
 

 

 
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

Za  okres 01.01.2014 do 31-12-2014 ROK 

  
  

1)       Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie 
właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr. 

„DASE ” SA z siedzibą  58-100 Świdnica ul. Armii Krajowej 17, zarejestrowana w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy w dniu 28.01.2011 pod numerem 
KRS 0000377029 powstała z przekształcenia DASE Financial Group sp. z o.o. 

Spółka zajmuje się pośrednictwem finansowym w zakresie PKD 6430 z działalność funduszy 
trustów i podobnych instytucji finansowych przy czym w krs wpisane SA następujące rodzaje 
PKD: 

1) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),  
2) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 
3) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem 

ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 
4) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 

(PKD 66.12.Z), 
5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i 

funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), 
6) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z), 
7) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), 
8) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z), 
9) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 
10) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 
11) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 

73.12.A), 
12) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 

73.12.B),  
13) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) (PKD 73.12.C), 
14) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 

73.12.D), 

15)  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 

16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 

77.12.Z), 

17)  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 

18) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 

19) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), 

20) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z), 

21) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (PKD 45.19.Z), 

22) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z), 

23) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 

56.21.Z), 

24) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z), 

25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 

70.22.Z),  

26) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z), 

27) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), 

28) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), 

29) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (82.99.Z), 



 

 

30) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z).  

  

2)       Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony. 

Czas nieograniczony 

  

3)       Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem. 

 

„DASE” SA. z siedzibą  58-100 Świdnica ul. Armii Krajowej 17 prezentuje sprawozdanie 
finansowe za rok obrotowy rozpoczynający  się 01-01-2014 a kończący się 31-12-2014 i jest to 
kolejny pełny rok obrotowy jaki prezentuje spółka akcyjna po przekształceniu w 2011 roku z sp. 
z o.o. 

  

4)       Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki 
wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania 
finansowe. 

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły 
wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego 
sprawozdania finansowego,  jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego 
sprawozdania finansowego. Mimo iż na koniec 2014 roku jednostka posiada podmioty zależne, 
w których przekracza pond 50 % głosów na WZU ze względu na wielkość podmiotów jak i samej 
spółki dase fg sa  spółka nie była  zobowiązana do konsolidowania wyników. 
  

5)       Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu 
kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania 
przez nią działalności. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby 
zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w 
niezmienionym zakresie. 
  

6)       W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie, podział lub przekształcenie wskazanie, że jest to sprawozdanie 
finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowania metody 
rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów). 

W roku bilansowym 2011 jednostka dokonała przekształcenia ze spółki z o.o. w SA to 
przekształcenie było wynikiem przyjętej strategi rozwoju w 2010 roku. W roku bilansowym 2014 
spółka DASE SA nie dokonywała połączenia podziału lub wyłączenia części przedsiębiorstwa, 
jednakże podmioty zależne YoSoftware SA oraz zjedztam.pl SA rozpoczęły w 2014 roku 
procedurę połączenia. W marcu 2015 roku sąd Rejonowy dla Dla Wrocław Fabryczna IX 
Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem nr WR.IX NS-REJ. KRS 002818/15/596 dokonano 
połączenia spółek YoSoftware SA oraz zjedztam.pl SA 

 
7)       Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i 

pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. 

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym  

W sprawozdaniu finansowym jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte 
i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 



 

 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla 

kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości. 

Wycena udziałów i akcji, jeśli dla akcji i udziałów nie istnieje aktywny rynek, wycena dokonywana 
jest  stosownie do art. 35 ust.3 i art. 28 ust. 1 pkt 5, tj. w wartości godziwej określonej jako 
udział DASE  SA w kapitale własnym wycenianych Spółek.  

W bilansie te wartości prezentuje się jako różnicę ich wartości początkowej pomniejszona 

od dotychczasowe odpisy umorzeniowe.  

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość. 

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 
lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji 
stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o przewidywanym okresie 
użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 
3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich 
do użytkowania.  

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po 
miesiącu przyjęcia do użytkowania w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności. 

Środki trwałe w budowie, podczas wyodrębniania, są dzielone według współczynnika 
ustalonego jako stosunek ilości metrów wyodrębnianej nieruchomości do wszystkich metrów 
powierzchni użytkowej kamienicy.  

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 
(po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w walucie polskiej po przeliczeniu na dzień 

bilansowy posiadanych stanów tej waluty. W 2014 roku jednostka nie posiadała pozycji 

bilansowych lub pozycji w RziS w walucie obcej. 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według 
ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w 
rejestrze sądowym. 

Zobowiązania, szczególnie wobec budżetu, zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie 

wymagającej zapłaty. 

Pozostałe przychody operacyjne,  w tej pozycji są wpisane przychody jakie spółka osiągała w latach 

poprzednich a nie stanowiły one w tych latach przychodów opodatkowanych.  

Zobowiązania z tyt zawartych umów leasingu operacyjnego, jednostka księguje: 

W umowach leasingowych istnieje zapis o czynszu inicjalnym zwanym także czynszem 

zerowym oraz opłacie manipulacyjnej. Jednostka czynsz zerowy księguje jednorazowo w koszty 

działalności oraz koszty podatkowe. Natomiast opłata manipulacyjna jest księgowana  

bilansowo zgodnie z okresem, na jaki została zawarta umowa leasingowa. 

Rezerwa z tytuł odroczonego podatku dochodowego: 

Spółka nie utworzyła w 2014 roku aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego, gdyż  z analizy przeprowadzonej na dzień 31.12.2014 roku wynika, że 

oszacowane aktywa i rezerwy nie stanowią kwot istotnych dla sprawozdania finansowego a 

nakład pracy potrzebny na ich wyliczenie i rozliczenie w przyszłości niewspółmiernie wysoki. 



 

 

Szacowane rezerwy na dodatnie różnice przejściowe stanowią kwotę ok. 4 tys. zł.  W zakresie 

aktywów na podatek dochodowy nie ma wystarczającej pewności, że aktywa te zostaną 

zrealizowane np. dla utworzonych odpisów aktualizujących nie ma pewności, czy w przyszłości 

nieściągalność zostanie wystarczająco uprawdopodobniona dla celów podatkowych celem 

uznania nieściągalności za koszty uzyskania przychodów. 



A. Aktywa trwałe 2 763 096,33 2 584 301,98 A. Kapitał ( fundusz ) własny 2 099 113,92 2 035 586,46

Wartości niematerialne i prawne 76 423,81 26 706,12

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 76 423,81 26 706,12

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 1 918 131,05 2 007 288,15

1. Środki trwałe 21 013,43 422 132,29

a) grunty 0,00 136 113,91

c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00

d) środki transportowe 16 884,33 750,82

e) inne środki trwałe 4 129,10 17 286,08

2. Środki trwałe w budowie 1 897 117,62 1 585 155,86

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00

Należności dlugoterminowe 0,00 0,00

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

Inwestycje długoterminowe 767 823,48 550 000,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 913 281,79 1 717 055,07

1. Nieruchomości 0,00 0,00 Rezerwy na zobowiązania 20 000,00 8 000,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 767 823,48 550 000,00

a) w jednostkach powiązanych 767 823,48 550 000,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

   - udziały lub akcje 685 823,48 540 000,00    - długoterminowa 0,00 0,00

   - inne papiery wartościowe 0,00 0,00    - krótkoterminowa 0,00 0,00

   - udzielone pożyczki 82 000,00 10 000,00 Pozostałe rezerwy 20 000,00 8 000,00

   - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00    - długoterminowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00    - krótkoterminowe 20 000,00 8 000,00

   - udziały lub akcje 0,00 0,00 Zobowiązania długoterminowe 1 328 943,89 869 870,12

   - inne papiery wartościowe 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

   - udzielone pożyczki 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 1 328 943,89 869 870,12

   - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) kredyty i pożyczki 1 328 943,89 869 870,12

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 717,99 307,71

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) inne 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 717,99 307,71

B. Aktywa obrotowe 1 249 299,38 1 168 339,55

Zapasy 94 941,16 150 621,71

1. Materiały 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00

4. Towary 94 941,16 150 621,71    - do 12 miesięcy 0,00 20 953,14

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00     - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 574 558,79 685 228,79

1. Należności od jednostek powiązanych 27 661,45 160 413,12

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty : 27 661,45 160 413,12

   - do 12 miesięcy 27 661,45 160 413,12

   - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

b) inne 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek 546 897,34 524 815,67

a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty : 512 651,94 370 591,27

   - do 12 miesięcy 512 651,94 370 591,27

   - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

c) inne 5 913,19 135 754,45     - do 12 miesięcy 138 766,61 110 181,20

d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00     - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

Inwestycje krótkoterminowe 563 303,84 319 559,88

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 563 303,84 319 559,88

a) w jednostkach powiązanych 547 218,88 162 600,00

   - udziały lub akcje 391 018,88 120 600,00

   - inne papiery wartościowe 50 000,00 0,00

    - udzielone pożyczki 106 200,00 42 000,00

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 101 750,00

   - udziały lub akcje 0,00 0,00

   - inne papiery wartościowe 0,00 0,00

   - udzielone pożyczki 0,00 101 750,00

   - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 084,96 55 209,88

   - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 16 084,96 48 709,88

    - inne środki pieniężne 0,00 6 500,00 1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

   - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 6 145,62

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00    - długoterminowe 0,00 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 495,59 12 929,17    - krótkoterminowe 0,00 6 145,62

4 012 395,71 3 752 641,53 4 012 395,71 3 752 641,53

Bilans

Aktywa 
Stan na 31.12.2013 

r. 

Stan na 31.12.2014 

r. 
Pasywa

Stan na 31.12.2013 

r. 

Stan na 31.12.2014 

r. 

I.
I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy 468 750,00 518 750,00

II.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy                       ( 

wielkość ujemna ) 
0,00 -2 000,00

III. Udziały ( akcje ) własne ( wielkość ujemna ) 0,00 0,00
II.

IV. Kapitał ( fundusz ) zapasowy 1 542 121,10 1 630 363,92

b) budynki , lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 267 981,48 V. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

VI. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe 0,00 0,00

VII. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych 0,00 0,00

VIII. Zysk ( strata ) netto 88 242,82 -111 527,46
III.

IX.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego                  

( wielkość ujemna ) 
0,00 0,00

IV.

I. 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

2.

3.

II.

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
V.

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 564 337,90 833 039,33

I.
1. Wobec jednostek powiązanych 10 000,00 48 953,14

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : 0,00 20 953,14

II.
 b) inne 10 000,00 28 000,00

2. Wobec pozostałych jednostek 554 337,90 784 086,19

a) kredyty i pożyczki 160 474,97 255 672,91

0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

28 332,21 18 469,95
 

d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności : 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 

158 196,75

138 766,61 110 181,20

III.
e) zaliczki otrzymane na dostawy 61 269,19 50 112,91

 

b) z tytułu podatków , dotacji , ceł , ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

i ) inne 2 295,47 11 707,88

f) zobowiązanie wekslowe 0,00 120 000,00

 

g) z tytułu podatków , ceł , ubezpieczeń i innych 

świadczeń 
122 630,62

0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 6 145,62

 
h) z tytułu wynagrodzeń 68 901,04 78 214,54

 

VI.

Aktywa razem Pasywa razem 

3. Fundusze specjalne 0,00



L.p. Wyszczególnienie 01.01-31.12.2013 r. 01.01-31.12.2014 r.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi , w tym : 4 041 107,33 4 545 906,45

   - od jednostek powiązanych 143 608,69 19 957,88

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 905 854,59 4 373 531,95

II. Zmiana stanu produktów ( zwiększenia "+", zmniejszenie "-" ) 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów  na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00

VI. Przychody netto  ze sprzedaży towarów i materiałów 135 252,74 172 374,50

B. Koszty działalności operacyjnej 3 547 598,66 3 907 757,07

I. Amortyzacja 69 187,01 83 983,03

II. Zużycie materiałów i energii 117 247,69 166 189,48

III. Usługi obce 1 545 985,98 1 642 171,89

Podatki i opłaty , w tym : 53 503,88 58 961,01

  - podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 1 357 954,36 1 418 856,12

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 202 060,26 205 201,40

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 122 684,82 213 248,28

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 78 974,66 119 145,86

C. Zysk / Strata ze sprzedaży ( A-B ) 493 508,67 638 149,38

D. Pozostałe przychody operacyjne 44 572,86 81 853,34

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 36 223,87 40 503,55

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 8 348,99 41 349,79

E. Pozostałe  koszty operacyjne 34 672,49 467 736,50

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 208 806,59

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13 183,31 44 044,52

III. Inne koszty operacyjne 21 489,18 214 885,39

F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C+D-E ) 503 409,04 252 266,22

G. Przychody finansowe 133 919,17 25 053,15

Dywidendy i udziały w zyskach , w tym : 0,00 0,00

   - od jednostek powiązanych 0,00 0,00

Odsetki , w tym : 3 000,29 20 053,15

   - od jednostek powiązanych 0,00 8 940,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 5 000,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 130 918,88 0,00

V. Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 466 876,39 337 872,83

Odsetki , w tym : 27 515,89 35 533,64

   - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 83 648,91 171 023,48

III. Aktualizacja wartości inwestycji 355 500,00 0,00

IV. Inne 211,59 131 315,71

I. Zysk ( Strata ) z działalności gospodarczej ( F+G-H ) 170 451,82 -60 553,46 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I.- J.II. ) 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk ( Strata ) brutto ( I +J ) 170 451,82 -60 553,46 

L. Podatek dochodowy 82 209,00 50 974,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku ( zwiększenia straty ) 
0,00 0,00

N. Zysk ( Strata ) netto ( K-L-M ) 88 242,82 -111 527,46 

Rachunek zysków i strat ( porównawczy ) 

A.

IV.

I.

II.

I.



01.01-31.12.2013 r. 01.01-31.12.2014 r.

Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ) 2 010 871,10 2 099 113,92

   - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

Kapitał ( fundusz ) własny na początek okresu ( BO ), po korektach 2 010 871,10 2 099 113,92

Kapitał ( fundusz ) podstawowy na początek okresu 468 750,00 468 750,00

Zmiany kapitału ( funduszu ) podstawowego 0,00 50 000,00

zwiększenie ( z tytułu  ) 0,00 50 000,00

    - wydania udziałów ( emisji akcji ) 0,00 50 000,00

zmniejszenie  ( z tytułu  ) 0,00 0,00

    - umorzenia udziałów (  akcji  ) 0,00 0,00

Kapitał ( fundusz ) podstawowy na koniec okresu 468 750,00 518 750,00

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

Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 -2 000,00

zwiększenie ( z tytułu  ) 0,00 0,00

zmniejszenie  ( z tytułu  ) 0,00 2 000,00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 -2 000,00

Udziały ( akcje ) własne na początek okresu  0,00 0,00

zwiększenie 0,00 0,00

zmniejszenie 0,00 0,00

Udziały ( akcje ) własne na koniec okresu  0,00 0,00

Kapitał ( fundusz ) zapasowy na początek okresu 1 034 754,66 1 542 121,10

Zmiany kapitału ( funduszu ) zapasowego 507 366,44 88 242,82

zwiększenie ( z tytułu ) 507 366,44 88 242,82

    - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00

    - z podziału zysku ( ustawowo ) 0,00 0,00

    - z podziału zysku 507 366,44 88 242,82

    - z podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

zmniejszenie ( z tytułu ) 0,00 0,00

    - pokrycia straty 0,00 0,00

    - koszty emisji akcji 0,00 0,00

Kapitał ( fundusz ) zapasowy na koniec okresu 1 542 121,10 1 630 363,92

Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00

Zmiany kapitału ( funduszu ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00

    - ... 0,00 0,00

zmniejszenie ( z tytułu ) 0,00 0,00

    - zbycie środków trwałych podlegających ustawowej aktualizacji 0,00 0,00

    - zbycie środków trwałych zmniejszające wartość zbywanych 

śr.trwałych
0,00 0,00

    - korekta aktualizacji wartości środków trwałych 0,00 0,00

    - ... 0,00 0,00

Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na początek okresu 0,00 0,00

Zmiany pozostałych kapitałów ( funduszy ) rezerwowych 0,00 0,00

zwiększenie ( z tytułu ) 0,00 0,00

    - ... 0,00 0,00

zmniejszenie ( z tytułu ) 0,00 0,00

    - ... 0,00 0,00

Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

Zysk ( strata ) z lat ubiegłych na początek okresu 507 366,44 88 242,82

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 507 366,44 88 242,82

   - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , po korektach 507 366,44 88 242,82

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

    - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

    - ... 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 507 366,44 88 242,82

    - przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 507 366,44 88 242,82

    - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 0,00 0,00

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

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

   - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00

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

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

    - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

    - ... 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

    - pokrycie straty z lat ubiegłych 0,00 0,00

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

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

Wynik netto 88 242,82 -111 527,46

zysk netto 88 242,82 -111 527,46

strata netto 0,00 0,00

odpisy z zysku 0,00 0,00

Kapitał ( fundusz ) własny na koniec okresu ( BZ ) 2 099 113,92 2 035 586,46

Kapitał ( fundusz ) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku                  ( pokrycia straty )  
2 099 113,92 2 035 586,46

Zestawienie zmian w kapitale własnym 
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01.01-31.12.2013 r. 01.01-31.12.2014 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej       

Zysk ( strata ) netto 88 242,82 -111 527,46

Korekty razem -126 929,08 724 955,05

Amortyzacja 69 187,01 83 983,03

Zyski ( straty ) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy ) 20 701,67 12 784,84

Zysk ( strata ) z działalności inwestycyjnej 47 415,04 334 326,52

Zmiana stanu rezerw 14 000,00 -12 000,00

Zmiana stanu zapasów -58 505,95 -55 680,55

Zmiana stanu należności 2 449,33 24 996,52

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -450 141,16 145 503,49

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 383,86 10 122,32

Inne korekty 224 581,12 180 918,88

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+II ) -38 686,26 613 427,59

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  

Wpływy 160 279,25 1 153 665,24

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 36 721,95 965 228,76

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Z aktywów finansowych , w tym : 123 557,30 188 436,48

 a) w jednostkach powiązanych 10 000,00 133 686,48

   - zbycie aktywów finansowych 0,00 103 686,48

   - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  i krótkoterminowych 10 000,00 30 000,00

   - odsetki 0,00 0,00

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

 b) w pozostałych jednostkach 113 557,30 54 750,00

   - zbycie aktywów finansowych 23 557,30 0,00

   - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

   - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych 90 000,00 54 750,00

   - odsetki 0,00 0,00

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

Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

Wydatki 1 402 285,50 1 379 254,24

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 064 785,50 1 253 117,03

Inwestycje  w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Na aktywa finansowe , w tym : 337 500,00 122 300,00

 a) w jednostkach powiązanych 252 000,00 72 000,00

   - nabycie aktywów finansowych 180 000,00 72 000,00

   - udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowych 72 000,00 0,00

- inne papiery wartościowe 0,00 0,00

 b) w pozostałych jednostkach 85 500,00 50 300,00

   - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

   - udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe 85 500,00 50 300,00

Inne wydatki inwestycyjne 0,00 3 837,21

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I - II ) -1 242 006,25 -225 589,00

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   

Wpływy 1 353 720,07 683 039,70

Wpływy netto z wydania udziałów ( emisji akcji ) i innych instrumentów kapitałowych 

oraz dopłat do kapitału 
0,00 48 000,00

Kredyty i pożyczki 1 353 720,07 635 039,70

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

Wydatki 79 261,26 1 031 753,37

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

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

Inne , niż wypłaty na rzecz właścicieli , wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

Spłaty kredytów i pożyczek 58 559,59 998 915,53

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00

Odsetki  20 701,67 32 837,84

Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej ( I-II ) 1 274 458,81 -348 713,67

Przepływy pieniężne netto razem ( A.III+B.III+C.III )  -6 233,70 39 124,92

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , w tym : -6 233,70 39 124,92

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu róznic kursowych 0,00 0,00

Środki pieniężne na początek okresu 22 318,66 16 084,96

Środki pieniężne na koniec okresu  ( F+D) , w tym : 16 084,96 55 209,88

    - o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

Rachunek przepływów pieniężnych 
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

DASE S.A. z siedzibą  58-100 Świdnica ul. Armii Krajowej 17
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław Fabryczna IX Wydział Gospodarczy 
w dniu 28-01-2011 pod numerem KRS 0000377029

za okres 01-01-2014 do 31-12-2014

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

II. BILANS

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

IV. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
I 

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) 
finansowych: 

a) środki trwałe – wartość początkowa 

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

bilansowych

Wartość 
początkowa 
na początek 

roku 
obrotowego

Zwiększenia 
z tytułu: 

- nabycia 
- aktualizacji 
- przemieszczenia 
- inne

Zmniejszenia 
 z tytułu: 

- sprzedaży 
- aktualizacji 
- przemieszczenia 

  - inne

Stan na  
31-12-2014

Środki trwałe razem: 
z tego: 

1. Grunty ( w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego) 

2. Budynki, lokale i 
obiekty inż. lądowej i 
wodnej 

3. Urządzenia 
techniczne i maszyny 

4. Środki transportu 

5. Inne środki trwałe

69547,08 505696,62 66393,21 508850,49

0,00 

0,00 

950,00 

49333,01 

19264,07

191380,00 

295025,53 

0,00 

374,01 

18917,08

55266,09 

0,00 

0,00 

11127,12 

0,00

136113,91 

295025,53 

950,00 

38579,90 

38181,15
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W 2014 roku Spółka w ewidencji środków trwałych posiadała następujące środki trwałe:

Lp Nazwa Data 
przyjęcia do 
ewidencji

Wartość 
początkowa

Wartość 
pozostała do 
amortyzacji

Stawka 
Amortyzacji

Uwagi

1 Aparat fotograficzny 
SONY

1.07.2008 950,00 zł 0,00 zł Jednorazowa

2 Bilbord reklamowy 1 31.10.2007 3 500,00 zł 0,00 zł 25,00%

3 Bilbord reklamowy 2 04.10.2007 3 500,00 zł 0,00 zł 25,00%

4 Aparat fotograficzny 
canon 7d

1.06.2012 6193.50 2890,46 20.00%

5 Komputer laptop 31.12.2003 2 049,18 zł 0,00 zł 40,00%

6 Komputer ATOM 10.08.2010 1 516,39 zł 0,00 zł Jednorazowa

7 Auto VW Golf 5.12.2011 21000.00 zł 21000,00 40,00%

8 Motocykl Kawasaki 13.07.2012 16142.00 537,97 40.00%

9 AUTO VW Scirocco 1.12.2012 1063,89 212,85 40.00%

10 Aparat Canon z torbą i 
statywem

19.02.2014 3600,00 3300,00 10.00%

11 Apple iMac 27 26.08.2014 6828,46 6145,62 30.00%

12 Ekspres do kawy 
JURA ENA MICR

09.02.2014 3088,62 0,00 zł jednorazowa

13 Grunt Świdnica 01.01.2014 191380,00 0,00 zł nieamortyzowany

14 Skoda Fabia  29.05.2014 374,01 0,00 zł jednorazowa

15 Tablica reklamowa 
Wałbrzych

19.02.2014 5400,00 4950,00 10.00%

16 Lokal Biurowy A. 
Krajowej 17B

01.01.2014 173367,04 15892,03 10.00%

17 Lokal Biurowy A. 
Krajowej 17B

01.01.2014 121658,49 110506,47 10.00%

SUMA 505696,62 140794,12

!2



b) umorzenia środków trwałych 

Prezentowana w bilansie w pozycji środki trwałe w budowie kwota 1.585.155,86 jest to wartość 
inwestycji w toku w zakresie jeszcze nie sprzedanych oraz nie wynajmowanych powierzchni w 
kamienicy przy ul. Armii Krajowej 17 w Świdnicy.  

c) wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa 

Na koniec roku 2014 Spółka posiadała w WNIP prawa do znaku towarowego, czyli licencje do znaku 
MultiBank SA na placówki Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Polkowice, Nysa. Dodatkowo w WniP Spółka 
posiada wybudowany serwis internetowy www.dase.pl., www.idivein.com oraz system CRM do zarządzania 
relacjami z klientami jak i monitorowania sprzedaży. Spółka w 2014 roku sprzedała portal internetowy 
www.hhzone.pl.

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

bilansowych

Dotychczasowe 
umorzenie 

na początek 
roku obrotowego

Zwiększenia 
z tytułu: 

-sprzedaży 
-aktualizacji 
-przemieszczenia 
-inne

Zmniejszenia 
 z tytułu: 

- sprzedaży 
- aktualizacji 
- przemieszczenia 

  - inne

Stan na  
31-12-2014

Środki trwałe razem: 

z tego: 

1. Grunty (w tym 
prawo 
użytkowania 
wieczystego) 

2. Budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

3. Urządzenia 
techniczne i 
maszyny 

4. Środki transportu 

5. Inne środki 
trwałe

48533,65 59311,67 0,00 86718,20

0,00 

0,00 

950,00 

32448,68 

15134,97

0,00 

27044,05 

0,00 

16507,52 

5760,10

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00 

27044,05 

950,00 

37829,08 

20895,07

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

bilansowych

Wartość 
początkowa 
na początek 

roku 
obrotowego

Zwiększenia 
z tytułu: 

- nabycia 
- aktualizacji 
- przemieszczenia 
- inne

Zmniejszenia 
 z tytułu: 

- sprzedaży 
- aktualizacji 
- przemieszczenia 

  - inne

Stan na  
31-12-2014

Wartości niematerialne 
i prawne 
 razem: 

- Inne wartości 
niematerialne i prawne

310112,95 

310112,95 

1957,02 

1957,02

29323,72

29323,72

282746,25 

282746,25
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d) umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Prezentowana w bilansie kwota 26.706,12 zł w pozycji wartości niematerialne i prawne to wartość 
netto WNIP. Wartość początkowa wszystkich posiadanych WNIP to kwota 282.746,25 zł minus 
dotychczas zamortyzowana część 256.040,13 zł daje w bilansie wartość 26.706,12 zł.  

e) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe 

Poniższa tabela prezentuje udziały i pożyczki łącznie jakie spółka posiada w innych podmiotach, 
na koniec 2014 roku.  

W przypadku spółki Pro-Rec SA w 2014 roku nastąpiło podniesienie kapitału o 100.00,00 zł jednak  
nie zostało ono ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Wyszczególnienie 
wg pozycji 

bilansowych

Wartość 
początkowa 
na początek 

roku 
obrotowego

Zwiększenia z 
tytułu: 

- sprzedaż 
- aktualizacja 
- przemieszczenie 
- inne

Zmniejszenia 
 z tytułu: 

- sprzedaży 
- aktualizacji 
- przemieszczenia 

  - inne

Stan na  
31-12-2014

Wartości niematerialne i 
prawne 
razem: 

- Inne wartości 
niematerialne i prawne 

233689,14 

233689,14

51674,71 

51674,71

29323,72

29323,72

256040,13 

256040,13
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f) krótkoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe 

Poniżej prezentowana tabela przedstawia stan akcji i udziałów przeznaczonych do zbycia w 
okresie najbliższych 12 miesięcy.  

 

2. Wartość gruntów  użytkowanych wieczyście
a) na początek roku 0,00 zł
b) na koniec roku 0,00 zł

3. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków 
trwałych, używanych na podstawie umów

             a) na początek roku b) na koniec roku
a) Najmu 0,00 0,00
b) Dzierżawy 0,00 0,00
c) innych umów

(leasingu) 0,00             0,00
Razem                        0,00                             0,00

4. Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli

a) na początek roku 0,00 zł
b) na koniec roku 0,00 zł
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5. Struktura własności kapitału podstawowego (zakładowego) na dzień 
31.12.2014.

6. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych (sporządza 
jednostka nie sporządzająca zestawienia zmian w kapitale własnym).

Spółka Dase SA sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

7. Propozycja podziału zysku/ pokrycia straty

Za 2014 rok Spółka odnotowała stratę wysokości 111.527,46 zł. Zarząd Spółki, 
przygotowując niniejszy dokument proponuje, aby Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy dokonało pokrycia straty z kapitałów wypracowanych w latach 
poprzednich.

      8. Informacje o stanie rezerw

Spółka Dase SA na koniec 2014 roku posiadała rezerwę wysokości 8000,00 zł. Jest 
to  rezerwa na koszty związane z badaniem sprawozdania finansowego Spółki za 
2014 rok.

      9. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności  

Spółka w 2014 roku dokonała odpisów należności uznanych za nieściągalne lub 
części tych należności jakie zostały uznane za trudno ściągalne. Odpisy te dotyczą 
należności powstałych w stosunku do:

− IPO SA kwota 30.000, 00 zł
− Arete Media Group SA kwota 3.356,03 zł
− FRESH Gadziński kwota 5.987,64 zł
− Fonografika kwota 482,84 zł

Właściciele Seria Liczba akcji % w kapitale Liczba głosów % w głosach

Sebastian 
Owczarski

A 462 000

33,10% 2 428 850 35,47%
B 704 850

C 250 000

H 300 000

Patrycja Cudo-
Owczarska

A 198 000

28,76% 2 240 040 35,63%B 544 040

C 750 000

Jacek Zając E 638 141 12,30 % 638 141 9,32%

Pozostali

B 91 110

25,84% 1 340 469 19,58%
D 250 000

E 299 359

H 200 000

Razem: - 5 187 500 100,00% 6 847 500 100%
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− Hempszop Białystok kwota 298,52 zł
− Hempszop Ostrów Świętokrzyski kwota 298,52 zł
− Bronx kwota 515,00 zł
− Polska Marka kwota 3.814,60 zł
− Firelin kwota 2.361,60 zł
− Marcar kwota 246,00 zł
− Policealna Szkoła kwota 615,00 zł
− FSM Polska sp. z o.o kwota 2.68,77 zł

Łączna kwota spisanych należności to 44.044,52 zł.

9.  Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym 
do dnia bilansowego przewidywanym umową  okresie spłaty

Wyszczególn
ienie 

zobowiązań 
długotermino

wych  
wg bilansu

Razem zobowiązania 
na:

z tego zobowiązania płatne: 

PR KR

do 1 roku powyżej 1 roku do 
3 lat na:

powyżej 3 
roku do 5 lat 

na:
powyżej 5 lat na:

PR KR PR KR PR KR PR KR

Zobowiązani
a 
długotermino
we razem: 

1.Wobec 
jednostek 
powiązanych 

2. Wobec 
pozostałych 
jednostek  

- kredyty i 
pożyczki: 

a)kredyt 
inwestycyjny 

b) kredyt 
obrotowy

1328943,89 869870,12
0.00

34800,0
0 167000

,00 10100,00 0,00 0,00 0.00 312500,00

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 10100,00 
0.00 0.00 0.00 0.00

1328943,89 869870,12 0,0 34800,00 167000,00212470,12
40800 300000 761143,89 312500,00

1249243,89 824970,12
0,00 0,00 87300 212470,12 40800 300000 761143,89 312500,00

79700 44900,00
0,00 34800,00 79700,00 10100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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10.   Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

11. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem 
rodzaju)

Wyszczególnienie
Stan wartości na

Początek 
roku

Stan na 
31-12-2014

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów działalności operacyjnej i kosztów 
finansowych: 

             z tego z tytułu: 

- Ubezpieczenia OC AC i NW 

- opłaty manipulacyjne od leasingów 

− hosting domen 

− inne 

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
działalności operacyjnej i kosztów 
finansowych: 

3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: 
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy 
podatku dochodowego 

z tego z tytułu: 
5. Inne czynne i bierne rozliczenia 
międzyokresowe:

 17213,58 

14802,42 

2520,82 

0,00 

109,66 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

12929,17 

12518,89 

410,28 

0.00 

0.00 

0,00 

6145,62 

0,00 

0,00 

Wyszczególnienie Forma  
zabezpieczenia

Stan wartości na

Początek 
roku

Stan na  
31-12-2014

Zobowiązania razem: 

Kredyt inwestycyjny Silesia 
bank

Hipoteka 2 700 000 Do kwoty  
2 700 000 zł 

Cesja praw z polisy 
ubezpieczeniowej do 
nieruchomości Świdnica, 
Armii Krajowej 17

Cesja 2 700 000 Do kwoty  
2 700 000 zł 

Weksel inblanco do kredytu 
inwestycyjnego

Weksel 1 350 000 Do kwoty  
1 650 000 zł 
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12. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji 
i poręczeń także wekslowych)

13. Wykaz należności krótkoterminowych wraz z wyjaśnieniem

Na koniec 2014 roku spółka Dase SA posiadała należności krótkoterminowe po pomniejszeniu o 
odpisy aktualizujące, z terminem płatności przypadającym na rok 2015 w kwocie 685.228,79 zł 
netto. 

Rodzaj 
 zobowiązań, gwarancji, poręczeń

Stan wartości na

Początek 
roku Stan na 31-12-2014

Zobowiązania warunkowe:  

- udzielone poręczenie dla PPHU Maciek 
Sebastian Owczarski na zakup lokalu 
użytkowego. 

     150.000,00 150.000.00 

150.000.00

Wystawiony weksel in blanco na rzecz banku 
PKO BP z tyt udzielonej linii kredytowej

200000.00 200000.00 

Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia z 
25.02.2015 r. na rzecz TISE SA w Warszawie weksel 
własny in blanco na zlecenie 

0,00 120 000 plus koszty 
windykacji

Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia z 
25.02.2015 r. na rzecz TISE SA w Warszawie 
wekslowe zobowiązanie warunkowe  

0,00 252 338,26 zł + odsetki 12% 
w skali roku w przypadku nie 
wywiązania się z 
porozumienia dotyczącego 
spłaty 120.000,00 

!9



II 

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

W kwocie przychody z reklamy 127.115,48 zł znajdują się przychody z reklamy adsens dla Google, 
która jest sprzedażą poza terytorium kraju. 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
  
Nie dotyczy.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem.

  Nie dotyczy.

4. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w 
roku obrotowym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym.

  Nie dotyczy.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób  prawnych od wyniku finansowego brutto. 

Przychody ze sprzedaży netto 
(bez VAT)

Z tego:

Sprzedaż 
krajowa

Sprzedaż na 
eksport

Razem przychody ze sprzedaży netto: 4.545.906,45 0,00

z tego: 
- usługi pośrednictwa finansowego 
- wynajem nieruchomości i ruchomości 
- sprzedaż tow. handlowych  
- przychody z reklamy 
- sprzedaż PR 
- pozostała sprzedaż 

3.849.924,71
50.460,33
172.374,50   
127.115,48
299.708,92
46.322,51
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Lp Wyszczególnienie Kwota wg ksiąg 
jednostki zł

I. Przychody ogółem 5 845 514,68

1. Zmiana stanu produktów (+ / -) 0,00

2. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki (-) 0,00

3. Korekta podatkowa przychodów wg z zał. 1 KDR 
20 (94 524,00)

a zwiększenia przychodów podatkowych

b zmniejszenia przychodów podatkowych (-) (94524)

II. Przychody podatkowe 5 750 990,68
III. Koszty ogółem 5 906 068,13

1. Zmiana stanu produktów (+ / -) 0,00

2. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki (-) 0,00

3. Korekty podatkowe kosztów uzyskania 
przychodów wg zał. 1 KDR 21 (423 360,79)

a zwiększenia kosztów podatkowych 31 517,28

b zmniejszenia kosztów podatkowych (-) (454 878,07)

IV. Koszty podatkowe 5 482 707,34
V. Dochód / Strata (II-IV) 268 283,34
VI. Dochody (przychody) wolne i odliczenia od podstawy 

opodatkowania 0,00

a Dochody (przychody) wolne i odliczenia (-) 0,00

- dochody (przychody) wolne lub zwolnione (-)

- odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych (-)

- odliczenia od dochodu (np.darowizny) (-)

- odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych (-)

b Odliczenia od podstawy opodatkowania (-)

VII. Kwoty zwiększające podstawę opodatkowania 0,00

a Kwota odliczonych wydatków inwestycyjnych 

b Utrata prawa do zwolnienia - kwota dochodu

VIII Podstawa opodatkowania 268 283,00
IX Kwota podatku wg obowiązującej stawki % 50 974,00

a Odliczenia od podatku (-)

b Podatek doch. o którym mowa w art.25 ust.11-16 
(+)

X Należny podatek dochodowy za rok 
obrotowy wg CIT-8 50 974,00

XI Utworzone rezerwy na dodatnie różnice 
przejściowe (+)

XII Utworzone aktywa z tytułu odroczonego podatku 
(-)

XIII Wynik finansowy brutto 
wg rachunku zysków i strat (+ / -) (58 217,19)

XIV Podatek dochodowy ujęty w rachunku zysków i 
strat łącznie z pozostałymi obciążeniami wyniku 
brutto

50 974,00

XV Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku

XVI Wynik finansowy netto (+ / -) (111 527,46)



Powyższa tabela przedstawia bilansowe koszty, które nie stanowią dla Spółki Dase 
SA podatkowych kosztów uzyskania przychodu i różnicują podstawę 
opodatkowania.
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Wyszczególnienie Kwota w zł
Koszty i straty nadzwyczajne ogółem wg ksiąg 
rachunkowych (bez zmiany stanu produktów i 
kosztu wytworzenia na potrzeby własne)

5 906 068,13

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu 454 878,07
- saldo konta 400-01 (Amortyzacja laptop fin. z PUP) 682,84
- saldo konta 430-01 (Ubezpieczenie Audi A6) 1 206,60
- saldo konta 430-02 ( Koszty przejazdów) 61,50
- saldo konta 430-06 (Kary umowne) 520,00
- saldo konta 430-09 (Ubezpieczenie Audi A5) 107,64

saldo konta 430-15 (Mandaty samochodowe) 61,50
saldo konta 430-16-01 (Zus 51 lp 11/2014, lp 12/2014 i zalgłość)51 910,72
saldo konta 430-16-02 (Zus 51 lp 11/2014, lp 12/2014 i zalgłość)6 790,86
saldo konta 430-20 (Koszty przyszłych okresów) 2 000,00
saldo konta 467-04 (Podróże służbowe nieopłacone) 486,70
saldo konta 754-05 (YS sp. z o.o.) 130 918,88
saldo konta 759-07 (Odsetki budżetowe) 2 455,85
saldo konta 759-08 (odsetki od zobowiązań niezapłacone) 14,75
saldo konta 769-01 (Nieściągalne należności) 44 044,52
saldo konta 769-04 (Koszty upomnienia) 933,35
saldo konta 769-08 (Odszkodowania na rzecz pracowników) 17932,33

- saldo konta 769-10 (Koszty komornicze) 243,72
saldo konta 769-11 (Opłaty sądowe) 1 110,00
saldo konta 769-14 (Weksel do wykupu) 120 000,00
saldo konta 768 (Obligacje My Finanse) 50 000,00
saldo konta 769-12 (Opłaty sądowe ) 23 396,31

Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu 31 517,28
- zus z listy plac za 11/2013 16 812,74
- zus z listy plac za 12/2013 14 704,54
-

Koszty uzyskania przychodu 5 482 707,34



Powyższa tabela przedstawia przychody bilansowe, które nie są przychodami 
podatkowymi i także wpływają na zmianę podstawy opodatkowania.

6. Informacja o kosztach rodzajowych, w tym o kosztach wytworzenia 
produktów i usług na własne potrzeby.

  Spółka Dase SA sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie:    1.585.155,86 zł

Pozycja ta prezentuje koszty, jakie zostały poniesione przez  Spółkę Dase SA w 
zakresie zakupu oraz  modernizacji kamienicy w Świdnicy. Kwota ta uległa 
zmniejszeniu w stosunku do roku 2013, gdyż część nieruchomości zostało 
sprzedanych oraz przejętych na własny użytek.
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Przychody => konta księgowe 5 845 514,68

Konto

saldo konta 755-06 (Odsetki 
naliczone, niezapłacone)

20 053,00

saldo konta 763-07 
(Rozwiązanie odpisu NPP)

15 500,00

saldo konta 763-07 (Zwrot 
nadpłaty komornik)

14 000,00

saldo konta 763-08 (Zwrot 
nadpłaty komornik)

682,84

saldo konta 763-10 
(Refundacja kosztów 
wyposażenia PUP)

968,00

saldo konta 754-02 (Odpis 
dodatnie z aktualizacji Arete 
Media)

217,53

saldo konta 759 
(wartość sprzedanych 
inwestycji)

43 102,92

suma 94 524,29



8. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na nie 
finansowe aktywa trwałe:

          9. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych.
    

Nie dotyczy.

        10.Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
        
    Nie dotyczy.

III

Objaśnienie struktury środków pieniężnych 
do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych (zł)

Wyszczególnienie Stan na:
Początek roku 31-12-2014

Środki pieniężne i inne 
krótkoterminowe aktywa 
finansowe – razem,                                        16136,96           55209,88
z tego:

1) środki pieniężne w kasie  i na rach. bank.             16136,96 48709,88
2) inne środki pieniężne, np. środki           0.00 6500,00

  pieniężne, np. środki pieniężne 
  drodze                                                          

3) inne aktywa pieniężne                       0.00 0.00

Spółka nie posiada pozycji bilansowych oraz w rachunku zysków i strat wycenianych w walutach 
obcych.

Wyszczególnienie
Nakłady

Poniesione Planowane

Nakłady na nie finansowe aktywa trwałe – 
razem: 
-w tym na ochronę środowiska

1.253.117,03 45.000,00

0,0 0,0
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WYJAŚNIENIA CASH FLOW 2014 

A.II.3 Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy ) 

A.II.7 Zmiana stanu należności 

A.II.8 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 

Numer konta/Bilans kwota

BZ 756 - Odsetki od kredytów 
zapłacone

32 837,84

zmniejszenie 755-06-01 7 740,00

zmniejszenie 755-06-02 11 113,00

zmniejszenie 755-06-03 1 200,00

Saldo 12 784,84

Numer konta/Bilans kwota

BO Należności krótkoterminowe 574 558,79

zmniejszenie BZ Należności krótkoterminowe 
pomniejszone o 755-06-01, 
755-06-02 i 755-06-03

685 228,79 - 7 740,00 - 11 113,00 –  
1 200,00 = 665 175,79

zwiększenie BZ 259-18 Inne rozrachunki Joanna 
Pawiłowicz

115 613,52

Saldo 24 996,52

Numer konta/Bilans kwota

BZ Zobowiązania krótkoterminowe 
pomniejszone o BZ kredyty i 
pożyczki krótkoterminowe 
pomniejszone o BZ Inne wobec 
jednostek powiązanych 
(niewpłacona kwota na objęcie 
akcji Pro-Rec S.A. BZ 259-15 
Wpłaty na akcje Pro- Rec SA)

833 039,33 – 255 672,91 – 28 000 = 
549 366,42

zmniejszenie BO Zobowiązania krótkoterminowe 
pomniejszone o BO kredyty i 
pożyczki krótkoterminowe

564 337,9 – 160 474,97 = 403 
862,93

Saldo 145 503,49
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A.II.10 Inne korekty 

B.I.3.a pierwszy „-”Zbycie aktywów finansowych 

B.I.3.a trzeci „-”Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  i krótkoterminowych – 
jednostki powiązane 

B.I.3.b trzeci „-”Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  i krótkoterminowych – 
pozostałe jednostki 

Numer konta/Bilans Kwota

Obroty Wn 754 Odpisy dodatnie z 
aktualizacji wartości inwestycji 
akcji (754-05 YoSoftware sp. z 
o.o.)

130 918,88

zwiększenie BZ 768 Pozostałe koszty 
operacyjne (w korespondencji z 
142-01 Obligacje My Finanse SA)

50 000,00

Saldo 180 918,88

Numer konta/Bilans kwota

BZ 755-01 Sprzedaż akcji / 
udziałów My Finanse

34 800,00

zwiększenie BZ 755-02 Sprzedaż Akcji ARETE 
MG SA

139 500,00

zwiększenie BZ 755-05 Sprzedaż udziałów 
Tax4You sp. z o.o. 50 udziałów

15 000,00

zwiększenie BZ 755-07 Sprzedaż akcji 
Zjedztam.pl SA

30 000,00

zmniejszenie BZ 259-18 Inne rozrachunki Joanna 
Pawiłowicz

115 613,52

Saldo 103 686,48

Numer konta/Bilans kwota

obroty Ma 033 Udzielone pożyczki 
długoterminowe (Pożyczka Pro-Rec 
SA)

30 000,00

Saldo 30 000,00

Numer konta/Bilans kwota

obroty Ma 243 Udzielone pożyczki 
krótkoterminowe (243-01 ITM 
System sp. z o.o. i 243-03 cesja 
pendrive.pl)

54 750,00

Saldo 54 750,00
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B.II.3.a pierwszy „-” Nabycie aktywów finansowych – jednostki powiązane 

B.II.3.b drugi „-” Udzielone pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe – pozostałe 
jednostki 

B.II.4 Inne wydatki inwestycyjne 

C.I.2 Kredyty i pożyczki 

Numer konta/Bilans kwota

obroty Wn 035 Udziały i akcje w 
jednostkach powiązanych (035-01 
Akcje Pro-Rec SA)

100 000,00

zmniejszenie BZ 259-15 Wpłaty na akcje Pro- 
Rec SA

28 000,00

Saldo 72 000,00

Numer konta/Bilans kwota

obroty Wn 243-01 ITM System sp. z 
o.o. (obecnie Proper Clothes sp. z 
o.o.)

50 300,00

Saldo 50 300,00

Numer konta/Bilans kwota

Odsetki od kredytu inwestycyjnego 3 689,80

zwiększenie Wydatki na sprzedane ŚT w 
budowie

147,41

Saldo 3 837,21

Numer konta/Bilans kwota

Obroty Ma 241 Otrzymane pożyczki 
długoterminowe

400 756,11

zwiększenie Obroty Ma 248 Kredyt Karty 
Kredytowej

145 780,59

zwiększenie BZ 139 Rachunek bankowy (Ma) 
pomniejszony o BO 139 Rachunek 
bankowy (Ma)

244 501,79 - 155 998,79 = 
88 503,00

Saldo 635 039,70
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C.II.4 Spłaty kredytów i pożyczek 

C.II.8 Odsetki 

B.I.1 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

B.II.1 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

Numer konta/Bilans Kwota

Obroty Wn 241 Kredyty 
długoterminowe

859 829,88

zwiększenie Obroty Wn 248 Kredyt Karty 
Kredytowej

139 085,65

Saldo 998 915,53

Numer konta/Bilans kwota

BZ 756 - Odsetki od kredytów 
zapłacone

32 837,84

Saldo 32 837,84

Numer konta/Bilans Kwota

BZ 742 Przychody ze sprzedaży 
środków trwałych/ WNIP

54 800,00

zwiększenie BZ Przychody dotyczące sprzedaży 
ŚT (kamienica)

910 428,76

Saldo 965 228,76

Numer konta/Bilans Kwota

BZ Rzeczowe aktywa trwałe 2 007 288,15

zwiększenie BZ Wartości niematerialne i 
prawne

26 706,12

zmniejszenie BO Rzeczowe aktywa trwałe 1 918 131,05

zmniejszenie BO Wartości niematerialne i 
prawne

76 423,81

zwiększenie RZiS Amortyzacja 2014 83 983,03

zwiększenie RZiS Strata ze zbycia 
niefinansowych aktywów trwałych 
pomniejszona o RZiS Zysk ze 
zbycia niefinansowych aktywów 
trwałych powiększona o RPP 
Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych pomniejszona o 
RPP Inne wydatki inwestycyjne

208 806,59 – 40 503,55 + 965 
228,76 – 3 837,21 = 1 129 694,59

Saldo 1 253 117,03
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IV

1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych

2. Wynagrodzenia łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku 
członkom zarządu i rady nadzorczej.

3. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone członkom zarządu i rady 
nadzorczej.

Nie udzielono pożyczek członkom zarządu ani rady nadzorczej.

4. Pożyczki i podobne świadczenia udzielone przez członków zarządu,  rady 
nadzorczej lub przez udziałowców spółki

Nie dotyczy.

5. Wynagrodzenie biegłego Rewidenta - Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów „ PIAST ” 
Spółka z o.o. - zostało ustalone zgodnie z otrzymana oferta na kwotę 8.000,00 zł 
netto plus obowiązująca stawka podatku VAT. 

V

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w 
sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

            Nie dotyczy.

Wyszczególnienie  
wg grup zawodowych

Za rok poprzedni Stan na 31-12-2014 

Ogółem W tym 
kobiety Ogółem W tym 

kobiety

Zatrudnienie razem: 
Z tego: 
- Pracownicy bezpośrednio 

związani z wykonywaniem 
usług  

- Pracownicy administracji

23 

19 

4

17 

16 

2

30 

28 

2

23 

22 

1

Wyszczególnieni
W roku

Poprzednim Stan na 31-12-2014

Wynagrodzenie łącznie: 
Z tego wypłacone: 

1) członkom zarządu 
2) członkom rady nadzorczej

276240,00 307044,50

272640,00 305244,50

3600,00 1800.00
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2. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie 
uwzględnionych w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.

Nie dotyczy.

3. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na 
sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale 
własnym.

Nie dotyczy

4. Charakterystyka opisowa dokonanych w stosunku do poprzedniego roku 
obrotowego zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, 
wynik finansowy oraz rentowność jednostki: 

Nie dokonano zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

5. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Nie dotyczy.

VI

1. Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w 
sprawozdaniach finansowych).         

     Nie dotyczy.

2. Informacje o transakcjach ze spółkami powiązanymi: W 2014 roku spółka Dase  SA 
dokonywała transakcji sprzedaży oraz zakupu usług z podmiotami powiązanymi. Ceny 
usług lub najmu nie odbiegają od cen rynkowych, a transakcje te w 2014 roku opiewały 
na wartości zaprezentowane w tabeli.

LP Nazwa spółki Łączne obroty 
netto z tytułu 
sprzedaży

Zobowiązanie Należność

1 Pro-Rec SA 12.177,88 20.953,14 (z tyt. dostaw) 
28.000,00 (wpłaty na 
poczet akcji)

125.545,07 (z tyt. dostaw) 
7.740,00 (odsetki)

4 YoSoftware sp. z o.o. 0.00 0.00 1.200,00 (odsetki)  
10.000,00 (pożyczka)

7 YoSoftware SA 7.780,00 0,00 25.928,05 (z tyt. dostaw)
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3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada na dzień 31.12.2014 co najmniej 20 % 
udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym  spółki:  

4. Jednostka nie konsoliduje wyników finansowych z podmiotami powiązanymi ze względu 
na wielkość jednostki.

5. Jednostka jest także powiązana osobowo z podmiotem P.P.H.U. Maciek ,od którego w 
roku 2014 wynajmuje lokal, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Lokal jest 
wynajmowany zgodnie ze stawkami rynkowymi, a wszystkie zobowiązania z tego tytułu 
są regulowane na bieżąco i spółka nie posiada salda należności lub zobowiązań z w/w 
podmiotem. 

6. W roku 2014 w jednostce jak i podmiotach powiązanych nie doszło do p o ł ą c z e n i a . 
Natomiast w  2014 roku rozpoczęto proces połączenia spółek Yosoftware SA oraz 
Zjedztam.pl SA, Krajowy Rejestr Sądowy wydał postanowienie o połączeniu obu 
jednostek w dniu 17.03.2015 roku. Akcje Zjedztam.pl SA zostały zbyte w 2014 roku na 
rzecz spółki Yosoftware SA.

7. Na dzień bilansowy jednostce nie są znane zdarzenia mogące wpłynąć na dalszą 
kontynuację działalności gospodarczej jednostki jak i podmiotów powiązanych. 

8. W roku 2014 sama spółka Dase SA nie dokonywała przekształcenia połączenia lub 
podziału.

ZARZĄD SPÓŁKI
Świdnica, 26-06-2015

(pieczęć firmowa)
    

Sporządziła: Patrycja Cudo-Owczarska …..............................

LP Nazwa spółki Wielkość posiadanego 
kapitału

Udział % w WZU lub WZA

1 Yosoftware sp. z o.o. 100.000,00 66.67%

4 Pro-Rec SA 500.000,00  
podniesienie kapitału o 
100.00,00 zł nie zostało w 2014 
roku ujawnione w KRS 

100,00%

5 Yosoftware SA 40.000,00 9,68%
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