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1. List Prezesa Zarządu Spółki
PISMO PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu spółki Stilo Energy S.A. przekazuję Państwu krótkie podsumowanie jej
działalności w roku 2020. Z pewnością ten okres na długo zapisze się w historii i pamięci każdego z nas
oraz światowych gospodarek. Wybuch pandemii koronawirusa wprowadził wiele zmian w
dotychczasowym funkcjonowaniu większości firm. W przypadku Stilo Energy również odnotowaliśmy
jego negatywny wpływ, szczególnie w I połowie roku. W tym okresie, w celu utrzymania
konkurencyjności zdecydowaliśmy się na obniżenie ceny oferowanych instalacji fotowoltaicznych, co
miało wpływ zarówno na wysokość zrealizowanych przychodów, jak również osiągane przez Spółkę
marże. Równolegle, intensyfikowaliśmy wydatki marketingowe przeznaczone na rozszerzanie
rozpoznawalności Spółki oraz pozyskania możliwie największej liczby nowych klientów. Konsekwentnie
prowadzone działania znalazły odzwierciedlenie w uzyskanych wynikach finansowych.
W 2020 r. wypracowaliśmy ponad 118 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o ok.
106% r/r. Poprawiony został wynik EBITDA o blisko 5,5 mln zł, na co miało wpływ osiągnięcie istotnej
skali działalności pozwalającej na pokrycie kosztów stałych, jak i istotną poprawą marżowości
sprzedawanych instalacji oraz lepszą konwersyjnością lejka sprzedażowego. Dodatni zysk netto był
wynikiem utworzenia istotnej wielkości aktywa podatkowego o wartości ok 1,3 mln zł od aktywowanych
strat podatkowych. Ten stopniowy rozwój Spółki był widoczny także na poziomie generowanych
kosztów materiałów oraz usług instalatorskich, które były związane m.in. ze wzrostem wynagrodzeń. W
2020 r. przeciętne zatrudnienie wynosiło 125 osób, wobec 49 w roku poprzednim. Oprócz rozwoju
struktury administracyjnej (tzw. back office), przeszliśmy częściową zmianę modelu współpracy z
instalatorami. Oprócz współpracy B2B, posiadamy już także brygady własne, które samodzielnie
rekrutujemy oraz szkolimy. Ponadto, część kosztów związana była również z zakupem dla tych zespołów
nowego wyposażenia oraz odpowiednią optymalizacją procesów montażu.
W minionym roku podjęliśmy także kilka strategicznych decyzji, których efekty są już widoczne.
Mam tu na myśli pozyskanie zewnętrznego finansowania związanego z emisją akcji, w tym również
przeprowadzoną pierwszą ofertą publiczną, dzięki której pozyskaliśmy ponad 9 mln zł. Ponadto, dzięki
włożonej pracy, na początku roku 2021 Stilo Energy dołączyło do elitarnego grona spółek notowanych
na giełdzie. Wiemy, że to działanie wpłynie pozytywnie na wizerunek Spółki wśród jej kontrahentów oraz
klientów. To zaufanie będziemy budować konsekwentnie.
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Po niełatwej końcówce ubiegłego roku oraz niesprzyjających pierwszych miesiącach 2021 r., przed nami
okres wytężonej pracy. Patrząc na notowane obecnie liczby leadów sprzedażowych, wartości
odradzającej się kontraktacji – jesteśmy przekonani, że to może być przełomowy rok, który na pewno
wykorzystamy w pełni.
Tymczasem, zachęcam do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2020
rok, a także sprawozdaniem z naszej działalności. Do Państwa dyspozycji pozostaje nasz zespół relacji
inwestorskich, z którym możecie się Państwo kontaktować za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na
adres: inwestor@stiloenergy.pl.

Z poważaniem,
Piotr Siudak,
Prezes Zarządu

2. Wybrane dane finansowe
Pozycja
Przychody ze sprzedaży
Zysk (strata) z działalności
operacyjnej
Zysk (strata) netto
Przepływy pieniężne z
dział. operacyjnej
Przepływy pieniężne z
dział. inwestycyjnej
Przepływy pieniężne z
dział. finansowej
Aktywa razem
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności ogółem
Kapitał własny

w tys. zł

w tys. EUR

2020
118 049

2019
57 397

2020
26 384

2019
13 343

824

- 4 463

184

- 1 038

1 343

- 4 538

300

- 1 055

-

7 330 -

- 4 731

-

7 387

-

1 638

-

1 717

290

-

1 057

-

67

18 697

8 314

4 179

1 933

31.12.2020
36 889
29 489
15 904
4 488
15 228

31.12.2019
14 185
13 636
5 833
4 688
1 818

31.12.2020
7 994
6 390
3 446
972
3 300

31.12.2019
3 331
3 202
1 370
1 101
427

Pozycje dotyczące aktywów i pasywów na koniec okresu sprawozdawczego i analogicznego w okresie
poprzednim przeliczono według średniego kursu ogłoszonego na ostatni dzień bilansowy przez NBP.
Kurs ten wyniósł:
 kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,6148 PLN
 kurs obowiązujący w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN
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Pozycje dotyczące rachunku wyników przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca. Kurs ten
wyniósł:
 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,4742 PLN
 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,3018 PLN.
Stilo Energy S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

3. Oświadczenie w sprawie ładu korporacyjnego
W roku obrotowym 2020 Emitent niebędący spółką publiczną nie był zobowiązany do stosowania zasad
ładu korporacyjnego dotyczących spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie.
Obowiązujący na dzień wprowadzenia akcji Emitenta do obrotu giełdowego zbiór zasad ładu
korporacyjnego ujęty został natomiast w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na
NewConnect”. Dokument, o którym mowa powyżej dostępny jest na stronie internetowej rynku
NewConnect, w zakładce poświęconej dobrym praktykom (https://newconnect.pl/dobre-praktyki). W
2020 roku Emitent nie stosował wyżej wymienionych zasad dobrowolnie.
Jednocześnie w związku z wprowadzeniem w 2021 roku akcji Spółki do obrotu w ASO NewConnet
Emitent zadeklarował stosowanie zasad ładu korporacyjnego ujętych w ww. dokumencie zgodnie z
oświadczeniem przekazanym do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI 2/2021 z dnia 6 maja
2021 r., które Emitent przekazuje również jako jeden z elementów niniejszego raportu rocznego.

4. Oświadczenia Zarządu Stilo Energy S.A.
Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań
Oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne
sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami lub standardami uznawanymi w skali
międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i
finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera
prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Oświadczenie Zarządu w sprawie firmy audytorskiej
Oświadczamy, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań
finansowych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badania spełniali warunki do sporządzenia
bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
Gdańsk, dn. 17 maja 2021 roku
Imię i nazwisko
Piotr Siudak
Aleksander Czarniecki
Krzysztof Żurowski

Funkcja
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
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