SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
T&T PROENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.

T&T Proenergy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządziła sprawozdanie finansowe za
okres od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. Niniejszym Zarząd Spółki przedstawia zgodnie
z art. 49 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. sprawozdanie z działalności jednostki.
I. Dane podstawowe
1. Spółka T&T PROENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul.
Twardej 4/133, została zawiązana aktem notarialnym (Repertorium A numer: 8066/2011) z dnia 28
lipca 2011 r. stanowiącym umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka została w dniu 18 lutego 2011r. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000393744.
3. Zgodnie z postanowieniami umowy Spółki czas trwania Spółki jest nieograniczony.
4. Siedzibą spółki jest miasto Warszawa. Spółka prowadzi działalność w pod adresem:
ul. Twarda 4/133, 00-105 Warszawa oraz ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno.
5. Spółce nadano numer statystyczny REGON: 301891581.
6. Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej: 6972302022.
7. Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przez Bene Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o., ul.
Miśnieńska 29, 64-100 Leszno.
II. Kapitał zakładowy
Zgodnie z umową Spółki kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł ( sto tysięcy złotych) i dzieli się na 2.000
udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.
Udziały w kapitale zakładowym posiada osoby prawna, tj.:
01Cyberaton Proenergy S.A. w wysokości 100%
Udziały są równe, niepodzielne, każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
III. Władze spółki
1. Władzami Spółki są:
a) Zgromadzenie Wspólników
b) Zarząd Spółki
Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Roman Tabaka.
2. Spółka nie posiada organu kontroli z uwagi na brak ustawowego wymogu w tym zakresie. Prawo
kontroli zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych przysługuje każdemu wspólnikowi.
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
Zarządu z działalności spółki jak i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, udzielenie
absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków, przeznaczenie zysku na kapitał
odrębny lub do podziału między wspólników, a także zmiana umowy spółki. Rok obrachunkowy w
spółce został zakończony z dniem 31 grudnia 2021r.

IV. Przedmiot działania spółki
Spółka została zawiązana do prowadzenia działalności zgodnie z przedmiotami działalności
zgłoszonymi i zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000393744.
Jej podstawowa działalność zgodnie z KRS to: 35.11.Z wytwarzanie energii elektrycznej.
Spółka posiada Elektrownie fotowoltaiczną o mocy 100kW w miejscowości Smyczyna gm. Lipno i
przygotowuje kolejne procesy inwestycyjne własnych elektrowni.
T&T Proenergy Sp. z o.o. jest generalnym wykonawcą elektrowni fotowoltaicznych oraz mikroinstalacji,
Przeprowadza inwestorów przez wszystkie etapy przedsięwzięcia, poczynając od przygotowania
dokumentacji, pozyskaniu finansowania, montażu, oddania instalacji do użytku, sprawując również
opiekę serwisową.
Przewagą w stosunku do konkurentów są praktyczne doświadczenia z budową, realizacją
i uzgodnieniem przyłączy energetycznych z polskimi operatorami oraz eksploatacją i zarządzaniem
elektrowniami fotowoltaicznymi. Realizacja inwestycji wynika z konkretnych doświadczeń, w związku
z czym Spółka gwarantuje niezawodne, szybkie i efektywne rozwiązania jakimi jest budowa elektrowni
fotowoltaicznych.
By sprostać szybkiej reakcji serwisowej, Spółka skraca proces pozyskiwania komponentów poprzez
zakup ich bezpośrednio u producentów. Ponadto produkty oferowane przez Spółkę pochodzą ze
światowej czołówki markowych urządzeń, co gwarantuje niezawodność i najwyższą możliwą jakość,
potwierdzoną badaniami, certyfikatami, patentami i opiniami klientów.
V. Informacja o zatrudnieniu
W chwili obecnej w Spółce jest zatrudnionych 12 pracowników.
VI. Działania Spółki w ostatnim roku obrotowym
W okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. dokonała sprzedaży na kwotę
33.019.962,97zł, osiągając zysk w wysokości: 1.083.811,22zł
Spółka w 2021r. prowadziła procesy inwestycyjne dla inwestorów, którzy przygotowują projekty
elektrowni fotowoltaicznych, od momentu wyboru działki poprzez przygotowanie pełnej dokumentacji
na etapie przygotowawczym (wnioski o wydanie warunków zabudowy, decyzji środowiskowej,
warunków przyłączenia, projekt budowlany do wydania pozwolenia budowlanego), pomoc w
przygotowaniu biznesplanu.
Na główny przychód Spółki w roku 2021 miało wpływ pełnienia roli generalnego wykonawcy na placu
budowy i oddania gotowej elektrowni dla inwestorów:
1. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,1 MW w miejscowości Piotrowice
2. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW w miejscowości Mierzęcin
3. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1 MW Grabów
4. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 997 kW w miejscowości Pieczyska I
5. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 980 kW w miejscowości Pieczyska II
6. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 560 kW w miejscowości Krzywińskie
7. Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 480 kW w miejscowości Miłki
Na niższy niż zakładano przychód spółki miała wpływ sytuacja związana z Covid-19, która uniemożliwia
rozpoczęcie prac związanych z budową elektrowni fotowoltaicznych co związane jest z zawieszeniem
prac administracyjnych: brak postępowań przetargowych oraz finansowań (udzielania kredytów
bankowych) dla klientów. Częściowe realizacje podpisanych kolejnych Umów przesunięto na rok 2021.

Sprawną działalność Spółki zapewniło otrzymanie wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju
tzw. Tarcza w wysokości 3.500.000,00zł i jego umorzenia w roku 2021 w wysokości 50% otrzymanych
środków.
VIII. Plan działania Spółki na najbliższy okres
Spółka przewiduje kontynuowanie dotychczasowej działalności, w szczególności
pozyskiwanie nowych klientów.
Strategia biznesowa Spółki polegająca na opracowywaniu, budowaniu i prowadzeniu małych i dużych
projektów, dostosowywaniu ich do indywidualnych potrzeb w wieloletniej perspektywie pozwala
osiągnąć wysoki poziom obsługi klienta i rzetelne wykonanie usługi, sprawując przy tym sprawnie
działającą opiekę powykonawczą.
Zarząd 2021 roku przewiduje zagrożenie dla działalności Spółki i ocenia ryzyko ewentualnych
niekorzystnych zmian na rynku jako niskie. W związku z perspektywą intensywnych działań w celu
dotarcia do nowej grupy klientów oraz zmianą właściciela tj. 01Cyberaton Proenergy S.A. Zarząd
ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania Spółki jako pomyślną i będzie kontynuował działania
mające na celu zwiększenie przychodu oraz wartości majątku Spółki.

Prezes Zarządu

