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Warszawa, 14 listopada 2022 roku

List Zarządu
Szanowni Państwo,
W imieniu Emitenta spółki Saule Technologies S.A. mamy przyjemność przekazać Państwu
skonsolidowany raport okresowy podsumowujący działalność oraz osiągnięcia grupy
kapitałowej w trzecim kwartale 2022 roku.
W trzecim kwartale bieżącego roku spółka kontynuowała intensywne działania mające na celu
komercjalizację produktu PESL w ramach podpisanych i ogłoszonych wcześniej umów m.in.:
z PKN Orlen, Play, Żabka, Unimot i X-Kom. Spółka zależna Emitenta Saule S.A. zawarła
również umowę dotyczącą dostawy i wdrożenia pilotażowego nowego produktu
wykorzystującego etykiety cenowe zasilane ogniwami perowskitowymi (PESL) dla nowego i
potencjalnie istotnego klienta sieci handlowej Rossmann. Ponadto spółka złożyła oferty
sprzedażowe dotyczące produktu PESL dla kolejnych wiodących sieci handlowych w Polsce
w segmencie DIY w ramach komunikowanej strategii zwiększania liczby wdrożeń produktu
PESL w modelu try & buy.
Jednym z priorytetów spółki jest praca nad pozyskaniem finansowania niezbędnego do
uruchomienia na dużą skalę produkcji paneli fotowoltaicznych na potrzeby segmentu
fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami (BIPV). Ze względu na szereg kluczowych przewag
technologicznych, perowskitowe moduły fotowoltaiczne są rozwiązaniem możliwym do
zastosowania na milionach metrów kwadratowych powierzchni magazynów, hal
produkcyjnych, na których ze względu na ograniczoną nośność dachów nie jest możliwe
instalowanie istniejących technologii PV. Saule chce być częścią szybkiego wzrostu segmentu
BIPV stawiając na współpracę z uznanymi partnerami. Zarząd spółki odbył szereg spotkań z
instytucjami finansującymi, potencjalnymi inwestorami oraz obecnymi akcjonariuszami spółki
mających na celu wypracowanie optymalnej struktury finansowania i kontynuuje prace
przygotowawcze mające na celu pozyskanie ww. finansowania.
Równolegle do wysiłków dotyczących komercjalizacji spółka kontynuowała szeroko
zakrojone prace badawcze i rozwojowe które znalazły odzwierciedlenie w dalszym
poszerzeniu portfela praw własności intelektualnej. Od początku 2022 roku do daty publikacji
niniejszego raportu spółka Saule S.A. złożyła jeden nowy wniosek patentowy, jeden nowy
wniosek o ochronę znaku towarowego, stworzyła jedenaście nowych tajemnic handlowych
przedsiębiorstwa, wystąpiła o ochronę patentową dla pięciu rodzin patentów i otrzymała jeden
grant dotyczący rozwoju rodziny patentów.
Saule nie tylko nieprzerwanie rozszerza swoje portfolio badawcze ale również rozwija sieć
współpracy naukowej poprzez uczestnictwo w przełomowych projektach badawczych
dotyczących materiałów perowskitowych. W ostatnich miesiącach, trzy projekty europejskie,
w których Saule jest jednym z partnerów konsorcjalnych, otrzymały finansowanie z Komisji
Europejskiej w ramach budżetu Horizon.
Dziękujemy naszym interesariuszom za okazane zaufanie i zapraszamy do lektury raportu.
Zarząd Saule Technologies S.A.
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1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Podstawowe informacje o Spółce
Firma:

SAULE TECHNOLOGIES S.A.

Siedziba:

ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa

Strona www:

www.sauletech.com

KRS:

0000284645

REGON:

300623460

NIP:

7811809934

Skład Zarządu:

Olga Malinkiewicz, Członek Zarządu
Artur Kupczunas, Członek Zarządu

1.2. Skład Grupy Kapitałowej

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem Grupa Kapitałowa Saule Technologies
składała się ze spółki Saule Technologies S.A. („Spółka dominująca”), spółki zależnej Saule
S.A., w której emitent posiada 84,80% udziałów w kapitale zakładowym oraz spółki w 100%
zależnej od Saule S.A. - Solaveni GmbH zarejestrowanej w Kolonii w rejestrze handlowym
pod numerem HRB 106840. Zgodnie z Art. 58 ustawy o rachunkowości, ze względu na
nieistotność danych finansowych spółki Solaveni GmbH, Grupa nie konsoliduje sprawozdań
finansowych tej spółki. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku spółka Solaveni
odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 303 euro i stratę netto w wysokości 171.334
euro. Suma bilansowa spółki na dzień 30 września 2022 roku wyniosła 47.598 euro.
1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu za III kwartał 2022

roku

1.4. Charakterystyka spółek zależnych
Spółka zależna Saule S.A. jest światowym liderem w rozwoju technologii perowskitowych
ogniw fotowoltaicznych. Spółka prowadzi badania nad perowskitami od roku 2014 i
opracowała metodę produkcji perowskitowych ogniw fotowoltaicznych z zastosowaniem
druku atramentowego. Saule udoskonala drukowane atramentowo, ultra-cienkie i elastyczne
ogniwa słoneczne na bazie perowskitów, które są ekologiczne i lekkie, działają w sztucznym
świetle i w warunkach słabego oświetlenia. W maju 2021 roku Saule uruchomiła we
Wrocławiu pierwszą na świecie pilotażową linię produkcyjną ogniw z perowskitów. Saule
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skupia się obecnie na zastosowaniu ogniw perowskitowych w elektronicznych etykietach
cenowych wykorzystywanych przez sieci handlowe. Spółka opracowała przełomowe
rozwiązanie, które łączy perowskitowy moduł słoneczny z wyświetlaczem e-ink o bardzo
niskim poborze mocy. W kolejnym kroku firma planuje certyfikację i komercjalizację
modułów fotowoltaicznych o większych rozmiarach i parametrach do zastosowań BIPV i
BAPV oraz w elektromobilności.
1.5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników
finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym
raporcie kwartalnym.
Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2022 rok.
1.6. Opis stanu realizacji
ich realizacji.

działań

i

inwestycji

Emitenta

oraz

harmonogram

Emitent informuje, iż wszelkie projekty o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika Nr 1 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostały zakończone.

2. DANE FINANSOWE
2.1. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego
w tym informacje o zmianie zasad (polityki) rachunkowości.
Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne
z Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013r
poz.330 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości
dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym, natomiast rachunek
z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu ekonomicznej użyteczności
wartości niematerialnych i prawnych. Odzwierciedlają faktyczny okres ich użytkowania.
Wartości niematerialne amortyzuje się metodą liniową.
Środki trwałe
W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym
okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku
i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Grunty wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości. Środki trwałe, inne niż grunty wyceniane są według cen nabycia, kosztów
wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty
wartości.
Wartość początkowa środków trwałych pomniejszona została o odpisy amortyzacyjne. Stawki
amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu użyteczności środków trwałych
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i odzwierciedlają faktyczne zużycie środków trwałych. Środki trwałe są ujmowane
w ewidencji środków trwałych i amortyzowane począwszy od następnego miesiąca
po miesiącu w którym zostały ujęte w ewidencji. Grunty nie są amortyzowane.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen
ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wyceny rozchodu poszczególnych składników
rzeczowych aktywów obrotowych dokonywana jest przy zastosowaniu metody FIFO
(pierwsze weszło – pierwsze wyszło).
Należności
Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem
zasady ostrożności.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza
się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju
należności, której dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania
Na dzień powstania zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej. Na dzień
bilansowy zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Na dzień bilansowy
wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki pasywów po obowiązującym na ten dzień
średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzy
się je na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z
którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy wycenia się według uzasadnionej oraz w sposób wiarygodny oszacowanej wartości.
Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się według wartości nominalnej.
Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w ich wartości nominalnej przeliczonej
na złote polskie. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach
rachunkowych.
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują wydatki i zużycie składników
majątkowych dotyczących miesięcy następujących po miesiącu, w którym te wydatki
poniesiono.
Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikający
w szczególności ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a
kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny.
W ramach czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów ewidencjonowane są również
koszty prac rozwojowych (do momentu ich zakończenia), w przypadku, gdy Spółka
identyfikuje możliwość ich aktywowania, Jeżeli zakończone prace rozwojowe spełniają
warunki określone w Ustawie o rachunkowości, przenosi się je do wartości niematerialnych i
prawnych. W wypadku, gdy praca rozwojowa nie spełnia warunków o jej aktywowaniu,
koszty tej pracy lub ich część, która w ocenie spółki nie znajdzie pokrycia w przychodach ze
sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii, odpisuje się w ciężar pozostałych
kosztów operacyjnych.
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Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Rozliczenia międzyokresowe
przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności obejmują w
szczególności: -środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia
środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych.
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo
pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych
źródeł.
Kapitały własny
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji,
wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku (ustawowego oraz dobrowolnego) z dopłat,
które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich
dotychczasowych akcjom (o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych
odpisów lub strat) przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz emisji
udziałów powyżej ich wartości nominalnej.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału
zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisji
nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
Podatek dochodowy
Odroczony podatek dochodowy jest ustalany w stosunku do wszystkich różnic przejściowych
występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów,
a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Aktywa z tytułu podatku dochodowego
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej
w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami
przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego oraz straty możliwej do odliczenia, przy zachowaniu zasady ostrożności.
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwę z tytułu podatku odroczonego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego.
Przy ustalaniu wysokości aktywów i rezerwy z tytułu podatku dochodowego uwzględnia
się stawki podatku dochodowego obowiązujące w roku powstania obowiązku podatkowego.
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie
oddzielnie.
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy
obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu
sprawozdawczego, z tym, że rezerwy i aktywa dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem
własnym, odnosi się również na kapitał własny.
Przychody i zyski
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do
wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie
wkładów przez udziałowców lub właścicieli.
Koszty i straty
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Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie
sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw,
które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny
sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli.
Wynik finansowy
Na wynik finansowy netto składają się:
 wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych (pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
 wynik operacji finansowych,
 wynik operacji nadzwyczajnych (powstałych na skutek zdarzeń trudnych
do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie związanych z ogólnym
ryzykiem jej prowadzenia),
 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego
podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.
Konsolidacja
W zakresie określonym Ustawą o rachunkowości, Spółka sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej,
obejmujące dane jednostki dominującej i jednostek od niej zależnych wszystkich szczebli, bez
względu na to, w jakim państwie znajduje się ich siedziba, zestawione w taki sposób, jakby
grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się z:
a.

skonsolidowanego bilansu,

b.

skonsolidowanego rachunku zysków i strat,

c.

skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,

d.

zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

e.
informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do
sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

skonsolidowanego

Do skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej dołącza się sprawozdanie
z jej działalności.
Jeżeli jednostki grupy kapitałowej są także znaczącymi inwestorami, to w odrębnych
pozycjach skonsolidowanego sprawozdania finansowego wykazuje się udziały w jednostkach
stowarzyszonych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.
Jeżeli jednostki grupy kapitałowej, objęte konsolidacją, posiadają udziały w jednostkach
współzależnych, to dane tych jednostek będących spółkami handlowymi wykazuje się w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym według metody konsolidacji pełnej, o ile dane te
nie są już zawarte w sprawozdaniach finansowych jednostek grupy kapitałowej, zaś dane
pozostałych jednostek współzależnych - metodą konsolidacji proporcjonalnej.
Spółka będąc znaczącym inwestorem wycenia i wykazuje w sprawozdaniu finansowym
udziały w jednostkach stowarzyszonych oraz będących spółkami handlowymi jednostkach
współzależnych metodą praw własności (w przypadku niestosowania wyceny metodą praw
własności, skutki, jakie spowodowałoby jej stosowanie oraz wpływ na wynik finansowy
podaje się w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego).
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Spółka będąc jednostką dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, jeżeli na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku
poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek
zależnych każdego szczebla, bez dokonywania wyłączeń konsolidacyjnych, z uwzględnieniem
danych jednostek współzależnych niebędących spółkami handlowymi, spełniają co najmniej
dwa z następujących warunków:
1) łączne średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż
250 osób,
2) łączna suma bilansowa w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 7 500 000 euro,
3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w
walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15 000 000 euro.
Spółka będąc jednostką dominującą, zależną od innej jednostki, mającej siedzibę lub miejsce
sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nie
sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli:
a. jednostka dominująca wyższego szczebla posiada co najmniej 90 % udziałów tej jednostki,
a wszyscy pozostali udziałowcy tej jednostki wyrazili zgodę,
b. jednostka dominująca wyższego szczebla obejmie konsolidacją zarówno zależną od niej
jednostkę dominującą, jak i wszystkie jednostki zależne od jednostki dominującej zwolnionej
ze sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Jeżeli Spółka będąc jednostką dominująca lub jednostka jej podporządkowana jest emitentem
papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu, zamierza ubiegać się lub ubiega się o
dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie mają zastosowania zwolnienia, o których mowa
poniżej:
1) konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej oraz nie będącej spółką handlową
jednostki współzależnej, jeżeli:
a. udziały tej jednostki zostały nabyte, zakupione lub pozyskane w innej formie, z
wyłącznym ich przeznaczeniem do późniejszej odprzedaży, w terminie jednego roku od dnia
ich nabycia, zakupu lub pozyskania w innej formie,
b. występują ograniczenia w sprawowaniu kontroli lub współkontroli nad jednostką, które
wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami, w tym wypracowanym przez tę jednostkę
zyskiem netto, lub które wyłączają sprawowanie kontroli nad organami kierującymi tą
jednostką.
2) konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej lub współzależnej nie będącej
spółką handlową, jeżeli:
a. dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku wiernego i rzetelnego
obrazu,
b. pozyskanie informacji, niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego objęcia jednostki
konsolidacją, wiązać się może z poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów,
uniemożliwiających spełnienie wymaganych ustawą obowiązków, związanych ze
sporządzeniem, zbadaniem, zatwierdzeniem i opublikowaniem skonsolidowanego
sprawozdania finansowego. Przepis ten ma zastosowanie wyłącznie do jednostek, których
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siedziba lub miejsce sprawowania zarządu znajduje się poza terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Dane jednostki zależnej konsoliduje się metodą konsolidacji pełnej, dane jednostek
współzależnych niebędących spółkami handlowymi konsoliduje się metodą konsolidacji
proporcjonalnej, udziały w jednostce stowarzyszonej oraz udziały w jednostkach
współzależnych będących spółkami handlowymi wykazuje się w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej metodą praw własności.
Wartość firmy
Wartość firmy to różnica między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej
części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. W sytuacji odwrotnej tzn.
kiedy cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości godziwej
przejętych aktywów netto, mamy do czynienia z ujemną wartością firmy.
Jako składnik aktywów może zostać wykazana jedynie nabyta wartość firmy. Wartość firmy
wytworzona przez Jednostkę we własnym zakresie nie może być aktywowana.
Inwestycje w jednostki zależne
Przez jednostki zależne rozumie się jednostki kontrolowane przez jednostkę dominującą.
Uznaje się, że kontrola występuje wówczas, gdy jednostka dominująca ma możliwość
wpływania na politykę finansową i operacyjną podległej jednostki w celu osiągnięcia korzyści
z jej działalności.
Wyniki finansowe jednostek zależnych, nad którymi w trakcie roku została objęta lub utracona
kontrola, ujmuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym od/do momentu
efektywnego rozpoczęcia/zakończenia sprawowania kontroli.
W stosownych przypadkach w sprawozdaniach finansowych jednostek zależnych dokonuje się
korekt mających na celu ujednolicenie zasad rachunkowości stosowanych przez daną
jednostkę z zasadami stosowanymi przez pozostałe jednostki Grupy.
Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty zachodzące między podmiotami powiązanymi
objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji konsolidacyjnej.
Udziały mniejszościowe prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Udziały
mniejszościowe mogą być początkowo wyceniane albo w wartości godziwej albo w proporcji
do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów netto. Wybór jednej z w/w metod jest
dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach kolejnych wartość
udziałów mniejszościowych obejmuje wartość rozpoznaną początkowo skorygowaną o
zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód
jest alokowany do udziałów mniejszościowych kontroli nawet wtedy, gdy powoduje
powstanie ujemnej wartości tych udziałów.
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2.2. Kwartalne skrócone sprawozdanie Grupy Kapitałowej za III kwartał 2022 roku
Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu
Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Kwartalne sprawozdanie finansowe prezentuje dane finansowe za okres od 1 lipca 2022 roku
do 30 września 2022 roku. W dniu 28 marca 2022 roku spółka Saule Technologies S.A. stała
się spółką dominującą wobec Saule S.A. Z uwagi na powyższe oraz fakt, iż w 2021 roku Saule
Technologies S.A. nie sprawowała kontroli nad żadną spółką i w związku z tym nie była
zobligowana do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, dane porównywalne za
analogiczne okresy sprawozdawcze poprzedniego roku obrotowego stanowiły dane jednostki
dominującej prezentowane w pkt 2.3. poniżej.
Kwartalne sprawozdanie finansowe nie było badane przez podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych.
2.2.1. Skonsolidowany bilans, zł
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11
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2.2.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat, zł

13

2.2.3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia), zł
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2.2.4.

Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, zł
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2.3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kwartał
2022 roku
2.3.1. Bilans, zł
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17

2.3.2. Rachunek zysków i strat, zł
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2.3.3. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia), zł
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2.3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym, zł
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2.4.

Komentarz Zarządu zawierający zwięzłą charakterystykę istotnych dokonań

lub niepowodzeń Emitenta w okresie III kwartału 2022 roku wraz z opisem
najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
mających wpływ na osiągnięte wyniki.
W dniu 5 lipca 2022 roku spółka zależna Saule S.A. zawarła umowę z Unimot S.A..
Umowa ustala zasady współpracy w zakresie digitalizacji etykiet cenowych za pomocą
produktów PESL. W tym celu strony umowy zamierzają przeprowadzić pilotaż
wdrożenia produktów Saule wraz z jego oprogramowaniem.
W dniu 18 sierpnia 2022 roku Zarząd spółki Saule Technologies S.A. powziął informację
o podjęciu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Saule S.A. spółki zależnej Emitenta,
następujących uchwał:
1) uchwały nr 3 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki z kwoty 1.562.438,00 zł (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa
tysiące czterysta trzydzieści osiem) do kwoty 1.802.438,00 zł (jeden milion osiemset
dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem). Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
nastąpi w drodze emisji 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych
imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja o numerach od
1.562.439 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć)
do 1.802.438,00 zł (jeden milion osiemset dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem) (dalej
także: "Nowe Akcje"). Cena emisyjna Nowych Akcji została ustalona na kwotę 240.000,00
zł (dwieście czterdzieści tysięcy). Wszystkie Nowe Akcje zostaną objęte w zamian za
wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem Nowych Akcji. Nowe Akcje będą
uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od
pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym Nowe
Akcje zostały wydane. Objęcie wszystkich Nowych Akcji nastąpi w drodze złożenia oferty
przez Spółkę na rzecz Pani Olgi Malinkiewicz i jej przyjęcia przez p. Olgę Malinkiewicz
(subskrypcja prywatna). Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki pozbawiło
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Nowych Akcji w całości, zgodnie z
opinią Zarządu Spółki, w której to opinii Zarząd Spółki wskazał, że wyłączenie prawa
poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do nowych akcji serii A i jednocześnie
zaoferowanie objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej leży w interesie Spółki ze
względu na: (i) konieczność wykonania umowy inwestycyjnej zawartej z min. z Olgą
Malinkiewicz w dniu 20 października 2021r. (ii) konieczność wykonania umowy opcji na
akcje Saule zawartej w dniu 30 marca 2020 r.
2) uchwały nr 4 z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, gdzie
zmiana statutu odzwierciedla ustalenia umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta,
Spółkę i Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (i innych) w dniu 20 października
2021r. Zmiana statutu min. dotyczy sposobu powoływania członków rady nadzorczej
przez Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie.
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W dniu 9 września 2022 roku zarząd Saule Technologies otrzymał podpisaną przez
spółkę zależną Saule S.A. umowę z Rossmann Supermarkety Drogeryjne Poland sp. z o.o..
Umowa dotyczy pilotażowego wdrożenia produktu Saule wraz z jego oprogramowaniem
w jednym z obiektów handlowych Rossmann. Produktem podlegającym wdrożeniu jest
ekspozytor towaru wykorzystujący zarówno etykiety cenowe oraz pełny ekosystem
Saule jak również system oświetlenia towaru zasilany ogniwem perowskitowym ze
światła sztucznego umieszczonym na szczycie ekspozytora.
W dniu 27 września 2022 roku zarząd Saule Technologies otrzymał od pełnomocnika
dwóch akcjonariuszy Pana Januarego Ciszewskiego oraz spółki pod firmą Kuźnica
Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (w której Pan January Ciszewski pozostaje
członkiem zarządu) ostateczne wezwania do zapłaty odszkodowania. January Ciszewski
wezwał Emitenta do zapłaty kwoty 2.400.731,05 zł jako rekompensaty z tytułu utraty
wartości posiadanych przez Januarego Ciszewskiego 2.286.411 akcji Emitenta. Spółka
Kuźnica Centrum Sp. z o.o. wezwała Emitenta do zapłaty kwoty 3.344.434,80 zł jako
rekompensaty z tytułu utraty wartości posiadanych przez Kuźnica Centrum Sp. z o.o.
3.185.176 akcji spółki Emitenta. Zarząd Saule Technologies nie uznaje ww. roszczeń
akcjonariuszy Spółki uznając je za całkowicie bezzasadne jako niemające poparcia w
przepisach prawa polskiego, ani w jakimkolwiek stosunku umownym wiążącym
Emitenta i nie tworzy rezerwy na zobowiązania z powodu wystąpienia ww. roszczeń
akcjonariuszy.
W dniu 4 października 2022 r. zarząd Saule Technologies otrzymał oświadczenia
Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie w
przedmiocie bezwarunkowej rejestracji akcji serii E Emitenta w depozycie papierów
wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
dokonał rejestracji akcji serii E Emitenta w dniu 6 października 2022 r.
W dniu 23 października spółka gościła Panią Mariyę Gabriel europejską komisarz do
spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży które odwiedziła
zakład produkcyjny. Była to kolejna wizyta wysokiego komisarza UE we Wrocławiu, w
czerwcu 2022 roku zakład produkcyjny spółki odwiedził wiceprzewodniczący Komisji
Europejskiej Frans Timmermans.
W dniu 8 listopada odbyła się rozprawa przed sądem z powództwa akcjonariusza o
uchylenie uchwały Nr 4/02/2022 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta wraz
z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia. Uchwała Nr 4/02/2022 Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczyła podwyższenia kapitału zakładowego w drodze
emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w
całości, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemu obrotu New
Connect akcji Emitenta serii E oraz w sprawie zmiany statutu spółki. Powód wnosił o
zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie skuteczności w/w uchwały do czasu
prawomocnego rozstrzygnięcia postępowania. Powód, który na w/w Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy zarejestrował 21 akcji Emitenta, określił wartość
przedmiotu sporu na kwotę 4.800.000 zł. Sąd po wysłuchaniu stron odroczył posiedzenie.
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3. INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI EMITENTA W III
KWARTALE 2022 ROKU
Spółka zależna Emitenta Saule S.A kontynuowała w analizowanych okresie strategię
badań i rozwoju perowskitowych ogniw fotowoltaicznych. Prowadzone prace badawcze i
rozwojowe znalazły odzwierciedlenie w dalszym poszerzeniu portfela praw własności
intelektualnej. Od początku 2022 roku do daty publikacji niniejszego raportu spółka
Saule S.A. złożyła jeden nowy wniosek patentowy, złożyła jeden nowy wniosek o ochronę
znaku towarowego, stworzyła jedenaście nowych tajemnic handlowych
przedsiębiorstwa, wystąpiła o ochronę patentową dla pięciu rodzin patentów i otrzymała
jeden grant dotyczący rozwoju rodziny patentów.
Łączny portfel praw własności intelektualnej spółki Saule S.A. obejmuje min.: 13 rodzin
patentów związanych z kluczową architekturą ogniw słonecznych, metodami ich
wytwarzania (w tym drukiem atramentowym) oraz konstrukcji urządzeń w których
znajdują zastosowanie wspomniane ogniwa słoneczne.
Typowe zgłoszenie patentowe spółki obejmuje wyjście poza Urząd Patentowy RP i
zgłoszenie patentu aplikacji w najważniejszych krajach takich jak Niemcy, Wielka
Brytania, Francja, USA, Chiny, Japonia i Korea Południowa. Łączna liczba udzielonych i
oczekujących patentów oraz wniosków patentowych w wyżej wymienionych krajach
wynosi 35. Saule posiada również 148 tajemnic handlowych dotyczących m.in.:
specyficznego składu komponentów chemicznych w preparatach perowskitowych,
szczegółowej obróbki wstępnej i końcowej warstw perowskitowych oraz parametrów
procesu druku. Portfel praw własności intelektualnej obejmuje również 3 wzory
chroniące wygląd wizualny produktów.
Zarząd przykłada ogromną wagę do zarządzania własnością intelektualną spółki.
Dedykowany zespół ludzi odpowiada za zarządzanie własnością intelektualną firmy.
Polityka rozwoju i ochrony własności intelektualnej została opracowana przy wsparciu
zewnętrznych doradców w tym pionierów przemysłowej technologii ink-jet w Europie i
jest skrupulatnie przestrzegana i zrealizowana. Polityka ochrony własności intelektualnej
określa wewnętrzne procesy związane z ochroną wynalazków np. poprzez dokonywanie
zgłoszeń patentowych lub tworzenia i zabezpieczania dokumentów stanowiących tajemnicę
handlową. Stosowane są różne rodzaje ochrony własności intelektualnej dla różnego rodzaju
wynalazków precyzyjnie opisane w ww. polityce ochrony własności intelektualnej.
Saule Technologies nieprzerwanie rozszerza swoje portfolio badawcze i sieć współpracy
naukowej poprzez uczestnictwo w przełomowych projektach badawczych dotyczących
materiałów perowskitowych. W ostatnich miesiącach, trzy projekty europejskie, w
których Saule jest jednym z partnerów konsorcjalnych, otrzymały finansowanie z Komisji
Europejskiej w ramach budżetu Horizon.
Projekt SuPerTandem, którego kwota finansowania wynosi 4,9 mln euro, ma na celu
przyspieszenie przejścia Europy na czystą energię poprzez opracowanie nowej generacji
urządzeń fotowoltaicznych na bazie perowskitowej technologii tandemowej na
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elastycznych podłożach, przy użyciu niskokosztowych metod produkcji. Projekt ten
będzie realizowany we współpracy z ośrodkami badawczymi będącymi liderami prac
rozwojowych nad technologią perowskitową.
Projekt Platform Zero, którego kwota finansowania wynosi 9,1 mln euro (budżet całego
projektu wynosi 10,2 mln euro), zajmować się będzie redukcją wad produkcyjnych
poprzez opracowanie samouczącej się, modułowej i konfigurowalnej platformy
monitorowania procesów produkcyjnych. Platform Zero otworzy nowe perspektywy dla
produkcji modułów fotowoltaicznych, również poprzez efektywne wdrożenie koncepcji
przemysłu 4.0.
Projekt Sorec2, którego kwota finansowania wynosi 3,1 mln euro, ma na celu
opracowanie przełomowej technologii bezpośredniej przemiany światła słonecznego
oraz CO2 w związki chemiczne (m.in. etanol lub etylen), do bezpiecznego magazynowania
energii. W tym projekcie łączone będą kompetencje w zakresie fotoniki, w tym wykorzystanie
materiałów perowskitowych, z wiedzą w zakresie katalizy.
Dodatkowo, Saule Technologies i jej spółka zależna Solaveni pozyskały kwotę 120 000
dolarów amerykańskich w ramach GeniusChallenge2022, międzynarodowego konkursu
innowacji organizowanego przez SQM na rozwój i komercjalizację materiałów
funkcjonalnych i prekursorów perowskitowych do zastosowań przemysłowych i akademickich.
Zwycięski projekt złożony przez Saule i Solaveni koncentruje się na szukaniu innowacyjnych
rozwiązań promujących wykorzystanie i rozwój technologii perowskitowych ogniw
słonecznych, skupiając się jednocześnie na poprawie sprawności, wszechstronności i redukcji
kosztów produkcyjnych.
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4. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH
PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Na dzień 30 września 2022 roku grupa kapitałowa Saule Technologies zatrudniała 66
pracowników i 61,47 pracownika w przeliczeniu na pełny etat.

Członek

Zarządu

Olga Malinkiewicz

Członek

Zarządu

Artur Kupczunas
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