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Zastrzeżenie 1/2
Niniejsza prezentacja wraz z ustnymi komentarzami i wyjaśnieniami do niej przekazywanymi przez osoby działające w imieniu spółki (dalej łącznie również jako
„Prezentacja”) została przygotowana przez spółkę pod firmą Stilo Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”). Wszelkie prawa do niniejszej
Prezentacji oraz do poszczególnych jej elementów, w tym majątkowe prawa autorskie, przysługują Spółce. Spółka informuje jednocześnie, że wszelkie
utrwalanie, powielanie, przechowywanie, przekazywanie, transmitowanie, czy udostępnianie niniejszej Prezentacji jakimkolwiek osobom trzecim – w
jakiejkolwiek formie oraz z wykorzystaniem jakichkolwiek środków technicznych, w tym zarówno pośrednio jak i bezpośrednio – jest zabronione bez uprzedniej
wyraźnej zgody Spółki, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Ponadto, Spółka wskazuje, że powielanie, rozpowszechnianie, przekazywanie lub
udostępnianie niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom prawnym (ograniczenia i ich zakres mogą być różne w zależności od jurysdykcji), a wszelkie
osoby, którym niniejsza Prezentacja zostanie przekazana lub w inny sposób udostępniona, powinny zapoznać się z takimi ograniczeniami i bezwzględnie
stosować się do nich. Prezentacja ani jakakolwiek jej część nie może być rozpowszechniana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii lub Japonii ani
podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Osoby zapoznające się z niniejszą Prezentacją oświadczają jednocześnie, że nie są objęte właściwymi przepisami
obowiązującymi w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wyświetlanie, rozpowszechnienia lub publikacja materiałów zawartych w Prezentacji byłoby zabronione lub
wymagałoby uzyskania odpowiedniego zezwolenia, czy zgody.
Prezentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna papierów
wartościowych, czy jakichkolwiek innych instrumentów, albo tytułów uczestnictwa w Spółce ani jakimkolwiek innym przedsięwzięciu. Niniejszy dokument nie
stanowi także oferty podjęcia współpracy na jakichkolwiek innych warunkach, ani oferty sprzedaży, czy też zaproszenia do składania ofert zakupu, czy zapisów
na akcje Spółki albo jakichkolwiek innych papierów wartościowych zarówno Spółki jak i osób trzecich. Treść Prezentacji nie stanowi i nie będzie inkorporowana
przez odwołanie, żadnej umowy między Spółką a osobami trzecimi, ani nie będzie podstawą powstania jakichkolwiek zobowiązań Spółki, osób działających w
imieniu Spółki czy też osób którym została udostępniona. Osoby, którym udostępnia się niniejszą Prezentację nie powinny na niej polegać w związku z
jakąkolwiek umową, zobowiązaniem, ani zamiarem jakiegokolwiek innego działania odnoszącego się do Spółki.
Prezentacja nie stanowi i nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej, czy handlowej Spółki. Prezentacja nie przedstawia kompletnej ani
całościowej analizy pozycji Spółki ani jej perspektyw. Prezentację przygotowano z należytą starannością i dbałością o jakość informacji w niej zawartych,
jednakże istnieje ryzyko pojawienia się w niej niedokładności jak również pominięcia niektórych informacji. Ewentualne decyzje dotyczące Spółki powinny być
podejmowane w oparciu o samodzielnie i niezależnie przeprowadzone analizy i badania. Osoby, którym udostępniono niniejszą Prezentację ponoszą pełną
odpowiedzialność za dokonaną przez siebie ewentualną ocenę sytuacji Spółki i dokonane prognozy jej przyszłego rozwoju.

Zastrzeżenie 2/2
W przypadku, gdy niniejsza Prezentacja zawiera treści, czy stwierdzenia odnoszące się do przyszłości, w tym analizy dotyczące możliwych lub oczekiwanych
przyszłych wyników finansowych albo handlowych Spółki – każde z takich stwierdzeń lub treści obarczone jest ryzykiem. Na ryzyko, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym składają się zarówno czynniki znane jak i nieznane Spółce. Z uwagi na możliwość wystąpienia znacznej ilości nieprzewidzianych zdarzeń i innych
czynników, które mogą spowodować, że faktycznie osiągnięte wyniki finansowe Spółki jak również sytuacja w branży, w której Spółka działa mogą odbiegać od
analiz przedstawionych w treści Prezentacji, w zakresie w jakim zawiera ona stwierdzenia dotyczące przyszłości. Żaden element Prezentacji nie powinien być
traktowany jako gwarancja, czy zapewnienie albo zobowiązanie do zapewnienia, że Spółka, czy którykolwiek podmiot z tej grupy osiągnie w przyszłości
jakiekolwiek określone wyniki finansowe albo handlowe.

Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie składają żadnych wyraźnych ani
dorozumianych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji w zakresie rzetelności, kompletności, prawidłowości informacji i treści zawartych w Prezentacji, ani co do
tego że żadna takie treści, czy informacje nie mogą w żadnym przypadku wprowadzić odbiorcy w błąd. Prezentacja, ani treści w niej zawarte nie były poddawane
weryfikacji przez niezależne od Spółki podmioty. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie wyłączona jest odpowiedzialność osób
wskazanych wyżej za wszelkie oświadczenia, treści, czy stwierdzenia zawarte w Prezentacji, w tym za wszelkie szkody, jakie mogłoby spowodować zastosowanie
się do tych oświadczeń, treści lub stwierdzeń przez osoby, którym Prezentację udostępniono. Żadne oświadczenie zawarte w prezentacji nie powoduje
zaciągnięcia zobowiązania przez którykolwiek ze wskazanych podmiotów. Spółka, członkowie jej organów oraz kadry zarządzającej jak również akcjonariusze,
doradcy, przedstawiciele Spółki zwolnieni są z odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji, danych czy stwierdzeń zawartych w
Prezentacji, lub którejkolwiek jej części, niezależnie od sposobu oraz celu takiego wykorzystania. Cała odpowiedzialność za wykorzystanie jakichkolwiek informacji
zawartych w niniejszej Prezentacji spoczywa na osobie, która z tych informacji korzysta. Wszelkie informacje, stwierdzenia, czy analizy dotyczące przyszłości
mogą zostać zmienione przez Spółkę lub ich przedstawicieli w każdym czasie bez uprzedniego ostrzeżenia o takiej zmianie. Spółka, członkowie jej organów oraz
kadry zarządzającej jak również akcjonariusze, doradcy, przedstawiciele Spółki nie są zobowiązani do aktualizowania niniejszej Prezentacji w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek zmian ani do zapewnienia odbiorcom Prezentacji jakichkolwiek dodatkowych informacji.
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Najważniejsze wydarzenia
3Q 2021

Branża: negatywne nastroje związane z nowelizacją
ustawy o OZE
Mój Prąd 3.0 – późne uruchomienie i szybkie wyczerpanie puli
• 01.07.2021 uruchomiono trzecią edycję programu dotacji Mój Prąd

• Po długim oczekiwaniu na nowe zasady, klienci byli zawiedzeni wysokością zaoferowanych dopłat (3 tys. PLN, wobec 5 tys. PLN w edycjach poprzednich)

• Budżet wyczerpał się już w połowie września 2021

Utrzymanie trendu wzrostu cen niektórych komponentów u dostawców
• Pierwsze podwyżki cen miały miejsce pod koniec 2Q 2021 i były częściowo spowodowane wzrostem kosztów transportu kontenerów z Chin.

• W 3Q 2021 ceny komponentów u dostawców nadal pozostają w trendzie zwyżkowym, dla wybranych rodzajów materiałów wzrost sięga nawet ok. 60%

Niepewność regulacyjna związana ze zmianami prawnymi w ustawie o OZE
• Zapowiedzi zmian, które płynęły od strony rządowej wpływały negatywnie na zachowania klientów – część z nich zdecydowała się odłożyć inwestycję do
czasu przyjęcia ostatecznego kształtu przepisów prawnych zmieniających ustawę o OZE

• Procedowanie zakończyło się na przełomie października i listopada 2021 – przepisy zmieniające dotychczasowy system net meteringu na net billing będą
obowiązywać od 01.04.2022

• Skierowanie dynamiki wzrostu branży na inne segmenty np. pompy ciepła, magazyny energii.
• Pośredni wpływ zmian na wzrost znaczenia dla rozwoju fotowoltaiki segmentu klientów B2B oraz realizacji elektrowni PV o mocy zainstalowanej
powyżej 50kWp

Stilo Energy: podsumowanie 3Q 2021
Zmiany organizacyjne

Zmiany w ofercie

• Powołanie nowego składu Zarządu
Spółki:
— Prezes Zarządu: Jarosław Król
— Członek Zarządu: Piotr
Kowalczewski

• Wprowadzenie pomp ciepła
(pierwsze projekty już zostały
zrealizowane)
• W planie: magazyny energii,
ładowarki samochodowe
• Sukcesywne zwiększanie udziału w
segmencie klientów B2B -> m.in.
zawarcie ramowej umowy o
współpracy z Sendom Domy
Drewniane Sp. z o.o. Sp. k. na
realizację mikroinstalacji dla
budynków jednorodzinnych.
Przewidywana wartość kontraktu 10
mln PLN.
• Podwyżka cen usług, która nie
wpłynęła negatywnie na
realizowane poziomy kontraktacji

• Przejście Piotra Siudaka do składu
Rady Nadzorczej i zwiększenie
przez niego udziału w akcjonariacie
>10%
• Dołączenie do Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej

Zmiany w zakresie polityki
finansowej

• Wdrożenie dyscypliny kosztowej
• Wdrożenie skutecznych działań
windykacyjnych oraz poprawa
procesów kontrolingowych
• Zmiany w stosowanych dotychczas
systemach rozliczeń z
kontrahentami
• Utrzymanie bezpiecznego poziomu
zapasów, pozwalającego na
niezakłóconą realizację kontraktów
bez konieczności „mrożenia
środków”

Wybrane projekty z 3Q 2021

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,8 kW dla
hotelu Kormoran Wellness Medical SPA

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 12,02 kW dla
Wspólnoty Mieszkaniowej w Gdyni

Kolejna instalacja fotowoltaiczna dla firmy
Remprodex

Wyniki finansowe

3Q 2021: ponowny kwartalny wzrost przychodów
i poprawa wartości EBITDA
•
•
•

Wzrost przychodów +13,2% r/r
Ponowna poprawa wyniku netto kwartał do kwartału
EBITDA na poziomie 0,5 mln PLN, wobec strat
notowanych w poprzednich kwartałach roku

•

Rewizja polityki kosztowej Spółki i wdrożenie
procedur ścisłej kontroli kosztowej

•

Wybrane dane finansowe Stilo Energy S.A. za 3Q 2021 [tys. zł]

1-3Q 2021

-7 819

3Q2021

-871

38 135

Stopniowe zwiększanie udziału w segmencie
klientów B2B – m.in. umowa na realizację instalacji dla

2Q 2021

osiedla domów jednorodzinnych (wartość 10 mln PLN)

•

76 707

Podwyższenie cen – bez wpływu na poziom
kontraktacji.

1Q 2021
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3Q 2021: utrzymanie wzrostu kontraktacji
• W 3Q 2021 Spółka pozyskała nowe umowy na realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej
mocy wynoszącej 8 803 kWp [ang. kilo watt peak]. Dla porównania, w analogicznym okresie
roku poprzedniego, łączna moc pozyskanych przez Emitenta zleceń osiągnęła poziom 7 485
kWp, co oznacza wzrost o 18% r/r.

• W ujęciu narastającym, na dzień 30.09.2021 łączna moc zakontraktowanych w 2021 r. zleceń
Emitenta wyniosła 21 501 kWp. Wartość ta w porównaniu do analogicznego wyniku
zanotowanego w roku poprzednim [19 890 kWp] jest wyższa o ponad 8%.

10.2021

10.2021

Zmiana [%]

3Q 2021

3Q 2020

Zmiana [%]

1-3Q 2021

1-3Q 2020 Zmiana [%]

łączna moc pozyskanych
umów (kWp)

3 724

2 462

+51,26%

8 803

7 845

+17,61%

21 501

19 890

+8,10%

łączna moc
zrealizowanych montaży
instalacji PV (kWp)

2 717

2 790

-2,62%

8 862

7 585

+16,84%

17 765

19 268

-7,80%

Wpływ pandemii
•

Panedmia koronawirusa w pierwszej połowie 2021 r. była jednym z elementów, które wpłynęły na obecny
kształt branży fotowoltaicznej w Polsce.

•

W 1Q 2021 kolejna fala zachorowań wywołała zaostrzenie restrykcji wprowadzonych przez administrację
rządową. Uniemożliwiło to przede wszystkim realizację zaplanowanych montaży i wpłynęło na przesunięcie
przychodów. Jednocześnie, klienci z uwagi na sytuację epidemiczną, odkładali w czasie swoje decyzje
inwestycyjne dotyczące instalacji PV. Część instalatorów przyznała, że w tej sytuacji decydowali się na obniżkę
cen i utratę części marży.

•

W 2Q 2021 nastąpiło nieznaczne ożywienie rynku oraz wzrost aktywności klientów. W tym okresie skutki
pandemii odznaczające się m.in. znaczącym spadkiem wskaźnika zachorowań, nie były elementem istotnie
wpływającym na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe. Jednakże należy zaznaczyć, że klienci w
większości odmawiają oraz starają się unikać bezpośrednich spotkań z przedstawicielami firmy, decydując się
na komunikację drogą online i rozmów telefonicznych.

•

Przyjęte przez Spółkę zasady
bezpieczeństwa w celu
zapobiegnięciu zachorowań na
covid-19 wśród pracowników

W 3Q 2021 powyższy trend wciąż był aktualny.

• wdrożenie wewnętrznych
regulacji
• zachowanie odstępów
między stanowiskami pracy
• pomiar temperatury przy
wejściu do budynku
• montaż urządzeń do
dezynfekcji
• zapewnienie pracownikom
maseczek ochronnych i
środków do dezynfekcji
• czasowe umożliwienie
pracownikom pracy w trybie
zdalnym

Perspektywy na najbliższe
kwartały

Wobec ostatnich zmian trudno jest jednoznacznie
przewidywać, jak może zachować się rynek w przyszłości
2Q 2022
wejście w życie
net billingu

Zapowiedzi programów dotacji:
- Mój Prąd 4.0
- Moje ciepło

Prognozowane stałe
podwyżki prądu

Wzrost cen instalacji z uwagi na
globalne trendy wzrostu cen
surowców oraz transportu

Właściciele mikroinstalacji PV przyjętych do

Od początku 2022 r. ma zacząć obowiązywać

W latach 2021–2030 koszt wytwarzania

Dla przykładu: koszt transportu z Chin na

uruchomienia przed 01.04.2021 zachowają

nowa edycja programu dopłat Mój Prąd 4.0.

15-letni okres przejściowy obowiązywania net

Przewidziany budżet to 1 mld PLN. Położenie

meteringu jako systemu rozliczeń. Net billing

nacisku

będzie obowiązywać instalacje przyjęte do

mikroinstalcje PV: ładowarki samochodowe,

uruchomienia po tej dacie.

magazyny energii.

Przeniesienie

punktu

ciężkości

elementy

uzupełniające

21 tys. PLN to przewidywana wysokość

rozwiązania : magazyny energii i związana z

dofinansowania na pompę ciepła w nowo

tym przewidywana zmiana modelu odbioru

budowanych

energii elektrycznej z biernego prosumenta na

Program

samodzielnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

z

własnym

magazynem energii, wzrost branży w nowych
segmentach.

budynkach

Moje

Gospodarki Wodnej

kluczowe rynki na całym świecie wyniósł 0,006

(za: Fundacja Instrat)

dol/Wp, w 2021 roku w następstwie pandemii

Fotowoltaika jako rozwiązanie ograniczające
koszty

dla

właścicieli

domów

oraz

dla

firm/zakładów produkcyjnych

inne

wytwórcę

na

na

energii elektrycznej wzrośnie o 61%

ciepło

skoczył do poziomu 0,02 dol./Wp. Transport
stanowi obecnie ok. 10% kosztu modułu (w
2019 było to 3%).

jednorodzinnych.
ma

realizować

Wg danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej globalna branża energetyki może
wzrosnąć o około 5% w 2021 r. do ponad 820 mld USD, co jest najwyższym w historii
poziomem, po ustabilizowaniu się w 2020 r.

W inwestycjach w nowe moce wytwórcze

dominują odnawialne źródła energii i oczekuje się, że będą stanowić 70% sumy w tym roku.

Plany Stilo Energy wobec ostatnich
i prognozowanych zmian rynku
Rozszerzenie
oferty

Wejście w nowe
segmenty rynku

Rozwój i wzmocnienie
pozycji rynkowej

Umożliwienie elastycznego
i dynamicznego reagowania
na zmiany zachodzące w branży

Dokapitalizowanie Spółki >2 mln PLN

Możliwe warunki emisji akcji:
• zachowanie prawa poboru dotychczasowych
Akcjonariuszy
• cena emisyjna = cenie nominalnej akcji 10,00
zł/akcję
• zwołanie NWZ w celu upoważnienia Zarządu do
dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego do 300.000 nowych
akcji
• wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku
NewConnect (wraz z akcjami serii H, I, M)

Informacje o Spółce

Stilo Energy S.A.
Jedna z wiodących firm z branży fotowoltaicznej, specjalizująca się
w projektowaniu instalacji opartych na technologii
mikroinwerterów.
Profesjonalna, skalowalna organizacja działająca na terenie całego
kraju, pozyskująca klientów głównie online, oferująca usługi
kompleksowe od zaprojektowania instalacji PV, po jej wykonanie,
uruchomienie oraz monitoring efektywności.

Spółka opracowała i zorganizowała proces produkcji własnych
elementów montażowych pod marką Easy Profile, na które
posiada ochronę patentową.

Jako pierwsza i jedyna w Polsce, Spółka jest członkiem
międzynarodowego stowarzyszenia Sunspec Alliance opracowującego i wdrażającego standardy protokołów komunikacji
urządzeń PV w sieciach zarządzanych przez operatorów

500 instalacji miesięcznie

200 doradców i partnerów
40 inżynierów
w dziale projektowym
200 ekip montażowych

To nas wyróżnia

Bezpieczeństwo

Jakość

Technologia

Przewagi realizacyjne/kosztowe
Własne konstrukcje

• Opracowaliśmy i zorganizowaliśmy proces
produkcji własnych elementów
montażowych.

• Własna produkcja oznacza oszczędność
około 100-200 PLN per kW względem

zakupu gotowych rozwiązań na rynku.

• Posiadamy ochronę wzorów

przemysłowych na nasze rozwiązania.

Zakupy bezpośrednio
u producentów

• Dzięki naszej skali kupujemy elementy

instalacji bezpośrednio od producentów
(głównie Chiny).

• Panele fotowoltaiczne i mikrofalowniki
produkowane na zamówienie i według
specyfikacji Stilo.

• Mikrofalowniki stosowane przez Stilo są

dostarczane przez APSystems - czołowego
producenta na świecie.

• Zakupy bezpośrednio u producentów

oznaczają oszczędność od 20% do 50% w
zależności od produktu.

Pełna kontrola jakości

• Najlepiej wyszkolone i w pełni wyposażone
brygady montażowe.

• Standaryzacja materiałów

wykorzystywanych przy instalacjach

zapewnia wysoką i powtarzalną ich jakość

• Fabryczna produkcja złączek - Na nasze
zlecenie SEP przeprowadza badania
techniczne i eksploatacyjne tych
elementów.

• Własne w pełni przeszkolone brygady

działają najbardziej efektywnie, redukując

liczbę błędów popełnianych przy montażu i
znacznie zmniejszają koszty serwisu

Fotowoltaika 2.0

Organizacja gotowa

energetyka rozproszona

na wzrosty

Technologia, którą stosuje Stilo Energy pozwoli na
pozycjonowanie jako operatora systemów energetycznych dzięki
wykorzystaniu możliwości wprowadzanych przez dyrektywę
RED II

Elementy komplementarne. Zwiększenie
potencjału rynku
Oferta Spółki jest skonstruowana w taki sposób, by klienci mogli w
przyszłości dobrać dodatkowe elementy do zrealizowanej instalacji
fotowoltaicznej.
Dzięki takiemu podejściu Spółka buduje swój przyszły potencjał w
postaci dodatkowej sprzedaży rozwiązań i urządzeń energetycznych

• Panele fotowoltaiczne
• Falowniki

Anna w Gdańsku

Robert w
Rzeszowie

Wzajemna
wymiana
energii

• Pompa ciepła

• Ładowarki samochodowe
Ela w Olsztynie

Janusz w
Warszawie

• Magazyn energii
• Lokalne systemy bilansowania energii
• Systemy monitoringu i zarządzania energią

Zarząd i Rada Nadzorcza
Jarosław Król,

Prezes Zarządu

•
•

•

w Stilo Energy od 09.2021 roku
ponad 25 lat doświadczenia, w tym na stanowiskach
menadżerskich i zarządczych
specjalizuje się m.in. W projektach inwestycyjnych oraz w
zarządzaniu ryzykiem, długiem oraz wyceną instrumentów
finansowych przedsiębiorstw

Alfonso Anthony Kalinauskas
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jerzy Rosnowski
Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kowalczewski,
Członek Zarządu

• ze Stilo Energy związany od 2018 jako Prezes Zarządu (do
08.2020) oraz akcjonariusz, od 09.2021 ponownie powołany do
składu Zarządu
• ponad 25 lat doświadczenia, w tym na stanowiskach zarządczych
w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych w Polsce oraz za
granicą

Andrzej Osiał

Członek Rady Nadzorczej
Marian Kempa
Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Żurowski,
Członek Zarządu

•
•
•

w Stilo Energy od 2019 roku (jako szef obszaru realizacji), od
sierpnia 2020 pełni funkcję członka zarządu/COO
25 lat doświadczenia, w tym 19 lat na stanowiskach
zarządczych
wcześniej prowadził szereg projektów optymalizacyjnych

Piotr Siudak
Członek Rady Nadzorczej

Akcje i akcjonariat
Akcjonariat Stilo Energy S.A.

Liczba akcji 1 696 715
Rynek notowań NewConnect (ASO)

35,20%

36,32%

Debiut 21.04.2021
Indeks NC Index
Segment NC Base
Ticker STI
LEI 259400STQAD3LZJZ6W86
ISIN PLSTLNR00012

10,09%

13,04%
5,36%
Powerplus Pentad Investments

Piotr Siudak

SE-1 sp. z o.o.

Baltic Global FIZ

Free float

Załączniki

Wybrane dane finansowe
Aktywa (tys. PLN)
Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe
Zapasy

Należności krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

Pasywa (tys. PLN)
Kapitał własny

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
Pasywa razem

Rachunek przepływów pieniężnych
(tys. PLN)
Przepływy z dz. operacyjnej

Przepływy z dz. inwestycyjnej
Przepływy z dz. finansowej

Środki pieniężne na koniec okresu

30.09.2021 31.12.2020 30.09.2020

18 648
37 155
19 105
3 164
8 592
55 804

13 330

29 096

14 063

2 425

1 272

42 426

10 421
30 338
14 645
3 598
3 707
40 759

30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021

9 062
7 341
39 400
12 322
55 804

2Q 2021 2Q 2020
(1 699)

(5 816)

790

10 522

(1 420)
227

(950)
5 914

15 006

6 801

20 618
2 200

42 426

5 956
5 796
29 007
6 617
40 759

H1 2021

H1 2020

(2 311)

(1 455)

(3 051)

(2 075)
227

(3 788)
10 124

5 914

Rachunek zysków i strat (tys. PLN)
Przychody ze sprzedaży

3Q 2021

38 135

3Q 2020 1-3Q 2021 1-3Q 2020
33 699

76 707

88 566

Koszt własny sprzedaży

39 028

33 531

86 559

87 847

Koszt własny sprzedanych usług

38 723

33 402

86 049

86 927

21 205

17 537

41 569

43 857

Amortyzacja

Zużycia materiałów i energii
Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Koszty inne

Zmiana stanu produktów

1 198

917

3 535

1 921

14 773

12 099

35 656

33 568

3 122

2 924

8 658

7 027

233

147

574

271

230
579

178

574

681

1461

480

1 378

(2 616)

(974)

(6 085)

(1 575)

Zysk/strata na sprzedaży

(893)

168

(9 852)

719

Zysk/strata na działalności operacyjnej [ebit]

(693)

257

(7 610)

810

Zysk/strata przed opodatkowaniem

(862)

(42)

(8 155)

185

9

-

(336)

-

Zysk/strata netto

(871)

(42)

(7 819)

185

EBITDA

505

1 174

(7 819)

185

Podatek dochodowy

Dziękujemy za uwagę
Kontakt:

inwestor@stiloenergy.pl

/company/stiloenergy/

/stiloenergy

stiloenergy.pl

