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Wyjaśnienia Zarządu VENO S.A. dotyczące
podstaw do niedokonywania konsolidacji trzech podmiotów należących do
Grupy Kapitałowej VENO
Zarząd VENO wyjaśnia że, zgodnie z przepisami obowiązującymi emitentów rynku NewConnect,
emitent będący jednostką dominującą obowiązany jest do sporządzenia i przekazywania
skonsolidowanych raportów kwartalnych, jednak konsolidacja może nie obejmować jednostki
zależnej spełniającej warunek z art. 57 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, który stanowi, iż
'konsolidacją nie obejmuje się jednostki zależnej, jeżeli 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'.
Zarząd VENO ma świadomość, iż minął już ponad rok od nabycia spółek Venturio S.A. oraz SCFP
S.A., jednakże podkreślić należy, iż akcje te są nadal aktywami krótkoterminowymi. Prowadzone
obecnie negocjacje odnośnie sprzedaży w/w podmiotów, powinny zakończyć się w sierpniu lub
najpóźniej we wrześniu tego roku zawarciem umów sprzedaży tych aktywów.
Podobna sytuacja występuje w przypadku spółki Stratofin Ltd. W związku z nabyciem 100%
certyfikatów GO FUND2 FIZAN, Stratofin jako podmiot zależny nabyty w celu osiągnięcia
prawnie dopuszczalnej optymalizacji podatkowej stracił obecnie swoją rację bytu w grupie VENO,
a sprzedaż tej spółki zależnej również powinna dojść do skutku w najbliższym czasie.
Mając powyższe na uwadze Zarząd VENO nie uwzględnił w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym danych spółek Stratofin Ltd., Venturio S.A. oraz SCFP S.A., a decyzję swoją podjął
opierając się na przepisie art. 57 pkt 1 Ustawy o rachunkowości zgodnie z którym „Konsolidacją
nie obejmuje się jednostki zależnej, jeżeli: 1) 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”.
W ramach uzupełnienia informacji dotyczącej konsolidacji, mimo istnienia w ocenie Zarządu
VENO podstaw do niedokonywania konsolidacji spółek Stratofin Ltd. Venturio S.A. oraz SCFP
S.A., Zarząd prezentuje poniżej wybrane dane z arkusza konsolidacyjnego.
Spółki objęte konsolidacją:
VENO S.A.

Suma bilansowa

Wynik finansowy

18 221 864,15

-688 802,22

3 694 508,15

-394 251,29

AbeoNet S.A.

670 749,58

-316 014,43

Style247.pl S.A

780 727,48

-95 911,18

23 367 849,36

-1 494 979,12

Arrinera Automotive S.A.

Łącznie
Spółki nieobjęte konsolidacją:
Stratofin Ltd.

Suma bilansowa

Wynik finansowy

4 461 296,00

284 991,00

SCFP S.A.

802 644,62

-8 137,84

Venturio S.A.

826 280,87

-5 759,77

19,09%

-19,06%

% Stratofin/Łącznie
% (SCFP + Venturio)/Łącznie
Łączny wpływ

6,97%

0,93%

26,06%

-18,13%

VENO Spółka Akcyjna, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, REGON: 141107326, NIP: 1132693199, KRS: 0000290248
tel.: (22) 208 78 48, fax: (22) 203 53 93, BIURO@VENO-SA.PL, WWW.VENO-SA.PL,
Kapitał zakładowy 15.335.617,85 PLN, w pełni opłacony, wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gosp. KRS

1/2

Z powyższych danych jednoznacznie wynika, że wypracowany zysk w Stratofin Ltd. miałby
pozytywny wpływ na skonsolidowany wynik GK VENO, jednakże ze względu na podniesioną
powyżej kwestię prowadzenia obecnie działań mających na celu sprzedaż tej spółki, umieszczenie
jej w konsolidacji przedstawiałoby mylny obraz grupy po jej sprzedaniu. Z kolei wyniki SCFP i
Venturio miałyby wpływ na wynik całej Grupy na granicy błędu statystycznego.
Wyjaśnienia powyższe zostały przekazane w biegłemu rewidentowi. W wyjaśnieniach tych Zarząd
VENO przedstawił argumenty prezentowane powyżej, a jako podstawę niedokonania konsolidacji
wyników spółek Venturio S.A. oraz SCFP S.A. i Stratofin Ltd. wskazał przepis art. 57 pkt 1 ustawy
o rachunkowości. Przekazane wyjaśnienia były podstawą wydania przez biegłego rewidenta opinii
o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym VENO S.A. z zastrzeżeniem:
Poniżej cytat z opinii biegłego:
==========================================================

==========================================================

Arkadiusz Kuich
Prezes Zarządu
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