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SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sTARoPoLsK!E sPEcJAŁY sP. zo.o,

za okres 01.01 .2014-30.06.2014

Załączniki:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- bilans

- rachunek zysków i strat

- rachunek przepĘwów pieniężnych

- zestawienie zmian w kapitale

- informacja dodatkowa



osWlADczENlE zARzĄDU EMITENTA W SPAW!E PoDMlIoTU UPRAWNloNEGo Do BADANlA

SPRAWOZDAN IA Fl NANSOWEGO

larząd Spółki Staropolskie Specjały Sp. z o.o, oświadcza, że podmiot uprawniony do badania

sprawozdania finansowego Michał Matuszek Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Cieszynie ,

wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną

przez Krajową lzbę Biegłych Rewidentów pod nr 3737, został wybrany zgodnie z przepisami prawa

oraz, że biegły rewident dokonujący badania tego sprawozdania, spełniał warunki do wyrażenia

bezstronnej i niezależnej opiniiw badaniu, zgodnie zwłaściwymi przepisami prawa krajowego.



ośwlADczENtE zARzĄDU EMITENTA W spAwlE RzETELNoścl spoRzĄDzENlA póŁRoczNEGo

sPAWozDANlA FlNANSoWEGo oRAz sPRAWozDANlA z DZIAŁALNoŚcl spotrl

Zarząd Spółki Staropolskie Specjały Sp, z o,o. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy,półroczne

sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi

zasadami rachunkowości, oraz ze odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację

majątkową, finansową emitenta. Oświadczamy, że sprawozdanie z działalności Spółki Staropolskie

Specjały Sp, z o.o. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, w tym oPis

podstawowych zagrożeń i ryzyka.



WPROWADZEN! E DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1) Nazwa (firma) i siedziba jednostki

"Staropolskie Specjały" Spółka z obraniczoną odpowiedzialnością
43 -230 Goczałkowic e-Zdr ój, u l. Uzd rowis kowa 4D

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Sprzedaz huńowa mięsa iwyrobów z mięsa

Sad lub inny orqan prowadzący reiestr

Sąd rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
nr KRS 0000125470

obowiazek coroczneqo badania sprawozdania finansoweoo i ieqo zatwierdzenia

Roczne sprawozdan ie fi nansowe jed nostki pod lega obowiązkowem u, corocznem u

badaniu i ogłaszaniu w trybie ań., 64 ust, 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości, podlega
zatwierdzeniu w świetle ań.. 53 ust. 1 w/w ustawy przez organ zaM,tierdzĄący-
zwyczalne zg romadzen ie wspol n i ków.

2) Czas trwan ia działalności jed nostki, jeżeli jest og raniczony
Nie dotyczy.

3) Okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2014 r, do 30.06.2014 r.

4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład
j ed n ostki wch odzą wewn ętrzn e jed nostki o rgan izacyj ne s po rząd zające
samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie dotyczy.

5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzon e przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej s!ę
przewidzieó przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagr ożenie ko ntyn uow ania przez n ią działal n ośc i.

S p rawozda n ie f i na n sowe zostało s po rządzo ne przy zalożeni u kontyn u owa n ia
działalnościgospodarczejpzez Spółkę pruezco najmniej 12 miesięcy idłuzej. Nie
są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrozeń dla
kontyn uowa nia przez Spółkę działalności.

6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu
którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe
sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody
rozl iczen ia połączen ia (nabycia łączenia udziałów).

Nie dotyczy.

7)Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod oceny
aktywów i pasywów (także amońyzacji), pomiaru wyniku finansowego olaz
sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim udtawa
pozostawia jednostce prawo wyboru.
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Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z
tym że:

1) Srodki tnruałe
a) przyjęte zasady amońyzowania

Do środków trwałych zalicza się zeczowe składniki majątku o okresie
użytkowania dłuzszym niż rok o wartości powyzej 1.000,00 zł. Wszystkie środki
tnłlałe amortyzuje się metodą liniową stosując stawkizgodnie z Ustawą o
podatku dochodowym od osób prawnych ( z dnia 15,02.92zpóżniejszymi
zmianami) w pełnej wysokości t1. bez ograniczeń ich wysokości dla celów
podatkowych. Dla środków trwałych o niskiejjednostkowej wańości początkowej
ponizej 3.500,00 zł dokonuje się odpisów przy zastosowaniu stawki 100% lub
liniowo wg przepisów w/w ustawy,

2, wańości niematerialne i prawne

Dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki amońyzacyjne
zgodnie z Ustawą o podatku od osob prawnych ( z dnia 15.02.1992z
późniejszymi zmianami).

3. Zapasy

Towary- wg cen nabycia;

4. Pozostałe, istotne zasady wyceny składników sprawozdania finansoweqo

a) n a lezności w fo rm ie wymagającej zapłaty z zachow anie m ostrożn ości-
pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wańośó;

b) inwestycje krótkoterminowe- w wańości nominalnej;

c) kapitały- w wartości nominalnej;

d) zobowiązania krotkoterminowe- w kwocie wymagającej zapłaty;

e) udziały zaliczone do inwestycji krótkoterminowych w wańości nominalnej,
powiększonej o przekazane dopłaty do kapitału i pomniejszone o odpisy
aktualizujące,

Sporządził Zaząd

StaropofsĘe Specja[1 Sp, z o.o.

ul. Uzdrowiskowa 4D
43-230 Goczałkowice-Zd rój

NlP 954-23-53-811, Rąon 276936408

G oczałkowic e-Zdr ój 30.07 .20 1 4



sporządzono dnia 30.07.20'l4
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BlLANs
Sporządzony na 30.06.2014

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

Staropo[sfre Specja{l Sp, z o,o,

ul. Uzdrowiskowa 4D
Ę-23a Goczałkowice-Zd rój

NlP 9§4-23-53-81 1, Regon 276936408

LD. AKTYWA 3| la20.13 30.06.2014
l 3

ĄktvĘ,, lrurle 'a §g _i2q 3s1,16 7l 61'rqr ,§38.d5 żł
I. wirtości ilienllteriAlne i nrawne

"l
449 909.65 zl

kosztv 7ekoIjc7onvćh nrac rozwoiowvch zł
Waftośc l]lDlv
In]le w.ńo((]i njemateri2lne i ńr,wn. ż'75 953 39 7ł

żaliczki na lvaności niem^terinIne i nrAwne l1l 956.26 zl
lI. lveczowe aktvwa tNąle 58 8l2 950.04 zł 60 308 162.ż0 zl

181 4'77 50 zł 5R 91) )11 ?1 7|

zł
b) Lldvnkl lokale l obieklv infunierii lidowel ]8878884257J
c uIzadzenia 1echnjczne i nrasłnv 39 601 813 94 zl
d] l81 417-50 zl )r* 1)Ą 1? 7ł

l||e śl odki n-s,rłe 1o1 156 g4 7ł

slodl(l tflvale w budowie 27 oa1 966 Ą1 Ą l 007 225_]8 zt
4aliczki na środki tgałe w budowie :]] 546 506 ] l 7ł lRR 1?ś 61 żl

lIL \^leźności dlilpotermiilow. zl
]d icdnostek porviazanvch

)d pt,zustalvch iednostek
lv. LD*,estvcie dlUpot€Ininowe 7l

,Jieruchonlości zl
/y'irb§ci tlehatefialne i nrAwn.
)lLlqotelnlnowe aktwa iinanśowe 7ł

zł
udzia{r.i eltc]e

- lnnc Danlefv waftosctowe
lla7]P]ónP Dó7v.żk, zl
inne dlll:utcr lninowe akiWd tlnansoWe

bl s, oo7o§lnlvch iedro§ikich
- ualzlah l akcle 7)

- lnne DaDlefv \!anosclowe zt
lll71.1{)nP 1]o7v.żkl a
lile dlll!olenninowe rktwa fi nrnrowc

nne inweslvcie dłusolerminowe
5l6 14a.l2 zl 133 466-6I żl

Ąklvlv2 7 tll ódló.7nne.,^,rn.],fhl dn.h^/ Ą33 466 60 7,1 433 466"60 zł
2 nDc roZllcźenla mled^okre§ow€ 82 981.52 z1

B. Ą.ktvwa óbrofow€ la 1śa laś.7.x żl
li D:l§v 9 f,8§ 1?3 l? "ł 3 l 90 45ń_l ! "l
,4ateliaI\ 2 046 132'76 7ł

2 zt
)1 odll|(lV !,olowe l 142 649.11 zl

4 'I'owall O R8O 11] R] l
5 4a ]czkl ni LlosIa\W § 040 35 zł 6'7j 94 7ł
Il \aIeżności krótkotelminowe 16 4ż4 7a4-28 zl 30 989 346.70 zl

I \alc7no§ci..l lednostek nowirzenvch l45 l99 38 zł 3 47l, 082.69 z'
a Z t\łLllu doslew l usłll9 o okre§i. §Dłźrv 45 l99.38 zł 1 411 0R7 69 ż1

- do l2 miesięcv l45 ]gg 13 7ł 1 411 OR1 69 z1

h} z1

Należności od ooztlstaŃch iednostek )1 alq 164 01 ż1

tllLlJU dostrlv l ushlg. o okresle sDłatv 0 R0? 48 l 'ł9 zł ż0 5)6 46'7 14 7l

l0 802 48 l :]9 ż-ł ż0 526 46'7 11 zl
Dolvvzel l2 nllesiec!

b) Z tvl Dodatl(ow dotacll ceł ubezD śnoł 1 154 71R 96 żl 5 )14 494 oR ?

zdrorvohlvch oraz innvch świadczeń
nne l 122 a6Ą 55 7) 1 '7 |'7 302 19 zł

dj t()chodzone n. drodze qadowc

I II. lnwe§tvcit krótkoterminowF 9 761 )99 61 7l 9 1ńl 17.1 19 żl
(rótkolenlilowe aktwa fi nansowe 9 )61 19q 61 żl 9 164'l14 19 zl

9 )56)o0 ao zł 9 ),56 2.oo 0o 7ł

9 256 ż0o 0o zl 9 ż56 2oo ao zł
lnne DlnlcN w2rtościnwe zł

- udzielone ooźvczki
- innc klótliotelninowe aktlva finansowe

h) s. Dozo§lr]v.h ie.lnn§iL^.lr 7]

- uLjzlaj\ l il(lle zł
- lnne DlDleN \vartosclowe
- udz e],,nc nułczki

lnne LlńikotPnnińńwA rLnnvą flnrn<n*,. 7,ł

;rodkl Dlenieźne l inne iktvw, ńiFńiFżnF 7 099_67 zI 108 524.19 zł,

- sIodkl Dlel!eżne w k.§ie i nn ra.htlnkr.h l0R rsi ]s żl
- inne śroL]ki oienieżne ))6 0o zl
- inne aktywa Dieniężnc 7f

nnc intvesLr( ie krotkoteminowe
IV. krótkolćrn,. rozlicz miedzvnLrprowe 2l0 066-1lJ zl żOE E99.25 zl

lKl,YWA RAZEM 93 1lż721.98 zt lt! 9Ąó 9ś4 11 łl



Lp. PASYwA 3I.12.2013 30.06,2014

A.
,,::::]]aj l, , , iii' ,

I I(aoitał oodstawowr 550 000.00 zł 550 000.00 zł
il Należne wnłatv na kaoitał nodst, zł
IIl UdziaIv (akcie) własne ń
tV. (anitał zanasowv I 603 410.75 zl I 078 464,65 zI

'-tloltał z aktualizacii wvcenv zl
VI Jozostale kapitałv rezerwo\ve 4 500 000.00 zł z.ł

Via, (apitaĘ re7erwo\ve z doplat rvspólników w tvm: 4 500 000.00 zł
Nalcżne doDłatv na Doczet kaDitału rezerwoweso 1 715 492.35 zł

VlI zvsk (strata) z lat uhieslvch zI
VIII. ZVSk (Strata') netto 524 946.10 zl 4'7 000.06 z1

IX, Cdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotoweqo z1

B.
:

Rezerwy na zoborł,iazania ż25 374.49 zl 225 374.49 zl
Rezerwa z tlt, odroczonego podatku dochodowego 2ż5 374.49 zl 2ż5 3'l4^49 zl

2 Ręzęrwa na świadczęnia emervtahe i oodobne zł zł
- d]usoterminowe z1

- krótkotęrmino\,ve zł
) pozostałe rezenw ń zł

- dlugoterminowe zł
krótkotenninor,r,e zI

II. zobowiazania dłusotermino$,e 31 702 483,08 zl 29 363 308.34 zl
wobec iednostek nowiazanvclr zł

ż wobec nozostafuch iednostek 31 702 483,08 zł 29 363 308.34 zł
kredvty i pożvczki 19 6ż2 000,00 zl 24 563 308.34 zł

b) z tvtułu emisii dłużnvch nanierów wańościowch l2 000 000-00 zł 4 800 000.00 zł
c itrtre zobolviazania finansowe 80 483.08 zł Zl
d) lnne zł
lII ZoIlorviązania l(rótkoterminowe 46 751 721,25 zl 39 381 214.73 zł

wobec iednostek nowiazanvch 346 046.60 zł zł
a) z tytuht dostar,v i l,tsłue. o okresie wvmasalności: 185 446.60 zł zł

- do 12 miesiecv 185 446.60 z| z]
- porł",lżei 12 nriesiecv zl

b) I1-1l]e 1 60 600.00 zł zl
2 wobec pozostałvch iednostek 46 405 674.65 zł 59 381 214"73 zł
a) trcdvtv i Dożyczki 2 358 000.00 zł 4 2l2 000.00 zl
b) z tlłrrłu emisii dłużnvch paDierów wartościowvch I93 743.32 zł 7 302 422.50 zł
c) itltle zobowiąania finansowe 76 136^68 zł ż06 00'7.'l3 zI
d) tvtułu dostar,v i usłus. o okresie lwmasalności: 38 17 6 507 .62 zl 46 92l 589.85 zł

do l2 miesiecl 38 176 507.6ż zł 46 921 589.85 zl
Dowvżei 12 miesiecv zł

e) ;aliczki otrzvmane na dostawv zl
f) loborł,iązania lvekslolł,e z1

tl,tułu podatków, ceł, ubezp, i innych świadczeń 2l| 247.09 zI 79 1,76,24 zl
h) z tl trrlu wvnaprodzeń 31 952.Il zł 63 697 .7 5 zl

lllne 5 358 087.83 zl 596 320.66 ń
J Futldusze soecialne zl

IV. Rozliczenia międzvokresowe l0 J04 678,51 zl 9 799 602.46 zl
Lliernrra wańtlśc fitm! zl

2 l r-rrre rozliczenia miedzvokresowe 1,0 304 678"5I zł 9 799 602"46 zl
- tllugotermino,ul e 10 000 000,00 zł 9 198 409.84 zl
- krótkoterminowe 304 678.51 zł 601 192.62 zI

i]ii,
PASYWARĄZEM 95 l'1,2 7ż1.98 zł l04 944 964.73 zl

Sporządzono dnia: 30.07.201 4

l
(imię, nazwisko i podpis osoby, które.j powiezono prowadzenie ksiąg (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na podstawie ań. 52 ust.2 ustawy

rachunkowych- na podst. Ań,. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości) o rachunkowości)

Staropo[sĘc SpecjaĘ Sp. z o,o,

ul. Uzdrowiskowa 4D
43-230 Goczałkowice,Zdroj

NlłP c§4"23"§3"611, nĘgon ż76§36408



RACHIINEK ZYSKÓW I STRAT
sporZądzony na 30.06.2014

(wariant porównawczy)

Staropolskie Specjaly Sp. z o.o.

ul. Uzdrowisktxva 4D, GOczalkowice-Zdtój

S1lor:ządzony clnru ]0 07 2()1.1 ]

l
l,,l n\,ĄlNY KgIĘGOWY

l<atiłrayna Fuchs

(inrię, nazrłislio i podpis osoby, któlej porvierzono pror,vadzenie ksiąg rachunkollych- (imię, nazrvisko i podpis krerownika,jednostki- na

lu podst, Art,, 52 ust, 2 usta$y o rachunkowości) podstawie aft.. 52 ust. 2 ustar,ły o raclrunkorvoścl)

Stłr,,lpofsĘic,§pcrjafi Sp, z o,o,

ul. Uzdrowiskowa 4D
"' 43-230 Goczałkowice,Zdroj

NlP 954"23"53"811, Regon 276936408

{wariant oo:ównawczv) 31,1 2.2013 30.06.20l4

A Przychody netto ze sprzedaży i zrólynnne z nimi, v tym:
- od iednostek lrorviazanvclr

20 946 985,58 zl

9 307 ,{81.50 zl

13 54l 471.76z|

18 661 524.70 zl

przvclrodv lletto ze snrzedażv nroduktórv i usłus 259 07S,00 zł 6?,250 208,31, zl

II Zmiana statlrt produktów zł 1 l28 3,15,05 zł

lII Koszt \\} t\\ orzcrlilr prodLrktórv na własne potrzeby iednostkl zl 9 q8l.]8 zl

IV, przvohodv lletto ze sDrzedazv towarów i rnateriałów ż0 687 9a'1,58 zl 10152917 12zl

B. kosztv dzialalności operacyinei ..ż1 21l 005.6& z| 77 686 141.35 zt

Amorli zacia 87 034.08 żl l 360 824,16 zł

lI Zttżvcie lnirterialólł, i energii 9 4l1,2) zl 5sż'7l112.91 zI

IIL usłuei obce L)50 546 

"7 

), zl l 995 521,37 zl

IV Podatlii l opłlLy 16'7 27.{1 żl 1 3 953,]0 zł

wvnagrodzenia 35 l50,00 zl 5ż7 jS0,8l zl

Vl Ilhezptcczetlill snoleczne i itllle siriadczellia I6 l ln,72 zl 66 561.34 zl

VII pozosta]e kosztv rodzaiorł,e ]l 909.0] zl 67 l98,03 zI

VlTI Wartość sprzc.lal)vclr torvarów l rnateriałów 2006,ł 110,31 zł 10 38] ]85,8] zł

C. Zysk (stratł) ze sprzedaży (A-B) 324 020,10 zl 855 31,t,41 żł

D. pozostalc Drzychodv oDeracvine 1 3l0,73 zł 320 o91.91 zl

4vsk zc zbvcia tlietlnansorvvch aktywów trwah,ch zl żt

Il lotacie 7) 2aa 39'7,54 zl

III Inne orzvclrodr, ooeracvine l3l0,'73 zl l l9 700..ł3 zt

t]. pozostale l<osztv ooerłcvine 125 098,30 zl 259 614,95 zł

]trata ze zbvcia nicfinanso\łych aktywów trwał\,ch zl zl

II Ąktualizacia \\artości aktvwów nief]natrsom,ch l19 7oa.19 zI z|

III lnne kosztl oneracvine j ,]97.8 ] zl ż59 614,95 zl

F. Zvsk (strata) z dzialalności ooeracyirrei {C+D-E) 111 E01,61 zl 9l5 807.43 żł

G. Przychotlv finansowe 3 J85 910,11 zl a-ln zl

Dl,rł,iderrdy I tldziały w zyskach, w tvm: /,| 7l

- od iednostcl< po\viązanvch zl zl

lI Odsetki, rr. t1,1n ]]859l0llzl 0.10 zl

- od iednostcli ntlrviazanvch 70o 0§o..ł1 zl zl

lII zysk zc u b\ cllr inrvestycji z1

lV, Akttralizacia \Ą artości inwestycii zl zl

Inne z]

H. Koszty finlnsolr c 3 3O6 14O.ż9 zl 857 183.01 żl

Odsetki. r.r,tyrn ] ]06 740,2q zI 809 852 90 zl

- dla iedrlostek ntlrł,iazanvch zl z1

tI Strata ze zbvcia lnrł.estycji zj zl

IlI Aktualtzlrel;r \\ JI ll,sci inrłesl\ ctt zl z1

IV, Tnne zl 41 \)30.1'7 zl

l. Zysk (strata) z działalności sosDodrrczei fi'*G-l{) 368 6J7,85 zl 58 025,06 zl

J. Wynik zdarzcń nadzwvczainych {J.I.-J.1I.) zl zl

zyski nadzrr,vczaine zl z]

Il Straty nadzrr,\,czainc zl il

K. Zvsk {strata) hrutto {T*/-.Tl 368 637.85 zt 58 025.06 zł

l,. Podatclt dochrldorvv l56 J08,25 żl l 1 025.00 zt

M. Inne obcinżenia wvniku finansoweso .l z,l

N. Zvsk (strłta) netto (K-L-M) 521 9.1ó,10 zl 47 000,06 Zl



zEsTAWlENlE zMlAN W KAPITALE (FUNDUSZU WŁASNYM)
sporządzony za okres 01 .0 1 .20 1 4-30.06.201 4

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

Lp. pozycJa
Stan na

31.12.2013

Stan na

30,06.20l 4

{apital wlasnY na lloczatek okresu (Bo) 6 6§3 4l0.75 ,:.:t_ 6lż8464.65

- korekta bledów lat poprzednich 0,00 0,00

l.a <apitał wlasny na początek okresu Do korektach 6 653 ,ł10.75 6 128 ,164,65

laDitał Dodstawo\w na uoczatek okresu 550 000_0( 550 000.00

1.1 ami2nV k2iritrhl rrndśt, 0,0( 0.00

) Zwiększenie Z tytułu: 0,0( 0,00

- podwvższenie kapitału podstawowego - decvzia właścicięla 0,0( 0.00

wpłaty właścicie]a 0,0( 0.0(

rozliczenie aktualizacii sprzedanych środkórv tnvahch 000 0.00

l) zrrnieiszenię z tltułu 0,00 0.00

pobrania właściciela 0,00 0.00

1,?. :aDitał Dodstawow na koniec okesu 550 000,00 550 000.0c

ż §aloi:nęr,ńłatyrnakaritałoodstawowvnaijoózatekokręsu:':] ].-::]'i:-:':j:l ,,l , 0_0(

2] Znriana należnych wpłat na kapitał podstawo\W 0,0c 0.0c

a1 zrviększenie z tytulu: 0,0c 0.0(

b) zuniejszenie z tytulu 0.00 0,0c

2.2 Naleźne wpłatv na kapitał podstawo\łry na koniec okęsu 0.00 0.0c

] Jdziałv własne na noczatek okesu : 0,0( 0.0{

) zwiekszenie z tvtułu: 0,0c 0,0C

)) ZmieiSzenie Z tvtuhl] 0.0C 00c

3l Jdzialy własne na koniec okresu 0.0c 0.0(

4 kalitał zaDa§owv na pocżął§k okęsu
, 

5 941 8?9,7J ] 1 603 410:?

41 zmiany kapitału zapasowe,ao -4 338 469 0l -524 946-1(

) zwiększenie z tytułu: l6l 530.9( 0,0(

rozliczenia skutków aktualizacii nraiatku tnvałego 0.0( 0,0(

- podziału zvsku za okres uoorzedni l61 530.9( 0,0(

- Dozostalę 0.0( 0,0(

) znuięiszenie z tvtulu: 4 500 000.0( 524 946.|(

- przeraclrowanie na kapitał rezetvolvy 4 500 000.0( 524 946,|(

42 Stan kapitału zapasowego na koniec okresrt l 603 410.1: I 078 464.6

5 {alitał z aktualizacii wvcęnv ne o§§z*tęk oke§u 0,0( 0.0(

5.1 4rnianv kapitału z aktualizacii wcen 00( 0"0(
') zrviek 0.0( 00(

) zmieiszenię z tvtulu: 0.0( 00(

- sDźedażv i likwidacii środków twałvch 0.0( 0,0(

j,2 aal]itał z aktualizacii uryceny na koniec okresu 0.0( 0.0(

ó ]ozostałe kapitafu..ięzerwowe iia po'czatek okęsil , 0.0( '.:.-: 
.4 500 000.0{

6l znriany pozostahch kapitałów rezem,owvch 4 500 000 0( 0.0(

) zwiększęrrię z tytułu przerachowmia doDłat z kaDitału zapasowego 4 500 000,0( 0.0(

) znnieiszenie ztytgłLlDIze^aczerria na kaoitał oodstawolw i pobrań 0,0( 0.0(

6.2, )ozostałe kapitalv rezemowe na koniec okesu 4 500 000.0( 4 500 000,0(

7 uvsk rstrata) z lat ubiesfuch na noczat*k ókre§il' , 0_0( -52ą 946.1{

1.1 łysk z lat ubieg\ch na początek olo,esu l61 530.9ó 0.0(

kolekty blędów podstawowych 00( 0.0(

] lysk z lat ubiegłych na początek okesu. po korektach l6l 530,9ć 0.0(

)zwiększelie z tytulu 0.0( 0.0(

_ korektv hledórv nor]slrrvowvch 00{ 0.0(

b) znrniejszelrie ztytlILLDrzemaczęnia na kaoitał uodstawow i pobrań _161 530.9( 0,0(

7.3 zvsk z lat ubiesfuch na koniec okr,ęsu 0.00 00c

1.Ą Strata z lat ubiegł_vch na początek okesu. 0.00 524 946.10

_ korektv błedów nodstaworwch 0.0( 0,00

7.5 strata z lat ubiesfuch na poczatek okesu. po korektach 000 .524 946.10

a) zmnieiszenie z tvtulu ookncia kanitałem zaoasowm 0.00 524 946.}0

b) zrnniejszenie z tytrrłu: rozliczenia wyniku za okres poprzedni 0.00 000
,76 Srata z lat ubieg,łych na koniec oklesu 0.0( 0,00
,l ,/ zysk (strata) z lat ubiesłych rra koniec okesu 0.0( 0,00

8 -5ż4 946.1l :,47 000;0(

a) zysk netto -524 946.|0 47 000.06

)) strata lretto 00c 0.00
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(imię, nazwisko i podpis osoby,
ksiąg rachunkowych- na podst.
rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPŁYWOW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres 01.01.2014-30.06.20'l4

staropolskie specjały sp. z o.o,
ul. Uzdrowiskowa 4D, Goczałkowice Zdrój

zĄDU

której powierzono prowadzenie (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki- na
Ań,52 ust, 2 ustawY o pods_tawie ań.52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

StaropokĘc Specjałl Sp, z o,o,

ul. Uzdrowiskowa 4D
43,230 G oczałkowice-Zd rój

l,]li (i§,1,23-53-81 1, Regon 276936408

LD treść 20l3 iok Il Dółrocz€ 20l4 rok

aĘeDlywy środ. pienieźIrych z dzialalności operac.
avśk {ślrali}neff.i: :]] . l ] .' ,524946j 47 000,0(

(orektv leemi : : :.:. ::-.,,,' 7 116 047.5: 348 903.?t

\mońvżacia 87 0]4 0l ,l360 
824.,](

avski rśtratv) z tńułl różnic kursowch 0.0( 4,7 93o 1

)dsetki i udziałv w zvskach ldwidendv) -79 I 6a.8: 809 852.2(

Ą aysk (strata) z działalności inwestvcvinei 0,0( 0.0(

amlana stanu re7erw -862 644_,71 00t

6 lnliana stallu zaplsou, 7 ll] 8gO,ł; 6 694 
,7 

1,7 .03

anliana stanu naIeżności 38 60t 896.81 -l4 561 562,4i

1lnldnd §Iallu żobow, kIolk, z wiątkiem poztczek i kred -23 923 095,2l 6 421 069.0l

nliana stanu rozliczeń nriednokresowch 403 9|6.7| -420 92,7,0f

10 nne korekty 0,0( 0.0(

lIl 'zeołrw oieniezne z działalności ooeracvinei lJ+/.ń 6 591 101.4: .:,.395 903.7(

B. ywy środków uicniężnveh z działslnoś*i in*c§al ]

0.0( 0,0(

lb\!ie \fan nielll i praunych orrz rzecz aktywów tru,afuch 0,0( 0.0(

?. abvcie inwest w nieruch ora7 wań niem i nrawne 0.0( 0.0l

l aktyu órv linonsowych. s tynr 0.0( 0,0(

a) f jednostkach powiazanYch 00( 0.0(

b) v pozostałvch iednostkach 0.0( 0,0(

aktualizaeia aktpów fi nansorwch 0.0( 0,0(

zbvcie aktvrvów fi nansowch 00( 0.0(

spłata udzielonvch Dożvczek dłsoterminowvcI 0.0( 0,0(

odsetki 00( 0.0(

inne wpfuw z aktrryów finansowvch 0.0( 0.0(

4 lnne B,OłV\W inu,e§ivcvin€ 0.0( 00t
II y'y'vdatki -21 |21 538 1, -6 096 199.5,

idby.ie san niem i praunvch oraz rzerz l 5 278 338.4 -6 09b 799.5,

nrvestycje w nieruchomości oraż wartości niem, i prawne 0.0( 00(

Na aktwa finansowe w tvm 5 84] 200 0( 0.0(

a) iednostkach polviazanvch 5 843 200.0( 0.0(

bl \\, 0o7o§lafuch iedno§tkrćh 0.0( 0,0(

nabvcie aktnvów finansowvch 00( 0.0(

- udzielone pozr czki LIlugoteI minoWe 0.0( 0.0(

.l Inne wdatki inwestvcvine 0o( 00(

lIr )rzep}vw oienieżne neno z działainośii lnwesfucvinei rl-m . -21 l11 53842 _6 096 799.54

c. aĘepłwY środków Di.niężny§h u dzielalu, linal§ovei
I i/ohw 14 4gq 04s 6t 6.7g5 308 ]4

I WŃwy netlo z w],dania udziałów (emisji akcji) i innych

instrumentów kapitałowch oraz dopłat do kapitału

0,0( 0,0(

(redfrv i oożvcżki 7 49g o49 6t 6 795 308 34

]nrisia dlużnvclr papierów wańościowch l 2 000 000 0( 0.0(

.l Inne u dtĘ fininsowe 0.0( 00I

lI ,Vvdatki :,: : 15697r -992 988.0l

I \]abvcie udżiałóW (akcii) lvłasnvclr 0.0( 0,00

)vwidendv i inne Ńvnłrtv n, r7ec, tvłiś.icieli oor 000

nne wpł na rzecz właścicieli wdatki z tvt oodziału zvsku 0.0( 0.00

4 platy kredtów i połczek 0.0( 00r

tvvkuo dluźnvch nanierów wźńościowch 0,0( -91 32,0 81

6 z tńuł! innvch zobowiazań linansowch ,11 600 0i -43 884.8j

1 Plitnosci Z t\tuIu leasingu finansowefo

8 odsetki 79 l69 8: -80s 852 2(

C] lnne wvdatki {inansowe 00( _47 9]0.1

lrr. peepływy *ienieżnc netto z dzialaltrości flnrfiowai 1l-1ll 14 506 6t9,,li :.§ 3o2 320_3l

D. -ż3 8l 7,§l l0l 424-s,,

E, Bilan§owa rmirnł śtanu środków Dieilieżlyth -23 8l7.5( lal 424,5,,

l,. Jrodki piiui€żle !a poczateli okr€§u 30 917,2 7 099.6

G. Srodkl oienieżne :re kolriec okresl fi'+/-D}, *,fi,B! 1 o99-6,. 108 52,1.1



lNFORMACJA DODATKOWA
sTARoPo[sKlE 5PEclAtY sP, z o.o.

ża okles 01 01,2014 l. do 30 06.2014 r,

l. WYiaśni.nia do bilansu

1. zmiany w ciągu roku obrotowe8o Waltości ślodków trwaĘch, wartości niematerialnych i prawny.h, inwesty.ji długoterminowych oraz nal€żności dłutoterminowychi

a) Wartoś(i ni€materialne i praWnei

b1) Rż€crowe aktywa trwałe- waltość pocrątkowa; wg tabeli

b2) umolzenie amortylacia i Wartość netto_ wg tab€li

c) InweśtYcie długoterńinoWe - nie dotycay

d) Należnoś.i długoterminowe _ nie dotyczy

2. Wartość 8runtóW użytkowanych- nie dotyczy

3, WartoŚĆ nieamortyzowanych i nieUmarzanych przeżiednostkę środkóW trwałych, używanych na podstawie umów naimu, dzie.żawę i innY.h umóW, w tym z tytułu leasingu

4. zobowiązania wobec budżQtu państwa lubiednoslek samorządu terytorialneto . tytułu uzyskania prawa wlasnoś.i budynków i budowli- nie Występują

5, stluktula w{asności kapitału pod§tawowego (zakladowego, akcyine8o, udliałowego):

wartość nóc2atkowa {brullól Umoaren;e

Rodzaj Sian na 01,0,1,2014 ZWiększenia Zmniejszenia stan na 30.06.2014
stan na zwięk§zenia Zmniej§zenia stan na 30,06,2014

1, Koszty
zakoń€zonYch prac

2, Wartość firmv
3, lnne Wartości
niematerialne i

3)) 6)5 45 7l 357 955 33 7l 35 3r9 8a 7l 46 67) 06 2l
4. Zaliczki na

Wańości
niematerialne i

35 329.aa żł 322 625 45 zł 357 s55 33 7l 35 329 88 żł 46 672 06 zl zl a2 oo1,94 zl

lo |/Vsżc7eoólnienie Ą^ nĄ 01 a1 ,^1A \ktUali7ecie żwiekś7 weńości Stan na 30 06 2014
1 4 5 6 7 E

1 3oa 7)o la 7l Aó oAl AAA u al 60 353 606 59 zł
a) oruntV
-iym prawo
użytkowania

b) budynki loka]e oraz
obiekty nżynierii
ladowei ] wodnei 1q noA 7oA Aą żl 1q oo4 7o4 85 7l
-W tym §półdzielcze

c) urządzenia
3 ))5 oo 7I lo A7ą AĄ? !9 7l lo 6a3 o77 49 7l

i) środki transDońu 3o5 r'qs 1R 7ł 9a 57o a' aI /oó 0A6 oo 7l
)) lnne śtodkl tMałe

'B1 
7ąR )Ą,1

;rodki trwałp w budowil 2l oa4 96F, 43 7l 3r' 1on 66q 1' , 6i )6R 41o 17 żl 1 oo7 )?5 3a 7l
laliczki na środki trwałe

31 546 506 1 1 zł 31 157 1ao 50 7ł 3a8 725 61 żl
lAzEM 5a a4o 1q) 1) 7l ql r15 55Ą Ą1 7l a4 ArA 1ąa A1 aI 61 7Aq ąĄ7 5R 7l

L,p itrn n, n1 nl ?n11
Zmniejszenia

t.ń ń. an nA rn11 stan na 01,01 ,2014 stan na 30,06.2014
NAn^<ć llń^oAni^ lnne .d^ćń llń^-eńi.

c 1n 11 12 13 14 15 16
irodki trwale l)7 2aa.6B żł 1 1141s) 7o,ł 1 4a1 1q§ ąl ,ł 60 ąsą 606 §q,ł sa 91) )1L-2L żl

iym prawo
użyikoWania
M,jó.rv.iA^^ ńr,,n1,

b) bUdynki, lokale oraz
obiekiy inżynierii
ledowei i wódnei 125 a2o 60 zl 1o 

^6A 
a^l AĄ ,l 1A R]A ReA )ą aI

-W tym spóldzielcze

c) urządLenia
technicźne i mrs7vnv 3 12ą oo rl h ARa n77 Aą ,' a9 

^i1 
B45 94 7I

J} środk| iransoońll 124 o17 
^B 

7l 175 941 a2 żł ')R 
12A lR żl

1 4o1 41 żl 5a 4o1 41 7I ?61 75a 203 356 84 zł
21 oa[ q66 ąa ,ł aoo7 z2ś.la żl

zaliczki na środki trwałe

żl 31 546 506.11 żł 388 725-61,ł
uzEM 1?7 ?4? 6e,l 1 11ilą7 7n,ł z' rl 1 441 395.38 zl 118 985 079,13 zt 60 308 162,20 zł

wvszczepólnieni€ stan na 0r..01.2014 lwiekśżenie zmnieiszenia 5tan na 30.o6.z0l4
3 4

3rUntV ,11onnnoo ) 110 ooo oo 7l
3udvnki j lokale
)r7ed?enie lechni.7ae i mAśżvńu

łAzEM ) 11a ion oa,
' 

1100o000żł



lnformacja o ak.ja.h uprzYwilejowanych - nie wy§tępują

6, lnformaaja o kapitalach (funduszach) zapasowych, lezelwowYch i pozostalych:

Treść informaCji
Rodzaj Kapitalu

RAZEM
Z aktualizacji !

Stan na oocżatek okr a1 a1 )o14 55n onn no 71 1 
^aa 

Ala 75 r' 600 ooó nn 6 653 410,75 zl

zwięksZenja

Zmnie]'§zenia 524 9Ą6 ,lo żl 524 946 10 zl
zl

5tan na Konlac okr, J0.ob,Z014 550 000.00 żł l n7a 464-6s ał ó 500 000.00 zł 6 128 464,65 ll

6,a. obiaśnienia dotyczą.e "innych" źródel zwiększeń i zmniej§zeń kapitałóW (fundus.ów)
Nie dotyczy

7. Propozycie podziału ryskU netto za rok obrotowyi

W kwocie

z tego nai

. zwiększenie kapitalu żapasowego

. ZWięksżenie kapitału reżerwoWego
,dywidendę dla InWesioróW

,nagrody i premię dla żarżądu pracownikóW
, fundusze 5pecjalne
.inne cele (podać)

7.a. PIopożyaje pokrYcia straty bilansowej
Nie dotyczy

8. lnrormacja o stanach reżerWI

47 000,06 zl

10a. zobowiązania krótkotelminoWe

-zl
-zl
-zl

-zl
-zl
-zl

REzERWY śł.ń h.61 
^1 'nl4

sian na 30.06,2014
1 \a odłożonv oodatek dochodow

')Ą 
alA Aq 

"l
zo Dowlaza|la

-na sW]adczenia efieNt
- na oożostele kos7lv

]ne
lAzEM 225 374.49 zł zł zl 225 3l4 4s zł

ZoboWiązania Wobec
RA7FM

]d 30.06,2014 do
od 30 06 2015 do 30 06 2017 od 30 06 2017

) pó7ńśtAlv.hicdnnślAL

r) kredvtv i DożVczki A ArA aao oo 7l 16 130 3oa 34 7l 24 563 3oa 34 żl
)} Z tvt, emlsll dłużnvch oaD Wańośc 4 Ron ono nn 7l 4 800 000 00 7ł

inne zobowiazania Jinansows
l] z tvt, doslaw i usłUo
] żalicżki olpvmane na dost2wv

) 7oboWia7ania WekśloWe

RAZEM aoo oolt ax, ,ł 8 424 000.00 żł 16 139 308.34 żł 29 353 308,34 ll

Rodźaj !obowiązań kwota na konieć ókr€su okres zaleElości odsetki naliczone W roku 2014 niezapłaaone ńa
ą1 n6 14

odśetki naliEżone w
róku 201a_ zaołacon€wfum Drzpllrmin do 6 m-d 6 m-a!

(rec'vtv bankowe 4 212 ooo oo zl
Jozyczki

IVIU|U ooslaw ronót 46 921 589 85 żł )a 364 a6' 7) 7t 2a o91 18) 97 7l ?73 699 75 7l 1 a2U,24 zl Et,9E
z tylulu pooalkow l

cel
79 176,24 zl

lnne 596 320 66 żł 36-1 o47 -7o zl 361 o41 lożł
PoZosiałe:
- ZobowiąZania leasingowe
- zaliczki na dostawy
- inne zobowiąZania
- 7óbóWir7rni^ fin.nśn\^iA

206 oo7,73 zl

7 3o2 422,5o zl
RAzEM 59 3a1 ?14 73 7l ?a 731 91o 4) żl )a 45a)1o 67 7l 273 E99-15 zl 1 820,24 zl 86,98 Zł

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międżyokresowych.



TvtUlv 01 01 2014 ao o6 )o1 A

]ołem cZynne rozliczenia kosztow 293 o4a-22 zł ,o8 899 25
/V tym:
l oż|icże n ) a koszlóW emiśii 227 357,30 z1 157 51, 7)
a tego Wykazane jako
dł!goterm nowe
krótkolerm nowe

82 9a1,52 zl
144 37578 żl

20 054,53 zl
1a7 nĄe 19 rl

roznlce KUrsowe ootyczące Wyceny rozrachunl(ow na 30.06
jnne (ubezpieczenia maiatku, orenumeratv ito,) 65 690 c2 7ł 51 386,53 zł

tVWa Z tvt, (Jdroczoneoo oodatku 433 466.60 zł
Jgołem czynne rozllczenia przychodów

]ierne rozliczenia kosztów

Bierne rozliczenia pźychodóW

-dofinansowanie pu edsięWzięcia inwestycyjnego z funduszy UE
- róźnice kursowe dotvczace WVcenV rozrachunkóW na 30 06

10 304 678.51 zl

1 0 000 000.00 Zl
?oA n7R ą1 żl

9 /99 t 02,46 Zł

9 799 602,46 zl

W dniu 18,10,2011 zaWańo umowę o dofinansowanie z ARlMR

12. WYkaz zobowiążań źabeuoieczonych na majątku:

Nazwa Banku pożYczkodawcy Kwota do sDlatv na 30,06,2014 ostateaznv telmin sDlaw e żabezpaeażenie §platy

NG BANK ŚLĄSK| S.A,
kredyt unijny złotowy na finansowanie
nwestycji 21.980.000 00 zl. od 2a.1o.2o1
\1,o3.2o21\

28 775 308,34 zl 31.o3-2o21r.

-hipoteka Umowna na nieruchomości do kwoty 32.970.000,00
-cesja Wiezytelności od A9encji Re§trukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,

-zastaw rejestrowy na zakup}ryanych maszynach i użądzeniaęh

lNG BANK ŚLĄsKl s,A
GWarancja bankoWa
_1 1 noo oon oo

-hipoteka Umowna do kwoty l6.500.000,00 zł na nieruchomości
gruntowej należącej do Ekofood KW nr KA1 P/00072080/6
- oóreć7enie ćWilne

Emisja obligacji serii A 7,200.000 00 17.05.2015

-rejestr zastawóW na 2000 Udziałów W spółce Ekofood do najwyższej
sumy zabezpi€czenia 1 4,400.000,00 zł,

-hipoteka umowna na nieruchomości MP/00048907/3,
KAlP/00072080/6 do §um po 10,800.000,00,

" rejestr zastawóW na §tanowiących Własność Delmairena Limited 7.200
akcjach zwykłych na okaziciela, każda o lącznej Wańości nominalnej
7 
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- rejęsir zastawów na 1.000 ldziałach W spółce Ekofood do najwyższej
sumy zabezpieczenia 9.600.000,00 zł

,hipoteka na nieruchomości MP/00048907/3, KAlP/00072080/6 do
sum 7,200.000,00,

. zastaw rejestrowy na stanowiących Własność Delmairena Limited
2.742.858 akąa]h zwkłych na okaziciela spółki s.A o łącznej Wańości
nominalnej 360.000,00 zł, do najwyższej sumy zabezpieczenia

13, zobowiązania warunkowe, W tym lównież udzielone prze! jednostkę gwarancje i poręctenia, także Wek5lowe (ewidencja pozóbilansowa)i W tys żł

Nie dotyczy'

ll. WYiaśnienia do rachunku zyśków i strat.

1, struktura żeczow. i terytorialna (krai, eksport) przy.hodóW re sprzedaży: produktóW qsłUg i iowalóW:

2. Wysokość i wyiaśnieni€ prlyc.yn odpisów aktualizuiący.h _ środki trwale

N e Występują

3.Wysokość odpisów aktualirujący.h Wartość zapasów:

Nie Występują

4. lnformaaje o plzY.hodach, kosztach i Wynikaah działalności zanieahanei w loku obrotowym lub przewidziąnej do źaniechania W roku następnym.

Nie Wy§tępuie

5, Ror|iczeni. głÓWnych pożycji róźniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawny.h od wyniku finansowego btutto ( zysku lub straty brutto);
Nie dotyczy

6. lnformacja o koszta.h (dotycży jedno§tek sporżądzająry.h Wariant kalkulacyiny ,achunku zysków i strat)|

Nie dotyczy

7. (oszty wytwolzenia środkóW trwałych w budowie i środkóW trwaĘch na Masn€ potrzeby:

Nie dotyczy

8. lnfolmacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Nie dotyczy

9. Podatek dochodowy od Wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Razem 
'ok 

bieźacv ( slan ża okres 01.01.14-30.06.14l Rażem rok Ubieplv 2013
sorzedaź kreiowa sorż.drż WDT

6) Ira 515 4a 7I
^2 

12a Ę15 A3,
], Usłuo 126 692 RR żI

I owaróW 10 1ą' 9ą7 1' 1l 10 1 52 937 zl 20
RAzEM 72 4o3 L45,43 zl żł 7z 4o3 145,43 żl Z0 946 965,56 zl



Nie dotyczy

llI. WYiaśnienia do ra.hunku przepływów pieniężny.h

1. Przepływy pienięźne netto pkt D jest zgodny z bilangową zmianą środków pieniężnY.h pkt E i wynosi: 101.424,52

Stan środkóW pieniężnych na 30,06.2014 Wynosi

a) Kasa - zl
b) Rachunki bankowe 1o8 524,19 zl

Rachunek pżepływóW pieniężnych jest spoządzony metodą pośrednią,

poŚrednią|

Nie dotyczy

3, WyjaŚnjenie treści pozycji przepł}VóW z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, które nie Wynikają bezpośrednio ze sprawozdania 
'inansowego-zmiana stanu zobowiązań skorygowana została o inne zobowiązania Wedlug stanu na 31,1 2.2o1 3 i 30.o6.2o14, a dotyczącązmiany stanu zobowiązań inwestycyjnych. Kwota

skorygowała (+) poz, B ,ll pkt, 1 - nabycie rzeczowych aktywóW tMałych i Wnip,

Wydatki z tyt, leasingu Wykazane zostały W pozycji c,ll pkt. 6.
-poz.B.l|pkt.l-nabycierżeczowychaktywóWtMałychiWnipskorygowanazostalaocenęnabyciaśrodkatMalegoWleasinguW2014roku.

lV. lnlormacje olganizacyine,kadrowe i tlan§akayjne.

Wynik finansowy jednostki,

Nie Wystąpiły,

a) osobę, która jest cżlonkiem or8anu zalządrającego, nadżoruiącego lUb administrujące8o jedńostki lubiednostki r nią powiąźanei, lub

lit.Aib,lub

jednostki

temat posrcz.tólnych trónsak.ji są niezbędne dla zlozumienia i.h wpływu na §ytuację majątkową, finansową l wynik łinansowylednostki.

Nie Wystąpily.
3. lnformacj€ o przeaiętnym W roku obrotowym zatrudni€niu, z podziałem na glupy zawodowe.

lnlormocjo o przeciętnym zdtrudnieniu ż podziałem no grupy zowodowe za rok 2073|

sten n^ 01 n1 2n11 Stan ne 30 06 2014
]ółem 12 1o

(ierownicV 7 5
\dministrrni, hil lróW, 5

spótek handlowYch (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,

Wy§zczególnien e
obrotowm r01 01 )o14-3o 06 )o14\

ryvnaqrodzenla łacznle ż teoo 393 700 00 żł 2l? ?5o oo 7l
wvołacone cżłonkom 7erżadl j 64 5o0 00 7l 39 ooo oo 7ł

_. vYrPlqwlic vJU!vlll rlduzulq]quylll l
1.1ni..Vm l,,nL.io Liór^lUni-źó 3)c roa oo 7l 2na 2ąn nn rl

d|a każdei 8rupy osobno), że Wskazaniem warunków oploaentowania i telminóW spłaty.

Nie Wrysląp,y,

6. lnlohacj€ o wYnagrodreniu bietłego lewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub naleźnym za lok oblotowy odrębnie za:

a) obowiążkowe badanie locrnego splaWozdania linan5owe8o,
b) inne uslugi poświadczają.e
c} u5łu8i doradrtWa podatkowego
d) pożostałe uslugi.

Wynagrodz€nie bie8lego rewidenta lub podmiotu uplaWnione8o do badania rprawozdań tinanśowYch

Lp Wyszczególnienie Wynagrodzenie ogółem netto

Jbow]azkowe badanie roczneoo sorawozdania finansć
llśhló nńśM/i^d.,

Jsluai doradzhra Dodalkowel
]ozostałe usłuoi

V, objaśnienie niektóry.h 5zcze8ólny.h zdarzeń



1, lnformacj€ o znaczącY(h żdarżeniach dotyczą.Ych lat ubi€gĘ.h ujęty.h W sprawozdaniu finansowYm loku oblotowe8o, w łm o rodraiu popełnione8o blędu oraz kwo.ie korektyl

Nie vlystąp ły

2. ln{olmacje o zna.zących ,darżeniach, iakie nastąpiły po dniU bilansowym, a nie uwż8lędnionych w sprawozdallu finan§owym:

Nie Wystąpily

Nie Wystąp ły

4, Informacje liczboWe zapewniające polównywalóość danyah spraWozdania finansoWego ża rok poprz€dzający że splawożdaniem za rok obrotoWy

Nie Wystąplły

Vl, objaśnienia dotycżą.e grup kapitalowych

1. lnforma..ie o WspólnYch prżedsiQWżięciach nie podlegają.e kon5olidacii W 5prawożdaniach finansowY.h.

Nie Występuią

2. lnfolmacje o transakcjach ż jednostkami powiązanYml:

3. Wykaz spółek zależnych i stowarżyszony.h, w który.h iednostka posiada co najmniei 20% udziałów w kapiiale lub ogóln€j liczbie 8lośóW w organie stanowiącym spólki

4. Dane liczbowe o spółk.ch powiązanych kapitalowo W przypadku nie sporządzanla 5konsolidowane8o §plaWoldania finan§oWe8o

Nie dotyczy

Vll, lnformacje o poląaz€niu spótek

Nie dotyczy

Vlll. Wyjaśnienie ua8rożeń dla kontynUacii działalności

1, Uzasadnienie stWierdzenia Występowania niepewności ao do kontynuowania działalności (rozWinięcie poz, 5 Wprowadżenia)

które Wskazywałyby na istn en e poważnych zagrożeń dla kontynUowania pzez spółkę działalności.

2. opi§ podejmowanych bądż planowanych przezjednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie Występują.

lx. lnne informacje nie Wymienione powyż€j, maiące istolny WŃw ńa ocenę §ytuacii maiątkowei, finansowei oraz wYniku finansowego iedno§tki

Nie vvystępują.

oWY RZĄDU

osoba, kól€i powierzono p.owadżeni. kslag rac|unkówY.h

StaropofsĘe Specja{l Sp. z o.o.
ul. Uzdrowiskowa 4D

43-230 Goczałkowice-Zd rój
NlP 954-23-53.61 l, Regon 276936408

Rodzaj informacii
§Pótkl

Dominuiąca
la o1.o1_2o14 1a ąO-n6.2o14 E 01.n1.2014 ńe ą0_06.2o1ć la o1.o1_2014 ra 30.06.2014

Jdzlałv/akcle
luooterminowe oożvcżki q 256 ,oo óo
luooterminowe neleżności

Krótkoterminowe n2leźnoś.]
Dł]noterminóWt 7óhóWir7,ni2
Krńik^lerminówp 7dhóWi.żańi. 346 046 60 żł
pr7vćhndv 7p śnPpd.rv órnd l lśł lń tnM,. 9 3o7 4a1 5) żl 1a F,61 5)4 70 żl
kosztv sprzedażv towarów i olodukiów 9 o91 oó1 79 ,l 1e 57c 173 39 żl
)rzvchodv finansowp Użvskan. od i.dn.śt.k

706 oag 4'l 7l
.ko ś7lv ref akh r d7 iFż Awu )15 )34 55 żl 93 a4' 40 7l

Lp.
Nazwa spółki i iej forma
prawna (sp. ż o.o,,s.A,)

siedziba (adres) %posiad. Udziafów,
akcii

Rodzai powiązania zależna-

z, 5towarzysz.-s

Kapital podstawowl
spółki na 30,06.201(

łok

zatwierdzony Wynik netto za ostatni Iok (poprz.lok

obrot. zy§k+,5trata-)

Ekofood sp. z o,o.
Ul. Uzdrowiskowa 4 c,
43-230 GoczałkoWice 10o% z 9 256 200,00 zł 1 4D2 22o,38 z|

GŁow{

xatĄ*y,Goczałkow]ce Zdró 30,07,2014 iubek


