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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe ,,!NBOOK,, Spritki Akcyjnej, z siedzibq w Dqbrowie
G6rniczej, ul' osiedle Robotnicze 6 zostalo sporzqdzone zgodnie z Ustawq o
rachunkowojci oraz Kodeksem Sp6tek Handlowych.

2. Przedmiotem podstawowej dzialalno6ci spritki jest:
a' sprzeda2 detaliczna ksiqzek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
b' sprzedaz detaliczna zegark6w, zegar6w i bizuterii prowadzona w

wyspecjal izowa nych sklepach,

c. dziatalnoSi fotograficzna.

3' sp6{ka zareiestrowana jest w sqdzie Rejonowym w Katowicach wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru sqdowego w Rejestrze Przedsigbiorc6w pod numerem KRS
00003L0188

4. Informacja o okresie dzialalno6ci.
czas trwania sp6tki zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje

6. Okres od 01.01.2014 do 3I.L2.20L4.

7' sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo przy zalo2eniu mo2liwofci dalszej
kontynuacji dzialalnoici w daiqcej siq przewidzie6, przyszloSci.

Nie istniejq okolicznoSci wskazujqce na zagrozenie kontynuowania dzialalno6ci.

8. om6wienie przyiqtych zasad (porityki rachunkowoSci)

l. stosowane metody wyceny aktywriw i pasyw6w (tak2e amofizacji)
zasady rachunkowoSci przyjqte przy sporzqdzaniu sprawozdania finansowego za rok 2OL4 sq
zgodne z ustawq o rachunkowo5ci 229 wzeilnia 1994 r. (t.j. Dz.U. z2oo2 r. Nr 76, p5z.6g4 z
p62n' zm'), zwana dalej ustawq, kt6ra okreSla miedzy innymi zasady rachunkowogci dla
jednostek majqcych siedzibq lub miejsce sprawowania zarzqdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

A. Wafto5ci niematerialne i prawne

warto6ci niematerialne i prawne ujmowane sE w ksiqgach w cenie nabycia, wytworzenia lub
warto5ci godziwej wniesionego aportu. W momencie oddania do uzywania ustalany jest okres
ekonomicznej uzytecznoSci dla kazdego nabytego skladnika, kt6ry decyduje o okresie
dokonywania odpis6w amortyzacyjnych. Dokonywanie odpis6w amortyzacyjnych rozpoczyna
siq poczqwszy od miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu oddania warto6ci niematerialnych i
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prawnych do uzywania' Pzy dokonywaniu odpis6w amortyzacyjnych sp6lka wykorzystuje
metodq liniowq,

opr6cz weryfikacji stawek amortyzacyjnych, na kazdy kolejny dzie6 bilansowy, sp6lkadokonuje oszacowania wafto5ci przyszlych korzySci ekonomicznych, ktore zostanE
wygenerowane przez poszczeg6lne skfadniki. w przypadku gdy przewidywane korzy6ci sq
ni2sze niz nieumorzona waftosi, dokonywane sq odpisy aktuarizu jqce z tytutu trwatej utraty
warto6ci tych aktyw6w.

B. Srodki trwale
Dla potrzeb ujmowania w ksiqgach nabytych i wytworzonych we wlasnym zakresie jrodk6w
tnrualych sp6lka przyjqta nastqpujqce progi wartojciowe:

- cena nabycia aktyw6w ponizej 1.500 zt
- cena nabycia aktyw6w od 1.500,_ do 3.500,_ zl
- cena nabycia aktyw6w powyzej 3.500 zl.

. Przedmioty o wartoSci poczqtkowej poniiej l.5OO,- zl _ Sp6tka zalicza bezpodrednio
w koszty zu2ycia material6w, wprowadzajqc je jednocze6nie do ewidencji pozabilansowej.
wyjqtek stanowiq Srodki tnryale zariczane do grupy 4, podgrupy 49, rodzaju 49L ,,zespory
komputerowe" Klasyfikacji Srodk6w Tnruatych, do kt6rych nie ma zastosowania uproszczony
spos6b umozenia ich warto5ci poczqtkowej, gdy jej warto6i mieici siq w przedziale od I 500 zt
do 3 500 zl.

' Do Srodktiw trwalych sp6tka zalicza aktywa, kt6rych cena nabycia przekracza 1.500,-
zl i odpowiednio:

- Srodki trwale o warto6ci poczqtkowej pomigdzy 1.5OO,_ zl a 3.5OO,- zl
wprowadza do ewidencji bilansowej aktyw6w. w miesiqcu nastqpnym po miesiqcu oddania
Srodka tnrualego do uzywania dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zar6wno
dla potrzeb bilansowych, jak i podatkowych.

- Srodki trwale o wartofci poczqtkowej powy2ej 3.500,- zl wprowadza do
ewidencji bilansowej aktyw6w' w momencie oddania do uzywania ustalany jest okres
ekonomicznej uzytecznoici dla kazdego nabytego skladnika, kt6ry decyduje o okresie
dokonywania odpis6w amortyzacyjnych. Dokonywanie odpis6w amortyzacyjnych
rozpoczyna sig poczqwszy od miesiqca nastqpujqcego po miesiqcu oddania jrodka
trwalego do uzywania. Przy dokonywaniu odpis6w amortyzacyjnych sp6lka
wykorzystuje metodg liniowq.

opr6cz weryfikacji stawek amortyzacyjnych, na ka2dy kolejny dzie6 bilansowy, spolka
dokonuje oszacowania warto5ci przyszlych korzySci ekonomicznych, kt6re zostanq
wygenerowane przez poszczeg6lne Srodki trwale. W przypadku gdy przewidywane korzySci sq
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ni2sze niz nieumorzona wartoji Srodka trwafego, dokonywane sq odpisy aktualizujqce z tytulu
trwalej utraty warto6ci tych aktyw6w.
Srodki trwale prezentowane w bilansie
poczqtkowej podwyzszonej o kwoty
umorzeniowe i aktualizujqce. Sp6lka nie
Srodk6w trwalych.

wyceniane sQ wg warto6ci netto, tzn. w warto5ci
ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy
dokonywata zadnej urzqdowej aktualizacji warto5ci

Inwestycje w obcym Srodku trwalym, pod datq ich przekazania do uzywania kwalifikuje siq do
tej grupy ,,Klasyfikacji drodk6w trwarych,,, w kt6rej dana inwestycja jest poczyniona.

C. Srodki trwale w budowie
Na kazdy kolejny dzie6 bilansowy sp6tka dokonuje oszacowania wartoSci przyszlych korzyici
ekonomicznych, kt6re zostanq wygenerowane przez poszczeg6lne jrodki trwate w budowie.
w przypadku gdy przewidywane korzySci sq nizsze niz uiqta w ksiqgach wartosi irodka
trwalego w budowie, dokonywane sE odpisy aktualizujqce z tytulu trwalej utraty wartosci tych
aktyw6w' Srodki trwale w budowie prezentowane w bilansie wyceniane sq w wysokofci og6tu
koszt6w pozostajqcych w bezpo6rednim zwiqzku z ich nabyciem lub wytworzeniem
pomniejszonych o odpisy z tytutu trwalej utraty warto5ci.

D. Rzeczowe aktywa obrotowe
. Metody prowadzenia ewidencji
sp6lka stosuje nastqpuiqce metody prowadzenia kont ksiqg pomocniczych:

- materialy - ewidencja ilo5ciowo_wartojciowa,

- towary handlowe - ewidencja ilo6ciowo_wartojciowa,
. Wycena na dziefi nabycia
sp6lka wycenia rzeczowe skladniki aktyw6w obrotowych w nastepuiqcy spos6b:
- materialy - cena zakupu,

- towary handlowe - cena nabycia,

Dla potrzeb kalkulacji rzeczywistego kosztu wytwozenia uslug Sp6lka przyjqla, i2 wszystkie
ponoszone w danym okresie sprawozdawczym koszty po5rednie uznawane sq w caloSci za
element kosztu wytworzenia uslug.

' Metody ustalania warto6ci rozchodu rzeczowych skladnikriw aktywriw
obrotowych

sp6tka stosuje nastqpujqce metody ustalania wartoSci rozchodu rzeczowych skladnik6w
aktyw6w obrotowych:

- materialy - metoda ,,pierwsze weszlo pierwsze wyszlo,,,

- towary handlowe - szczeg6lowa identyfikacja,
. Wycena na dzieri bilansowy



*pr*!i,*?*eni* fi*e-s*vv* ,z& ckr*s 0:.*:.:*1,.4 _- i3.12.?S.i..i

sp6tka wycenila wartoSi rzeczowycn skfadnik6w aktyw6w obrotowych na dzieri bilansowy w
nastqpujqcy spos6b:

- materialy - nie wystqpily,

- towary handlowe - cena nabycia,

E' Nale2no6ci dlugoterminowe, nale2no6ci krritkoterminowe i roszczenia
sp6tka wykazala swoje nalezno6ci kr6tkoterminowe w waftosci netto po pomniejszeniu o do-
konane odpisy aKualizujqce.

Nalezno6ci wyceniono w kwocie wymagajqcej zaplaty.
w roku obrotowym, za kt6ry sporzqdzone jest sprawozdanie finansowe, w spolce nie wystqpily
nalezno6ci umorzone.

F' Zobowiqzan ia krritkotermi nowe (z wylqczeniem zobowiqza ri f ina nsowych )
sp6tka wykazala swoje zobowiqzania kr6tkoterminowe w kwocie wymagajqcej zaplaty.
w roku obrotowym, za kt6ry sporzqdzone jest sprawozdanie finansowe, w sp6lce nie
wystqpity zobowiqzania przedawnione i umorzone.

G. Inwestycje

sp6tka dokonuje podzialu inwestycji na kr6tkoterminowe i dlugoterminowe. Zgodnie z ustawq
o rachunkowoici zaklasyfikowane zostaly do:

- aktyw6w trwalych - inwestycje w nieruchomo6ci oraz w wartosci niematerialne i
prawne,

' aktyw6w obrotowych - inwestycje maiqce postai aktyw6w pieniqznych.
Pozostale inwestycje rzeczowe zaliczane sq do aktyw6w trwatych lub obrotowych w zaleznojci
od przewidywanego czasu posiadania i osiqgania korzylci ekonomicznych (je2eli
przewidywany okres dysponowania tymi aktywami nie przekracza L2 miesiqcy od dnia
bilansowego, zaliczane sq do aktyw6w obrotowych).
Inwestycje w postaci aktyw6w finansowych zaliczane sq do aktyw6w obrotowych lub trwalych
(ptatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciqgu 12 miesiqcy od dnia bilansowego,
zaliczane sq do aktyw6w obrotowych).

' wycena inwestycji na dzie6 ich nabycia arbo powstania
Sp6tka wycenia inwestycje (z wylqczeniem Srodk6w pieniqznych i instrument6w
finansowych) na dzieri ich nabycia lub powstania wg ceny nabycia lub wg ceny zakupu, jezeli
koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie sq istotne,
. Metody ustalania wartojci rozchodu inwestycji
Sp6tka stosuje nastqpujqce metody ustalania wartoici rozchodu skladnik6w inwestycji
uznanych za jednakowe ze wzglqdu na podobiehstwo rodzaju i przeznaczenia:

I
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Srodki pieniqzne na rachunku warutowym - metoda FrFo,
akcje, udziaty i inne papiery wartojciowe _ metoda F|FO,
pozostale inwestycje - metoda FtFO.
o Wycena inwestycji na dzieli bilansowy
sp6tka wycenila wartoii inwestycji (z wylqczeniem Srodk6w pieniq 2nych i instrument6w
finansowych) na dzie6 bilansowy w nastqpujqcy spos6b:

1) inwestycje kr6tkoterminowe - wg nizszej z dw6ch warto6ci - ceny nabycia lub warto6ci
rynkowej, natomiast inwestycje kr6tkoterminowe dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek
- wycenia siq wg okresronej w inny spos6b wartosci godziwej.

2) inwestycje dlugoterminowe - wedlug ceny nabycia, z uwzglqdnieniem odpis6w z tytulu
trwalej utraty wartojci.

H. Instrumenty finansowe
Posiadane przez jednostkq aktywa finansowe mogQ byc zaliczone do jednej z grup
tematycznych:

- aktywa finansowe i zobowiqzania finansowe przeznaczone do obrotu,
- po2yczki udzielone i nalezno5ci wfasne,

- aktywa finansowe dostqpne do sprzedazy,

Do zalicza siq aktywa nabyte w celu
osiqgniqcia korzy6ci ekonomicznych wynikajqcych z kr6tkoterminowych zmian cen oraz
wahari innych czynnik6w rynkowych albo kr6tkiego czasu trwania nabytego instrumentu, a
takze inne aktywa finansowe, bez wzglqdu na zamiary, jakimi kierowano siq przy zawieraniu
kontraktu, jezeli stanowiq one skladnik portfela podobnych aktyw6w finansowych, co do
kt6rego jest duze prawdopodobie6stwo realizacji w kr6tkim terminie zakladanych korzy6ci
ekonomicznych.

Do grupy tei zalicza siq takze wszystkie instrumenty pochodne, z wyjqtkiem przypadku, gdy
jednostka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczaiqce,
Do zalicza sie, niezaleznie od terminu
wymagalno6ci (zaplaty), aktywa finansowe powstate na skutek wydania bezpo6rednio drugiej
stronie kontraktu Srodk6w pieniqznych oraz obligacje i inne dtuzne instrumenty finansowe
nabyte w zamian za wydane bezpo6rednio drugiej stronie kontraktu 5rodki pieniqzne, je2eli z
zawartego kontraktu jednoznacznie wynika , 2e zbywajqcy nie utracil kontroli nad wydanymi
instrumentami. Nie stanowi utraty kontroli przezjednostkq wydanie lub sprzedaz aktyw6w
finansowych, jezeli jednostka :

- ma prawo do odkupu takich aktyw6w lub jako pierwsza moze odm6wii odkupu, a cena
odkupu r6zni siq od wartoici godziwej aktyw6w na dzie6 odkupu, albo aktywa takie
nie sq latwo dostqpne na rynku,

\
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ma prawo lub jest zobowiqzana do odkupu lub umorzenia wydanych aktywow na
warunkach zapewniajqcych innej jednostce (przyjmujqcej aktywa) zwrot w wysoko5ci,
jakq iednostka ta mograby uzyskai, udzieraiqc po2yczki zabezpieczonej przyiqtymi
aktywami,

- ponosi zasadnicze ryzyko zwiqzane z wydanymi aktywami,
posiadaczem, w wyniku nabycia bezwarunkowej opcji sprzeda2y
aktywa takie nie sq latwo dostgpne na rynku.

jakby byta ich

tych aktyw6w, a

wycena na dzief wprowadzenia do ksiqg rachunkowych jest niezalezna od tego, do kt6rej
grupy dany skladnik aKyw6w zostanie zaliczony.
Aktywa finansowe wprowadza sie do ksiqg rachunkowych na dzieri zawarcia
kontraktu w cenie nabycia, to znaczy w wartosci godziwej poniesionych wydatk6w lub
przekazanych w zamian innych sktadnik6w majqtkowy ch. przy ustalaniu wartosci godziwej
uwzglqdniai narezy poniesione przez sp6tkq koszty transakcji.
zobowiilzania finansowe wprowadza siq do ksiqg rachunkowych na dzieri zawarcia
kontraktu w warto6ci godziwej uzyskanej kwoty lub warto6ci otrzymanych innych sktadnik6w
majqtkowych' Przy ustalaniu warto5ci godziwej uwzglqdnia siq poniesione przezsp6tkq koszty
transakcji.

Kazda nastqpna wycena, nie p6lniei ni2 na koniec okresu sprawozdawczego,
uzalezniona jest juz od zaliczenia aktyw6w finansowych do jednej z opisanych powyzej grup:
L' Aktywa finansowe i zobowiqzania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia siq w
wiarygodnie ustalonej wartoici godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcji, jakie
sp6lka by poniosla, zbywajqc te aktywa lub wylqczajqc je z ksiqg rachunkow ych z innych
przyczyn, chyba, ze wysoko6i tych koszt6w bytaby znaczEca.
Gdy warto6i godziwa nie moze byi wiarygodnie ustalona, aktywa finansowe przeznaczone do
obrotu wycenia siq w cenie nabycia.

skutki tej okresowej wyceny zalicza siq odpowiednio do koszt6w lub przychod6w finansowych
okresu sprawozdawczego, w kt6rym nastqpilo przeszacowanie.
2' Po2yczki udzielone i nalezno6ci wfasne, jezeli ich nominalna tqczna kwota na dzie6
bilansowy przekroczy 10% sumy bilansowej wycenia siq w wysokodci skorygowanej ceny
nabycia oszacowanej za pomocq efektywnej stopy procentowej, niezaleznie od tego, czy
jednostka zamieza utrzymai je do terminu wymagalno6ci, czy tez nie. w innym pzypadku
wycenia siq w kwocie wymaganej zaplaty z zachowaniem zasady ostroznoSci, tj. niesplacony
kapital powiqkszony o nale2ne, ju2 zapadle i wymagajqce zaplaty odsetki pomniejszony o
ewentualny odpis aktualizujqcy.

skutki tej okresowej wyceny zalicza siq odpowiednio do koszt6w lub przychodow finansowych
okresu sprawozdawczego, w kt6rym nastqpilo przeszacowanie.

!,
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l. Transakcje w walucie obcej
wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje siq w ksiqgach rachunkowych na
dzieri ich przeprowadzenia po kursie:
- kupna lub sprzedazy walut stosowanych przez bank, z kt6rego uslug korzysta jednostka - w
przypadku operacji sprzeda2y lub kupna walut oraz operacji zaplaty nalezno6ci lub
zobowiqza{,

- 5rednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank polski na ten dziei, chyba ze w
zgloszeniu celnym lub innym wiqzqcym jednostkq dokumencie ustalony zostal inny kurs - w
przypadku pozostalych operacji.

Na dzieh bilansowy wycenia siq wyrazone w warutach obcych:
- skladniki aktyw6w (z wyjqtkiem udzial6w w jednostkach podporzqdkowanych wycenianych
metodq praw wlasnoici) i pasyw6w - po obowiqzujqcym na ten dzieri Srednim kursie
ustalonym dla danej waruty przez Narodowy Bank porski.

Powstale z przeliczenia r6znice kursowe zalicza siq odpowiednio do przychod6w lub koszt6w
finansowych lub, w przypadkach okre5lonych przepisami, kapitalizuje siq w warto5ci aktyw6w.

J Rozliczenia miqdzyokresowe kosztriw czynne dokonywane sq, jezeli koszty poniesione
d otyczq przy szly ch o kres6w sprawozda w czy ch.

K' Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala siq w wysoko5ci kwoty
przewidzianej w przyszloici do odliczenia od podatku dochodowego, w zwiqzku z ujemnymi
r6znicami przej5ciowymi, kt6re spowodujq w przyszlo5ci zmniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego, ustalon ej przy uwzglqdnieniu zasady ostrozno5ci,

L' Kapitaty wlasne ujmuje siq w ksiqgach rachunkowych warto6ci nominalnej wedlug ich
rodzaj6w i zasad okreslonych przepisami prawa i statutu sp6tki.
Kapital akcyiny sp6lki wykazuje sig w wysoko6ci okreSlonej w statucie i wpisanej w
rejestrze sqdowym.

Kapital zapasowy tworzony jest z podzialu zysku, oraz z nadwyzek powstatych z tytulu
r62nicy w cenie emisyjnej i nominalnej emitowanych akcji.
Kapital z aktualizacji wyceny obejmuje skutki przeszacowania majqtku trwatego Sp6lki.
Pozostale kapitaty rezerwowe obejmujq inne tytuly.

t' Rezerwy tworzy siq na pewne lub o duzym stopniu prawdopodobieristwa przyszle
zobowiqzania i wycenia siq je na dzieri bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartosci.
Rezerwy zalicza siq do pozostalych koszt6w operacyjnych, koszt6w finansowych lub strat
nadzwyczajnych, zaleznie od okolicznoici, z kt6rymi przyszle zobowiqzania siq wiq2q.
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M' Rezerwe z tytulu odroczonego podatku dochodowego tworzy siq w wysokodci
kwoty podatku dochodowego, wymagaiqcej w przyszroici zaplaty, w zwiqzku z
wystQpowaniem dodatnich r6znic przej6ciowych, to jest r62nic, kt6re spowodujq zwiqkszenie
podstawy obliczenia podatku dochodowego w przys zloSci.

ll. Rachunek zyskriw i strat
Sp6tka sporzqdza por6wnawczy rachunek zysk6w i strat.

Wynik na dzialalnoSci operacyjnej

Przychody ze sprzeda2y obejmujq niewqtpliwe nalezne lub uzyskane kwoty netto ze
sprzeda2y, tj. pomniejszone o nalezny podatek od towar6w i uslug (vAT), ujmowane w
okresach, kt6rych dotyczq.

Sp6tka osiqga przychody operacyjne z nastqpujqcych tytul6w:
- sprzedazustugkr6tkoterminowych,

- sprzedaz towar6w handlowych.

Ewidencja koszttiw prowadzona jest zar6wno w ukladzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym,
Koszty dzialalnoici operacyjnej w rachunku zysk6w i strat przedstawione sQ w ukladzie
rodzajowym (koszty zakupu material6w, energii, uslug obcych, towar6w, wynagrodzenia,
ubezpieczenia spofeczne, (wiadczenia na rzecz pracownik6w, amortyzacjq, pozostate koszty),
z uwzglgdnieniem zmiany stanu produkt6w. obejmujq wartoSi sprzedanych produkt6w
(uslug), towar6w i material6w powiqkszonych o calosi poniesionych w roku obrotowym
koszt6w og6lnych zarzqdu, sprzeda2y produkt6w, towar6w i material6w.

Pozostala dzialalnoSd operacyina obejmuje przychody i koszty w spos6b po6redni
zwiqzane (wynikaiqce) z dziatalnoSci podstawowej, nie stanowiqce jej zasadniczego
przedmiotu funkcjonowania. Przykladowo sq to: zysk lub strata na zbyciu rzeczowychaktyw6w
trwalych, koszty sqdowe, otrzymane bqd2 zaplacone odszkodowania,

Wynik na dzialalnoSci finansowej
Wynik z operacji finansowych stanowi r6znicq miqdzy:

- pzychodami finansowymi, w szczeg6lno5ci z tytulu odsetek, zysk6w ze zbycia
inwestycji, aktualizacji warto6ci inwestycji, nadwyzki dodatnich r62nic kursowych nad
ujemnymi,

a

- kosztami finansowymi, w szczeg6lnodci z tytulu odsetek, strat ze zbycia inwestycji,
aktualizacji warto6ci inwestycji, nadwyzki ujemnych r52nic kursowych nad dodatnimi, z

I
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I
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wyjqtkiem odsetek, prowizji, dodatnich ujemnych r62nic kursowych, o ktorych mowa w
art.28 ust.4 i ust. g pkt 2 ustawy.

Dzialalnoii finansowa obejmuje lokowanie (inwestowanie) posiadanych przezsp6tkq Srodk6wpoza podstawowq prowadzonq przez niQ dzialalnoSciq oraz zawiera skutki finansowe
powodowane zmianami kurs6w walutowych i korzystaniem z zewnetrznego finansowania.

Wynik zdarzeh nadzwyczajnych
stanowi r6znicq miqdzy zyskami nadzwyczajnymi, a stratami nadzwyczajnymi.
zdazenia nadzwyczajne obejm ujq zdarzenia trudne do przewidzenia, poza dzialalnodciq
operacyjnq sp6tki i niezwiqzane z og6lnym ryzykiem jej prowadzenia. w sp6lce w I p6lroczu
2009 r. zdarzenia nadzwyczajne nie wystqpily.

Wynik finansowy
wynik finansowy sp6tki za I p6trocze 2009 obejmuje wszystkie osiqgniqte i przypadajqce na jej
rzecz przychody oraz zwiqzane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memorialu,
wsp6tmiernoSci przychod6w i koszt6w oraz ostroznej wyceny.
Sp6lka osiqgnqla dodatni wynik: zysk.

Obowiqzkowe obciqienia wyniku finansowego
Na obowiqzkowe obciqzenia wyniku finansowego brutto sktadajq siq: podatek dochodowy od
os6b prawnych, odroczony podatek dochodowy. odroczony podatek w rachunku zyskow i strat
stanowi r6znicq pomiqdzy stanem rezerw i aktyw6w z tytulu podatku odroczonego na koniec i

poczqtek okresu sprawozdawczego.

Rachunek przeptywriw pieniq2nych
sp6tka sporzqdza rachunek przeplyw6w pieniqznych przy zastosowaniu metody po6redniej.
Podzial dzialalno6ci na dziatalno6i operacyjnq, inwestycyjna oraz finansowq pzedstawia siq
nastgpujqco:

- do dzialalnoici operacyjnei zalicza siq transakcje i zdarzenia zwiqzane z podstawowq
dzialalnoiciq Sp6lki, nie wymienione w dzialalnoici finansowej i inwestycyjnej, tj. splaty
zobowiqza{, wplyw got6wki w zwiqzku ze sprzedazq produkt6w i towar6w, platno5ci
podatku dochodowego i sptaty nalezno6ci ze sprzeda2y;

- do dzialalnoici inwestycyjnej zalicza siq gl6wnie wplywy i wydatki zwiqzane z zakupem
lub sprzedazq skladnik6w majqtku trwalego oraz nabyciem lub sprzedazq akcji i

udziat6w oraz aktyw6w finansowych;
- do dzialalno5ci finansowej zalicza siq gl6wnie pozyskanie kapitalu wlasnego i kapitat6w

obcych oraz jego zwrot i obslugq

1t
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Zestawienie zmian w kapitale wlasnym
Zestawienie zmian w kapitalach wlasnych prezentuje dane na temat zmian wszystkich pozyei
sktadajqcych siq na kapitaly wlasne.

2r6dIem zwiqkszenia wielko6ci kapitalu wlasnego byl wynik (zysk) roku biezqcego.

znaczqce zdarzenia dotyczqce lat ubieglych uigte w sprawozdaniu finansowym zaokres od I stycznia do 3t grudnia 2014 roku
w sp6lce nie miaty miejsca znaczEce zdarzenia dotyczqce lat ubieglych, kt6re nalezaloby
uiqi w sprawozdaniu finansowym za biezqcy okres sprawozda wczy.

Wydarzenia po dniu bilansowym
Do momentu spozqdzenia sprawozdania finansowego za okres 01.01.2014 do 3L.12.2014 rok
nie wystqpily zdarzenia wplywajqce znaczeco na sytuacjq majqtkowq ifinansowq sp6rki.

Dqbrowa G6rnicza, 3 kwietnia 2015 r.
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wyszczeg6lnienie

A. AKTYWA TRWATE

L Wartosci niematerialne i prcwne
1. Koszty zakoiczonych prac rozwojowych
2. WartoSi firmy
3. Inne wartosci niematerialne i prawne

4. Zaliczki na warto6ci niematerialne i Drawne

IL Rzeczowe aktywa Uwale
1. Srodki tnrrale

a) grunty (w tym prawo u2ytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty in2ynierii lqdowej i wodnej
c) ueqdzenia techniczne i maszyny
d) Srodki transDortu

e) inne Srodki trwale
2. Srodki trwale w budowie
3. Zaliczki na Srodki tMale w budowre

UI. Nale2no6ci dlugoterminowe
1. Od jednostek powiEzanych

2. Od pozostalych jednostek

IV. hwestycje dlugoterminowe
1. Nieruchomo6ci

2. Warto6ci niematerialne i Drawne

3. Dlugoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiqzanych

- udzialy lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone po2yczki

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostalych jednostkach

- udziafy lub akcje

- inne papiery warto6ciowe

- udzielone po2yczki

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe
4. Inne inwestycje dlugoterminowe

V, Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokr€sowe
1. Aktywa z Mulu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozlieenia miqdzyokresowe
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Wyszczegrilnienie

B, AKTYWA OBROTOWE

l. Zapasy

1. Materialy

2. P6lprodukty i produkty w toku
3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zalieki na dostawy

II. Naleinosci knitkoterminowe
1. Naleznosci od jednostek powiqzanych

a) z Mulu dostaw i uslug, o okresie splaty:
- do 12 miesiQcy

- powy2ej 12 miesiqcy

b) inne

2. NaleZno6ci od pozostalych jednostek

a) z Mulu dostaw i uslug, o okresie splaty:
- do 12 miesiQcy

- powyzej 12 miesiqcy

b) z Mulu podatkdw, dotacji, cel, ubezpiecze6 spolecznych
c) inne

d) dochodzone na drodze sqdowej

UL lnwestycje kr6tkoterminowe
1. Krdtkoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiqzanych

- udzialy lub akcje

- inne papiery wartosciowe

- udzielone po2yczki

- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostalych jednostkach

- udzialy lub akcje

- inne papiery wartosciowe

- udzielone poiyeki
- inne kr6tkoterminowe aktywa finansowe

c) Srodki pieniQZne i inne aktywa pieniq2ne
- Srodki pieniQzne w kasie i na rachunkach
- inne Srodki pieniezne

- inne aktywa pieniQ2ne

2, Inne inwestycje kr6tkoterminowe

IV. Kr6tkoterminowe rozticzenia miedzyokresowe

AKTYWA OG6IEM

Br
Doda

fl-ffi
@.12.

podpis osoby, powrezono
prowadzenie ksiEg
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Wyszczeg6lnienie

A. KAPfTAI (FUNDUSZ) WTASNY

I. Kapibl (fundusz) @stawowy
II. Nale2ne wplaty na kapital podsbwowy
III. Udzialy (akcje) wtasne
IV. lGpital (fundusz) zapasolvy
V. Kapibl (fundusz) z aktualizacji wyceny
VI. Pozostale kapibly (fundusze) rezenrrowe
VIL Zysk (strata) z tat ubieglych

VIiI. Zysk (strata) netto

IX. Odpisy z zysku netto w ciEgu roku obrotowego

B, ZOBOWIAZANTA r REZERVVY NA ZOEOWrAZANrA

f. Rezerwy na zobowi4zania
l. Rezerwa z q/tulu odroczonego podatku dochodowego
2. Rezerwa na 6wiadczenia emerytalne i podobne
- dlugoterminowa

- krdtkoterminowa

3. Pozosble rezerwy

- dtugoterminowe

- krotkoterminowe

II. Zobowiqzania dlugoterminowe
1. Wobec jednostek powiAzanych

2. Wobec pozostatych jednostek

a) kredw i po2yczki

b) z h ulu emisji dlu2nych papier6w wartosciowych
c) inne zobowiqzania Rnansowe

d) inne

IlL Zobowiezania kr6tkoterminowe
1. Wobec jednostek powiQzanych

a) z q ulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci:
- do 12 miesiecy

- powyzej 12 miesiecl

b) inne

2. Wobec pozosblych jednostek

a) kredyty i wzyczki
b) z Mulu emisji dluznych papierow warto5ciowvch
c) inne zobowiQzania finansowe

d) z h ulu dosbw i uslug, o okresie wymagalnojci:
- do 12 miesiw
- powyzej 12 miesiecy

e) zaliczki otrzymane na dosbwy
f) zobowiqzania weklowe
g) z h/tutu @atk6w, cel, ubezpieczeri i innych Swiadczei
h) z Mulu wynagrodzed

i) inne

3. Fundusze specjalne

Iv, Rozlieenia miedryokresowe
1. Ujemna wartosi firmy
2. Inne rozliczenia miqdzyokresowe

- dlugoterminowe

- krdtkoterminowe

PASYWA OG6IEM

03.04.2015r.
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Wyszczeg6lnienie

A. pRzycHoDy NETTO ZE SpRzEDAi r zR6wunr z NrMr, w vm:
- od jednostek powiQzanych

I. Przychody netto ze spzedazy produkt6w
II. Zmiana stanu orodukt6w
III. Koszt wytwozenia prcduktdw na wlasne potzeby jednostki
IV. Przychody nefto ze spzeda2y towardw i materialow

B. KOSZTY DZIATATNOSCI OPERACYJNEJ

I. Amortyzacja

U. Zu2ycie material6w ienergii
III. Uslugi obce

IV. Podatki i oplaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia

VL Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia
VII. Pozosble koszty rcdzajowe
WII. Warto6t spzedanych towardw i materialdw

c. zYsK (STMTA) ZE SPRZEDAzY (A_B)

D, POZOSTATE PRZYCHODY OPEMCYJNE

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywdw trwalych
II. Dotacje

UI. lnne przychody operacyjne

E. POZOSTATE KOSZTY OPERACYJNE

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych
II. Aktualizacja warto6ci akryw6w niefinansowch
III. Inne koszty operacyjne

F. ZYSK (STRATA) Z DZTAULNOSCI OPERACYTNEJ (C+D-E)

G. PRZYCHODY FINANSOWE

L Dywidendy i udzialy w zyskach, w rym:
- od jednostek powiqzanych

IL Odsetki, w tym:
- od jednostek powiQzanych

III. Zysk ze zbycia inwesfycji

IV. Aktualizacja warto6ci inwestycji
V. Inne

H, KOSZTY FINAI{SOWE

I. Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiEzanych

II. Strab ze zbycia inwestycji

IlL Aktualizacja warto6ci inwestycji

IV. Inne

r, zysK (STRATA) Z DZHTALNOSCT GOSPoDARCZEJ (F+G-H)
,. wyNrK ZDARZEf NADZWYCZATNYCH (J.I.-J.II.)
I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (ItJ)
L. PODATEK DOCHODOIAIY

M. POZOSTATE OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENTA ZYSKU

N, ZYSK (STMTA) NETTO (K-r-M)
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Wyszczeg6lnienie

A. pRzEptywy SRoDK6w prEilrEzt{ycH z DzrAtALNoScr oprnncy:tel
I. Zysk (strata) netto
fI. Korekv razem
l. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytulu rctnic kursowych

3. Odsetki i udzialy w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z dzialalnoki inwestycyjnej
5. Zniana stanu rezeM
6, Zmiana stanu zapasow

7. Zniana sbnu naleinoici
8. Zmiana sbnu zobowiQzad k6tkoterminowych, z wyjqtkiem po2yc2ek i kredytow
9. Zmiana stanu rozliczeti miedzyokreswycn

10. Inne korekty

IrI. Pzeptywy pienie:ne netto z dziatalnojci operacyjnej (I:!II)
B. pRzEptywy SRoox6w eretrq2tycH z DzrAtALNoScr rnwtsrvcylttl
I. Wpfywy
l. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz ueczowych aktyw6w tMatych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i Drawne
3. Z aktyw6w finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiQzanych

b) w pozostalych jednostkach

- zbycie aktyw6w finansowych
- dywidendy i udziafy w zyskach

- splata udzielonych poiyczek dlugoteminowych
- odsetki
- inne wplywy z aktyw6w finanswych
4. Inne wplywy inwestycyjne

II. Wydatki
l' Nabycie wartogci niematerialnych i prawnych oraz aeczowych aktywdw trualych
2. Inwestycje w nieruchornocci oraz wartoki niematerialne i Drawne
3, Na aktywa finansowe, w tym:
a) w Jednostkach powiazanych

b) w pozostalych jednostkach

- nabycie aktyw6w finansowych
- udzielone polyczki dfugoteminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Pneplywy pienie:ne netto z dzialatnogci inw6tycyjnej (I-II)
c. pnzrprvwv Snoox6w errlrq2nycH z DzrArALNoScl rtrlnsowr:
I. Wpfywy
1. wplywy netto z wydania udziarow i innych instrument6w kapitarowych oraz doprat do kapitaru
2, Kredyty i poZyczki

3. Emisja dluznych Fpier6w warto6ciowych

4. Inne wplywy finansowe

U. Wydatki
1. Nabycie udzialow (akcji) wlasnych

2, Dywidendy i inne wyplaty na necz wlakicieli
3. Inne, ni2 wyplaty na eecz wla6cicieli, wydatki z Mulu podzialu zysku
4. Splaty kredyt6w i @4eek
5. Wykup dlutnych papier6w wartosciowych
6. z q utu innych zobowieza6 finanewych
7. Platnosci zobowiQzai z q utu um6w leasingu finanewego
8. Odstki
9. Inne wydatki finansowe

IU. Pueplywy pienie:ne netto z dzialalno6ci finansowej (I-[)
D. pRzEprywy prENrE2NE NErTo RAZEM (A.rrrrB.rrr+c,rrr)
E. BrLAt{sowA ZMIANA srAilu SRoDK6w prENIE2NycH, w wM
- zmiana stanu 6rodk6w pienieinych z q ufu r6Znic kuEowych

F. SRoDrc prEilrE2NE NA poczATEKoKREsu l
c. SRoD|a PTENTEZNE ilA Kor{rEc oKREsu (F+D), w wM
- o ogranic2onej m2liwofti dysponowania r .

03.04.2015r

data

3t-12-2014

-85 001,95

53 41a,29
89 575,07

0,00

31,96
-36 000,90

-3 979,00
-8 954,82

7 688,81

9 284,63
_479,6t

-3 807,8s

-31 583.66

2a 600,90

0,00

0,00

28 600,90

0,00

28 600,90

28 600,90

0,00

0,00

0,00

__ 0,00

0,00

39 000,00

0,00

39 000,00

0,00

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

-10 399,10

L 990,47
0,00

0,00

0,00

1990,47

2022,43
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 022,43

0,00

-31,96

-42|)14,72

-------:42-Ot+L
0,00

260 981,03

218 966,31
0,00

31-12-2013

-131 575,31

136 578,23
L75 L23,28

0,00

0,00

2 806,22

-500,00

82743,89

22 357,08

-94 260,24

46 70L,00

-4 99r,00

5 002,92

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00
20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-20 000,00

3 4L6,49

0,00

0,00

3 4L6,49

6 034,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L 966,67

4 068,22

-2 618,40

-17 615,4a

-17 615,/$

278596,31

260 98r,03
0,00

PREZES ZARZADU

Pauli na Raciborska

Bl"'b#'i
DuotoSuqnslca-1
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Wyszczeg6lnienie

I. Kapibl (fundusz) wlasny na poczQtek okresu (BO)
- korekty blqd6w podstawowych

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowosci

I.a, Kapital (fundusz) wfasny na poeqtek okresu (BO), po korektach
1. Kapital (fundusz) podstawowy na poczQtek okresu
1.1. Zmiany kapitafu podstawowego

a) zwiekszenie (z tytulu)
- wydanie udziat6w (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytulu)
- umozenia udzial6w (akcji)

1.2. Kapital (funduv) podstawowy na koniec okresu
2, Nalezne wplaty na kapital podstawowy na poczQtek okresu
2.1, Zmiany naleznych wplat na kapital podstawowy

a) zwiekszenie (z tytulu)

b) zmniejszenie (z Mulu)

2.2. Nale2ne wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu
3. Udzialy (akcje) wlasne na poczEtek okresu

3.1. Zmiany udzial<iw (akcji) wlasnych

a) zwiqkszenie

b) zmniejszenie

3.2, Udziaty (akcje) wtasne na koniec okresu
4. Kapital (fundusz) zapasowy na poczQtek okresu
4.1. Zmiany kapitalu (funduszu) zapasowego

a) zwigkszenie (z tytulu)
- nadwy2ka ceny emisyjnej nad warto6ciq nominalnq akcji
- podzialu zysku (ustawowo)

- podzialu zysku (ponad wymaganil ustawowo minimalnq warto6i)

b) zmniejszenie (z gtulu)
- pokrycia straty
- emisji akcji

- utwozenie kapitalu rezerwowego

4.2. Kapital (fundusz) zapasowy na koniec okresu

5. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczqtek okresu
5.1. Zmiany kapitalu z aktualizacji wyceny

a) zwiekszenie (z tytulu)

b) zmniejszenie (z gtulu)
- zbycia Srodkdw trwatych

- pokrycie strafy z lat ubieglych

5.2, Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

609 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 449,34

95 449,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31-12-2013

_____ 1 9Q0 oZ:!E?_

0,00

0,00

__1900 024.5a
609 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

_ 0,00

609 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-5 157,82

-1 187,18

_ -1 187,18

0.00

-6 345,00

313 854,51

-2L8 405,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

218 405,17

218 405,77

0,00

0,00

0,00

0,00

95 449,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00



6. Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe na poczatek okresu
6.1. Zmiany pozostalych kapitaldw (funduszy) rezerwowych
a) zwiQkzenie (z tytulu)

- utwozenie kapitafu rezerwoweoo

b) zmniejszenie (z tytulu)
- pokrycie straty z lat ubieglych

6.2. Pozostale kapitaty (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat ubieglych na poczqtek okresu
7.7. Zyskz lat ubieglrych na poczqtek okresu
- korekty blqd<jw podstawowych

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowo6ci
7,2. Zyskz lat ubieglych na poczqtek okresu, po korektach
7.3. Zmiany zysku z lat ubieglych

a) zwiqkzente (z gtulu)
- z podzialu zysku z lat ubieglych

b) zmniejszenie (z tytulu)
- pzeniesienie na kapital zapasowy
- pokrycie straty z lat ubieglych

7,4, Zysk z lat ubieglych na koniec oKresu

7.5. Strata z lat ubieglych na poczEtek okresu
- korekty blqddw podstawowych

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowo6ci
7,6. Strata z lat ubieglych na pooEtek okresu, po korektach
7,7, Zmiany straty z lat ubiegfych
a) zwiQkszenie (z tytulu)

- strata z lat ubieglych do pokrycia

b) zmniejszenie (z gtulu)
- podzialu wyniku (pokrycia straty)

7.8. Strata z lat ubieglych na koniec okresu
7.9. Zysk (skata) z lat ubieglych na koniec okresu
8. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

U, lGpital (fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ)

03.04.2015r.

data

IIL lGpital (fundusz) wlasny po uwzgtednieniu proponowane go podziatu z_]?gEgz2}

300 000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-131 575,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-131 575,31

-t 244,70

0,00

-L32 8t9,41

95 449,34

95 449,34

95 449,34

0,00

0,00

0,00

-37 370,07

-37 370,07

-85 001,95

-85 001,9s

0,00

774 502,23

300 000.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000.00

-218 405,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-278 405,17

0,00

0,00

-278 405,L7

2t8 q5.77

278 405,17

zr8 405,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-131 575,31

wrcEPREzSi 6Tt^ou
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Zakres zmian wartoSci niemateraalnych i prawnych

Lp. Wyszczeg6lnienie

1, Wartosd brutto na poczatek okresu
Zwiekszenia, w tym:

- nabycie

- pzemieszczenie wewnetzne

- inne

Zmniejszenia, w tym:

- likwidacja

- aktualizaoa warto6ci

- sg.z€d,a2

- pnemieszczenie wewnetene

- tnne

2. Wartos6 brutto na koniec okresu
3, Umozenie na poeetek okresu

Zwiqkszenia

Zmniejszenia, w tym:

- likwidacja

- sotzed,az

- pzemieszczenie wewnqtzne

- inne

Umonenie na koniec okresu

5. Wartosd netto na poczetek okresu

6, Wartos6 netto na konie€ okresu

7. Stopieri zu4cia od wartoSci poczatkowej (o/o)

Zakres zmaan wartosci Srodk6w trwalych

Lp, wyszczeg6lnienie

1, WartoS6 brutto na poczetek okresu

Zwiekszenia, w tym:

- nabycie

- pzemieszczenie wewnqtzne
_ Inne

Zmniejszenia, w tym:

- likwidacja

- aktualizacja warto6ci

- spzeda2

- przemieszczenie wewnetzne

- Inne

2, Wartos6 brutto na koniec okresu

3, Umozenie na poczetek okresu

Zwiekzenia

Zmniejszenia, w tym:

- likwidacja

- soeed'az

- pzemieszczenie wewnetzne

- Inne

4. Umozenie na koni* okresu

5, WartoSi netto na poczqtek okresu

6. Wartogd netto na koniec okresu

7. Stopieri zuiycia od wartosci poeQtkowej (o/o)

Koszty
zakoriczonych

Prac
rozwojowych

Inne wartosci
Warto56 firmy niematerialne i

PEWne

Zaliczki na
wartoSci

niematerialne i Kazem

prawne

Grunty
wlasne

Budynki i uJzqdzenia. Sroati pozostale

budowle tecnnrczne I transponu 6rcdki trwale

sgs 0,00 __ 0,00 0,00

Razem

810 439,75

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830 439,7s
s67 367,07

49 t7tt7l
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

616 538,78

243 072.64

2L3900,97
0o/o



Wyszczeg6lnienie Wartojd na Warto66 na

koniec okresu PoczQtek
okresu

_________!!0- __________0&_

warto66 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkQ Srodk6w trwalych, uiywanych na podstawie um6w najmu, dzieriawy i innych um6w
Lp. wyszeeg6lnienie wartosa na wartoSd na

koniecokresu ry]Ik
1 Stodki tn^rale u2ywane na podstawie um6w najmu I 200,00 1 200,00
2 Srodki trwale u2ywane na @stawie um6w dzier2awy _ 0,00 0,00
3 Srodki trwale uzywane na podstawie um6w leasingu 0,00 0,00
4 Srodki trwale u2ywane na podstawie pozostalrych um6w 0,00 _ 0,00Razem ______UqqJg_ _____f 2og/qg_

wysoko5€ i wyjasnienie p'zvczyn odpis6w altuarizuiQcych wartosd srodk6w trwalych
WartoS6 Odpisy Odpisy
brutto na aktualizuiQce aktualizujQce

koniec okresu na koniec na koniec

____gJq ____________0J9_ ___________0J9_

Koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowle oraz srodk6w trwalych na wlasne potrzeby

Lp. Wyszeeg6lnienie

Razem

Poniesaone w ostatnim roku obrotowym i planowane na nastqpny rok naklady na niefinansowe aktywa trwale

Lp, wyszczeg6lnienie

Razem

Lp. Wyszczeg6lnienie

1 Naklady na ochronie Srodowiska

2 Naklady na pozostale niefinansowe aktywa tmale

Razem



Zakres zmian inwestycji dlugoterminowych

Lp, Wyseeg6tnienie

1, WartoSd na poeqtek okresu

a) Zwiqkszenia, w tym:

- nabycie

- aport

- aktualizacja wartoki
_ Inne

b) Zmniejszenia, w tym:

- spzed,az

- apon

- aktualizacja wartosci

- Inne

Przemieszczenia

2, Wartosd na koniec okresu

Zakres zmian aktyw6w finansowych od jednostek powiezanych
Lp, Wyszczeg6lnienie

1, WartoSd na poczqtek okresu

a) Zwiqkszenia, w tym:

- nabycie

- apon

- aktualizacja wartogci

- Inne

b) Zmniejszenia, w tym:

- spzedaZ

- apon

- aktualizacja wartoSci

- tnne

Pnemietczenia

2. Wartoii na koniec okresu

Zakres zmian aktyw6w finansowych od pozostatych jednostek

Lp. Wyszczeg6lnienie

1, WartoSd na poczltek okresu

a) Zwiqkszenia, w tym:

- nabycie

- apon

- aktualizacja wartoki

- inne

b) Zmniejszenia, w tym:

- spzedaz

- aport

- aktualizacja wartoki

- inne

Pzemieszczenia

2. wartos6 na koniec okresu



Odpisy aktualizujqce wartoS6 zapas6w

Wyszczeg6lnienie

1. Materialy

2. Polprodukty i produkty w toku

3. Prcdukty gotowe

4. Towary

5. z3liczki na dosbwy

Razem

Zakres zmian inwestycji kr6tkote.minowych

LP. Wyszeeg6lnienle

1. Wartos6 na poczqtek okresu

a) Zwiqkszenia, w tym:

- nabycie

- apon

- aktualizacja warto6ci

_ Inne

b) Zmniejszenia, w tym:

- sp'zda2

- apon

- aktualizacja wartoki
_ Inne

3. Warto66 na koniec okresu

Zakres zmian aktyw6w finansowych od jednostek powiqzanych

tp. wy*eeg6lnlenre ud2taly

1. Warto56 na poczAtek okresu

a) Zwiekszenia, w tym:

- nabycie

- apon

- aktualizacja wartoki

- Inne

b) Zmniejszenia, w tym:

- spzeiaz

- aport

- aktualizacja wartoki

- Inne

2. Pzemieszczenia

3. wartogd na koniec okresu

LP.

K Knitlotermlnowe
aktywa finan$we ,'11: 

tl..yq"
Jnp kdtoErminowe

0,00 32450,00 0,oo 32450,OO

0,00 388 641,80 0,00 388 64r,80

0,00 339 000,00 0,00 339 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 49 641,80 0,00 49 641,80

0,00 0,00 0,00

0,00 42247,80 0,00 4224r,80

0,00 28 500,90 0,00 28 500,90

0,00 _- 0,00 0,00 0,00

0,00 _ 13 640,90 13 640,90

0,00 __ 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

________9p0_ __3zg_050@_ ___________9@_ _____32!_g59pq

lnne p.piery
waio3clowe

Inne
Udzlelonepoiyeki knitkdeminowe

aktyw. tin5n$we

y4

W



Zakres zmian alcyw6w finansowych od pozostafych jednostek

Lp, Wy*eegrilnienrc udztaly Akcje Inne PEPiery
wan@towe

Inne
Udzielone poiekl knitkotemlnowe R.zem

.ktw. fintn$we

32 450,00 0,00 o,0o o,oo 32 45O,OO

388 641,80 0,00 388 641,80

_ 339 000,00 0,00 0,00 0,00 339 OOO,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 641,80 0,00 o,0o 0,00 49 64L,80

0,00 0,00 o,oo 0,00

4224r,80 0,00 o,oo o,oo 4224L,80
28 600,90 0,00 o,o0 28 600,90

0,00 0,00 o,0o 0,00- 0,00
13 640,90 _ 0,00 13 640,90

0,00 o,0o o,0o

0,00 0,00 0,00

_izg_q59J0_ ___________0pq ________o!q ____oJo_ ____lzgr5gpq

Wartost na

Poczetek
okresu

80 981,03

180 000,00

260 981,03

Zwiqkszenia zmnieiszenia . 
warto6{ na

- Kontec oKnesu

0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

__________aJ9_ ____________9p0_ ___________94q

1. Wartogd na poczQtek okresu

a) Zwiqkeenia, w tym:

- nabycie

- apon

- aktualizacja warto6ci

- Inne

b) Zmniejszenia, w tym:

- spzedaz

- apon

- aktualizacja wartoki

- Inne

2. Pzemieszczenia

3, Wartogd na koniec okresu

tp, Wyszczeg6lnienie

1. Srodki pieniq2ne w kasie i na rachunkach bankowych

2. hne srcdki pieniq2ne

3. Inne akfywa pieniezne

Razem

Odpisy aKualizujQce naleinoSci z Sufu dostaw i ustug

Lp. Wyszczeg6lnienie

1. Odpisy aKualizujqce naleinosci od jednostek powiqzanych

2. Odpisy aktualizujee nalejnoici od pozostalrych jednctek

3. Razem

Strultura Srodk6w pienieinych do rachunku przeplyw6w pieniqlnych

WartoSd na
koniec okresu

98 966,31

120 000,00

0,00

218 966,31

Wartogd na
poczttek
okresu

0.00

0,00

__________s0q

Odpisy aKualizujqce nateinoSci dlugoterminowe

Lp. Wyszczeg6lnienie

Odpisy aktualizuj4ce inne naleinoSci knitkoterminowe

Lp. Wyszczeg6lnienie

1. Odpi.y.Ltu.lizull@ naldtro6ci od jednosrck powiqzanych

2. Odpiry ektualizuiqce naleinoici od poz6t tych jedn*k

3. Razem

wartosd na
poczittek
okresu

1. Odpisy aktualizujqce naleino6ci od jednostek powiqzanl________ jpg_

2. Odpisy aktualizujqce naleino5ci od pozostalych jednost(_________9pq

3. Razem 0.00

wartosd na
pocz:ttek
okresu

0,00

0,0o

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

__________aJq ____________0Jq ___________0Jq

Zwiekszenia

zwiekszenia

zmnieiszenia . 
wartos6 na- KOn|eCOKieSU

zmnieiszenia . 
wartost na

- Kontec oKresu

0,00 0,00 0,00

o,o0 0,00 0,00

_____e!q ___________0Jq -___________9pq



Razem

Odpisy aktualizujace naleinosci dochodzone na drodze sedowej

Lp, Wyszczeg6lnienie

Strul<tura naleino3ci kr6tkoterminowych

Lp. wy*eeg6lnienie

1. Od jednostek powieanych

a) z Mulu dostaw i usfug, w tym:

- do 12 miesiecy

- powy2ej 12 miesiqcy

b) inne

2. Od pozostalych jednostek

a)zh ufudostawiuslug

- do 12 miesiQcy

- polvyzej 12 miesiqcy

b) z !^ulu podatkdw, cel, ubezp. spol.

c) inne

d) dochodzone na drodze sQdowej

Razem

Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe (aktywa)

Lp. Wyszczeg6lnienie

1 Aktywa z q/tllu odroczonego podaRu dochodowego

2 Inne dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe

- Prace rozwojowe

Razem

zmniejszenia . 
wartost na

Kontec okresu
Zwiqkszenia

______0!0_ ____=apq_ ___________qpa. _____-apo_

Naleinoici Naleinoicl Naleinoicl
Naleinoaclbieiqce pr&.hlnowsne pmfrlnow.ne pftrminowane

do 6 mi€iqcy od 5-12 miehcy *Lr,,0,0o o,o0 o,oo o,oo o,oo
o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo
0,00 0,00 0,00 0,00 _- 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 _- 0,00 0,oo 0,00 0,00

27 969,03 27 969,03 o,oo o,oo o,oo
27 969,03 27 969,03 o,oo o,oo o,oo
27 969,03 27 969,03 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 o,oo o,oo o,oo
0,00 0,00 o,0o o,oo 0,oo
o,oo o,oo o,oo o,oo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

____22-909J3_ _____2L9094t __________q{g_ _________@q ____________0,99_

Wartogc na
poc4tek
okresu

Wartoa€ nE
kon16.okq

WartoSd na
poczttek Zwiekszenia Zmniejszenia
okresu

Wartosd na
koniec okresu

14 654,00 2s 660,00 14 654,00 2s 660,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

____ 14 i54,gq ______25_0eq,ga_ _____!!_€4,9q _____25_06opg_

Knitkoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe (akrywa)

Lp. Wyszczeg6lnienie

1 Ubezpieczenia samochod6w

2 Rozliczenie emisji akcji

3 Domeny

4 Inne

5 WP-punkty reklamowe

Razem

Wartogd na
poczetek Zwiqkszenia Zmnieiszenia
okresu

Warto6d na
koniec okresu

2749,66 2058,96_ 2749,66 _ 2058,96

0,00 0,00 q,00 0,00

__1288,71 2279,02 7288,7L _,2279,02
0,00 _ 6750,00 67s0,00 _ 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

_____li3gEz ______4-Agzpg_ _____E_288&_ _______1_3378_

W



Rozlleenia miedzyokresowe (pasywa)

Lp, Wyszczeg6lnienie

1 Ujemna warto# firmy

2 Inne rozliczenia miqdzyokresowe

a) dlugoterminowe

b) krotkoterminowe

- Badanie sprawozdania Rnansowego

Razem

wartos6 na
poc2Qtek

okresu

0,00

10 050,00

0,00

10 050,00

0,00

_____!0_a5gJg_

Zwiqkszenia Zmniejszenia nH",X"j[#,

0,00 0,00

7 470,00 7 590,00 9 930,00

7 470,00 0,00 7 470,00

0,00 7 590,00 2460,00

0,00 0,00 0,00

_______J_479&_ ____zlgg,gq _____$39.99-

Wyszczeg6lnienie

1. 5p6lka ABS Investment S.A.

2. Debski Jakub

3. INVESIcon GROUP S.A.

4. Jarosz gawomir

5. PozosLali akcjonariusze

6. 0,00

7.0,00

8. 0,00

9. 0,00

Razem

Lp. Wyszczeg6lnienie

1. Wartosd na poczetek okresu

a) Zwiekszenia, w tym:

- Podzial zvsku

- kapital ze spzeda2y akcji powyzej ich wartosci nominalnej

b) Zmniejszenia, w tym:

2. wartoSd na koniec okresu

l(apital (fundusz) z aktualizacji r,vyceny

Lp, Wyszczeg6lnienie

1, Wartosd na po(zetek okresu

a) Zwiqkszenia, w tym:

b) Zmniejszenia, w tym:

2. Wartosa na koniec okresu

Kapital Udziafw
wartosd podstawowy kaPitale

nominalna na koniec Poostawowym
okresu ":I::::"

0,10 144 000,00 23,6!0/o

0,10 140 650,00 23,070/o

0,10 65 000,00 !0,660/o

0,10 50 000,00 8,2070

0,10 210 133,00 34,460/o

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

------------:- ----0q9JggJg- --____!00p9%_

Lp.
I1056

posiadanych
akcji /

udzialow

1 440 000,00

I 406 500,00

6s0 000,00

500 000,00

2 101 330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 097 830,00

Rok bieiecy Rok poprzedni

95 449,34 313 854,51

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

95 449,34 218405.17

__________049_ ___2E_44sd!

Rok bieiqcy Rok poprzedni

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

__________9Jq _______04_

Dane o strukturze kapitalu podstawowego

Kapital (fundusz) zapasorvy



Pozostale kapitaly (fundusze) rezervyowe

tp, Wyszczeg6tnienie

1. Wartos6 na poeatek okresu

a) Zwiqkszenia, w tym:

b) Zmniejszenia, w tym:

2. WartoSe na koniec okresu

Rok bi.recy

300 000,00

0,00

0.00

300 000.00

Rok poprzedni

300 000,00

_!99_0sgJq

Propozycje co do sposobu podzialu zysku, pokrycia straty
tp. Wyszczeg6lnienie

1. Pokrycie straty z lat ubieglych

2. KapiLal zapasowy

3. Zyski przyszlych okres6w

Razem

Wyszczeg6lnienie

1. Rezerwa z Sulu odroczonego podatku dochodowego

2, Rezerwy na 5wiadczenia emerytalne i podobne

a) dlugoterminowe

b) krotkoterminowe

3, Pozostale rezerwy

a) dlugoterminowe

b) kr6tkoterminowe

Rezerwy na zobowiqzania ogolem

wartogd na
poczqtek
nkracrr

0,00

0,00

0,00

0,00

4 500,00

0,00

4 s00,00

______$00Ja-

Zakres zmian stanu alcy\ua z Sulu odroczonego podatku dochodowego
Lp. Wyszczeg6lnienie wartosd

1. Stan aktywa z Sulu OPD na poczqtek okresu, w tym 9 663,00

a) odniesionych na wynik finansowy L4 654,00

b) odniesionych na kapital wlasny 0,00

c) odniesionych na warto6t firmy, ujemnQ warto6t Rrmy 0,00

2. Zwiekszenia, w tym 25 660,00

a) odniesionych na wynik finansowy 25 660,00

- Nie wyplacona Rada 0,00

- Niewyplaconedelegacja 47Z,OO

- Straba @atkowa lat popzednich 50o/o 2073 i 20t4 23 356,00

- odniesionych na kapital wlasny 0,00

b) odniesionych na kapital wlasny 0,00

c) odniesionych na warto6i firmy, ujemnq warto6c firmy 0,00

3. zmniejszenia 14 654,00

a) odniesionych na wynik finansowy 14 654,00

- zus xII/2013 497,00

b) odniesionych na kapitial wlasny 0,00

c) odniesionych na wartoSf firmy, ujemnq wartose firmy 0,00

4. Stan aktywa z Sulu OPD na koniec okregu, w tym 25 660.00

a) odniesionych na wynik finansowy 25 660,00

b) odniesionych na kapital wlasny 0,OO

c) odniesionych na warto6e firmy, ujemnq wartosc fimy 0,00

WykoEystanie

0,00 0,00 6s27,OO

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 4500,00 s000,00

0,00 0,00

4 500,00 s 000,00

_____________0J0_ _________3_s!apq_ _-!l2z.q0_

Zwiqkszenia

6 527,OO

0,00

5 000,00

0,00

5 000,00

77 527.00

Rozwiazanie . 
wartogc na

- KOn|eCOKTeSU

Zakres zmian stanu rezeil,



Zakres zmian stanu rezerwy z Mulu odroczonego podatku dochodowego
Lp. Wyszczeg6lnienie Warto66

1. Stan rezerwy z tytulu OpD na poczatek okresu, w tym _______OJq
a) odniesionych na wynik finansowy 0,OO

b) odniesionych na kapital wfasny 0,00
c) odniesionych na warto6i firmy, ujemnQ wartosa firmy 0,00
2. Zwiqkszenia, w tym 6 SZ7,OO

a) odniesionych na wynik finansowy 6 SZ7p0

b) odniesionych na kapital wlasny 0,00

c) odniesionych na wartosc Rrmy, ujemnq warto6e firmy 0,00
3, Zmniejszenia O,OO

a) odniesionych na wynik finansowy 0,00
b) odniesionych na kapital wlasny 0,00
c) odniesionych na wartosi firmy, ujemna warlo# firmy 0,OO

4, Sbn rczen ry z Sulu OpD na koniec okresu, w tym _____S_527e_
a) odniesionych na wynik finansowy 6 S27,OO

b) odniesionych na kapital wlasny O,O0

c) odniesionych na wartosd firmy, ujemnA wartose firmy 0,00

Struktura zobowiezai klotkoterminowych (poza f unduszam i specjalnymi)

Lp. wy*eeg6lnieni€

1, Wobec jednostek powiqzanych

a) z tytulu dosbw i uslug, w tym:

- do 12 miesiecy

- powy2ej 12 miesiecy

b) pozostah

2. Wobec pozostalych jednostek

a) kredyty i po2yeki

b) z Mulu emisji dlu2nych pap. wart.

c) inne zobowiEzania finansowe

d)zq ufudosbawiuslug

- do 12 miesiqcy

- powy2ej 12 miesiecy

e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw

0 zobowiqzania wekslowe

g) z h/tulu podatk6w, cel, ubezp. spol.

h) zq ufuwynagrodzei

i) inne

Razem

Strultura czasowa zobowiqzai dlugoterminowych

Lp. Wyszeeg6lnienie

- kredyty bankowe

- z q utu dluznych papier6w wartokiowych

- inne zobowiqzania finansowe

- Inne

- kredw bankowe

- z q ufu dlu2nych papierow wartoiciowych

- inne zobowiEzania finansowe

- tnne

Zobowiqzania dlugoterminowe ogo|em

Watu;i na
konle rcku

o.oo

0,00

0,00

_ 0,0q

_ 0,00

630 672,24

0,00

0,00

0,00

2922A2,rO

292 282,t0

0,00

0,00

0,00

35 908,28

0,00

302 481,86

630 672,24

zobowiazania z zobdiqzania

;;;-- pn € pz&htnowane P e
' d od 6-12 mi6ie<y

o,00 0,o0 0,00 o,oo

0,00 0,00 0,00 0,oo

0,00 0,00 0,00 _0,00
0,00 0,00 0,00 o,o0

0,00 0,00 0,00 0,00

630672,24 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2922A2,LO 0,00 0.oo o,oo

292282,10 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3s 908,28 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

302 481,86 0,00 0,00 0,00

____6n_672A ____________9pq ___________0pq ____________o!q

1. zobowieania dlugoterminowe wob€ jednostek powiqzanych 0,00

wymasarnedo YITg:rf 
":HT"JT, 

wymasarne- 
r rolu #Jff?.r", ao ! powyzej 5 tat

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,0q 0,00

0,00 _0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

_ 0,00 0,00 0,00 __ 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

____________apq ____________a4_ ____________qp0- _____________qpq

2. zobowiaania dlugoterminowe wob€c pozostatych jednostek 0,00

Warto6€
bilansowa na
koniec okresu

0,00

0,00

0,00



Zobowiqzania finansowe z Sulu poiyczek i kredyt6w

tp. Wyszczeg6lnienie

1, Kredyty bankowe

- 0,00

2. Po4eki
Razem

Lp. Wyszczeg6lnienie

1, ZobowiAzania z Sulu emisji obligacji
2, Inne zobowiqzanra

Razem

warto5{
bilansowa na
koniec okresu

0,00

0,00

0,00

________apq

ZobowiQzania finansowe z tytulu emisji dluinych papier6w waftosciowych

Wartogc
bilansowa na
koniec okresu

0,00

0,00

---------q,9q

Wymagalne do
1 roku

0,00

0,00

___9Jq

Wymagalne Wymagalne
powyiejl powyiej3lat

roku do 3 lat do 5

0,00 0,00

0,00 0,00

___________9@ __________9Jq

Wymagalne
powyiej 5 lat

0,00

0,00

_________909_

Lp.

1. 0,00

Razem

Lp. Wyszeeg6lnienie

1. wobec jednostek powiqzanych

2, Wobec pozostalrych jednostek

Razem

Wartogc
bilansowa na
koniec okresu

0,00

0,00

Wartosd
bilansowa na
koniec okresu

0,00

0,00

0,00

Rok bieiecy Rok popzedni

1,00 _ 1,00

6,00 7,00

7,OO 8,00

Wyszczeg6lnienie

Zobowiazania wobec budietu paishla lub gminy z Sulu uzyskania prawa wlasnoSci budynk6w i budowti

Lp, Wyszczeg6lnienae

Razem

*#11" 
. 
wartost na

-okresu Kontec oKresu

_________9Jq ___________!Jq

PrzeciQtne zatrudnienie
Lp. Wyszczeg6lnienie

1. Pracownicy Kierownictwa

2. Pozostiali Pracownicv

Razem

Zobowiezania zabezpieczone na majetku jednostki

Zobowiazania warunkowe



wynagrcdzenie os{ib wchodzQcych w sklad organ6w zarzqdzajacych oraz nadzorujacych wypfacone lub naleine

Poiyczki wyplacone osobom wchodzqcym w skrad organ6w zarzqdzaiacych oraz nadzoruiecych

tp' Wyszeeg6lnienie

1. Wynagrodzenia wyplacone
- Zarzad

- Rada Nadzorea

2. Wynagrodzenia nalejne

Razem

Rok biei4cy Rok popzednl

142 500.00 154 100,00

141 600,00 1s3 600,00

900,00 500,00

0,00 0,00

___!!2199J9_ _____!5L-10040_

Wartogc Warto66

bilansowa na bilansowa na

koniec okresu PoczAtek

^t 
,.€rl

0,00 0,00

0,00 0,oo

__________0Jq ___oJq

Rok bieiacy Rok popnedni

0,00 0.00

0,00 0,00

69 261,59 69 437,19

69 261,59 67 105,49

4'-S7 72L22 5 372 513,33

4157 721,22 53725L3,33

0,00 0.00

0,00

_l2z0l!2al ___5tl1l59E?_

Rok bieiecy Rok poprzedni

0,00 0,00

0,00 0,00

69 261,59 69437,19

69 26r,59 69 437,79

4 r57 72L,22 s 372 513,33

4 756 984,44 5 367 879,56

_ 736,78 _- 4 634,77

0,00 0,00

_!_226l!ag! ___5141150Ea

WartoSd WartoS6

_pr:ychod_6w _koszt6w _ wynik

o,00 o,oo 0,00

Lp. Wyszeeg6lnienie

1. Wynagrcdzenia wyplacone
2. Wynagrodzenia nalejne

Razem

wykaz spti'lefq w kt6rych iednostka posiada co naimniei 2oo/o udzial6w w kapltale lub og6lnej ticzbie glos6w w organie stanowiecym
sp6lki

Udzialw Udziatwliczbie
kapitale glos6w wynlKoKresu

100,00 100,00 o,o0

Struktura nzeczowa przychod6w ze sprzedaiy produkt6w, towar6w i materiaftiw

Lp. Wyszczeg6lnienie

1, FOTERIA,PL

Lp, Wyszczeg6lnienie

1. Przychody netto ze sprzedaiy produkt6w

2. Przychody netto ze spzedaiy uslug

- Uslugi

3, Przychody ze sprzedaiy towar6w
- Towary

4. Przychody ze sprzeda4 material6w

Przychody netto ze sprzedaiy razem

tp. Wyszczeg6lnienie

1, Przychody netto ze sprzedaiy prcduktow

2. Przychody netto ze spdedaiT usfug

- Spzedaz krajowa

3. Przychody ze spzedaiy towarow
- Speeda2 krajowa

- Wewnatuwspdlnotowa dostawa towardw

4, Przychody ze sprzedaiy material6w

Przychody netto ze sprzedaiy razem

Lp. Wyszczeg6lnienie

Razem

struktura terytorialna przychod6w ze sprzedaiy produkt6w, towar6w i materiaftiw

Przychody, koszty a wynik dzialalno6ci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastepnym



Koszty .odzajowe oraz koszt wyhn orzenia prcdukt6w na wlasne potrzeby

LP' wyszczeg6lnienie

1. AmortEacja

2. Zu^lcie material6w i energii

3. Usfugi obce

4. Podatki i oplaty

- @atek akcyzowy

5. Wynagrodzenia

6. Ubezpieeenia spol€czne i inne Swiadczenia

7. Pozostale koszty rodzajowe

Koszty rodzajowe og6lem

Koszt wytwozenia produkt6w na wlasne potzeby jednostki

Rok biejqcy

89 57s,07

64 709,32

774 492,56

6 570,37

0,00

292 306,s0

31 087,98

_ 35 552,95

_!_234_294/!
0,00

Rok poprzedni

775 723,28

92 2L3.47

757 407,45

I 513,53

0,00

320 983,53

31 498,91

57 682,80

__J_437_4228_

0,00

Struktura pozostalych przychod6w operacyjnych

LP. Wyszczeg6lnienie

t:

ujemna)

2, Dobcje

3, Inne przychody operacyjne

Pozosble przlchody operacyjne og6lem

Rok bieiacy

0,00
0,00

0,00

3 060,00

709,55

_____320955-

Rok poprzedni

0,00

0,00

46 969,s8

1,59

______46_97!E_

Struktura pozostalych koszuiw operacyjnych
Lp. Wyszczeg6lnienie

1. Strata zezwcia nietinansowych aktyw6w trwalych
- przychody ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych

wartose zbytych niefinansowych aktyw6w tnrralych iwarto6t
- ujemna)

2, AKualizacja wartojci aktyw6w niefi nansowych
- odpisy aktualizujQce wartosa nalezno6ci

- odpisy aktualizujqce wartosd zapasow

3. Inne koszty operacyjne

- Kara

- Pozostiale koszty operacyjne

- braki w zapasach

Pozostal,e koszty operacyjne ogolem

Rok bieiqcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 291,91

0,00

1036,9q

,qq nr

I 291.91

Rok poprzedni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 211,09

0,00
qoo

I 205,10

1 211,09



Struktura przychod6w finansowych
tP' Wyszczeg6lnienie

1, Dywidendy i udzialy w zyskach

a) od jednostek @wiqzanych

b) od pozosblych jednostek

2, Odsetki

a) od jednostek powiEzanych

b) od pozostatch jednostek

- OdseRi bankowe

3. zysk ze zbycia inwestycii
4. Aktualizacja wartoSci inwestycii
5. Inne

- R62nice kursowe

Przychody fi nansowe og6{em

Struktura koszt6w finansowych
LP. wyszczeg6lnienie

1, Odsetki

a) od jednostek powiqzanych

b) od pozostatych jednostek

- odsetki bankowe

- odsetki dla kontrahent6w

- Odsetki Dodatkowe

2, Strata ze zbycia inwestycji

3, Aktualizacja wartosci inwestycii
4. Inne

- aktualizacja googlr

- R62nice kursowe

Koszty finansowe ogolem

Rok bieiqcy

0,00

0.00

0,00

| 990,47

0,00

7 990,47

L 990,47

o.oo

49 641,80

o'oo

0,00

____n_6na

Rok poprzedni

0,00

0,00

0,00

3 416,00

3 416.00

3 416,00

o,oo

0,00

o'oo

_______3-{10p.a_

Rok bietecy

2022,43

0,00

2022,43

0,00

623,83

_ I 398,60

0,00

13 640,90

0,00

_ 0,00

0,00

15 663,33

Rok popzedni

7 966,67

| 966,67

0,00

235,23

7 73r,44

0,00

4 068,22

0,00

0,00

0,00

________6 034,!9_

wynik zdarzef nadzwyczajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeir nadzwyczajnych

Lp. Wyszczeg6lnienie Rok biejqcy Rok popzedni

1. Zyski nadzwyczajne __________0,!q __!Jq
a) losowe 0,00 0,00
b) pozosble 0,00

2. Straty nadilyczajne _________qJg- ___________qJq
a) losowe 0,OO 0,OO

b) pozostale tpt tt
Wynik zdarzeri nadzwyeajnych __________gJg- _______Olqq
Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0,00 0,00

Vt



Rozliczenie gf6wnych pozydi diniqcych podstawq opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

tP. Wyszeeg6lnienie

1. Zysk brutto

2, Kczty nie stanowiqe k6ztu uzyskania przychodu, w tym!

- zusxrv20L4 ZUSXIiXTT/2013

- Odsetki Dodatkowe

- Koszty nie stanowiqce kosztu uzyskania przychodu

- Rezerwa na badanie sprawozdania

- Nie wyplacona radanadzorcza

- Odpis - naleznosci

- Nie wyplacone delegacja

- Odpis - towary

- Amortfzacja nkup

3. zwiekszenia koszt6w podatlowych
- zu5nixlr/2013
- Wyplacone delegacje

- Nie wyplacona umowa o dzieltc

- Nie wyplacone delegacja

- ZUS XII/2008

- Rezerwa na badanie sprawozdania

- Wynagrodzenie Rady

4. Przychody nie bqdqce pr:Tchodami podatkowymi
- R62nice kursowe

5. ZwiQkszenia przychod6w podatkowych

6. Doch6d /strab
7. Odliczenia od dochodu

- Straty lat popeednich 2006

- Straty lat popzednich 2008

8. Podstawa opodatkowania

9. Podatek wedlug stawki 19olo

10, Odliczenia od podatku

11. Podatek nalejny

12, Zmiana stanu aktywa na odroczony podatek dochodowy

13. Zmiana sbnu rezezwry na drcr.zony podtake dochodowy

14. Razem obciqienie wyniku brutto

Rok bietacy Rok poprzedni

-:99-a!0$-zf __:l9e!00€U_
26597,4521 L7 548,0421

4 645,74 zl 2 68,24 zl

1 398,60 zl r n!,44 zl

423,50 zl 773,79 zt

5 000,00 zl 5 000,00 zl

0,00 zl 200,0021

397,74 zl 0,00 zl

248r,8621 3375,252t

255,01 zl 6 024,49 zl

12 000,00 zt r 205,10 zt

A 637,72 zl I 225,32 zl
2 673,24 zl _ 5 449,89 zt

6 024,48 zt 277s,43 zl

0,00 zl 0,00 zl

0,00 zl 0,00 zl

0,00 zl 0,00 zl

0,00 zl 0,00 zl

0,00 zl 0,00 zl

0,00 zl 0,00 zl
0,00 zl 0,00 zl

0,00 zf 0,00 zf

-7 52L,22z1 -I27 243,59?;1

0,00 zf 0,00 zl
0,00 zl 0,00 zl

0,00 zl 0.00 zl

_11121 9_zl __-tn_z+z,ooa
0,00 zl 0.00 zl
0,00 zf 0,00 zl

________gpor _________-q,gEt
-11 006,00 zl -499r,002I.

6 527,00 zl 0,00 zl

--:!-479&-4- ----:a$Uo :t

W

\-..



Ftl+:|itE{ItftlltfiE
Infohacje o z dotyczqcych lat popEednkh
ujevch w spre a rck obrctowy

dlr;r,lI+:liFrrt'lE
lnforhacj. o znaeqcych zd.zeniEch Jakie wystapily po dniu bll.nsowym
nie uMglqdnionych w bil6naie i rachunku zysk6w I strat

ril|E|'itt-tF.I?t:tt'E
Zhlary a$d (politykl) rachunkowo;ci w tym metod wyeny oraz sp@bu Epozadania
sprawozdahia finane istotny wplyw h. tytuacje majEtkowq, finEn$wq,
wynik tinahsowy oEz wfasnym

LitE+itf-lFl?fi{El
Informacje liqbore apewniajqe poftiwnywalnoi6 danych sprawozdanla fi nan$wego
a rck Fprzdatqol ze sprawozdaniem flnatr$wym za rek obrctowy

Inform.cja o sFilnych pzedsiemlqci.ch, kkiE nie podleg.jq konsolk acjl

Wyaeeg6lnienie :dazei Kwota Uwzgledniono w
bllensle r.chunku d5k6w I .Ea.

Wy*qe96ln!.nte zdr.zed Kwota Uwglednlono w
bilEnsie

Wy*eegdlnlenie zdazei KwotE uEglqdniono w
bilansle adunku4ik6wi.E t

Trei€ Opk sqegdowy Kwota
Nazwa i 2akr6 dzialalnoki

l. Pmentow udzial iedndki w

3. CzSt $polnie kontrclowanych z@owych sktadnik6w aktyw6w tMatch,
wartc,6ci niflabrialnEh i orawnrh

l. ZobowiQzania aciEgnhte na potrzeby puedsieMiqcia lub zakup uiywanycf

;. cze* zobowiaai wsBSlnie aciQgnietych

;. Przychody otrzymne ze wsDdlnmo DEedsiewziecia

. K@ty eiazane ze sdjlnm ouedsiewzitriem

a waaunkowe doty@ace sDdln@o or

l. Inwetycje doty@Qce wspdlnego pdedsiewziecia



wlszaegdtnienie transkcji i ich pzedmiot ] Nazwa spolki

- spzedai uslug
- otrzymne optaty za udziehnb licencjl
- otr.yrene i mlbone odsetki
. spzedai 3rcdk6w trwalych
spuedai 6rcdkiw tMalych w budowie
za(up towadw

LitrElitEf*tFt:t:ttrlEt|l

Informacja o tran$kcjach ze sp(tkami powilzanyhi

Jednctk. nie sPorzldajqc akon$lidowan€go spEwozdania finanswego n. podswie wylqeei z kon$lidacjl
dopuseonych U#wq o Echunkowoacl (art. 56 u.t.1) podaj€ n.stqprjqce Informacje

Kury w.lut pzyjete do wyeny pozycji bllensu i hchunku zysk6w i stral

Walut kod w.luty
ku6 Saedni

tnformacra o elu gcpodErczym zewartych pzqredndke um6w ni€uMgldnionych w bllansie
w zakEi€ niebednym do @ny ich wptywu na sytuacje m.rqtkryq, flhEnryq I wynik fin.n$wy J€dndki

Wyszeeg6lntenie uh6w
cel

,cPoda@
v

Wplyw n. .ytu.<Je
m.jqtkowq,

fln.n$we I wynik

Informacjs o l$otnych tran$kcjech (wraz z ich kwGmi) zwartych pze jedn6tkq
na innych warunkach nii tynkore ze rtrcnahi powieanymi

Wyszeeg6lnienie transkcji Kwob :harakhr taenskcj

Wyszc2eg6lnienie I mkr
mDzslni

1. Warto6e przychoddw netto ze spEedaiy ptodukt6w (uslug), towafdw i
material6w oEz przychod6w finaneMh
l. Wynik finanewy
l. Wartoit kapitalo wlasnego 56 018,1 55 925.71

90 00 90 000.0

00(
) n€ pokMej stEty z lat popEednich .33 954 2:

923 120 0(
52 30 52 300.0(

Pu(etne zatrudnienie w mku 00(



nErEitt:r-
Wynagrcdanie bleglego widenE lrb podDiotu qpEwnioncoo do badanlaspmwozdai finanmwych wypla@ne, lub naleine a rck obrc;wy

B,t"h-
DomtoSar;

tl:mhbiloGdtfto,
@32 260{3{18;.Nl

,-i"EzES ZARZ

i

J"opi.'ti*"*"it"i"or""iri""'

WICEPREZES ZARZADU
InBook S.A.

'7c"ttt,io\q Zctct\l-!*
Paulina Raciborska

03 04.2015r
Data podpis osoby, kt6rei

prowadzenie ksiag

Wy*eeg6lnienie uCug
Wynagrcdz
enE letto
ogdem

w tym lreta
wyplE@na w tyh krcta nEle.ina

dotyey rcku obrctowcgo 2013i
- ObowiQzkowe badanie @nego sp.awozdanh finanowego 4 500,0r 00( 4 500,0(

ot
0
0

- Obowiilzkore badanie r@nego sprarczdan ja finangwmo

onr
5 000,q 00t 50000

0
000
9,!Al


