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 WIRON 

 

  

prowadzonego przez  

dowego za numerem KRS 342650 

z s  1/58, 00-020 Warszawa 

  

 Sp. z o.o. przedstawiamy  za 
rok 2020. 
 
W 2020     m.in: 
 

1. Wytwarzanie energii elektrycznej 
 
2.  

 
3.Handel  

 
2020  projektu inwestycyjnego w zakresie 

w woj. pomorskim.  
 

 dzie 
Energii S.A. 
 

2020 w 8.599.150,30 
3.706.555,96 

910.210,60  
 

a po 2020 rok zyskiem netto w 3.209.742,91  
 

2020 1.230.000,00 
24.6  
 

dnia 2020 roku  : 
 TERNA ENERGY OVERSEAS LIMITED

Republiki Cypryjskiej pod numerem rejestru HE 210615 posi  24.600  
 
W 2020 roku sytuacja finansowa S

. Trend wzrostowy praw 
,  

 
 



WIRON SP. Z O.O. 
 2020 roku 

  

Strona | 2  

 

 20  
256.774,10 EUR. 
 

2020 
. 28 kwietnia 2021  

W 2021  : 
 eksploatacji projektu inwestycyjnego w woj. pomorskim; 
 . 

 
1 

trwaniem pandemii  
 

WIRON Sp. z o.o. wnosi o: 
 
Z  

 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego; 
 Bilansu 2020 

28.781.457,75 z  
 Rachunku zys  2020 roku do 31 grudnia 2020 roku 

netto w kwocie 3.209.742,91 ; 
 D  

 
y zy dywiden

. 
 
Warszawa, dnia 28 kwietnia 2021 roku 
 

 
 

 ____________________   ____________________    

 Georgios Spyrou    Ioannis Tamaresis 
       

 

 ____________________   ____________________ 

 Emmanouil Maragkoudakis  Dimitrios Marras 
     

 
 
 
 

Signature valid

Signature valid

Signature valid

Signature valid



 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazars Audyt Sp. z o.o. 
 

00-549 Warszawa



Mazars Audyt Sp. z o.o. 
 

NIP: 5260215409, REGON: 011110970  

 
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Wiron Sp. z o.o. 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

 

Opinia  

sprawozdania finansowego Wiron Sp. z o.o. 

20 
1 stycznia do 31 grudnia 2020 nie 
finansowe"). 

 

 
31 grudnia 2020 

 
ustawy z dnia - Dz. 
U. z 2021 r., poz. 217 

 

 
 

 hunkowych 
.
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Podstawa opinii 

badania ora

 
zgod

 

w oraz z innymi wymogami etycznymi, 

firma audytorska pozostali 

rewidentach. 

.  

 

Odpowied  

enie sprawozdania finansowego 
 

ma to zastosowanie, 

 

 

 

rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 
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podstawie tego sprawozdania finansowego. 

efek
 

 

 awozdania 

naszej opinii. Ryzyko niewykryc

 

 uzyskujemy zrozumienie kontroli w

 

 

 

 
dstawie 

oparte na dowodach badania uzyskanych 

 

 
tym ujawn
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20  

 

przepisami prawa. 

jest 
 

 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z 

ba

z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

 

 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z 
 

  
 jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 
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niniejsze sprawoz . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 12933  

 

 

 

 

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 roku 

 

Signature valid

























Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

1. Wartości niematerialne i prawne

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Koszty 

zakończonyc

h prac 

rozwojowych Wartość firmy

Inne wartości 

niematerialne 

i prawne

Zaliczki na 

wartości 

niematerialne 

i prawne Razem

Wartość brutto

B.O. 01.01.2020                     -                        -        82 000,00 -                       82 000,00 
Zwiększenia                     -                        -                      -  -                                    -  

Umorzenie

B.O. 01.01.2020                     -                        -      (22 003,33) -                     (22 003,33)
Zwiększenia                     -                        -        (5 740,00) -                       (5 740,00)
B.Z. 31.12.2020                     -                        -      (27 743,33) -                     (27 743,33)

Odpisy aktualizujące

B.O. 01.01.2020                     -                        -                      -  -                                    -  
Zwiększenia                     -                        -                      -  -                                    -  
B.Z. 31.12.2020                     -                        -                      -  -                                    -  

Wartość netto

B.O. 01.01.2020                     -                        -        59 996,67 -                       59 996,67 
B.Z. 31.12.2020                     -                        -      (27 743,33) -                     (27 743,33)

Nie dotyczy

Koszty wytworzenia we własnym zakresie inwestycji rozpoczętych i środków trwałych Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień bilansowy wynosi ……. tys. złW roku obrotowym nie dokonano [dokonano] nieplanowych odpisów amortyzacyjnych Poza prawem wieczystego użytkowania gruntów wykazanym w bilansie, Spółka posiadaŚrodki trwałe używane przez Spółkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,Koszt wytworzenia środków trwałych wyniósł ....... tys. zł (2003 r. ....... tys. zł). ŚrodkiKoszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby wyniósł ........ tys. zł (2003 r. -<wyjaśnić przyczyny dokonania przez Spółkę odpisów aktualizujących środki trwałe>
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Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

2. Rzeczowe aktywa trwałe

2. 1 Zmiana stanu środków trwałych

Grunty                 

(w tym prawo 

użytkowania 

wieczystego 

gruntów)

Budynki, lokale i 

obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny

Środki 

transportu

Inne środki 

trwałe Razem

Wartość brutto

B.O. 01.01.2020                        -       31 367 229,24          10 241,87           73 428,32         31 450 899,43 
 Zwiększenia                         -                            -                            -                               -  

 Przemieszczenie 

wewnętrzne                        -                            -                         -  
                       -                            -                               -  

 Zmniejszenia                         -                            -                         -                         -                            -                               -  

 B.Z. 31.12.2020                        -       31 367 229,24          10 241,87           73 428,32                           -          31 450 899,43 

 Umorzenie 

 B.O. 01.01.2020                        -        (7 424 608,60)           (7 351,87)         (29 371,33) (7 461 331,80)        
 Zwiększenia                        -        (1 936 854,42)           (1 015,00)         (14 685,66) (1 952 555,08)        

 Przemieszczenie 

wewnętrzne                        -                            -                         -                         -                            -  -                           

 Zmniejszenia                        -                            -                         -                         -                            -  -                           

 B.Z. 31.12.2020                        -        (9 361 463,02)           (8 366,87)         (44 056,99)                           -  (9 413 886,88)        

Wartość netto

 B.O. 01.01.2020                        -       23 942 620,64            2 890,00           44 056,99                           -          23 989 567,63 

 B.Z. 31.12.2020                        -       22 005 766,22            1 875,00           29 371,33                           -          22 037 012,55 

Nie dotyczy

W roku obrotowym nie dokonano [dokonano] nieplanowych odpisów amortyzacyjnych 

Koszty wytworzenia we własnym zakresie inwestycji rozpoczętych i środków trwałych wyniosły …..tys. zł (2000 r. - …… Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na dzień bilansowy wynosi ……. tys. zł (2000 r. - ….tys. zł).W roku obrotowym nie dokonano [dokonano] nieplanowych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) [w wysokości 

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona administracyjnie w celu ustalenia opłaty za użytkowanieWartość środków trwałych niewykazywanych w aktywach Spółki używanych przez Spółkę na podstawie umów
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Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

3. Należności długoterminowe

Nie dotyczy

4. Inwestycje długoterminowe

Nie dotyczy

5. Inne rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy

6. Zapasy

7. Należności krótkoterminowe

7. 1

31.12.2020 31.12.2019

     861 695,81        488 525,17 

                      -                         - 

     861 695,81        488 525,17 

     861 695,81        488 525,17 

                      -                         - 

     861 695,81        488 525,17 

8. Inwestycje krótkoterminowe

8. 1 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

31.12.2020 31.12.2019

  5 214 502,61        833 472,73 

         1 348,84                         - 

                      -                         - 

  5 215 851,45        833 472,73 

9. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

31.12.2020 31.12.2019

                     -             7 003,52 

Ubezpieczenie        34 867,99          37 102,81 

       34 867,99          44 106,33 

Nie dotyczy

Inne aktywa pieniężne

Do 12 miesięcy

Zapasy wykazane w bilansie w kwocie 539 143,50 zł stanowią prawa majątkowe wynikające ze

świadectw pochodzenia energii wytworzonej z odnawialnych źródeł. Wartość praw majątkowych

ustalono na podstawie ceny Indeksów Towarowej Giełdy Energii z ostatniego dnia roku.

Opłata serwisowa dotycząca farmy wiatrowej

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

Inne środki pieniężne

Stan należności brutto

Odpis aktualizujący wartość należności

Stan należności netto

Powyżej 12 miesięcy 

Struktura wiekowa należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług od 

pozostałych jednostek

O okresie spłaty:
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Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

10. Kapitał własny

10. 1 Struktura własności kapitału zakładowego

Udziałowiec Ilość udziałów

Wartość 

nominalna 

udziałów Udział %

            24 600     1 230 000,00 

            24 600 1 230 000,00   

10. 2 Korekta wyniku lat ubiegłych

10. 3 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

10. 4 Zmiana kapitałów zapasowych i rezerwowych

(dotyczy Spółek, które nie sporządzają zestawienia zmian w kapitale własnym)

Kapitał 

zapasowy

Kapitał 

rezerwowy

B.O. 01.01.2020 506 690,56      -                          

Zwiększenia -                          

- przeniesienie zysku poprzedniego roku

Zmniejszenia -                       -                          

B.Z. 31.12.2020 506 690,56      -                          

11. Rezerwy

31.12.2020 zwiększenia wykorzystane 31.12.2019

Rezerwa na usługi ksiegowe         2 268,00          2 268,00            2 146,54               2 146,54 

Rezerwa na badanie sprawozdania       10 800,00        10 800,00            6 300,00               6 300,00 

Rezerwa na podatek od nieruchomości z odsetkami                     -                      -                        -                            - 

Pozostałe rezerwy                      -                      -            8 052,10               8 052,10 

      13 068,00        13 068,00          16 498,64             16 498,64 

12. Zobowiązania długoterminowe

12. 1 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec jednostek powiązanych

Przypadające do spłaty:

Przypadające do spłaty:

1 232 619,28          

-                              

powyżej 5 lat

-                              

1 232 619,28          

do 1 roku (ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe) -                            

31.12.2020

100,00%

100,00%Razem

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

TERNA ENERGY OVERSEAS LIMITED

Nie dotyczy

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020

na wypłatę dywidendy.

Zarząd Spółki proponuje następujący podział zysku [pokrycia straty] za rok obrotowy:
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Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na12. 2 Struktura wiekowa zobowiązań długoterminowych wobec pozostałych jednostek

Kredyty i pożyczki

Z tytułu emisji 

dłużnych 

papierów 

wartościowych

Inne 

zobowiązania 

finansowe Inne Razem

Przypadające do spłaty:

3 732 411,36          -                    -                     -                       

3 732 411,36          -                    -                     -                       

11 197 753,92        -                    -                     -                       

18 662 576,64        -                    -                     -                       

Przypadające do spłaty:

1 866 205,69          -                    -                     -                       

13. Zobowiązania krótkoterminowe

14. Rozliczenia międzyokresowe

Nie dotyczy

do 1 roku

powyżej 3 do 5 lat

1 866 205,69          

powyżej 5 lat

3 732 411,36          powyżej 1 roku do 3 

11 197 753,92        

3 732 411,36          

ujęte jako zobowiązania krótkoterminowe

18 662 576,64        

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług w kwocie

107 308,15zł są wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.
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Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na

15. Struktura przychodów ze sprzedaży

01.01.2020 -

31.12.2020

01.01.2019 -

31.12.2019

Struktura terytorialna

         17 250,00             17 037,70 

    5 693 230,97        4 321 666,45 

    5 710 480,97        4 338 704,15 

    2 872 661,13        2 822 265,12 

         16 008,20             15 692,66 

    2 888 669,33        2 837 957,78 

Struktura rzeczowa

    5 693 230,97        4 321 666,45 

         17 250,00             17 037,70 

    5 710 480,97        4 338 704,15 

    2 872 661,13        2 822 265,12 

         16 008,20             15 692,66 

    2 888 669,33        2 837 957,78 

16. Przychody odsetkowe 

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Odsetki 

zrealizowane do 3 miesięcy

od 3  do 12 

miesięcy

   powyżej           

12 miesięcy Razem

-                              -                    -                     -                                                  - 

-                              -                    -                     -                                                  - 

w okresie od 1 styczeń 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Odsetki 

zrealizowane do 3 miesięcy

od 3 do                            

12 miesięcy

powyżej                        

12 miesięcy Razem

46 231,00               -                    -                     -                                   46 231,00 

46 231,00               -                    -                     -                                   46 231,00 Razem

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Przychody ze sprzedaży produktów

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

Kraj

Sprzedaż gwarancji pochodzenia energii

Sprzedaż praw majątkowych

Unia Europejska

Przychody ze sprzedaży produktów

(w tym wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych 

i należności własnych)

Unia Europejska

Sprzedaż energii elektrycznej

Kraj

Pozostałe aktywa

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

Razem

Pozostałe

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

Pozostałe aktywa
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Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na

17. Koszty odsetkowe 

(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Odsetki 

zrealizowane do 3 miesięcy

od 3 do                            

12 miesięcy

powyżej                                    

12 miesięcy Razem

767 375,08             -                     46 039,03        

          813 414,11 

58,00                      10,35             -                                          68,35 

767 433,08             10,35             -                     46 039,03                  813 482,46 

w okresie od 1 styczeń 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Odsetki 

zrealizowane do 3 miesięcy

od 3 do                             

12 miesięcy

powyżej                       

12 miesięcy Razem

994 527,72             -                     182 380,55             1 176 908,27 

101,35                    -                    -                     -                                        101,35 

994 629,07             -                    -                     182 380,55             1 177 009,62 

Długoterminowe 

zobowiązania 

finansowe

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

Pozostałe pasywa

Razem

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

Razem

Pozostałe pasywa

Długoterminowe 

zobowiązania 

finansowe
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Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na18. Podatek dochodowy od osób prawnych

18. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

01.01.2020 -

31.12.2020

01.01.2019 -

31.12.2019

    841 080,00           168 271,00    

                  -                            -      

-    70 221,67           219 349,95    

    770 858,33           387 620,95    

18. 2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

01.01.2020 -

31.12.2020

01.01.2019 -

31.12.2019

    3 980 601,24        2 584 532,66 

I.

6 799,53               6 799,53 

13 068,00 16 498,64

759,05 1 220,79

46 039,03           182 380,55 

58,00                    62,00 

1 782,05 0,00

90 670,52 53 917,89

10,35 0,00

159 186,53           260 879,40 

II.

16 498,64 416 974,33

0,00           706 230,65 

16 498,64        1 123 204,98 

III.

0,00 0,00

842 590,35 463 289,84

842 590,35           463 289,84 

IV.

539 143,50           842 590,35 

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 1,00

0,00             46 231,00 

25 089,25

539 143,50           913 911,60 

    4 426 735,98        1 271 585,32 

                       -                        -

                       -                        -

                       -         (385 949,25)

    4 426 735,98           885 636,07 

841 080,00 168 271,00

Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

Przeszacowania na koniec roku

Przychody przyszłych okresów-prawa majątkowe

Razem

Odsetki budżetowe

Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania

Przychody, nie będące przychodami podatkowymi

Odsetki budżetowe

Zapłacone odsetki od kredytu

Przychody podatkowe zmniejszające wartość 

inwestycji

Przeszacowania na koniec roku

Razem

Razem

Przychody przyszłych okresów-prawa majątkowe

Darowizny

Strata z lat ubiegłych

Podstawa opodatkowania

Zrealizowane różnice kursowe

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego

Amortyzacja 

Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania

Ulga inwestycyjna 

Dochód do opodatkowania

Razem

        Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

Zysk/(Strata) brutto

Dodatkowe zobowiązania podatkowe za lata poprzednie

Podatek dochodowy bieżący

Podatek dochodowy 

Pozostałe przychody operacyjne 

Naliczone odsetki od pożyczek

Pozostałe koszty operacyjne

Przeszacowania na koniec roku

Rozwiązanie rezerw na koszty

Rezerwy na koszty

Niezapłacone odsetki od zobowiązań
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Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na18. 3 Odroczony podatek dochodowy

31.12.2020 31.12.2019

·
97 534,02             106 118,47 

· 47 658,16                    119,83 

· 13 068,00               16 498,64 

· 67 181,25                              - 

225 441,43             122 736,94 

·

· 257 806,40 257 806,40

-257 806,40 -257 806,40

· 0,00 0,00

· 134 943,65   134 943,65

-134 943,65   -134 943,65

· 0,00   0,00

· 521 412,38   521 412,38

-521 412,38   -521 412,38

· 0,00   0,00

0,00                              - 

42 833,87               23 320,02 

-6 338,54   -15,94   

36 495,34               23 304,08 

· 539 143,50   842 590,35   

· 3 780,39   493,66   

542 923,89             843 084,01 

103 155,54             160 185,96 

Kompensata 0,00                              - 

36 495,33               23 304,08 

103 155,55             160 185,97 

70 221,67   -219 349,95   

Wartość podatku odroczonego ujętego w kapitałach w okresie 0,00                              - 

70 221,67   -219 349,95   

Różnica między wartością bilansową, a podatkową 

środków trwałych

Strata podatkowa 2016 do rozliczenia

Odpis aktualizujący

dochodowego

Wartość netto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Dodatnie różnice przejściowe:

Przychody przyszłych okresów-prawa majątkowe

Wykazana w bilansie rezerwa na odroczony podatek dochodowy

Dodatnie różnice przejściowe razem

Zmiana bilansowa netto aktywa/rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Wartość rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Przeszacowania na koniec roku

Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat

Wartość brutto aktywa z tytułu odroczonego podatku 

Wykazane w bilansie aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego

Strata podatkowa 2013 do rozliczenia

Rozliczona część straty podatkowej

Rozliczona część straty podatkowej

Strata podatkowa 2014 (ogółem)

Strata podatkowa 2015 (ogółem)

Strata podatkowa 2016 (ogółem)

Strata podatkowa 2014 do rozliczenia

Rozliczona część straty podatkowej

Rezerwa na zobowiązania 

Ujemne różnice przejściowe:

Ujemne różnice przejściowe razem

Naliczone odsetki od pożyczek otrzymanych 

Suma  strat podatkowych do rozliczenia w kolejnych okresach

Przeszacowania na koniec roku

Strata podatkowa 2015 do rozliczenia

Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych okresach:
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Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na

19. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

20. Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

21. Zdarzenia po dniu bilansowym

22. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

23. Zatrudnienie

Nie dotyczy

24. Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w 

skład organów zarządzających i nadzorujących

W bieżącym roku obrotowym wypłacono wynagrodzenie dla członka Zarządu Spółki w wysokości 53 

850,72 zł brutto. W bieżącym roku obrotowym nie udzielono pożyczek członkom Zarządu Spółki, ani

innych świadczeń o podobnym charakterze. 

Pomimo rozprzestrzeniania się koronawirusa działalność operacyjna spółki powinna zostać utrzymana 

na dotychczasowym poziomie. Nie mniej jednak w perspektywie długoterminowej może dojść do 

spadków cen zielonej i czarnej energii.

W roku 2020 nie dokonano zakupu nowych środków trwałych. Spółka nie planuje wydatków na 

niefinansowe aktywa trwałe w kolejnym roku obrotowym.

Nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w niniejszym

sprawozdaniu finansowym.
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Wiron  Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy na

25. Transakcje z jednostkami powiązanymi

Pożyczki otrzymane

TERNA ENERGY OVERSEAS LIMITED 1 184 961,12 

Odsetki od otrzymanych pożyczek 47 658,16 

TERNA ENERGY OVERSEAS LIMITED 47 658,16 

Pozostałe zobowiązania  4 428,00 

EOLOS POLSKA SP.Z O.O. 4 428,00 

Nalezności pozostałe 21 217,50 

BALLADYNA SP. Z O.O. 8 487,00 

JP GREEN SP. Z O.O. 12 730,50 

Przychody z tytułu refaktur 17 250,00 

BALLADYNA SP. Z O.O. 6 900,00 

JP GREEN SP. Z O.O. 10 350,00 

Koszty z tytułu operacji z jednostakami powiązanymi 49 639,03 

odsetki od pożyczki - Terna Energy Overseas Limited 46 039,03 

Koszty z tytułu umów najmu biura - Eolos Polska Sp. z o.o. 3 600,00 

26. Zobowiązania warunkowe

27. Wynagrodzenie firmy audytoskiej

28. Dane spółki przygotowującej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Terna Energy, GEK Terna Group 

85 Mesogeion Ave., 115 26 Athens, Greece

1 184 961,12 

W zakresie zabezpieczenia kredytu, zawartego Umową kredytową w dniu 12 grudnia 2014

roku na kwotę 32 930 000 złotych, ustanowione zostały: zabezpieczenia w postaci

oświadczeń o poddaniu sie egzekucji, gwarancji korporacyjnych spółki z grupy kapitałowej

Terna Energy S.A., zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych, zastawy rejestrowe na

udziałach oraz na zbiorach rzeczy ruchomych i praw, przelewy wierzytelności z ubezpieczenia,

dokumentów projektów, umów dzierżawy, umowy podporządkowania oraz pełnomocnictwa

do rachunków oraz zabezpieczenia w postaci udzielonych poręczeń przez spółki Balladyna Sp.

z o.o., JP Green Sp. z o.o. i Eolos East Sp. z o.o. 

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku 1 do ustawy o rachunkowości w 

Spółce nie wystąpiły, bądź w swej wielkości są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego 

Spółki.

Wynagrodzenie za audyt wynosi: 6 300 PLN

Wynagrodzenie za przegląd wynosi: 4 500 PLN

[Podać informacje dotyczące spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale[W przypadku gdy udział w zarządzaniu spółka jest inny niż wynika z podanych powyżej % w ogólnej
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w złotych z dokładnością do dwóch znaków po przecinku)

Zapasy wykazane zostały w bilansie w wartości netto, czyli pomniejszone o odpisy aktualizujące w Należności i roszczenia wykazane zostały w bilansie w wartości netto tj. pomniejszone o rezerwy naGeorgios Spyrou                                                                                Ioannis Tamaresis

Prezes Zarządu                                                                                  Członek Zarządu

Emmanouil Maragkoudakis     Dimitrios Marras

Członek Zarządu      Członek Zarządu 

Sprawozdanie finansowe sporządzone przez TMF Poland Sp. z o.o.

Warszawa, 25 marca 2021 r.
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