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1. PODSTAWOWE INFORMACJE 

 

Firma: TERMO2POWER 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

Siedziba, adres: Warszawa (00-844), 

ul. Grzybowska 87 

Telefon: +48 514943360 

Adres strony internetowej: www.termo2power.com 

Adres poczty elektronicznej: info@termopower.com 

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

Data rejestracji w KRS: 6 listopada 2015 roku 

Numer KRS: 0000584452 

NIP: 362222444 

REGON: 5272749594 

 

Organy Spółki: 

W skład zarządu Termo2Power S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku wchodzili: 

Jacob Brouwer – prezes zarządu. 

 

W skład rady nadzorczej Termo2Power S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku 

wchodzili: 

1) Waldemar Kosiński – przewodniczący rady nadzorczej; 

2) Emilia Zaleska – członek rady nadzorczej; 

3) Eduard Willem Bergmans – członek rady nadzorczej; 

4) Cezary Kosiński – członek rady nadzorczej; 

5) Andrzej Widmański – członek rady nadzorczej. 

http://www.termo2power.com/
mailto:info@termopower.com
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2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2. KWARTAŁ 2016 ROKU 

 

Bilans 
 

  

Wyszczególnienie 

Na dzień 

30.06.2016 r. 
(w zł) 

A. Aktywa trwałe 1726321,92 
I. Wartości niematerialne i prawne 480249,98 
II. Rzeczowe aktywa trwałe 1246071,94 
III. Należności długoterminowe 0 
IV. Inwestycje długoterminowe 0 
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 
B. Aktywa obrotowe 378572,60 
I. Zapasy 68010,48 
II. Należności krótkoterminowe 235435,49 
III. Inwestycje krótkoterminowe 70356,63 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4770,00 
AKTYWA RAZEM 2104894,52 

  A. Kapitał (fundusz) własny 2014277,87 
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2000000,00 
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)   
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 11394,27 
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny   
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe   
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych   
VIII. Zysk (strata) netto 2883,60 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)   
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90616,65 
I. Rezerwy na zobowiązania   
II. Zobowiązania długoterminowe   
III. Zobowiązania krótkoterminowe 90616,65 
IV. Rozliczenia międzyokresowe   

PASYWA RAZEM 2104894,52 
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Rachunek zysków i strat 
  

   

Wyszczególnienie 

Za okres od 01.04.2016r. 
do 30.06.2016r. 

(w zł) 

Narastająco 
za okres 

od 01.01.2016 r. 
do 30.06.2016 r. 

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 
w tym: 232500,00 256703,14 

I. Przychody ze sprzedaży produktów 107500,00 131703,14 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość 
dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0 0 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne 
potrzeby jednostki 0 0 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 125000,00 125000,00 

B. Koszty działalności operacyjnej 176949,93 282968,23 

I. Amortyzacja 58014,18 117951,88 

II. Zużycie materiałów i energii 41409,20 59157,71 

III. Usługi obce 34306,72 55639,57 

IV. Podatki i opłaty -0,01 -0,92 

V. Wynagrodzenia 12428,96 18450,11 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1143,87 1851,26 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2147,01 2418,62 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 27500,00 27500,00 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 55550,07 -26265,09 

D. Pozostałe przychody operacyjne 31314,57 31314,57 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 31314,57 31314,57 

II. Dotacje 0 0 

III. Inne przychody operacyjne 0 0 

E. Pozostałe koszty operacyjne 0 0,02 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych 0 0 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 

III. Inne koszty operacyjne 0 0,02 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 86864,64 5049,46 

G. Przychody finansowe -339,51 203,14 

I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0 

II. Odsetki 0 0 

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 

V. Inne -339,51 203,14 

H. Koszty finansowe 0 0 

I. Odsetki 0 0,00 

II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 

IV. Inne 0 0 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 86525,13 5252,60 

J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0 0 

I. Zyski nadzwyczajne 0 0 

II. Straty nadzwyczajne 0 0 
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K. Zysk (strata) brutto (I-J) 86525,13 5252,60 

L. Podatek dochodowy 2369,00 2369,00 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 0 0 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 84156,13 2883,60 
 

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta 
  

   

Wyszczególnienie 

Za okres od 
01.04.2016r. 

do 30.06.2016r. 
(w zł) 

Narastająco  za 
okres  od 

01.01.2016 r.  do 
30.06.2016 r. (w zł) 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1930121,74 2011394,27 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1930121,74 2011394,27 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2014277,87 2014277,87 
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 2014277,87 2014277,87 

 

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta 
  

   

Wyszczególnienie 

Za okres od 01.04.2016r. 
do 30.06.2016r. 

(w zł) 

Narastająco  za okres  od 
01.01.2016 r.  do 30.06.2016 

r. (w zł) 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 84156,13 2883,60 

II. Korekty razem 84530,71 379338,49 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 168686,84 382222,09 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 31314,57 31314,57 

II. Wydatki 359934,57 425625,94 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -328620,00 -394311,37 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

I. Wpływy 756,77 756,77 

II. Wydatki 756,73 756,75 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0,02 0,02 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -159933,16 -12089,26 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 0 3948,00 

F. Środki pieniężne na początek okresu 0 82445,89 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) 0 86393,89 

3. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, 

W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) 

RACHUNKOWOŚCI 
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Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1 - 4.2 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 kwietnia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. Nie przedstawiono danych 

porównywalnych za analogiczny okres 2015 roku, gdyż Spółka nie prowadziła 

wówczas działalności. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w postaci 

porównawczej. Rachunek przepływów sporządzony został metodą 

pośrednią. 

Zasady rachunkowości stosowane w Spółce przy sporządzaniu 

sprawozdania finansowego oparte są na ustawie o rachunkowości z dnia 29 

kwietnia 1994 r. z późn. zmianami. 

Na podstawie art.10 ust.1 pkt 1 ustawy ustala się, iż rokiem obrotowym jest 

rok kalendarzowy rozpoczynający się 1 stycznia, a kończący 31 grudnia. 

Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i sporządza rachunek 

zysków i strat w wariancie porównawczym. 

Metody wyceny stosowane w jednostce: 

(1) wszystkie grupy aktywów wycenione według  cen netto. 

 

(2) należności - w kwotach wymagalnej zapłaty w wartości nominalnej 

w kwocie wymaganej zapłaty. 

Należności krótko i długoterminowe aktualizuje się uwzględniając stopień 

prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu 

aktualizującego; odpisy aktualizujące zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finasowych w zależności 

od rodzaju należności. 

(3) zobowiązania - w kwotach wymagalnej zapłaty. W kwocie 

zobowiązań wykazane są także  zobowiązania, ktore powstały po 

dniu bilansowym, ale których koszty dotyczyły roku 

sprawozdawczego. Na dzień bilansowy zobowiązania powiększa o 

odsetki należne tylko wówczas gdy jednostka ma pewność, że 

wystapi konieczność zapłaty tych odsetek. 

 

(4) kapitały własne w wartości nominalnej. Kapitał podstawowy jest 

ujmowany w wysokości określonej w statucie Spółki. 
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Jeżeli akcje obejmowane są po cenie wyższej od wartości nominalnej, 

nadwyżka ujmowana jest w kapitale zapasowym. W przypadku wykupu akcji 

własnych kwota zapłaty za akcje obciąża kapitał własny a w bilansie 

wykazywana jest poz. Akcje własne. Koszty emisji nowych akcji pomniejszają 

kapitał zapasowy do wysokości tego kapitału a pozostałe koszty są zaliczane 

do kosztów finansowych. 

(5) środki trwałe ujęte jako rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są 

według cen nabycia, wartość początkowa środków trwałych 

zwiększa się o wartość nakładów poniesionych na ulepszenie czy 

modernizację, natomiast pomniejsza  o odpisy amortyzacyjne. 

W poszczególnych grupach stosowane są następujące stawki 

amortyzacyjne: 

grupa 3 stawka 7% 

grupa 4 stawka 14% i 18% 

grupa 6 stawka  10% i 18% 

grupa 7 stawka 20 % 

Środki trwałe o wartości przekraczającej 3.500 zł netto amortyzowane 

metodą liniową; 

Środki trwałe o wartości nieprzekraczajacej 3.500 zł netto amortyzowane 

są wg  zasady 100% odpisu wartości w  momencie zakupu. 

Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 

3.500,00 zł  podwyższają wartość początkową tych środków, 

a nieprzekraczające 3.500,00 zł odnoszone są w  koszty bieżącego okresu. 

(6) Środki trwałe w budowie wycenia się według kosztów ich nabycia 

lub wytworzenia a pomniejsza o odpisy z trwałej utraty wartości. 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte : 

 prawa majątkowe, autorskie, licencje, koncesje, prawa do projektów, 

wynalazków, wzorów użytkowych 

 koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym 

 wartości firmy 

 know-how 

o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok 

i wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej. 
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Wartości niematerialne i prawne wykazane w bilansie Spółki dotyczą praw 

autorskich i patentowych urządzenia służącego do produkcji prądu i ciepła.                                                                                                                                                                            

(7) Towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i 

wyceniane wg cen  zakupu. 

 

(8) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – wycenia się  

w wartości nominalnej. 

 

(9) Różnice kursowe 

Operacje gospodarcze wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień 

ich przeprowadzenie odpowiednio: 

 dla operacji kupna lub sprzedaży walut po kursie banku, z którego 

usług korzysta Spółka 

 pozostałe operacje – wycenia się po obowiązującym na dzień 

przeprowadzenia operacji średnim kursie wauty ustalonym przez 

NBP. 

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na 

ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez NBP. 

(10) Rozliczenia międzyokresowe przychodów – obejmują otrzymane 

środki (w tym dotacje i przedpłaty) na realizację świadczeń w 

przyszłych okresach, a przede wszystkim pobrane z góry wpłaty od 

kontrahentów jako zaliczki na towar handlowy i zakup wyrobów. Na 

dzień sporządzenie bilansu rozliczenia międzyokresowe przychodów 

nie wystąpiły. 

 

(11) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują: 

 koszty czynszów, dzierżaw, kaucji  opłaconych z góry 

 koszty ubezpieczeń majatkowych 

 naliczone z góry odsetki od kredytów i pożyczek 

 inne koszty dotyczące następnych okresów sprawozdawczych, w 

tym prenumeraty, przepłaty 

Czynne rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia 

 długoterminowe -dotyczące przyszlych okresów sprawozdawczych 

i trwają dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego 

 krótkoterminowe – dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, 

ale trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. 

W przypadku gdy koszt nie ma istotnego wpływu na wynik finasowy 

dopuszcza się dokonania odpisu w całości w koszty miesiąca, w którym 

zostały poniesione. 
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(12) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w 

wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na 

bieżący okres sprawozdawczy i dotyczą 

 

 wartości świadczeń wykonanych przez kontrahnetów i możliwych do 

wiarygodnego oszacowania 

 obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wynikających z bieżącej 

działalności, których kwotę można już oszacować. 

 

(13) Rezerwy – są ujmowane wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący 

obowiązek wynikający ze zdarzeń przyszłych a wypełnienie tego 

obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków np. z tytułu 

nagród jubileuszowych, odpraw emerytalno-rentowych.W Spółce 

nie tworzono rezerw z tego tytułu. 

 

(14) Podatek dochodowy – aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego ustalane są metodą zobowiązań 

bilansowych w stosunków do wszystkich różnic przejściowych, 

występujących na dzień bilansowy Spółka ustala aktywa z tytułu 

odroczonego podatku dochodowego w związku z występowaniem 

przejściowych różnic między wykazywaną w księgach 

rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością 

podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości. 

W  Spółce odstąpiono od ustalenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego. 

(15) Przychody, koszty, wynik finansowy 

Przychody 

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 

właścicieli. 

Koszty   

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 
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lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez 

właścicieli 

Na wynik finansowy netto w Spółce składa się : 

 wynik na działalności podstawowej 

 wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 

 wynik na operacji finansowych 

 wynik na operacji nadzwyczajnych 

 obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności gospodarczej przez Spółkę w nie zmniejszonym istotnie zakresie 

przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej i nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ 

W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM 

NAJWAŻNIESZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O 

NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE 

WYNIKI 

 

Termo2Power S.A. w 2. kwartale 2016 dokonała sprzedaży pierwszego 

kompletnego zespołu koogeneracyjnego wraz z wysokociśnieniowym kotłem 

parowym. Odbiorcą jest wiodący polski producent urządzeń do 

kompleksowych  systemów spalania, magazynowania i transportowania 

biomasy. Dostarczone urządzenie jest komplementarne z produktem odbiorcy 

oraz wieloma wariantami z jego asortymentu. Pierwsza dostawa planowana 

jest jako początek długoterminowej umowy handlowej. Obecnie są 

uzgadniane warunki dalszej współpracy pomiędzy obiema firmami.  

Całkowita wartość transakcji wyniosła 337.596,29 złotych netto i może być 

podzielony na następujące grupy: 

 125.000 zł (sprzedaż towaru) - kocioł parowy 40 bar, 

 105.000 zł (sprzedaż środków trwałych) - wysokociśnieniowy ekspander 

parowy, 

 107.500 zł (sprzedaż produktów) - niskociśnieniowy ekspander parowy. 

Marża brutto kompletu wyniosła 235.975,06 zł netto (69,8%!). 

Ponadto Termo2Power S.A. dokonała inwestycji w kwocie 415.125 zł w 

kompletny system koogeneracji w celu demonstrowania zasady pracy i 
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wydajności własnych urządzeń. Inwestycja w demonstrator ukierunkowana 

jest w rozpoznane krajowe i międzynarodowe przedsiębiorstwa przemysłu 

drzewnego.  

Kolejnym dokonaniem Termo2Power S.A. w II. kwartale 2016 roku jest 

pozyskanie zlecenia i otrzymanie w czerwcu 2016 roku zaliczki na dostawę 

urządzeń do Irlandii. Irlandzka spółka jest wiodącym producentem kotłów na 

biomasę. Pozyskane zlecenie obejmuję produkcję i dostawę urządzeń 

kogeneracji o napędzie parowym. Dostawa urządzeń planowana jest na 

sierpień 2016 roku. O przychodach z tego tytułu Termo2Power S.A. 

poinformuje w raporcie okresowym za III. kwartał 2016 roku. 

Termo2Power S.A. pozyskała zlecenie i uzgodniła warunki pierwszej 

dostawy urządzenia testowego dla czołowego francuskiego producenta 

samochodów. Zlecenie obejmuje opracowanie ekspandera ORC, który 

będzie mógł  wykorzystać ciepło odpadowe z silników spalinowych, m.in. 

ciągników siodłowych. Uzyskana energia zwiększy siłę i ilość koni silnika o 

około 10. Przewidywana dostawa planowana jest na sierpień 2016 roku. 

Przychody z tego tytułu uwidocznione będą w raporcie okresowym za III. 

kwartał 2016 roku. 

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA 

PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE 

WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM 

 

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2016 rok. 

6. INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO 

REGULAMINU ASO 

 

Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego Dokument 

Informacyjny Spółki nie został opublikowany. 

7. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ 

INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 

 

Spółka nie podejmowała działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych. 
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8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK 

PODLEGAJĄCYH KONSOLIDACJI 

 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 

9. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE 

SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – 

WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPARAWOZDAŃ 

 

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej. 

10. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM 

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, 

CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 

 

Struktura akcjonariatu Spółki na dzień 16 sierpnia 2016 roku przedstawia się 

następująco: 

 Seria 

akcji 

Liczba akcji 

(szt.) 

Udział w kapitale 

zakładowym 

Liczba 

głosów 

Udział w 

ogólnej liczbie 

głosów 

Waldemar Kosiński A 7 245 000 36,23% 7 245 

000 

36,23% 

Stichting Ga voor 

Groen 

A 4 150 000 20,75% 4 150 

000 

20,75% 

Jacob Brouwer A 3 145 000 15,73% 3 145 00

0 

15,73% 

Pozostali A 5 460 000 27,30% 5 460 00

0 

27,30% 

RAZEM 20 000 000 100,00% 20 000 

000 

100,00% 
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11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ 

EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 

 

Spółka na dzień 30 czerwca 2016 roku zatrudniała 1 (jedną) osobę w 

przeliczeniu na pełen etat. 


