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Prezentacja Inwestorska
luty 2022

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
4Q 2021

Branża: net-billing i wzrost cen energii

Oddziaływanie zmian
prawnych:
• Po pierwszym szoku
segment klientów
indywidualnych zaczyna
ponownie rosnąć
• Popyt wzrasta od 12.2021,
kiedy znane są już zasady
i termin obowiązywania
net-billingu

Oddziaływanie wzrostu cen
energii:
• Zaczynają rosnąć rachunki za
prąd i gaz
• Przedsiębiorcy, zakłady
produkcyjne i firmy
wytwórcze głównymi
„poszkodowanymi”
• Od początku 4Q2021
wzrasta liczba zapytań z
segmentu klientów B2B

Oddziaływanie sytuacji
gospodarczej
i ogólnoświatowej inflacji:
• Wzrost cen komponentów
instalacyjnych – nawet
o 60%
• Wzrost cen materiałów
budowlanych średnio 12%
r/r w 2021
• Wzrost cen usług: dostawy,
montaż

Stilo Energy w 4Q 2021 : kontynuacja
realizacji zapowiadanych zmian

Przygotowanie organizacji na nowy kształt rynku

POZOSTAŁE:
KLIENCI B2B

kolejne umowy na elektrownie PV
o mocy 1 MWp każda za łączną
kwotę 6,1 mln PLN
Rosnący popyt związany ze
wzrostem cen prądu

EMISJA AKCJI Z PP
wsparcie kapitałowe dalszego
rozwoju Spółki

POLITYKA CENOWA

POLITYKA KOSZTOWA

wczesne przewidywanie dalszych
zmian cen w branży i przygotowanie
odpowiedzialnej strategii Spółki w
tym zakresie

utrzymanie dyscypliny kosztowej na
poziomie 1,8-2,0 mln PLN w
obszarze zamiennie ogólnego
zarządu/kwartał

OFERTA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

dalsza rozbudowa oferty w
odpowiedzi na planowane programy
wsparcia (Mój Prąd 4.0; Moje ciepło)

Utrzymanie elastyczności organizacji
pozwalającej na szybkie reagowanie
na zmieniające się trendy w branży

❖ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy 21.12.2021
▪ Uchwały porządkujące program
motywacyjny
▪ Uchwały dotyczące podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki:
emisja akcji z PP, upoważnienie
Zarządu do 31.08.2022 na kolejne
emisje
▪ Uchwały porządkujące w zakresie
kompetencji i trybu powoływania
RN i WZ
❖ Rozmowy z Bankiem Pekao SA
ws. umów kredytowych
▪ Zawarto umowę standstill, która
została przedłużona do końca
lutego 2022
▪ Zarząd jest w stałym kontakcie z
Bankiem, trwają rozmowy w
zakresie renegocjowania umów

Obecna oferta produktowa
Instalacje i elektrownie PV dla klientów
biznesowych

Mikroinstalacje PV dla klientów
indywidualnych

Instalacje PV dla nowoczesnych gospodarstw
rolnych

Pompy ciepła

Wyniki finansowe

4Q 2021: wzrost przychodów +6,87% r/r
Przychody ogółem i EBITDA [tys. zł]
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Poprawa poziomu przychodów 4Q21/4Q20, przy nieznacznym obniżeniu
ich poziomu w ujęciu narastającym (-8,43%)
Pozyskanie kolejnych zleceń w segmencie B2B

Podwyższenie cen – bez wpływu na poziom kontraktacji
Zdarzenia jednorazowe:

‒ odpis aktualizacyjny wartość aktywów z tytułu przekazanych zaliczek na
poczet dostaw w wysokości 363 tys. zł -> wpływ na wynik finansowy i

Przychody ogółem, wynik netto i EBITDA [tys. zł]
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na wynik finansowy i poziom aktywów niematerialnych
‒ w ciężar wyniku 2020 r. odpis z tytułu wystąpienia istotnego błędu
dotyczącego poprzedniego roku obrotowego w zakresie zapasów materiałów

w wysokości 225 tys. zł -> wpływ na wynik lat ubiegłych

4Q 2021: kolejny raz utrzymanie wzrostu
kontraktacji

Pomimo trudnego początku 2021, wykorzystany potencjał kolejnych kwartałów
Łączna moc zrealizowanych instalacji PV [kWp]
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3Q i 4Q 2021 najlepsze kwartały pod względem przychodowym; ograniczenie
starty netto, poprawa poziomu EBITDA

W 4Q 2021 Spółka pozyskała nowe umowy na realizację instalacji
fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej 7 122,15 kWp [ang. kilo watt peak]
-> wzrost o 30,52% r/r.
Na koniec 2021 łączna moc zakontraktowanych zleceń wyniosła 27 785,64 kWp.
Wartość ta w porównaniu do analogicznego wyniku zanotowanego w roku
poprzednim [24 906,34 kWp] -> wzrost o 11,56%.

Początek 2022 wskazuje, że 1Q może być znacznie lepszy niż w roku poprzednim
(-> wpływ zmiany systemu rozliczeń dla prosumentów)
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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, co
uniemożliwiło 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.

•

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

Od 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 wciąż odmawiają oraz starają się unikać bezpośrednich
spotkań z przedstawicielami firmy, decydując się na komunikację drogą online i
rozmów telefonicznych.

• 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

Świat i Europa stawiają na czystą energię
Oczekuje się, że światowy rynek energii słonecznej wzrośnie z 46,79 mld USD w 2021 r.
do 57,25 mld USD w 2022 r. oraz do 125,57 mld USD w 2026 r. przy średniorocznym
tempie wzrostu wynoszącym 21,7%.

125,57
mld USD

(źródło: Solar Electricity Global Market Report 2022 , The Business Reaserch Company, December 2021)

Główne cele zmian:
• redukcja emisji gazów
cieplarnianych w 2030 r. o 55%
2021 najlepszym rokiem dla UE w przyroście nowej mocy z PV
Wartość mocy PV zainstalowanej w 2021 r. w Europie [GW]
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• zwiększenie udziału OZE z
obecnych 32% do 40% w
końcowym zapotrzebowaniu
brutto na energię do 2030 r.
Prognozowany udział największych rynków PV w Europie w latach
2021 – 2025. Polska wskazywana jest od 2022 na 4 miejscu
Zródło: SOLARPOWER EUROPE 2021
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W 2021 r. 27 państw członkowskich Unii Europejskiej odnotowało ok.25,9
GW nowej mocy fotowoltaicznej podłączonej do ich sieci, co stanowi
wzrost o 34% w porównaniu z 19,3 GW zainstalowany rok wcześniej.
Ten wzrost sprawia, że rok 2021 jest nie tylko kolejnym rekordowym
rokiem dla energii słonecznej w UE, ale także najlepszym rokiem w
historii, przypadającym dokładnie dziesięć lat po ustanowieniu
poprzedniego rekordu na poziomie 21,4 GW w 2011 r.

Zmiany regulacyjne spowodowały przejściowe
zawirowania

Ale globalny trend wzrostu branży jest stały i związany z wzrostem cen energii
Prognozowane podwyżki cen prądu i gazu
skłaniają klientów do znalezienia alternatywy

Wejście w życie net billingu wpłynie na rozwój
nowych segmentów branży

W latach 2021–2030 koszt wytwarzania energii elektrycznej

wzrośnie o 61% (za: Fundacja Instrat)

Właściciele mikroinstalacji PV przyjętych do uruchomienia przed

W 2022 w PL wzrosły cen prądu o ok. 24% i gazu o ok. 54% dla

meteringu jako systemu rozliczeń. Net billing będzie obowiązywać

odbiorców indywidualnych.

instalacje przyjęte do uruchomienia po tej dacie.

Ceny gazu w Europie wzrosły trzykrotnie od lipca do końca

Przeniesienie punktu ciężkości na inne rozwiązania i związana z tym

listopada 2021 r., osiągając poziom pięciokrotnie wyższy niż

przewidywana zmiana modelu odbioru energii elektrycznej z biernego

średnie ceny w czwartym kwartale 2020 r.

prosumenta na samodzielnego wytwórcę z własnym magazynem

01.04.2021 zachowają 15-letni okres przejściowy obowiązywania net

energii, wzrost branży w nowych segmentach.
Instalacje PV oraz pompy ciepła to rozwiązania ograniczające
koszty dla właścicieli domów, firm/zakładów produkcyjnych.

Zapowiedziane programy dotacji będą wspierać
wzrost zainteresowania pompami ciepła

Administracja państwowa nadal wspiera rozwój PV
poprzez programy dotacji jak Mój Prąd 4.0

21 tys. PLN to przewidywana wysokość dofinansowania na pompę

Zapowiedź programu dopłat Mój Prąd 4.0.

ciepła w nowo budowanych budynkach jednorodzinnych. Program

budżetem 1 mld PLN. Położenie nacisku na elementy uzupełniające

Moje ciepło ma realizować Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i

mikroinstalcje PV: ładowarki samochodowe, magazyny energii.

Gospodarki Wodnej

z przewidywanym

Plany dalszego rozwoju Stilo Energy
Oczekiwane rezultaty:
Rozszerzanie oferty

Stała obserwacja rynku
Rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej

Atrakcyjna oferta dla segmentu B2B
Wprowadzenie nowych usług
Wejście w nowe segmenty rynku

Przygotowanie się do zmian w
zakresie agregacji, bilansowania 1:1

Przyspieszenie procesu wdrożenia
rozwiązań automatyzujących proces
sprzedaży

Stały rozwój w obszarze online

•
•
•
•

podwyższenie konkurencyjności,
zwiększenie udziału w rynku,
dywersyfikacja przychodów,
zmniejszona wrażliwość na zmiany
w branży

Plany dalszego rozwoju Stilo Energy

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

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

Doświadczeni i solidni managerowie w Zarządzie i RN
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
• W akcjonariacie Spółki znajdują się jej członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, którzy nabywali m.in. akcje
znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect
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)

31.12.2021 31.12.2020

Aktywa trwałe

20 165

Aktywa obrotowe
Zapasy

Należności krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa razem

29 096

2 503

2 425

2 781

55 804

Pasywa (tys. PLN)

13 330

25 195

14 662

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

14 063

Koszt własny sprzedaży

1 272

Koszt własny sprzedanych usług

42 426

Amortyzacja

Zużycia materiałów i energii
Usługi obce

31.12.2021 31.12.2020

Kapitał własny

Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

8 712

15 006

28 761

20 618

55 804

42 426

7 887

Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

6 649

Pasywa razem

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

6 801

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Koszty inne

2 200

Zmiana stanu produktów

Przepływy z dz. operacyjnej
Przepływy z dz. inwestycyjnej
Przepływy z dz. finansowej
Środki pieniężne na koniec okresu

4Q 2021 4Q 2020 1-4Q 2021 1-4Q 2020
5 236

304

(58)

(6 294)

(308)

(785)

(3 878)

(3 088)

(1 587)

6 595

(319)

16 013

3 408

7 664

3 408

7 664

30 654

4Q 2020 1-4Q 2021 1-4Q 2020
28 684

107 361

117 250

31 433

28 424

117 994

116 271

31 113

28 274

117 164

115 201

15 820

12 141

57 389

55 998

899

676

1 222

993

4 759

10 650

10 663

46 306

2 570

2 700

11 228

334

119

908

218

534

196

687

2 914

44 231
9 727

1 995

2 065
390

(235)

775

(6 320)

(800)

(780)

260

(10 634)

979

Zysk/strata na działalności operacyjnej [ebit]

(1 622)

56

(9 234)

866

Zysk/strata przed opodatkowaniem

(1 799)

(257)

(9 956)

(72)

Podatek dochodowy

(1 676)

(1 257)

(2 012)

(1 257)

(123)

1 000

(7 944)

1 185

(400)

1 049

(4 475)

3 780

Zysk/strata na sprzedaży

Rachunek przepływów pieniężnych
(tys. PLN)

4Q 2021

Zysk/strata netto
EBITDA

Q&A

Dziękujemy za uwagę
Kontakt:

inwestor@stiloenergy.pl
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stiloenergy.pl

