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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

MVA Green Energy Spółka Akcyjna (“Spółka”) została utworzona Aktem Notarialnym Rep.                        

A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000373278. 

Aktem notarialnym z dn. 28.07.2010 roku ( Rep. A nr 5028/2010) Spółka powołana została pod nazwą 

D.B.B. Green Energy Spółka Akcyjna.  Następnie Aktem Notarialnym z dn. 10.10.2012  roku (Rep. A nr 

4744/2012) Spółka zmieniła nazwę na MVA Green Energy  Spółka Akcyjna. 

 

Spółce nadano numer statystyczny REGON 142488879.  

Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP 527-26-32-892. 

Na dzień bilansowy siedziba Spółki mieści się przy ul. Narutowicza 107 lok. 2, 90-145 Łódź 

 

Spółka została powołana na okres nieograniczony. 

 

Okres objęty sprawozdanie finansowym: od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. 

 

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej  w dającej się  

przewidzieć przyszłości w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd nie  stwierdza na 

dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na 

zagrożenie możliwości kontynuacji prowadzonej przez nią dotychczasowej  działalności niezmienionym  

istotnie zakresie. 

 

Według umowy Spółki przedmiotem działania Spółki jest: 

1. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana. 

2. Naprawa i konserwacja maszyn. 

3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych. 

4. Wytwarzanie energii elektrycznej. 

5. Handel energią elektryczną. 

6. Wytwarzanie paliw gazowych. 

7. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym. 

8. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym. 

9. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. 

10. Obróbka i usuwanie odpadów innych  niż niebezpieczne. 

11. Odzysk surowców z materiałów segregowanych. 

12. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej. 
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13. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 

14. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. 

15. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej 

niesklasyfikowane. 

16. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi. 

17. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. 

 

 

2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 

 

W roku obrotowym nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.  

 

3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWO ŚCI, W TYM METODY WYCENY 

AKTYWÓW I PASYWÓW (W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNI KU FINANSOWEGO 

ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.  

 

3.1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 

roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku nr 152, poz.1223 wraz z późn.zm.) [„Ustawa”]. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z konwencją kosztu historycznego. 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym. 

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres sprawozdawczy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.  

stosując przyjęte i zatwierdzone zasady (politykę) rachunkowości, jak i metody prezentacji danych w 

sprawozdaniu finansowym.  

 

3.2. Wartości niematerialne i prawne 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości 

spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane  

z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia 

lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według 

cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym 

szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.  

Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: 

Licencje, oprogramowanie      2 lata 

 

3.3. Środki trwałe 

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej 

pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości w wypadku wycofania z 

użytkowania.  
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Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, 

opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 

poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie 

oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad 

korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka 

trwałego. 

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu 

okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: 

 

Urządzenia techniczne i maszyny····      3, 7, 10 lat 

Środki transportu·····       5, 14 lat 

Inne środki trwałe······       5 lat 

 

3.4. Leasing 

W 2014  roku Spółka nie była stroną umów leasingowych, na podstawie, których przyjmuje do 

odpłatnego używania obce środki trwałe przez uzgodniony okres. 

W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy, których następuje przeniesienie zasadniczo całego 

ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot 

leasingu jest ujmowany w aktywach, jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat 

leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone miedzy koszty 

finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek 

pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i 

strat.  

Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane przez przewidywany okres 

użytkowania. 

Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, 

ujmowane są, jako koszty w rachunku zysków i strat w wysokości opłat leasingowych w i strat w 

wysokości opłat leasingowych przez okres trwania leasingu.  

 

3.5. Środki trwałe w budowie 

W roku obrotowym 2014 Spółka nie miała środków trwałych w budowie. 

 

3.6. Inwestycje 

 

3.6.1. Inwestycje krótkoterminowe (z wyłączeniem środków pieniężnych i instrumentów finansowych) 

W roku obrotowym 2014 Spółka nie miała inwestycji krótkoterminowych (z wyłączeniem środków 

pieniężnych). 
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3.7. Zapasy 

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny 

sprzedaży netto. 

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego 

miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób: 

• materiały i towary – według ceny nabycia ustalonej metodą “pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”. 

 

Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od 

towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty 

związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży.  

 

3.8. Należności krótko- i długoterminowe 

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.  

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis aktualizacji. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 

aktualizujące ich wartość.  

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących 

ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych 

kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 

 

3.9. Transakcje w walucie obcej 

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy 

zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, lub kursu określonego w towarzyszącym 

danej transakcji kontrakcie terminowym typu „forward”. 

Na dzień bilansowy 31.12.2014 r. roku aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego kursu ustalonego 

dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są w 

odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów finansowych lub w przypadkach określonych 

przepisami, kapitalizowane w wartości aktywów. 

W roku obrotowym 2014 Spółka nie dokonywała transakcji wyrażonych w walutach obcych. 

 

3.10. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych  

Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu 

zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.  
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3.11. Rozliczenia międzyokresowe 

Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 

sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

 

3.12. Kapitał zakładowy 

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmowane są, jako należne wpłaty na poczet 

kapitału. 

Kapitał rezerwowy tworzony jest z wpłat emitowanych akcji serii D. 

 

3.13. Rezerwy 

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) 

wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego 

obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy 

można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania.  

 

3.14. Kredyty bankowe  

W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość 

otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu/ pożyczki.  

 

3.15. Koszty finansowania zewnętrznego 

Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub 

ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. 

Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 

 

3.16. Odroczony podatek dochodowy  

Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do 

wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową 

aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. 

 

Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic 

przejściowych, chyba, że rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy 

lub początkowego ujęcia aktywa lub składnika pasywów przy transakcji niestanowiącej połączenia 

przedsiębiorstw i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód 

do opodatkowania lub stratę podatkową. 

 

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych 

różnic przejściowych, jak również niewykorzystanych aktywów z tytułu odroczonego podatku i 
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niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest 

prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. 

różnice, aktywa i straty. 

 

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień 

bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu 

do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z 

tytułu odroczonego podatku. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są 

z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy 

składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki 

podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy. 

 

3.17. Uznawanie przychodów 

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści 

ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  

 

3.17.1. Sprzedaż towarów i produktów 

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności 

towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty 

ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT). 

 

3.17.2. Świadczenie usług 

Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi pod 

warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli nie można wiarygodnie ustalić efektów 

transakcji związanej ze świadczeniem usług, przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do 

wysokości poniesionych kosztów z tego tytułu. 

 

3.17.3. Odsetki  

Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia, jeżeli ich otrzymanie nie jest 

wątpliwe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


