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ZAŁĄCZNIK DO KOREKTY RAPORTU ZA II KW. 2019 ROKU 

W pkt. 8. raportu okresowego za II kwartał 2019 roku pt. „Opis organizacji grupy 
kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji” uzupełnia 
się opis grupy kapitałowej Emitenta o informacje o spółce Grenergy LAB SRL. 

 

 

 

  

Było: 

8. Opis organizacji grupy kapitałowej ze 
wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji  

 
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.  

 

Jest: 

8. Opis organizacji grupy 
kapitałowej ze wskazaniem 
jednostek podlegających 
konsolidacji  

 
Emitent tworzy Grupę Kapitałową. 
Jednostką zależną Emitenta jest 
Grenergy LAB SRL z siedzibą w Ottaviano, 
Włochy.  
 

Firma: GRENERGY LAB SRL  
Forma prawna: SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Udział Emitenta w kapitale zakładowym 
Spółki: 50%  
Kraj siedziby: WŁOCHY  
Siedziba: OTTAVIANO (NA)  
Adres: OTTAVIANO (NA) VIALE ELENA 12 
CAP 80044 NUMER REA: NA-979575 Kod 
VAT (P. IVA): 08716511210  
Kod podatkowy (C. F.): 08716511210 
 
Utworzenie Spółki GRENERGY LAB SRL 
było związane z aktywnością Emitenta 
na rynku włoskim i miało umożliwić i 
ułatwić koordynację wdrożenia 
częściowej produkcji oraz częściowego 
montażu urządzeń na licencji 
Termo2Power S. A. Dodatkowo nowa 
spółka z siecią lokalnych operatorów 
miała zapewnić możliwość szybkiej 
obsługi sprzedażowej i posprzedażowej. 
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W pkt. 9 raportu okresowego za II kwartał 2019 roku pt. „W przypadku gdy 
emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich 
sprawozdań” uzupełnia się o przyczyny niesporządzania skonsolidowanych 
sprawozdań finansowych oraz o dane finansowe spółki Grenergy LAB SRL. 

BYŁO: 
9. W przypadku gry emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 

skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 
niesporządzania takich sprawozdań 

 
Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.  

 
JEST: 

9. W przypadku gry emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn 
niesporządzania takich sprawozdań 

 
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie sporządza skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego z uwagi na to, że Spółka GRENERGY LAB SRL nie 
rozpoczęła działalności operacyjnej. Podstawą prawną dla zwolnienia z obowiązku 
konsolidacji wyników finansowych spółek zależnych Emitenta jest art. 58 ust. 1 
ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym „konsolidacją można nie obejmować 
jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne”, czyli jeżeli 
pomimo ich pominięcia skonsolidowane sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno 
przedstawia sytuację finansową oraz wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta. 
Spółka Grenergy Lab SRL nie prowadziła działalności operacyjnej w II kwartale 2019 
roku. 
 
WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ 

BILANS 

Wyszczególnienie 
Na dzień Na dzień 
30.06.2019 31.12.2018 
(w zł) (w zł)* 

A. Aktywa trwałe 4.837,83 9.623,4 
B. Aktywa obrotowe 0 0 
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 21.260,00 21.500,00 
D. Udziały (akcje) własne 0 0 
AKTYWA RAZEM 26.097,83 31.123,40 
      
A. Kapitał (fundusz) własny 26.097,83 31.123,40 
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0 0 
PASYWA RAZEM 26.097,83 31.123,40 
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*Zarząd Emitenta wyjaśnia, że prezentuje wybrane jednostkowe dane finansowe spółki zależnej 
Grenergy Lab SRL za II kwartał 2019 r. w porównaniu do rocznych danych finansowych spółki zależnej 
za rok 2018. W wyniku braku obowiązku sporządzania kwartalnych danych finansowych spółek 
zależnych w 2018 roku, spółka zależna Grenergy Lab SRL nie sporządzała w 2018 roku kwartalnych 
sprawozdań finansowych. 
 

 
 

 


