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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA 

 FINANSOWEGO 

 
1)  Nazwa (firma) i siedziba jednostki 

 

„Staropolskie Specjały”  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

43-230 Goczałkowice - Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D 

 

Podstawowy przedmiot działalności jednostki 

     Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 

 

     Sąd lub inny organ prowadzący rejestr 

     Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   

     nr KRS 0000125470 

 

           Obowiązek  corocznego  badania  sprawozdania  finansowego  i  jego  zatwierdzania 

           Roczne  sprawozdanie  finansowe  jednostki  podlega  obowiązkowemu,     

           corocznemu   badaniu  i  ogłaszaniu  w  trybie  art.  64 ust 1 pkt 4  ustawy  o    

           rachunkowości,   podlega  zatwierdzeniu  w  świetle  art. 53 ust.1  w/w  ustawy  przez    

           organ    zatwierdzający – zwyczajne  zgromadzenie wspólników   

 

2)  Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony 

Nie dotyczy 

 

3)  Okres objęty sprawozdaniem finansowym 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład    

      jednostki   wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające    

      samodzielne   sprawozdania finansowe 

 Nie dotyczy 

 

 5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu    

     kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się   

     przewidzieć przyszłości  oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na   

     zagrożenie  kontynuowania przez nią działalności  

 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 

działalności  gospodarczej  przez  Spółkę  przez  co  najmniej  12  miesięcy  i  dłużej.   

Nie  są  znane  okoliczności,  które  wskazywałyby  na  istnienie  poważnych 

zagrożeń  dla  kontynuowania  przez  Spółkę  działalności. 

  

 6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu      

     którego  nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe    

     sporządzone po  połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody     
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     rozliczenia połączenia  (nabycia łączenia udziałów) 

      Nie dotyczy 

 

 7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod oceny   

     aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz   

     sposobu   sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa    

     pozostawia   jednostce prawo wyboru 

      

  

    Aktywa  i  pasywa  wyceniono  według  zasad  określonych  ustawą  o  rachunkowości,      

     z  tym  że: 

 

1. Środki trwałe 

a) przyjęte zasady amortyzowania 

Do środków trwałych zalicza się rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania 

dłuższym niż rok o wartości powyżej 1.000,00 zł. 

Wszystkie środki trwałe amortyzuje się metodą liniową stosując stawki 

zgodnie  z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (z dnia 15.02.92  

z późniejszymi zmianami) w pełnej wysokości tj. bez ograniczeń ich wysokości dla 

celów podatkowych. Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości 

początkowej  poniżej  3.500,00 zł  dokonuje  się  odpisów   przy   zastosowaniu  

stawki 100 % lub liniowo wg przepisów w /w ustawy. 

 

2.  Wartości niematerialne i prawne 

 

Dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki amortyzacyjne zgodnie z 

Ustawą o podatku od osób prawnych ( z dnia 15.02.1992 z późn. zmianami).  

 
  3.   Zapasy 

   

  a) towary – wg cen nabycia; 

 

4.   Pozostałe,  istotne  zasady  wyceny  składników  sprawozdania  finansowego 

 

a)  należności  w  formie  wymagającej  zapłaty  z  zachowaniem  ostrożności-   

     pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość, 

b)  inwestycje  krótkoterminowe – w  wartości  nominalnej, 

c)  kapitały – w  wartości  nominalnej, 

d)  zobowiązania  krótkoterminowe – w  kwocie  wymagającej  zapłaty 

e) udziały zaliczone do inwestycji krótkoterminowych w wartości nominalnej, powiększonej 

o przekazane dopłaty do kapitału i pomniejszone o odpisy aktualizujące 

 

 

 

                                                                                                   Prezes   Zarządu 

 

 

Goczałkowice – Zdrój  31.03.2014                                         Joanna Dziubek 
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BILANS 

sporządzony na 31.12.2013 

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.                                                                                                                                             
ul. Uzdrowiskowa 4D Goczałkowice-Zdrój 

    
jednostka 

obliczeniowa PLN PLN 

AKTYWA 31.12.2012 31.12.2013 

A. Aktywa trwałe       43 039 398,39           59 329 398,16     

    I. Wartości niematerialne i prawne                          -                                -       

    3. Inne wartości niematerialne i prawne                          -                                -       

    4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne     

    II. Rzeczowe aktywa trwałe       41 931 110,81           58 812 950,04     

    1. Środki trwałe            268 511,58                181 477,50     

    d. środki transportu            268 511,58                181 477,50     

    2. Środki trwałe w budowie       14 609 212,34           27 084 966,43     

    3. Zaliczki na środki trwałe w budowie       27 053 386,89           31 546 506,11     

   V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe         1 108 287,58                516 448,12     

1. Aktywa z tyułu odroczonego podatku dochodowego         1 108 287,58                433 466,60     

         2. Inne rozliczenia długookresowe                          -                    82 981,52     

B. Aktywa obrotowe       61 685 160,43           35 783 323,82     

    4. Towary         2 773 282,70             9 880 132,82     

    5. Zaliczki na dostawy                          -                      5 040,35     

    II. Należności krótkoterminowe       55 026 681,17           16 424 784,28     

    1. Należności od jednostek powiązanych       24 914 183,07                145 199,38     

     a. należności z tyt. Dostaw i usług       24 914 183,07                145 199,38     

       o okresie spłaty do 12 miesięcy       24 914 183,07                145 199,38     

       o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy     

     b. inne     

    2. Należności od pozostałych jednostek       30 112 498,10           16 279 584,90     

     a. należności z tyt. Dostaw i usług       23 406 091,61           10 802 481,39     

       o okresie spłaty do 12 miesięcy       23 406 091,61           10 802 481,39     

       o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy     

     b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych                                                                                                                                                                
zdrowotnych oraz innych świadczeń            991 288,57             3 754 238,96     

     c. inne         5 715 117,92             1 722 864,55     

    III. Inwestycje krótkoterminowe         3 443 917,23             9 263 299,67     

      1. Krótkoterminowe aktywa finansowe         3 443 917,23             9 263 299,67     

     a. w jednostkach powiązanych          3 413 000,00             9 256 200,00     

       udziały lub akcje         3 413 000,00             9 256 200,00     

       inne krótkoterminowe aktywa finansowe     

     c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne              30 917,23                    7 099,67     

       środki pieniężne w kasie i na rachunkach              30 917,23                    7 099,67     

    IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe            441 279,33                210 066,70     

Aktywa razem     104 724 558,82           95 112 721,98     
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PASYWA  31.12.2012 31.12.2013 

A. Kapitał (fundusz) własny         6 653 410,75             6 128 464,65     

    I. Kapitał (fundusz) podstawowy            550 000,00                550 000,00     

    IV. Kapitał (fundusz) zapasowy         5 941 879,79             1 603 410,75     

    V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny     

    VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe     

VIa. Kapitały rezerwowe z dopłat wspólników w tym:           4 500 000,00     

                     -  Należne dopłaty na poczet kapitału 
rezerwowego   -      1 715 492,35     

    VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych     

    VIII. Zysk (strata) netto            161 530,96     -         524 946,10     

    IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)     

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania       98 071 148,07           88 984 257,33     

    I. Rezerwy na zobowiązania         1 088 019,22                225 374,49     

     1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego         1 088 019,22                225 374,49     

    II. Zobowiązania długoterminowe       18 903 262,44           31 702 483,08     

     2. Wobec pozostałych jednostek       18 903 262,44           31 702 483,08     

      a. kredyty i pożyczki       18 745 950,32           19 622 000,00     

      b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych         12 000 000,00     

      c. inne zobowiązania finansowe                80 483,08     

      d. inne            157 312,12       

    III. Zobowiązania krótkoterminowe       68 079 866,41           46 751 721,25     

     1. Wobec jednostek powiązanych              26 000,00                346 046,60     

      a. z tytułu dostaw i usług                          -                  185 446,60     

        o okresie wymagalności do 12 miesięcy              185 446,60     

        o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy     

      b. inne              26 000,00                160 600,00     

     2. Wobec pozostałych jednostek       68 053 866,41           46 405 674,65     

      a. kredyty i pożyczki            735 000,00             2 358 000,00     

      b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych              193 743,32     

      c. inne zobowiązania finansowe                76 136,68     

      d. z tytułu dostaw i usług       62 822 852,05           38 176 507,62     

        o okresie wymagalności do 12 miesięcy       62 822 852,05           38 176 507,62     

        o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy     

      e. zaliczki otrzymane na dostawy     

      f. zobowiązania wekslowe     

      g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń              32 087,60                211 247,09     

      i. z tytułu wynagrodzeń                8 987,01                  31 952,11     

   j. inne         4 454 939,75             5 358 087,83     

     3. Fundusze specjalne     

    IV. Rozliczenia międzyokresowe       10 000 000,00           10 304 678,51     

     2. Inne rozliczenia międzyokresowe       10 000 000,00           10 304 678,51     

         długoterminowe       10 000 000,00           10 000 000,00     

         krótkoterminowe              304 678,51     

Pasywa razem     104 724 558,82           95 112 721,98     
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     
sporządzony na 31.12.2013 

 
(wariant porównawczy) 

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.                                                                                                                                             
ul. Uzdrowiskowa 4D Goczałkowice-Zdrój 

    
 jednostka 

obliczeniowa PLN   PLN  

(wariant porównawczy)  31.12.2012   31.12.2013  

A. 
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym:      35 513 425,21          20 946 985,58     

   - od jednostek powiązanych      29 699 346,93            9 307 481,52     

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług             259 078,00     

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia     

  zmniejszenie - wartość ujemna)     

IV. Przychody ze sprzedaży netto towarów i materiałów     

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      35 513 425,21          20 687 907,58     

B. Koszty działalności operacyjnej      35 118 525,59          21 271 005,68     

I. Amortyzacja             47 003,62                 87 034,08     

II. Zużycie materiałów i energii                  131,72                   9 417,21     

III. Usługi obce        1 287 364,78               950 546,71     

IV. Podatki i opłaty, w tym:             10 785,12                 26 727,64     

   - podatek akcyzowy     

V. Wynagrodzenia             93 060,01                 85 150,00     

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia             16 487,17                 16 110,72     

VII. Pozostałe koszty rodzajowe             37 222,00                 31 909,01     

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      33 626 471,17          20 064 110,31     

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)           394 899,62     -        324 020,10     

D. Pozostałe przychody operacyjne             91 719,49                   1 310,73     

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II. Dotacje     

III. Inne przychody operacyjne             91 719,49                   1 310,73     

E. Pozostałe koszty operacyjne             21 577,73               125 098,30     

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             119 700,49     

III. Inne koszty operacyjne             21 577,73                   5 397,81     

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)           465 041,38     -        447 807,67     

G. Przychody finansowe        5 726 416,96            3 385 910,11     

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     

   - od jednostek powiązanych     

II. Odsetki, w tym:        5 726 416,96            3 385 910,11     

   - od jednostek powiązanych             27 049,57               706 089,41     

III. Zysk ze zbycia inwestycji     

IV. Aktualizacja wartości inwestycji     

V. Inne     

H. Koszty finansowe        5 744 328,47            3 306 740,29     

I. Odsetki, w tym:        5 705 474,47            3 306 740,29     

IV. Inne             38 854,00                             -       

I. Zysk (strata) na działlności gospodarczej (F+G-H)           447 129,87     -        368 637,85     

K. Zysk (strata) brutto (I+/-H)           447 129,87     -        368 637,85     

L. Podatek dochodowy           238 115,00               156 308,25     
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M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku      

  (zwiększenia straty)             47 483,91       

N. Zysk (strata) netto (K-L-M)           161 530,96     -        524 946,10     

 

 

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

sporządzony za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                      
ul. Uzdrowiskowa 4D Goczałkowice-Zdrój 

 
(metoda pośrednia) 

        jednostka obliczeniowa  PLN 

Lp. Wyszczególnienie 2012 rok 2013 rok 

A. Przepływy środ. pieniężnych z działalności operac.     

I. Zysk (strata) netto 161 530,96 -524 946,10 

II. Korekty razem: 9 289 713,17 7 116 047,53 

1. Amortyzacja 47 003,62 87 034,08 

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 31 354,00 0,00 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -20 942,49 -79 169,82 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 

5. Zmiana stanu rezerw 1 024 411,24 -862 644,73 

6. Zmiana stanu zapasów -120 306,65 -7 111 890,47 

7. Zmiana stanu należności -22 344 615,61 38 601 896,89 

8. Zmiana stanu zobow. krótk., z wyjątkiem pożyczek i kred. 31 734 448,59 -23 923 095,20 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -998 639,53 403 916,78 

10. Inne korekty -63 000,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II) 9 451 244,13 6 591 101,43 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwest.     

I. Wpływy 0,00 0,00 

1. Zbycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trwałych 0,00 0,00 

2. Zbycie inwest. w nieruch. oraz wart. niem. i prawne 0,00 0,00 

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  - aktualizacja aktywów finansowych 0,00 0,00 

  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

  - spłata udzielonych pożyczek dłgoterminowych 0,00 0,00 

  - odsetki 0,00 0,00 

  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 

II. Wydatki -27 552 485,72 -21 121 538,42 

1. Nabycie wart. niem. i prawnych oraz rzecz. aktywów trw. -27 552 485,72 -15 278 338,42 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niem. i prawne 0,00 0,00 

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 -5 843 200,00 

a) w jednostkach powiązanych 0,00 -5 843 200,00 

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 

  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -27 552 485,72 -21 121 538,42 

C. Przepływy środków pieniężnych z działaln. finansowej     

I. Wpływy 19 480 950,32 14 499 049,68 
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1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych 0,00 0,00 

  instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału     

2. Kredyty i pożyczki 19 480 950,32 2 499 049,68 

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 12 000 000,00 

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00 

II. Wydatki -1 349 638,61 7 569,75 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych  0,00 0,00 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

3. Inne wypł. na rzecz właścicieli wydatki z tyt. podziału zysku 0,00 0,00 

4. Spłaty kredytów i pożyczek -1 339 227,10 0,00 

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 -71 600,07 

7. Płatności z tytułu leasingu finansowego     

8. Odsetki 20 942,49 79 169,82 

9. Inne wydatki finansowe  -31 354,00 0,00 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 18 131 311,71 14 506 619,43 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 30 070,12 -23 817,56 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 30 070,12 -23 817,56 

F. Środki pieniężne na początek okresu 847,11 30 917,23 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 30 917,23 7 099,67 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU WŁASNYM) 
sporządzone za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 

Staropolskie Specjały Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                      
ul. Uzdrowiskowa 4D Goczałkowice-Zdrój 

  
Lp. pozycja Stan na  Stan na  

    31.12.2012 31.12.2013 

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 491 879,79 6 653 410,75 

-  - korekta błędów lat poprzednich   0,00 

I.a. Kapitał własny na początek okresu po korektach 6 491 879,79 6 653 410,75 

1. Kapitał podstawowy na początek okresu 550 000,00 550 000,00 

1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0,00 0,00 

  a) zwiększenie z tytułu: 0,00 0,00 

   - podwyższenie kapitału podstawowego - decyzja Właściciela 0,00 0,00 

  - wpłaty Właściciela 0,00 0,00 

  - rozliczenie aktualizacji sprzedanych środków trwałych 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu: 0,00 0,00 

  - pobrania Właściciela 0,00 0,00 

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 550 000,00 550 000,00 

2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00 

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00 

  a) zwiększenie z tytułu: 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu: 0,00 0,00 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00 

3. Udziały własne na początek okresu 0,00 0,00 

  a) zwiększenie z tytułu: 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu: 0,00 0,00 

3.1. Udziały własne na koniec okresu 0,00 0,00 

4. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 475 889,16 5 941 879,79 

4.1. Zmiany kapitału zapasowego 465 990,63 -4 338 469,04 

  a) zwiększenie z tytułu: 465 990,63 161 530,96 

  - rozliczenia skutków aktualizacji majątku trwałego   0,00 

  - podziału zysku za okres poprzedni 465 990,63 161 530,96 

  - pozostałe 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu: 0,00 4 500 000,00 

   - przerachowanie na kapitał rezerwowy 0,00 4 500 000,00 

4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 5 941 879,79 1 603 410,75 

5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 

5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 

  a) zwiększenie  0,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu: 0,00 0,00 

  - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 0,00 0,00 

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 

6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00 

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0,00 4 500 000,00 

  a) zwiększenie z tytułu przerachowania dopłat z kapitału zapasowego 0,00 4 500 000,00 

  b) zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na kapitał podstawowy i pobrań 0,00 0,00 

6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0,00 4 500 000,00 

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 465 990,63 0,00 

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 465 990,63 161 530,96 

  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 465 990,63 161 530,96 

  a) zwiększenie z tytułu  0,00 0,00 

  - korekty błędów podstawowych  0,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu przeznaczenia na kapitał zapasowy 465 990,63 -161 530,96 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 0,00 0,00 

  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 



10 

  a) zmniejszenie z tytułu pokrycia kapitałem zapasowym 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie z tytułu: rozliczenia wyniku za okres poprzedni 0,00 0,00 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 

8. Wynik netto 161 530,96 -524 946,10 

  a) zysk netto 161 530,96 -524 946,10 

  b) strata netto 0,00 0,00 

  c) odpisy z zysku 0,00 0,00 

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 6 653 410,75 6 128 464,65 

III. Kapitał własny, po uwzgl. proponowanego podziału zysku 6 653 410,75 - 
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INFORMACJA   DODATKOWA 

 

STAROPOLSKIE SPECJAŁY SP. O.O. 

.............................................................................................................................................. 

( nazwa podmiotu gospodarczego ) 
 

za okres   01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

 

 

I. Wyjaśnienia do bilansu 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych  

i prawnych, inwestycji długoterminowych oraz należności długoterminowych: 
 

 

a) Wartości niematerialne i prawne: 
 

  Wartość  początkowa (brutto) Umorzenie 

Rodzaj Stan na 

01.01.2013 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 

31.12.2013 

Stan na 

01.01.2013 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 

31.12.2013 

1. Koszty 
zakończonych prac 
rozwojowych 

                

2. Wartość firmy                 

3. Inne wartości 
niematerialne 
i prawne 

  35 329,88                    -           35 329,88       35 329,88           35 329,88     

4. Zaliczki na 
wartości 
niematerialne 
i prawne 

                

RAZEM   35 329,88                    -           35 329,88       35 329,88           35 329,88     
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b1)    Rzeczowe aktywa trwałe - wartość początkowa: wg tabeli 

 
 

   b2) umorzenie amortyzacja i wartość netto – wg tabeli 
 
 

L.p 
Rodzaj środków 

trwałych 

Stan na 

01.01.2013 
Zwiększenia 

Zmniejszenia 

Stan na 

31.12.2013 
  

Stan na 

31.12.2013 

Wartość 

umorzenia 

Wartość 

umorzenia 

Stan na 

01.01.2013 
Wartość netto 

  
Amortyzacja Inne 

  Wartość netto   

        
  9 10 11 12 13 14 15 16 

1.  Środki trwałe   40 208,60       87 034,08           -                    -        127 242,68              308 720,18            181 477,50     

a) grunty                

– w tym prawo 
użytkowania wieczystego 
gruntu 

              

b) budynki, lokale  oraz 
obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej 

              

– w tym spółdzielcze 
prawa do lokalu 

              

c) urządzenia techniczne i 
maszyny 

    3 225,00                    -                3 225,00                  3 225,00                           -       

d) środki transportu   36 983,60       87 034,08          124 017,68              305 495,18            181 477,50     

e) inne środki trwałe                                   -                             -       

2 Środki trwałe w budowie                -                      -                           -           14 609 212,34      27 084 966,43     

3 Zaliczki na środki trwałe w 
budowie 

               -                      -                           -           27 053 386,89       31 546 506,11     

  RAZEM   40 208,60       87 034,08           -                    -        127 242,68     41.971.319,41    58 812 950,04     

 

    
Stan na 01.01.2013 

Aktuali 
Przychody 

Zwiększ. 
Rozchody Stan na 31.12.2013 

L.p. Wyszczególnienie zacja Wartości 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Środki trwałe             308 720,18                       -                              -                       -                  308 720,18     

a) grunty              

– w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu 

            

b) budynki, lokale  oraz obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 

            

– w tym spółdzielcze prawa 
do lokalu 

            

c) urządzenia techniczne i 
maszyny 

                3 225,00                            3 225,00     

d) środki transportu             305 495,18                        305 495,18     

e) inne środki trwałe             

2 Środki trwałe w budowie        14 609 212,34         12 475 754,09              27 084 966,43     

3 Zaliczki na środki trwałe w 
budowie 

       27 053 386,89            4 493 119,22              31 546 506,11     

4 RAZEM        41 971 319,41          16 968 873,31              58 940 192,72     
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c) Inwestycje długoterminowe – nie dotyczy 
 

 

d) Należności długoterminowe – nie dotyczy 

 

2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – nie dotyczy 
 

 

3.Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych  

    na podstawie umów najmu, dzierżawę i innych umów, w tym z tytułu leasingu  

 
 

Wyszczególnienie 

 

Stan na 

01.01.2013 

 

Zwiększenia 

 

Zmniejszenia 

 

Stan na 31.12.2013 

1 2 3 4 5 

Grunty 
 

2.110.000,00   2.110.000,00 

Budynki i lokale     

Urządzenia techniczne i maszyny 

 

    

Środki transportu     

Inne środki trwałe     

RAZEM 2.110.000,00   2.110.000,00 

 

 

 

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 

prawa własności budynków i budowli  -  nie występują 
      

 
5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego, akcyjnego, udziałowego): 
 
 

       
 

Wyszczególnienie akcjonariuszy 

Udziałowców, innych właścicieli 

 

 

Ilość udziałów  

(akcji) 

 

Wartość  

jednego udziału  

(akcji) 

 

Wartość  

Kapitału (zł) 

 

Struktura 

% 

1. Anna Ewa Warzecha 1.090,00 500,00 545.000,00 99               

2. Dominika Rąba 10 500,00 5.000,00 1 

   RAZEM 1.100,00  550.000,00 100% 

 

 

Informacja o akcjach uprzywilejowanych:  -  nie występuje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



14 

6. Informacja o kapitałach (funduszach) zapasowych, rezerwowych i pozostałych: 
 

 

 

 Rodzaj Kapitału (Funduszu)  

Treść informacji Podstawowy Zapasowy Rezerwowy Z aktualizacji 

wyceny 

RAZEM 

Stan na początek okr. 01.01.13 550.000,00 5.941.879,79 0,00 0,00 6.491.879,79 

Zwiększenia: z zysku  161.530,96   161.530,96 

 inne   4.500.000,00  4.500.000,00 

Zmniejszenia: pokrycie strat      

 inne  4.500.000,00   4.500.000,00 

Stan na koniec okr. 31.12.13 550.000,00 1.603.410,75 4.500.000,00 0,00 6.653.410,75 

 

 

Kapitał własny na 31.12.2013 po uwzględnieniu straty   524.946,10  wynosi 6.128.464,65 zł.  

 

6.a. Objaśnienia dotyczące „innych” źródeł zwiększeń i zmniejszeń kapitałów (funduszów): 

       Nie dotyczy 

7. Propozycje podziału zysku  netto za rok obrotowy:  

w kwocie:   0,00 zł. 
 

z tego na: 

 zwiększenie kapitału zapasowego                                                  .................................. zł 

 zwiększenie kapitału rezerwowego …………………….  zł 

 dywidendę dla inwestorów .................................. zł 

 

 nagrody i premie dla Zarządu i pracowników .................................. zł 

 fundusze specjalne .................................. zł 

 inne cele (podać) .................................. zł 

 

- nie dotyczy 

 
7.a. Propozycje pokrycia straty bilansowej  

 

Strata bilansowa w wysokości 524.946,10 zł.  zostanie pokryta z  kapitału zapasowego spółki.                                                              
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8. Informacja o stanach rezerw: 
 
 

 

L.p. 

 

REZERWY 

 
Stan na 

01.01.2013 

 

Zwiększenia 

 

Wykorzystanie 

 

Rozwiązanie 

Stan na 
31.12.2013 

1. Na odłożony podatek 

dochodowy 
1.088.019,22   862.644,73 225.374,49 

2. Na koszty i zobowiązania      

 - na świadczenia emeryt. 

- na pozostałe k-ty 

- na inne 

     

3. Inne      
 RAZEM: 

 
1.088.019,22   862.644,73 225.374,49  

 

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności na 31.12.2013: 

- nie występują 

 

10. Zobowiązania długoterminowe 

Zobowiązania  wobec Okres  wymagalności Razem 

Do 1 roku Powyżej 1 roku 

Do 3 lat 

Powyżej 3 lat 

Stan  

Od 01.01.2014 

do 31.12.2014 

Od 01.01.2015  

do 31.12.2017 

Od 01.01.2018  

1. Jednostek powiązanych: 

a) z tyt.dostaw i usług 

b) inne 

2. Pozostałych jednostek 

a) kredyty i pożyczki 

b) z tyt.emisji dłużnych pap.wartośc 

c) inne zobowiązania finansowe 

d) z tyt.dostaw i usług 

e) zaliczki otrzymane na dostawy 

f) zobowiązania wekslowe 

g) z tyt. podatków, ceł, ubezp.i inne 

h) z tytułu wynagrodzeń 

i) inne -leasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.432.000,00 

 

12.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.483,08 

 

 

 

 

 

10.190.000,00 

 

 

 

 

 

19.622.000,00 

 

12.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.483,08 

RAZEM:  21.512.483,08 10.190.000,00 31.702.483,08 
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10a. Zobowiązania krótkoterminowe 

 

Rodzaj zobowiązań 

Kwota na koniec okresu Okres zaległości 

Odsetki 

naliczone w 

roku 2013 

niezapłacone Odsetki 

naliczone w 

roku 2013 - 

zapłacone 

Ogółem 
w tym 

przetermin. 

do  powyżej  na 31.12.13 

wg bilansu 6 m-cy 6 m-cy   

kredyty bankowe 2.358.000,00 

  

          

Pożyczki             

z tytułu dostaw, robót 

i usług 

38 176 507,62     201 361,88            201 

361,88     

  1 100 565,84     700 000,00     

z tytułu podatków i 

ceł 

211 247,09                           -               

wynagrodzenia 31 952,11               

Inne 5 358 087,83     2 137 181,46      1 329 384,25     807 797,21         

Pozostałe:             

- zobowiązania   

leasingowe 

 76,136.68           

- zaliczki na dostawy             

- inne zobow.         346 046,60                           -               

 - zobow. finansowe 269 880,00                           -               

RAZEM 46 751 721,25       2 338 543,34      1 530 746,13         807 797,21         1 100 565,84        700 000,00     

 

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 
 

Lp. Tytuły 

Stan na: 

Pierwszy dzień roku 

obrotowego 01.01.2013 
Stan na 31.12.2013 

1. Ogółem czynne rozliczenia kosztów 

W tym: 
441.279,33 293.048,22 

 - Rozliczenia kosztów emisji obligacji  

Z tego wykazane jako: 

- długoterminowe 

- krótkoterminowe 

 227.357,30 

82.981,52  

144.375,78  

 - Różnice kursowe dotyczące wyceny rozrachunków 

na 31.12.  

- Inne (ubezpieczenie majątku, prenumeraty itp.) 

419.135,31 

 

22.144,02 

0 

 

65.690,92 

2. Ogółem czynne rozliczenia przychodów 

w tym 

  

3. Bierne rozliczenia kosztów 

w tym: 

  

4. Bierne rozliczenia przychodów 

W tym: 

- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego z 

funduszy UE* 

 

- Różnice kursowe dotyczące wyceny rozrachunków 

na 31.12.  

 

10.000.000,00 

 

10.000.000,00 

10.304.678,51 

 

10.000.000,00 

 

304.678,51 
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W dniu 18.10.2011 zawarto umowę o dofinansowanie z ARIMR 

 

12. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku:  

Nazwa Banku 

pożyczkodawcy 

Kwota pozostała 

do spłaty 

Na 31.12.2013 

Ostateczny 

termin spłaty 

Prawne zabezpieczenie spłaty 

 

ING BANK ŚLĄSKI S.A        

( kredyt unijny złotowy na 

finansowanie inwestycji  

21.980.000,00 zł. od 

20.10.2011 – 31.03.2021) 

 

 

ING BANK ŚLĄSKI S.A. 

Gwarancja bankowa 

- 11.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Emisja obligacji serii A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisja obligacji serii B 

 

 

 

 

 

 

 

21 980 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.200.000,00 

 

 

 

 

 

4.800.000,00 

31.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2015 

 

 

 

 

 

09.10.2015 

 

 - hipoteka umowna na nieruchomości  do kwoty 
32.970.000,00,  

- cesja wierzytelności od Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa,  

- zastaw rejestrowy na zakupywanych maszynach i 

urządzeniach, 

- poręczenie  . 

 

- hipoteka umowna do kwoty 16.500.000,00zł na 

nieruchomości gruntowej należącej do Ekofood .                    

KW  nr KA1P/00072080/6,  

- poręczenie cywilne  

 

 

 

 

 

 

- rejestr zastawów na  2000  udziałach w spółce Ekofood do 
najwyższej sumy zabezpieczenia 14.400.000,00 zł, 

- hipoteka umowna  na  nieruchomości  KAP/00048907/3,  

KA1P/00072080/6 do sum  po 10.800.000,00, 

- rejestr zastawów na   stanowiących własność  Delmairena 
Limited 7.200. akcjach  zwykłych na okaziciela, każda o 

łącznej wartości nominalnej 7.200.000,00  S.A do najwyższej 

sumy zabezpieczenia 14.400.000,00 

 

 

- rejestr zastawów na 1.000 udziałach w spółce Ekofood do 
najwyższej sumy zabezpieczenia  9.600.000,00 zł 

-  hipoteka  na  nieruchomości  KAP/00048907/3,  
KA1P/00072080/6 do sum  7.200.000,00, 

- zastaw rejestrowy  na  stanowiących własność  Delmairena 
Limited 2.742.858 akcjach zwykłych na okaziciela spółki S.A. 

o łącznej wartości nominalnej 360.000,00 zł,  do najwyższej 

sumy zabezpieczenia 9.600.000,00 

 

 

 

 

13. Zobowiązania warunkowe, w  tym  również  udzielone  przez  jednostkę  gwarancje  i    

      poręczenia,  także  wekslowe (ewidencja  pozabilansowa):  w  tys zł.   

 
-     Nie dotyczy 

 

II. Wyjaśnienia do rachunku zysków i strat 
 

 

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży: produktów, 

usług i towarów: 
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Przychody ze sprzedaży 

netto 

 

Razem rok bieżący  

(stan za okres 01.01.13 –  31.12.13)  

Razem  

Rok ubiegły  

2012 

(bez VAT) Sprzedaż  

krajowa 

Sprzedaż WDT Razem  

1. Produktów     

2. Usług 

- w tym usługi transportowe 

259.078,00  259.078,00 89.707,57 

3. Towarów 20.687.907,58  20.687.907,58 35.513.425,21 

     RAZEM 20.946.985,58  20.946.985,58 35.603.132,78 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących - środki trwałe – nie występuje 
 
 

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:  

 

    Na podstawie inwentaryzacji z  dnia 31.12.2013 r. komisja inwentaryzacyjna dokonała odpisu 

aktualizującego wartość zapasów w wysokości 119.700,49 zł. 

  
 

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku 

obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:  - nie występuje 

 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 

od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto): 
      

Rodzaj   danych  Kwota zł  

     1. Zysk brutto (strata netto) -   368 637,85     

     2. Przychody wyłączone spod opodatkowania (trwałe) (-)   1 493 633,29     

     3. Przychody księgowe przejściowo nie wliczone do podstawy opodatkowania (-)   1 186 181,50     

     4. Przychody podatkowe nie ujęte w księgach (+)   6 544 095,11     

     5. Koszty księgowe trwałe nie stanowiące kosztu uzyskania (+)   1 722 473,05     

     6. Koszty księgowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania (+)   2 281 403,15     

     7. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w księgach (-)   5 604 872,82     

     8. Koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu ujęte w księgach na kontach               

innych niż „4”, „7” (-) 
       83 423,69     

     9. Dochód podatkowy/ Strata podatkowa   1 811 222,16     

    10. Darowizny uznane podatkowo (-)   

     11. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)   

    12. Inne (-)   
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    13. Podstawa opodatkowania   1 811 222,16     

    14. Podatek dochodowy      344 132,00     

 

 

 

6. Informacja o kosztach (dotyczy jednostek sporządzających wariant kalkulacyjny rachunku  

     zysków i strat):  

 

   - nie dotyczy 
 

 

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie i środków trwałych na własne  potrzeby: 
 

- nie dotyczy 

 

 

 

8. Poniesione nakłady na niefinansowe aktywa trwałe  

 

Lp. Nakłady na: 

Poniesione w bieżącym 

roku obrotowym 

(01.01.13 – 31.12.13) 

Planowane na 

następny rok 

obrotowy (2014) 
1. Wartości niematerialne i prawne 0,00  

2. Środki trwałe  3.000.000,00 

– w tym dotyczące ochrony 

środowiska 

  

3. Środki trwałe w budowie 

– w tym dotyczące ochrony 

środowiska 

16.968.873,31 3.000.000,00 

4. Inwestycje w nieruchomości i 

prawa 

 

 

 

 

0,00 

 RAZEM: 16.968.873,31 6.000.000,00 

 

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: nie dotyczy 
 
 

10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 

nie dotyczy 
 

 

III. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

1. Przepływy pieniężne netto pkt  D jest zgodny z bilansową zmianą środków  

pieniężnych pkt. E  na kwotę i wynosi :     -23.817,56 zł                 

Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 wynosi: 

a) Kasa                  0,00 zł          

b) Rachunki bankowe         7.099,67 zł     

Rachunek przypływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. 
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2. W przypadku sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią należy 

przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej 

sporządzone metodą pośrednią: 

Nie dotyczy 

  

3. Wyjaśnienie treści pozycji  przepływów z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i 

finansowej,  które  nie  wynikają  bezpośrednio  ze  sprawozdania  finansowego 

- zmiana stanu zobowiązań skorygowana została o kwotę 966 721,07 zł, wykazaną w innych 

zobowiązaniach za 2012 i 2013, a dotyczącą zmiany stanu zobowiązań z tytułu realizacji 

inwestycji. Kwota skorygowała (+) poz. B .II pkt. 1 – nabycie rzeczowych aktywów 

trwałych 

- zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych skorygowana została o kwotę 723.813,82 zł, a 

dotyczącą zmiany stanu różnic kursowych z wyceny bilansowej zobowiązań inwestycyjnych 

z 2012 i 2013 roku. Kwota skorygowała (+) poz. B .II pkt. 1 – nabycie rzeczowych 

aktywów trwałych 

IV.  Informacje  organizacyjne, kadrowe  i  transakcyjne  

 

1.  Informacje  o  charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów    

     nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową,   

     finansową i wynik finansowy jednostki.  

 

Nie wystąpiły 

 

2. Informacje  o  istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych     

     warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane  

     oraz:  

a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki   

     lub jednostki z nią powiązanej, lub  

b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub  

    powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną   

    z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu   
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    zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub  

c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera   

    lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit.   

    a i b, lub  

 

d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany   

    do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej   

    jednostki 

- wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych   

    transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na   

    temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową,   

    finansową i wynik finansowy jednostki.  

 

3. Informacje o  przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 

 

 

Informacja o przeciętnym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe za  rok 2013: 

 

 Stan na 01.01.2013 Stan na 31.12.2013 Przeciętnie 

Ogółem 5 8 6,5 

Kierownicy 2 3 2,5 

Administracja biurowa 3 5 4 

  

4. Informacje  o   wynagrodzeniach brutto , łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 

należnych   osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 

administrujących spółek  handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,  

 

 w roku: 

Wyszczególnienie Poprzednim 

(01.01.12 – 31.12.12) 

Obrotowym 

(01.01.13 – 31.12.13) 
Wynagrodzenia łącznie  

z tego: 
56.500,00 393.700,00 

          1. wypłacone członkom zarządu 56.500,00 64.500,00 

          2. wypłacone osobom nadzorującym i  i 

pełniącym funkcje kierownicze 

0,00 329.200,00 
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5. Informacje o  pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom   

    wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek   

    handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów   

    spłaty. 

    Nie wystąpiły 

 

6.  Informacje  o   wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania   

     sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:  

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,  

b) inne usługi poświadczające,  

c) usługi doradztwa podatkowego,  

d) pozostałe usługi. 

 

 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego  

do badania sprawozdań finansowych 

Lp. Wyszczególnienie 

Wynagrodzenie 

ogółem 

netto 

W tym 

wypłacone należne 

1. Obowiązkowe badanie rocznego 

sprawozdania finansowego 

10.000,00 zł  10.000,00 zł  

2. Inne usługi poświadczające       

3. Usługi doradztwa podatkowego       

4. Pozostałe usługi       

                        

V. Objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń 

 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 

finansowym roku obrotowego,  w  tym  o  rodzaju  popełnionego  błędu  oraz  kwocie  korekty:   

Nie wystąpiły 

 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych 

w sprawozdaniu finansowym:   

Nie wystąpiły 
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3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod     

    wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeśli wywierają one istotny    

    wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i   

    spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym 

    Nie wystąpiły 

 

4. Informacje liczbowe  zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy  

Nie wystąpiły       

 

 

VI. Objaśnienia dotyczące grup kapitałowych 

 

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach nie podlegające konsolidacji w sprawozdaniach  

    finansowych:  - nie występuje 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

X Y Z 

1 Nazwa, zakres działalności wspólnego 

przedsięwzięcia 

   

a) Procentowy udział    

b) część wspólnie kontrolowanych rzeczowych 

składników aktywów trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 

   

c) zobowiązania zaciągnięte w celu 

sfinansowania realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia  

   

d) przychody uzyskane z realizacji wspólnego 

przedsięwzięcia 

   

e) koszty poniesione na realizację wspólnego 

przedsięwzięcia 
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2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:     

 SPÓŁKI 

Rodzaj informacji Dominująca Zależne stowarzyszone 

 na początek 

roku 

na koniec 

roku 

na początek 

roku 

na koniec 

roku 

na 

początek 

roku 

na koniec roku 

Udziały/ akcje   3.413.000,00 9.256.200,00   

Długoterminowe pożyczki       

Długoterminowe należności       

Krótkoterminowe należności   24.914.183,07 145.199,38   

Długoterminowe  zobowiązania       

Krótkoterminowe zobowiązania   26.000,00 346.046,60   

Przychody ze sprzed. prod. i tow.   29.711.346,93 9.307.481,52   

Koszty sprzed. tow   29.599.411,12 9.091.041,79   

Przychody finansowe uzyskane od jednostek  

zależnych i stowarzyszonych   z: 

      

    - dywidend,       

    - innych papierów wartościowych 

      i pożyczek długoterminowych, 

      

    - odsetek   27.049,57 706.089,41   

 - koszty refaktur, dzierżawy   139.237.93 275.234,55   

 

3. Wykaz Spółek zależnych i stowarzyszonych, w których jednostka posiada co najmniej 20 % 

udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki  

 
 

Lp

. 

 

Nazwa spółki  

i jej forma prawna  

(Sp. z o.o., S.A.) 

 

Siedziba  

(adres) 

 

% posiad. 

udziałów, 

akcji 

 

Rodzaj  

Powiązania  

   Zależna       - z 

   Stowarzysz. – 

s 

 

Kapitał 

podstawowy 

spółki na 

31.12.2013 

rok 

Zatwierdzony 

wynik netto  

za ostatni rok 

(poprz. rok  

obrot.  

zysk +, strata -) 

1. Ekofood Sp. z o.o. ul. Uzdrowiskowa 4C,  

43-230 

Goczałkowice-Zdrój 

100% Z 8.200.200,00 7.412,94 

 
 
 

4. Dane liczbowe o spółkach powiązanych kapitałowo w przypadku nie sporządzania 

skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

- Nie dotyczy 

 

VII. Informacje o połączeniu spółek  - nie dotyczy 

 

1. Informacje dotyczące połączenia metodą nabycia 

......................................................................................................................................................................... 

2. Informacje dotyczące połączenia metodą łączenia udziałów 

........................................................................................................................................................................ 

 

VIII. Wyjaśnienie zagrożeń dla kontynuacji działalności  
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1. Uzasadnienie stwierdzenia występowania niepewności co do kontynuowania działalności 

(rozwinięcie poz. 5 Wprowadzenia) 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania  działalności gospodarczej   

przez  Spółkę  przez  co  najmniej  12  miesięcy  i  dłużej. Nie  są  znane  okoliczności,  które  wskazywałyby  

na  istnienie  poważnych  zagrożeń  dla kontynuowania  przez  Spółkę  działalności. 

 

2. Opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację     

    niepewności 

Nie występują 

 

IX  Inne informacje nie wymienione powyżej, mające istotny wpływ na ocenę 

sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki 

       Nie występują 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goczałkowice – Zdrój  ,    31.03.2014        Agnieszka  Radczuk Prezes Zarządu 

    (miejsce i data sporządzenia)                  Osoba ,której powierzono prowadzenie                       Joanna Dziubek   

                                                                               ksiąg   rachunkowych 


