


NOTORIA SERWIS S.A. Sprawozdanie Finansowe za okres 01.01.2013 - 31.12.2013 r. 
 

 

 
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 
1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym 

Nazwa: NOTORIA SERWIS S.A. 
Adres: ul. MIEDZIANA 3A M 17 

00-814 Warszawa  
 
Regon: 016200212 
NIP: 525-21-52-769 

 
 
Podstawowy przedmiot działalności: 

Zbieranie i katalogowanie informacji na wszelkich nośnikach, dostarczanie serwisów 
informacyjnych dla środków masowego przekazu i innych form odpłatnego udostępniania 
zgromadzonych zbiorów; 
Doradztwo ekonomiczne, szkolenia, badania marketingowe oraz inne usługi na rzecz 
przedsiębiorstw i osób fizycznych; 
Produkcja i reprodukcja zapisanych nośników informacji; 
Handel krajowy i zagraniczny, dystrybucja, w tym produktów wydawniczych, 
poligraficznych oraz innych nośników informacji w pełnym zakresie; 
Działalność reklamowa, organizacja targów i wystaw; 
Świadczenie usług komputerowych, w tym zarządzanie sieciami komputerowymi; 
Zarządzanie lokalami użytkowymi i całymi nieruchomościami, w tym wynajem lokali i 
nieruchomości własnych; 
Świadczenie usług agencyjnych i przedstawicielskich na rzecz krajowych i zagranicznych 
kontrahentów. 

 
Rejestr sądowy: Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego 
Miejscowość: Warszawa 
Numer: KRS 0000331515 

W dniu 17.06.2009 roku zostało zarejestrowane przekształcenie spółki z Notoria Serwis Sp. z o.o. w spółkę 
Notoria Serwis S.A. pod numerem KRS 0000331515. 
Notoria Serwis S.A. w związku ze zmianą przepisów ustawy o rachunkowości od 01.01.2009 roku 
art.12.ust.3.pkt 1 dokonała wyboru wariantu o nie zamykaniu ksiąg na dzień przekształcenia spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 
W okresie od 01.01.2009 do 16.06.2009 roku Notoria Serwis funkcjonowała jako spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością natomiast od 17.06.2009 roku do 31.12.2009 jako spółka akcyjna. 

2  Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim: nieograniczony 
 

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:  

01.01.2013 r.-31.12.2013 r. dane porównawcze dotyczą okresu: 01.01.2012 r. - 31.12.2012 r. 
 
 

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: 
 
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych. 
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5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego: 
 
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity - Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z 
późniejszymi zmianami./ 

6. Założenie kontynuacji działalności oraz ciągłość stosowanych zasad: 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, w nie zmienionym istotnie zakresie. 
Spółka stosuje politykę rachunkowości zgodna z ustawą o rachunkowości . 
Rachunek zysków i strat w wersji porównawczej 
Rachunek przepływów pieniężnych metoda pośrednią. 
 

7. Zasady polityki rachunkowości 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o 

rachunkowości. 

7.1. Metody wyceny: 
Środki trwałe i WNiP 
1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w 

wysokości cen nabycia. 

2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej, przy czym: 

a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu 

wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych, 

b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek przewidzianych w 

ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, 

c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5 lat. 

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe 

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą 

utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej). 

Długoterminowe aktywa finansowe 
Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 

12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i 

sposobu prezentacji instrumentów finansowych.  

Aktywa obrotowe 
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący: 

a) zapasy : 
- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,  

- materiały - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne,  

- towary - w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne, wycena rozchodu towarów dokonywana jest 

przy zastosowaniu zasady  „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.  

- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału 

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości. 
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b) należności, roszczenia i zobowiązania 
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej, 

- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, 

- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty, 

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej 

przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego 

dokonanie operacji. 

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych 

przelicza się na walutę polską wg kursu wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP 

obowiązującym w dniu bilansowym.  

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy 

uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty. 

c) środki pieniężne 

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej, 

- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach 

obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu faktycznie 

zastosowanego przez bank, w którym został otworzony rachunek. 

Kredyty i pożyczki 

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia. 

Różnice kursowe 

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i 

pasywów rozlicza się następująco: 

▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych, 

▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych. 

Kapitały własne w wartości nominalnej, 

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości, 

Fundusze specjalne w wartości nominalnej, 

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej, 

Wynik finansowy  
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady 

memoriału współmierności, ostrożności i realizacji. 

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się: 

▪ wynik działalności operacyjnej  

▪ wynik na operacjach finansowych, 

▪ wynik na operacjach nadzwyczajnych, 

▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i 

płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego. 

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży 

produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych 

cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez 
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podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością 

sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach 

wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku 

obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz 

pozostałych kosztów operacyjnych. 

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji 

finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, 

odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, 

otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, 

oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w 

szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone 

dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych. 

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami 

nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki 

finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują 

się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych. 

7.2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania      
finansowego: 
1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną 

szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 

Uor; 

2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR. Rachunek 

przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią; 

3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi 

rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z 

obrotami i saldami kont księgi głównej; 

4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont 

korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym; 

5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, 

odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane; 

6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych; 

7. zgodnie z zapisami w ZPR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
CZĘŚĆ I       

        
1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych: 
        
Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.   
        

Lp. Tytuł Wartość 
inwentarzowa 

      

Wartość brutto        

1 Stan na 31.12.2012 1 595 876,98       
2 Zwiększenia 455 368,48       
3 Zmniejszenia 337 560,26       
4 Stan na 31.12.2013 1 713 685,20       

           
Wartość umorzenia        

1 Stan na 31.12.2012 1 024 119,48       
2 Zwiększenia 0,00       
3 amortyzacja za okres 212 409,11       
4 Zmniejszenia 325 773,00       
5 Stan na 31.12.2013 910 755,59       

           

Zmiany w stanie środków trwałych od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.  
        

Lp. Tytuł 

Grunty (w tym 
prawo 

wieczystego 
użytkowania 

gruntów) 

Budynki, lokale I i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

Urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

Środki 
transportu 

Inne środki 
trwałe Razem 

Wartość brutto 

1 Stan na 31.12.2012 0,00 0,00 314 368,95 140 831,51 9 546,72 464 747,15 

2 Zwiększenia: 0,00 0,00 13 349,59 0,00 366,67 13 716,26 

3 Zmniejszenia 0,00 0,00 74 123,95 0,00 0,00 74 123,95 

4 Stan na 31.12.2013 0,00 0,00 253 594,56 140 831,51 9913,39 404 339,46 

                
Wartość umorzenia 

1 Stan na 31.12.2012 0,00 0,00 262 258,62 79 194,63 9 546,72 350 999,97 

2 Zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A amortyzacja za okres 0,00 0,00 45 667,97 28 166,28 366,67 74 200,92 

3 Zmniejszenia: 0,00 0,00 74 123,95 0,00 0,00 74 123,95 

4 Stan na 31.12.2013 0,00 0,00 233 802,64 107 360,91 9 913,39 351 076,94 

 
2) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: 

 

Nie wystąpiły;       
3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie 
umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 
Nie występuje       
4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa 
własności budynków i budowli: 
Nie wystąpiły. 
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5) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego:     
 Tytuł B.Z. 31.12.2013 B.Z 31.12.2012  
   Kwota ujemnej 

różnicy 
Stawka podatku 

dochód. 
Kwota 

aktywów 
Kwota 

ujemnej 
różnicy 

Stawka 
podatku 
dochód. 

Kwota 
aktywów 

  od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku 
 -rezerwa na koszty nagród 

i urn. zł. i o dzieło i 
pracowników zwolnionych 

0,00 19% 0,00 8 610,12 19% • 1 635,92 

 - rezerwa na 
niewykorzystane urlopy + 
ZUS 

13 340,99 19% 2 534,79 11 694,27 19% 2 221,91 

  - rezerwa na usługi obce  41 525,00 19% 7 889,75 20 779,70 19% 3 948,44 

 Rezerwa na 
wynagrodzenie 
zwolnionego członka 
zarządu 

40 000,00 19% 7 600,00 101 200,00 19% 19 228,00 

 - wynagrodzenie 
otrzymane z góry na 
abonamenty NOL 

94 504,12 19% 17 955,79 47 597,32 19% 9 043,49 

 Razem 189 370,11 19% 35 980,33 189 881,41 19% 36 077,46 
  od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych 
  19% 0,00 0,00 0,00 

 -od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego 
   0,00 19% 0,00 0,00 19%   
   
 OGÓŁEM         189 370,11 19% 35 980,33 189 881,41 19% 36 077,46 
        
6)  Instrumenty aktywa finansowe oprócz środków pieniężnych: 
a)   Krótkoterminowe aktywa finansowe      
 

Wyszczególnienie Udziały i akcje Inne papiery 
wartościowe 

Udzielone 
pożyczki 

Inne 
długoterm. 

aktywa 
finansowe 

Razem 

 

 Wartość brutto  
 BZ. 31.12.2012 37,83 0,00 0,00 0,00 37,83  
 Zwiększenia w tym:            
 Zmniejszenia w tym:            
 B.Z. 31.12.2013 37,83 0,00 0,00 0,00 37,83  
 Odpisy aktualizujące  
 B.Z. 31.12.2012 20,76 0,00 0,00 0,00 20,76  
 B.Z. 31.12.2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
 Wartość netto  
 B.Z. 31.12.2012 22,59 0,00 0,00 0,00 22,59  
 B.Z. 31.12.2013 14,31 0,00 0,00 0,00 36,90  
        
b) Długoterminowe aktywa finansowe      
 1. Spółka w dniu 25.01.2013 zakupiła  pozostałe udziały spółki Supermarket Ubezpieczeń sp. z o.o.  
     Udziały te stanowią 100,00 % w jej kapitale zakładowym .     
          Powyższe składniki aktywów finansowych są wyceniane w cenie nabycia, gdyż nie istnieje dla nich cena rynkowa   

ustalona na aktywnym rynku regulowanym 
        
7) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na 31.12.2013 r. 
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Nazwa udziałowca Procentowy udział Ilość akcji Wartości akcji 

Wartość 
kapitału 

akcyjnego 

 

 Artur Sierant z Rant sp. z 
o.o. 

24,00% 240 014 1,00 240 014,00  

 Wojciech Kuryłek 20,13% 201 366 1,00 201 366,00  
 Wiesław Krasuski 15,00% 150 000 1,00 150 000,00  
 Marek Rojewski wraz z 

Karol Investment & 
Advising sp z o.o. wraz 
podmiotami powiązanymi 

8,17% 81 754 1,00 81 754,00  

 Pozostali akcjonariusze  32,68% 326 866 1,00 326 866,00  

 RAZEM 100,00% 1 000 000 1,00 1 000 000,00  
 
 

 
 

      

        
8) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy   
kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych: 
        
Zmiany w kapitale zapasowym i rezerwowym w ciągu roku 2013 :    
       
 

Kapitał zapasowy na 
początek okresu 1 183 830,40 

Kapitał 
rezerwowy na 

początek okresu 
 
  

 Zmiany kapitału zapasowego 
– zwiększenie z tytułu zysku 
za rok 2013 

216 465,19 Zmiany kapitału 
rezerwowego   

  

 Zwiększenie z tyt. emisji akcji 
B i C 0,00 

zwiększenie (z 
tytułu)    

 
zmniejszenie 0,00 

zmniejszenie na 
kapitał akcyjny i 

zapasowy  
 
  

 - z tytułu pokrycia kosztów 
emisji akcji 0,00      

 
Stan kapitału zapasowego 
na koniec okresu 1 400 295,59 Kapitał rezerwowy 

na koniec okresu.   
  

        
9) Propozycje co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy:     
        
Spółka za rok obrotowy wykazała stratę w wysokości 386 698,30 zł    
        
10) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 
       rozwiązaniu i stanie końcowym:     
        
 rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne 
Lp Tytuł Stan na 

31.12.2013  
Stan na 

31.12.2012 
    

1 Stan na 31.12. 123 480,11 94 048,42     
2 Zwiększenia w tym: 4 589,76 121 504,39     

  Rezerwa na niewykorzystane 
urlopy 

4 589,76  1 694,27     

  Rezerwa na koszty nagród , urn. 
zleceń i um. o dzieło 

0,00 0,00     

  Rezerwa na koszty składek 
zusowskich pracodawcy 

0,00 0,00     

  Rezerwa na premie dla zarządu 0,00  0,00     

 Rezerwa za wynagrodzenia 
pracowników zwolnionych + ZUS 

0,00 8 610,12     
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 Rezerwa na wynagrodzenie 
zwolnionych członków zarządu 

0,00 101 200,00     

        
3 Zmniejszenia 74 728,88 92 072,70     

  wykorzystanie 74 728,88 92 072,70     
  Razem 53 340,99 123 480,11     
        
11) Pozostałe rezerwy       
 Rezerwa na usługi obce (koszty 
audytu) 41 525,00 20 779,70     

        
12) Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego:     
        
 Tytuł B.Z. 31.12.2013 B.Z. 31.12.2012 
   Kwota 

dodatniej 
różnicy 

Stawka podatku 
dochód. 

Kwota 
rezerwy 

Kwota 
ujemnej 
różnicy 

Stawka 
podatku 
dochód. 

Kwota 
rezerwy 

 -od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku 
  -odsetki nie zapłacone od 

udzielonych pożyczek 
0,00 19% 0,00 26 950,30 19% 5 052,16 

        
 Odsetki memoriałowe od 

lokat 
0,00 19% 0,00 0,00 19% 0,00 

 Razem 0,00 19% 0,00 26 950,30 19% 5 052,16 
 - od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych 
 -  0,00 19% 0,00  19%   0,00 
 -od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego 
 -   19% 0,00 0,00 19% 0,00 

   
 OGÓŁEM 0,00 19% 0,00 26 950,30 19% 5 052,16 
        
13) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności: 
Zmiany stanu odpisów aktualizujących wartość należności w 2013 roku kształtowały się   
następująco:       
        
Lp. Tytuł Razem      
1 Stan na 31.12.2012 27 914,45      
2 Zwiększenia 0,00      
a utworzenie odpisów 

aktualizujących 
0,00      

3 Zmniejszenia 1 851,15      
4 Stan na 31.12.2013 26 063,30      

        
14) Wykaz należności długoterminowych .      
        
Należności długoterminowe – nie występują  
        
15) Wykaz zobowiązań długoterminowych .      
Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2013 nie występują.   
   
Zobowiązania związane są z realizacją umów o leasing samochodu Honda   
na okres 5 lat, począwszy od 01.04.2009 roku oraz samochodu SUZUKI na okres 3 lat począwszy od 04.11.2012 r. 
   

 
 

HONDA 
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 Wartość bieżąca 
minimalnych opłat 

leasingowych 

  

 

Płatne w okresie 
  

BZ. 
31.12.2013 

BZ. 
31.12.2012 

  

 do 1 roku 16 989,17 18 578,01   
 od 1 roku do 3 lat 0,00 19 050,27   
 od 3 lat do 5 lat 0,00 0,00   
 powyżej 5 lat 0,00 0,00   
 Razem 16 989,17 37 628,28   
 Przyszły koszt odsetkowy (wartość ujemna) 2 880,64 4 506,60   

 Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z 
tego: 14 108,53 33 121,68   

 zobowiązania krótkoterminowe   14 108,53 18 578,01   
 zobowiązania długoterminowe   0,00 14 543,67   
  

 
 
 

SUZUKI 

     

 Wartość bieżąca 
minimalnych opłat 

leasingowych 

  

 
Płatne w okresie 

 
BZ. 

31.12.2013 
BZ. 

31.12.2012 
  

 do 1 roku 15 428,94  12 897,00   
 od 1 roku do 3 lat 0,00  24 350,10   
 Razem 15 428,94  37 247,10   
 Razem wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych, z tego: 

  15 428,94 26 868,38   

 zobowiązania krótkoterminowe    15 428,94 11 252,89   
 zobowiązania długoterminowe    0,00 15 615,49   
 Ogółem wszystkie leasingi  29 537,47 59 990,06   
 zobowiązania krótkoterminowe  29 537,47 29 830,90   
    zobowiązania długoterminowe 

  
 0,00 30 159,16   

        
Warunki leasingu - umowa Nr M2218T z Raiffeisen -Leasing samochód HONDA S.A z siedzibą w Warszawie: 
       
 - Opłata wstępna - nie wystąpiła 
 - Ilość okresów   - 60 miesięcy,       
 - Okresowe opłaty leasingowe miesięczne - 1 680,05 zł.     
 - Wartość końcowa wykupu - 811,48 zł.      
- stopa referencyjna 4% p. a.       
        
Warunki leasingu - umowa Nr 11/007411 z Raiffeisen -Leasing samochód SUZUKI S.A z siedzibą w Warszawie: 
       
 - Opłata wstępna - 8.536,58 zł       
 - Ilość okresów   - 36 miesięcy, 
 - Okresowe opłaty leasingowe miesięczne - 1 074,75 zł.     
 - Wartość końcowa wykupu - 426,83 zł.      
 - stopa referencyjna 4,71 % p. a.      
        
16) Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:    
        
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów obejmują:     

Lp. Tytuł krótkoterminowych 
czynnych rozliczeń 

Stan na 
31.12.2012 

Stan na 
31.12.2013 
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międzyokresowych 

1 Ubezpieczenie 
samochodu 
leasingowanego 

1 219,50 980,53 
    

2 Usługi serwisowe. 
Abonament telefoniczny 7 908,37  112,05     

3 Koszty utrzymania 
domen 0,00 0,00     

4 Koszty informatyczne 
HOSTEWIN 400,00  0,00     

5 oplata roczna KDPW 500,00  0,00     
6 Prenumerata 150,00  0,00     
7 Ubezpieczenie 

samochodów 1 998,33 1 798,50     

  Razem 12 176,20 2 891,08     
        
 
17) Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych przychodów: 

   

        
Lp. Tytuł rozliczeń 

międzyokresowych 
przychodów 

Stan na 
31.12.2012 

Stan na 
31.12.2013 

    

1 Przychody przyszłych 
okresów - abonamenty 

45 751,29 94 504,12     

  Razem 45 751,29 94 504,12     
        
18) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki    
        
Nie wystąpiły.       
        
19) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe: 
       
Notoria Serwis S.A. zabezpieczyła wekslem własnym in blanco równowartość wszystkich wymagalnych, lecz nie zapłaconych 
należności wynikających z umowy leasingu przysługujących Leasingodawcy -Raiffeisen -Leasing S.A. 
        
Zobowiązania warunkowe nie wystąpiły.      
CZĘŚĆ II       

        
1) Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: 
       
        

Rodzaj działalności Przychody w 
2013 r. zł. 

Przychody w 
2012 r. zł. 

    

Sprzedaż krajowa, w tym: 1 651 898,52 1 787 323,20     
1 sprzedaż usług 1 651 898,52 1 787 323,20     
2 sprzedaż towarów 0,00 0,00     

Wewnątrzwspólnotowa dostawa 0,00 17 323,50     
Razem 1 651 898,52 1 804 646,70     
        
2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartości niematerialne i prawne: 
 
W roku 2013 odpisy aktualizacyjne nie wystąpiły. 
        
3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:     
Nie wystąpiły.       
        
4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 
zaniechania w roku następnym: 
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Nie wystąpiła.       
        
5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego brutto: 
        
 Tytuł Kwota    
 Zysk brutto -391 653,33    
 Przychody zwiększające podstawę opodatkowania w tym: 121 475,43    
  - otrzymane z góry 94 504,12    
  - zapłacone odsetki od pożyczek za 2012 26 950,30    
  - zapłacone odsetki  21,01    
 Przychody nieopodatkowane w tym : 47 602,44    
  - wynagrodzenia otrzymane z góry i opodatkowane w 2012 r. 45 751,29    
  - rozwiązanie rezerwy od należności 1 851,15    
  - naliczone odsetki od pożyczek na 31.12.2012 0,00    
 Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów w tym : 125 370,82    
   - wpłacone umowy o dzieło z utworzonej rezerwy w 2012 3 548,28    
   - wypłacone wynagrodzenie za urlopy z utworzonej rezerwy za 2012 4 918,76    
   - wynagrodzenie zwolnionego członka zarządu z utworzonej rezerwy 

w 2012 61 200,00 
   

   - rozwiązanie rezerwy na usługi obce 20 779,70    
  -  oplata wstępna leasingu Suzuki 2 845,53    
  - koszty  leasingu - faktury za czynsz 32 078,55    
  - wypłacone wynagrodzenie pracowników zwolnionych w 2012 r. 8 610,12    
 Koszty nie stanowiące kosztów podatkowych w tym: 99 645,16    
  - amortyzacja samochodów z leasingu 28 166,28    
  - opłaty sądowe 0,00    
  - inne 10 718,22    
  - składki członkowskie na rzecz organizacji 0,00    
  -odsetki  budżetowe 0,00    
  - utworzone rezerwy na niewykorzystane urlopy w 2012 4 589,76    
  - utworzone rezerwy na wynagrodz. pracowników zwolnionych 2012 0,00    
  - rezerwa na koszty umów zleceń wypłacone w 2013 9 465,00    
  - rezerwa na sporne należności 0,00    
  - rezerwa z tytułu aneksu do umowy najmu - Rant 0,00    
  - rezerwa na wynagrodzenie zwolnionego członka zarządu 0,00    
  - nie zapłacone naliczone odsetki 5 180,90    
  - rezerwa na usługi obce  41 525,00    
 Dochód do opodatkowania (1+2-3-4+5) - 343,506,00    
 Podstawa do opodatkowania 0,00    
 Podatek dochodowy - 19% 0,00    
 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego     
 Rezerwa na odroczony podatek dochodowy     
 Podatek dochodowy wykazany w RZiS     
        
6) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby: 
       
Nie wystąpiły.       
        
7) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe:   
Nie wystąpiły.       
        
CZĘŚĆ III       
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Zgodnie z art. 45, ust. 3.Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Spółka jest zobowiązana do sporządzania 
sprawozdania z przepływu środków pieniężnych. 
    
CZĘŚĆ IV       

1) Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe: 
        
   przeciętna 

liczba 
zatrudnieni na w tym:     

 wyszczególnianie zatrudnionych 31.12.2013 kobiety mężczyźni   
   (w etatach): (w osobach)       
 - pracownicy umysłowi 7,5 7 3 4   
        
2) Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub   
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących:   
        
 Wynagrodzenia w 

złotych 
Rok 

zakończony 
dnia 31 grudnia 

2013 roku 

Rok zakończony 
dnia 31 grudnia 

2012 roku 

    

           
 Zarząd Spółki 60 000,00 286 082,54     
 Rada Nadzorcza 5 000,00 9 600,00     
 Wynagrodzenia, razem 65 000,00 295 682,54     
        
3) Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład 
organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: 
 
Nie wystąpiły.       
        
4) informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do   
badania sprawozdań finansowych      
        
Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z umowa wynosi 4 000,00 zł 
        
CZĘŚĆ V       
        
1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku 
obrotowego: 
Nie wystąpiły       
        
2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu 
finansowym:      
Nie wystąpiły       
        
3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz 
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli 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: 

Zmiany zasad rachunkowości nie wystąpiły.      
        
CZĘŚĆ VI       

        
Spółka nie uczestniczy we wspólnych przedsięwzięciach. Spółka nie ma obowiązku sporządzania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.     
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INFORMACJA   O   GRUPIE   KAPITAŁOWEJ   I   TRANSAKCJACH   Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI 
       
a) Grupa kapitałowa       
Spółka nie funkcjonuje w ramach grupy kapitałowej     
        
b) Podmioty powiązane       
Podmiotem powiązanym zgodnie z art. 4 § 1 kodeksu spółek handlowych jest Supermarket Ubezpieczeń Sp. z o.o 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedziana 3A. 

Wielkość transakcji z podmiotem powiązanym wyniosła:     
 

(w złotych) 
Rok zakończony 
dnia 31 grudnia 

2013 roku 

    

 Zakupy 0,00     
 Sprzedaż 10 567,62     
 Należności z tytułu dostaw, 

robót i usług 
0,00     

 Zobowiązania z tytułu dostaw, 
robót i usług 

0,00     

 Udzielone pożyczki w 2013 r. 0,00     
 Odsetki od udzielonej pożyczki 0,00     

        
Ryzyko kredytowe w Spółce nie występuje.      
        
CZĘŚĆ VII       
Spółka nie podlegała połączeniu w trakcie 2013 roku.     
        
CZĘŚĆ VIII       
W Spółce nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności w latach następnych.    
        
CZĘŚĆ IX       
Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę   
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie wystąpiły.    

 




























































