 właścicieli przyłączonych instalacji było na koniec
ubiegłego roku klientami spółki PGE Dystrybucja, kolejne miejsca zajęły Tauron Dystrybucja
(4472 prosumentów) oraz Enea Operator (2783 prosumentów). W raporcie PTPIREE za rok
2015 wskazano 4,73 tysięcy mikroinstalacji PV.
Urząd Regulacji Energetyki poinformował o wzroście zainstalowanej mocy odnawialnych
źródeł energii w naszym kraju w I kwartale 2017 roku o niecałe 26 MW. Największy przyrost
mocy odnotowany został w energetyce biomasowej (o 16,9 MW), w dalszej kolejności
wiatrowej (o 5,82 MW) oraz biogazowej (o 1,29 MW). Według danych URE łączna
zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych zwiększyła się o niecały 1 MW,
przekraczając granicę 100 MW – z 99,098 MW na koniec IV kwartału 2016 roku do 100,004
MW na koniec I kwartału bieżącego roku.
Pod koniec maja 2017 roku Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że kolejne aukcje dla
nowych instalacji odnawialnych źródeł energii o mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 1 MW odbędą się za pośrednictwem systemu Internetowej Platformy Aukcyjnej
w dniach 29 i 30 czerwca bieżącego roku.
Pierwsza aukcja (aukcja zwykła nr AZ/1/2017), przeprowadzona zostanie 29 czerwca 2017
roku. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji
wynosi 4 725 000 MWh, zaś maksymalna wartość energii elektrycznej, która może zostać
sprzedana to 2 182 908 687 zł. W aukcji AZ/1/2017 mogą wziąć udział wytwórcy, którzy
wytworzą energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji, w instalacjach
odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1
MW, innych niż wymienione w art. 73 ust. 3a pkt 1–6 ustawy o odnawialnych źródłach
energii.
Druga aukcja (aukcja zwykła nr AZ/2/2017), zaplanowana jest na 30 czerwca 2017 roku.
Maksymalna ilość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji
wynosi 1 484 764 MWh, zaś maksymalna wartość energii elektrycznej, która może zostać
sprzedana to 631 329 732 zł. W aukcji AZ/2/2017 mogą wziąć udział wytwórcy, którzy złożyli
deklarację o przystąpieniu do aukcji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o odnawialnych
źródłach energii, w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie większej niż 1 MW, w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh,
o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504
MWh/MW/rok.
10 maja 2017 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść
raportu miesięcznego za kwiecień 2017 r.
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15 maja 2017 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść
raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r.
W dniu 17 maja 2017 roku Spółka podpisała umowę z firmą audytorską Edward Ostrowski
Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, ul. Nurmiego 27 (03-289 Warszawa), wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 536
001 19 07 oraz wpisaną pod numerem 9 na listę podmiotów uprawnionych do badania
sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. z 2006 r. poz. 1000). Przedmiotem
niniejszej umowy było przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2016, a także
zbadanie ksiąg rachunkowych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na
podstawie których te sprawozdania zostały sporządzone.
30 maja 2017 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść
Raportu Rocznego za 2016 rok wraz z następującymi załącznikami, stanowiącymi integralną
część Raportu Rocznego za rok obrotowy 2016:
1. Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku
obrotowym 2016;
2. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2016;
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016;
4. Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o
badanym jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
5. Opinia oraz Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o
badanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
6. Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na NewConnect".
2. Wyniki finansowe Emitenta za maj 2017
Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję, iż od raportu miesięcznego za miesiąc luty 2015 roku nie
będą publikowane informacje finansowe dotyczące Novavis S.A. i spółek z Grupy Novavis w
raportach miesięcznych. Jednocześnie Zarząd Emitenta wprowadził wewnątrz struktury
Grupy system zarządzania i raportowania finansowego, w związku z którym wyniki Grupy
Novavis i samego Emitenta prezentowane są raz na kwartał.
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3. Zestawienie raportów opublikowanych przez Emitenta w maju 2017
W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:
Numer raportu

Data publikacji

Tytuł raportu

RB 7/2017

10 maja 2017

Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień
2017 r.

RK 8/2017

15 maja 2017

Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

RB 9/2017

17 maja 2017

Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem

RR 10/2017

30 maja 2017

Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2016

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI.
4. Informacje na temat realizacji celów emisji
VOOLT sp. z o.o., spółka zależna od Novavis S.A., prowadziła w maju 2017 roku w ramach
kompetencji własnych działania handlowe związane ze sprzedażą i budową mikroinstalacji
fotowoltaicznych. Zakończona została budowa instalacji PV o mocy 40 kW dla inwestora z
branży drobiarskiej. Realizowane były także zlecenia związane z audytem energetycznym dla
przedsiębiorców zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, pierwsze z nich zostało
zakończone pod koniec raportowanego miesiąca. W związku podpisaniem umowy na
wyłączne przedstawicielstwo włoskiej firmy Friem S.p.A. na terenie Polski, VOOLT
kontynuował w maju zadania związane z promowaniem produktów włoskiego producenta w
Polsce, przygotowując prezentację handlowo-techniczną na „Open Day z Firmą Friem”. Dzień
otwarty miał miejsce w biurze VOOLT w dniach 8-9 czerwca 2017 roku i zgromadził
znakomite grono partnerów, producentów i instalatorów z branży energetycznej.
W dniu 18 maja bieżącego roku podpisana została zapowiadana wcześniej umowa
partnerska pomiędzy VOOLT sp. z o.o. a POLENERGIA Dystrybucja sp. z o.o. z grupy
energetycznej POLENERGIA S.A. Po złożeniu podpisów i określeniu najistotniejszych dziedzin
współpracy, pracownicy VOOLT przeszli szkolenie z zakresu świadczenia czynności
polegających na pozyskiwaniu nowych klientów nieprzyłączonych do sieci OSD POLENERGIA
Dystrybucja sp. z o.o. z grup taryfowych C1x, C2x oraz B. Rozszerzona oferta handlowa
wpisuje się w działania VOOLT związane z dywersyfikacją produktów oraz optymalizacją
kosztów energii, przede wszystkim dla klientów prowadzących działalność gospodarczą oraz
firm.
CAC PV sp. z o.o. z Grupy Novavis realizował zadania polegające na opracowaniu
biznesplanów oraz projektów technicznych elektrowni fotowoltaicznych na zlecenie
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inwestora zewnętrznego, związane z projektem budowy dziewięciu elektrowni PV o mocy do
1 MW każda, celem uzyskania zezwoleń na udział w przyszłych aukcjach.
5. Kalendarz inwestora
W czerwcu 2017 roku Zarząd wraz z działem IR Emitenta będą prowadzić dalsze działania
związane z utrzymywaniem prawidłowych relacji inwestorskich.
30 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w
Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37 (00-845 Warszawa) odbędzie się Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A.
14 lipca 2017 roku po zakończonej sesji giełdowej Emitent opublikuje Raport Miesięczny za
czerwiec 2017 roku.
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