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Sprawozdanie frnansowe za okres 01 01.2015 - 31 122015

WPROIWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOTUEGO

1. Sprawozdanie finansowe ,,lNBOOKtt Sp6lki Akcyjnej, z siedzibq w D4browie

G6rniczej, ul. Osiedle Robotnicze 6 zostalo sporzqdzone zgodnie z Ustawq o rachunkowoSci

oraz Kodeksem Spotek Handlowych

2. Przedmiotem podstawowej dzialalno6ci spotki jest:

a sprzedaz delaliczna ksiqzek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

b sprzedaz detaliczna zegarkow zegarow i bizuterii prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach,

c dziaialnoScfotograficzna

3. Sp6lka zarejestrowana jest w Sqdzie Rejonowym w Katowicach Wydzial Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sqdowego w Rejestrze Przedsiqbiorcow pod numerem KRS 00003'10188

4. Informacja o okresie dzialalno6ci.

Czas truvania Spolki zgodnie ze statutem jest nieograntczony

5. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obeimuie

6. Okrers od 01.01 2015 do 31 12 2015

7. Sprawozdanie finansowe sporz4dzone zostalo przy zalo2eniu mo2liwo6ci dalszej

kontynuacji dzialalno6ci w dajqcei siq przewidziec przyszloSci.

Nie istniejq okoliczno6ci wskazujqce na zagroZenie kontltnuowania dziaialno5ci

8. Om,6wienie przyjgtych zasad (polityki rachunkowo6ci)

l. tltosowane metody wyceny aktywow i pasywow (tak2e amortyzacji)

Zasady rachunkowoSci przyjqte przy sporzqdzaniu sprawoz:dania finansowego za rok 2014 sqzgodne z

ustawqo rachunkowoSciz2g wrze5nia 1994r. (t.j. Dz U 22002 r Nr76, poz 694zpo2n zm), zwanqdalej

ustawq, ktora okre6la miedzy innymi zasady rachunkowo6ci dla jednostek majqcych siedzibq lub mielsce

sprawowa n ia zazqdu na te rytori u m Rzeczypos pol itej Pol skiej

A. Wafto6ci niematerialne i prawne

WartoSci niematerialne i prawne ujmowane sq w ksrqgaclr w cenie nabycia, wytworzenia lub wartoSci

godzrwej wniesionego aporlu W momencie oddanra do uzywania ustalany lest okres ekonomicznel

uzytecz:noSci dla kazdego nabytego skladnika, ktory decyduje o okresie dokonywania odpisow

amorty,zacyjnych. Dokonywanie odpisow amortyzacyjnyclr rczpoczyna siQ poczawszy od miesiqca

nastqpujqcego po miesiEcu oddania waftoSci niematerialnych i prawnych do uzywania. Przy dokonywaniu

odpiso,w amortyzacyjnych spotka wykorzystuje metodg liniowq
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oprocz weryfikacji stawek amortyzacyjnych, na ka2dy kolejny dziefr bilansowy, Spotka dokonuje
oszacowania wartoSci przyszlych korzysci ekonomiczn'ych, ktore zostanq wygenerowane przez
poszczergolne sktadniki W pzypadku gdy przewidywane lrorzysci sq nizsze niz nieumozona wartosc,

dokonylvane sqodpisy aktualizujqce z tytulu truvalej utraty waftosci tych aktywow

B. Srodki trwale

DIa potrzeb ujmowania w ksiggach nabytych i wytworzonych rrue wlasnym zakresie Srodkow tnvatych spotka
ptzy JQta nastq pulqce prog i wartosciowe.

- loena nabycia aktywow ponizej 1.500 zl

- rlefla nabycia aktywow od 1 500,- do 3 500,_ zl

- cena nabycia aktywow powyzej 3 500 zl

' Przedmioty o warto6ci poczqtkowej poniiej 1l.5OO,- zt - Spolka zalicza bezpoSrednro w

koszty zuzycia materiaiow, wprowadzajqc je jednoczeSnie do ewidencji pozabilansowej Wyjqtek stanowiq

Srodki tnwale zaliczane do grupy 4, podgrupy 49, rodzalu 491 ,,Zespoly komputerowe" Klasyfikacji Srodkow

Trwalych, do ktorych nie ma zastosowania uproszczony sposob umorzenia ich wartoSci poczqtkowej, gdy jej

waftoSc mieSci sig w przedziale od 1 500 zl do 3 500 zl

' Do Srodk6w trwalych Spolka zalicza aktywa, ktorych cena nabycia przekracza j.S1O,-zl i

odoowiednio

- $rodki trwale o wartoSci pocz4tkowej pomiqdzy L 50O,- zl a 3,5O0,- zl wprowadza do

ewidencjt bilansowej aktywow W miesiqcu nastgpnym po miesiqcu oddania srodka tnrualego do

u,Zywania dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego zarowno dla potzeb bilansowych, jak i

podatkowych

- Srodki trwale o warto6ci poczqtkowej povr4y2ej 3.5OO,- zl wprowadza do ewidencji

bilansowej aktylvow W momencie oddania do uzywania ustalany jest okres ekonomicznej

u;ZytecznoScr dla kazdego nabytego skladnika ktory decyduje o okresie dokonywania odpisow

amortyzacy.lnych. Dokonywanie odpisow amortyzacyjnych rozpoczyna sig poczEwszy od miesiqca

nastqpujqcego po miesiqcu oddania Srodka tnrvalego do uzywania. Przy dokonywaniu odpisow

arnorlyzacy jn yc h s polka wyko rzystuj e m etod q I r n r owq

Oprocz weryfikacji stawek amortyzacyjnych, na kazdy kolejny dzien bilansowy, Spolka dokonuje
oszacowienia wartoSci przyszlych korzysci ekonomicznyr:h, ktore zostanq wygenerowane przez

poszczeglolne srodki truale W przypadku gdy przewidywane korzyScr sq nizsze niz nieumorzona wartoSc

Srodka tnrvalego, dokonywane sqodpisy aktualizujqce z tytulu trwatej utraty warto6citych aktywow

Srodki tnwale prezentowane w bilansie wyceniane sE wg wartoSci netto, tzn. w wartosci poczqtkowej

podwyzs:lonej o kwoty ulepszenia i pomniejszonej o dokonane odpisy umorzeniowe i aktualizujqce Spolka
nie dokonywala Zadnej urzgdowej aktualizacji wartosci srodkolv truralych

lnwestycje w obcym Srodku trwalym, pod datq ich przekazania do uzywania kwalifikuje sig do tej grupy

, Klasyfikarc.ll srodkow trualych' w ktorej dana inwestycja.lest pc)czyniona
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G. Srodki trwale w budowie

Na ka:zdy kolejny dzien bilansowy spolka dokonuje oszacowania wartoSci przysztych kozysci
ekonomricznych, ktore zostanqwygenerowane przez poszczelgolne Srodki tnruaie w budowie W przypadku
gdy pr;lewidywane korzySci sq nizsze niz ujgta w ksiggach wartoSc Srodka tnvarego w budowie,
dokonywane sq odpisy aktualizujqce z tytulu truvaiej utraty werftoScr tych aktywow Srodki tnryale w budowie
prezenbwane w bilansie wyceniane sE w wysokosci og6lu kosztow pozostajqcych w bezposrednim
zwiqzku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o odpisy z tytulu trwatej utraty wartosci.

D. Rze,czowe aktywa obrotowe
. Metody prowadzenia ewidencji
Spolka s;tosuje nastgpuiqce metody prowadzenia kont ksiqg promocniczych

- materialy - ewidencla ilosciowo-wartoSciowa,

- towary handlowe - ewidencja iloSciowo-wadoSciowa,

. Wycena na dzieri nabycia

spolka wycenia rzeczowe skladniki aktywow obrotowych w nastqpujqcy sposob:

-- materialy - cena zakupu,

-- towary handlowe - cena zakupu,

Dla potr;zeb kalkulacji rzeczywistego kosztu wytworzenia usiug Spo{ka przyjgla, iz wszystkie ponoszone w

danym okresie sprawozdawczym koszty poSrednie uznawane sqw caloSciza element kosztu wytworzenia

uslug

' Meltody ustalania wafto6ci rozchodu r:zeczowych sktadnik6w aktyw6w
obrotowych

Spolka stosuje nastgpujqce metody ustalania waftoSci rozchodu zeczowych skladnikow aktywow
obrotowy'ch.

- materialy - metoda ,,pierwsze weszlo pienrusze wyszlo',,

- towary handlowe - szczegolowa identyfikacja

. Wycena na dzief bilansowy

Spolka \^rycenila wartoSc rzeczowych skladnikow aktywow obrotowych na dzieh bilansowy w nastepuJqcy

sposob.

- materraly - ceny zakupu

- towary' handlowe - ceny zakupu,

E. Nalelino6ci dlugoterminowe, naleino6ci kr6tkoterminowe i roszczenia
Spolka wykazala swoje naleznosci krotkoterminowe w wartoSc;i netto po pomniejszeniu o dokonane odpisy

aktualrzuj:1ce

NaleznoScr wyceniono w kwocre wymagajqce j zaplaty.
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W roku obrotowym, za ktory sporzqdzone jest sprawozdanie finansowe, w spolce nie wystqpity nale2noSci

umorzone

F. Zobowi qzania kr6t kote rm i n owe (z wylqczen i enn zo bo wiqzah f i n a nsowyc h )

Spolka wykazala swoje zobowiqzania krotkoterminowe w kwc,cie wymagajqcej zaplaly

W roku obrotowym, za ktory sporzqdzone jest sprawozdanie finansowe, w sp6lce nie wystqpily

zobowiqzania przedawnione i umorzone.

G. Inwestycje

Spolka dokonuje podzialu inwestycji na krotkoterminowr: i dlugoterminowe Zgodnie z ustaw4 o

rachunk:owoscr zaklasyfikowane zostaly do:

- aktywow trualych - inwestycje w nieruchomoSci oraz w wartoSci niematerialne i prawne,

- aktywow obrotowych - inwestycje majqce postac aktywow pienigznych.

Pozostale inwestycje rzeczowe zaliczane sq do aktywow truvalych lub obrotowych w zaleznoSci od

pzewid'ywanego czasu posiadania i osi49ania korzySci ekonomicznych (jezeli przewidywany okres

dysponowania tymt aktywami nie przekracza 12 miesiqcy od dnia bilansowego, zaliczane sq do aktywow

obrotowych)

lnwestyr:1e w postaci aktywow finansowych zaliczane sq do aktywow obrotowych lub tnrvalych (platne i

wymagetlne lub pzeznaczone do zbycia w ciqgu 12 miesiqcy od dnia bilansowego, zaliczane sq do

aktywovr obrotowych)

. Wy'cena inwestycji na dzief ich nabycia albo ;rowstania
Spolka wycenia inwestycle (z wylqczeniem Srodkow pienigznych i instrumentow finansowych) na dzien

ich nabycia lub powstania wg ceny nabycia lub wg ceny zakupu, jezeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia

transakcii nie sq istotne

. Metody ustalania warto6ci rozchodu inwestycji
Spolka stosule nastgpujqce metody ustalania wartoSci rozchodu skladnikow inwestycji uznanych za

jednako,we ze wzglgdu na podobiehstwo rodza.lu i przeznaczenta'.

srodki preniqZne na rachunku walutowym - metoda FIFO,

akc1e, u,Czialy i inne paptery wartoSciowe - metoda FIFO,

pozostate inwestycle - metoda FIFO

. Wycena inwestycji na dzief bilansowy

Spolka wycenila wartoSc inwestycji (zwylqczeniem Srodkow pieniqznych i instrumentow finansowych) na

dzien bilansowy w nastgpujqcy sposob:

1) tnwestycje krotkoterminowe - wg nizszej z dwoch wartosci - ceny nabycia lub warto6ci rynkowej,

natomiast inwestycle krotkoterminowe dla ktorych n e istniele aktywny rynek - wycenia siq wg

okreslonel w inny sposob wartoSci godziwey
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2) inwestycje diugoterminowe - wedlug ceny nabycia, z uwzglqdnieniem odpisow z tytulu tnrualej utraty

lvartoSci

H. Instrumenty finansowe

Posiadetne przez jednostkg aktywa finansowe mogq byc zaltczone do jednej z grup tematycznych:

- aktyvra finansowe i zobowiq.zania finansowe przeznaczone do obrotu,

- po2y<:zki udzrelone i nalezno5ci wlasne,

- aktywa finansowe dostgpne do sprzedazy,

Do ak\ zalicza sig aktywa nabyte w celu osiqgnigcia

korzySci ekonomicznych wynikajqcych z krotkoterminowyclr zmian cen oraz wahah innych czynnikow

rynkowy'ch albo krotkiego czasu truvania nabytego instrurnentu, a takZe inne aktywa finansowe, bez

wzglqdu nazamiary,jakimi kierowano siq przy zawieraniu kontraktu, jezeli stanowiqone skladnik portfela

podobn'ych aktywow finansowych, co do ktorego jest duze prawdopodobienstwo realizaqi w krotkim

terminie zakladanych kozysci ekonomicznych,

Do grupry te1 zalicza sig takze wszystkie instrumenty pochodne, z wyjqtkiem przypadku, gdy jednostka

uznaJe ;rawarte kontrakty za instrumenty zabezpieczajqce

Do pozy zalicza sig, nrezaleznie od terminu wymagalnoSci (zapiaty),

aktywa finansowe powstale na skutek wydania bezpo$rednio drugiej stronie kontraktu Srodkow

ptentqznych oraz obligacje i inne dluzne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpo6rednio

drugiej stronie kontraktu srodki pienigzne jezeli z zawart.ego kontraktu jednoznacznie wynika, ze

zbywajqcy nie utracii kontroli nad wydanymi instrumentami Nie stanowi utraty kontroli przez jednostkq

wydanier lub sprzedaz aktywow finansowych, .;ezelr yednostka:

- rna prawo do odkupu takich aktywow lub jako pienvsza mo2e odmowic odkupu a cena odkupu

rozni siq od wartoSci godziwej aktywow na dzien odkupu, albo aktywa takie nie sqlatwo dostqpne

na rynku,

- rna prawo lub jest zobowiq-zana do odkupu lub umorzenia wydanych aktywow na warunkach

;zapewniajqcych innej 1ednostce (przyjmujqcej aktywa) zwrot w wysokoSci, .1akq jednostka ta

m ogla by uzyskac udz r elal qc pozy czki zabezpieczon e1 przyj gty m i a ktywa m i,

- ponosr zasadnicze ryzyko zwtqzane z wydanymi aktywami, jakby byla ich posiadaczem, w

wyniku nabycia bezwarunkowej opcji sprzeda2y tych aktywow, a aktywa takie nie sq iatwo

dostgpne na rynku.

Wycena na dzien wprowadzenia do ksiqg rachunkowych jest niezale2na od tego, do ktorej grupy dany

skladnik aktywow zostanie zaliczony.

Aktlrw:r finansowe wprowadza siq do ksi4g rachunkowych na dzief zawarcia kontraktu

w cenie nabycia, lo znaczy w wartoSci godziwej poniesionych wydatkow lub pzekazanych w zamian innych

sktadnikcw majqtkowych. Przy ustalaniu warioSci godziwel uwzglgdniac nalezy poniesione przez Spoikg

koszty transakcji
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Zobour-1zania finansowe wprowadza sig do ksiqg rachunkowych na dzieh zawarcia

kontrarktu w warto6ci godziwej uzyskanej kwoty lub wartoSci otrzymanych innych skladnikow

majqtkcrwych Przy ustalaniu wartoSci godziwej uwzglgdnia sig pontesione pzez Spolkg koszty transakcji

Kalda nastgpna wycena, nie p62niej ni2 na koniec okresu sprawozdawczego, uzaleZniona

.1est juz od zaliczenia aktywow finansowych do jednej z opisanych powyze1 grup:

1. Ak1ywa finansowe i zobowiEzania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia sig w wiarygodnie

ustalonej wartoSci godziwej, bez jej pomniejszenia o koszty transakcjr, jakie Spotka by poniosta, zbywajqc te

aktywa lub wytqczajqc 1e z ksiqg rachunkowych z innych przyczyn, chyba, ze wysoko6c tych kosztow bytaby

znaczE a

Gdy wartoSc godziwa nie moze byc wiarygodnre ustalona, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

wyceni:l siq w cenie nabycia

Skutki tej okresowej wyceny zalicza siq odpowiednio do kosztow lub przychodow finansowych okresu

sprawozdawczego, w ktorym nastqptio przeszacowan le,

2 PoZyczki udzielone i nalezno5ci wlasne, jezeli ich nominalna lqczna kwota na dzieh bilansowy

przekrctczy'10% sumy bilansowej wycenia siq w wysokoSci skorygowane1 ceny nabycia oszacowanej za

pomocitr efektywnej stopy procentowej, niezaleznie od tego, czy jednostka zamierza ulrzymac je do terminu

wymagralnoSci, czy tez nie. W innym przypadku wycenia sig w kwocie wymaganej zaplaly z zachowaniem

zasady ostroZnoSci, tj. niesptacony kapitat powigkszony o nalezne, juZzapadle i wymagajqce zaplaty odsetki

pomniejszony o ewentualny odpis aktualtzujqcy.

Skutki tej okresowej wyceny zalicza sig odpowiednio do kosztow lub przychodow finansowych okresu

sprawozdawczego, w ktorym n astqptlo p rzeszacowan I e
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l. Transakcje w walucie obcei

Wyrazone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje siq w ksiqgach rachunkowych na dzien ich

przeprowadzenia po kursie:

- kupnar lub sprzedazy walut stosowanych przez bank, z ktorego ustug korzysta jednostka - w przypadku

operacji sprzedazy lub kupna walut oraz operacji zaplaty naleznoSci lub zobowiqzah,

- Srednim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzieh, chyba ze w zgloszeniu

celnym lub innym wiqzqcym jednostkg dokumencie ustalony zostal inny kurs - w przypadku pozostalych

operacJl

Na dzie,n bilansowy wycenia siq wyrazone w walutach obcych:

- sktadniki aktywow (z wyjqtkiem udzialow w jednostkach podporzqdkowanych wycenianych metodq praw

wlasnoSci) i pasywow - po obowiqzujqcym na ten dzien Srednim kursie ustalonym dla danej waluty przez

Narodowy Bank Polski.

Powstate z przeltczenia roZnrce kursowe zalicza sig odpowrednio do przychodow lub kosztow finansowych

lub, w przypadkach okreslonych przepisami, kapitalizuje sig w wartoSci aktywow

J Rorzliczenia migdzyokresowe koszt6w czynne dokonywane sq, jezeli koszty poniesione

d otycz:i przy szly ch o k resow s p rawozd aw czy ch.

K. Ak,tywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego ustala sig w wysokoSci kwoty

przewiclzianej w przyszlo5ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwiqzku z ujemnymi roznicami

przelScrowymr ktore spowodulq w przyszloSci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego,

ustalonel przy uwzglgdnieniu zasady ostroznoscl

L. Kapitaty wlasne ujmuje sig w ksiggach rachunkowych warto5ci nominalnej wedlug ich rodzajow i

zasad okre6lonych przepisami prawa i statutu Spolki

Kapital akcyjny Spo.lki wykazuje siq w wysokoSci okre6lonej w statucie i wpisanej w rejestrze

sa0owym

Kapitiat zapasowy tworzony jest z podziatu zysku, oraz z nadwyZek powstalych z tytulu roznicy w

cenie emisyjnel i nominalnej emitowanych akcji.

Kapitial z aktualizacji wyceny obejmuje skutki przeszacowania majqtku tnrvatego Spolki.

Pozostale kapitaty rezerwowe obejmuj4 inne tytuly

L. Re;zerwlr tworzy sig na pewne lub o duzym stopniu prawdopodobrehstwa przyszle zobowtEzania i

wycenia stQ ,1e na dzien bilansowy w wtarygodnie oszacowanej wartoSci Rezenrvy zalicza stq do

pozostalych kosztow operacylnych, kosztow finansowych lub strat nadzwyczajnych, zaleZnie od

okolicznoSci z ktorymi przyszle zobowiqzania siq wiqzq
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M. Rezerwq z tytulu odroczonego podatku dochodowego tworzy siq w wysokoSci kwoty

podatku dochodowego, wymagajqcej w przyszloScr zaplaty, w zwiq.zku z wystgpowaniem dodatnich

roznic przejSciowych, to .1est ro2nic, ktore spowodujq zwiqkszenie podstawy obliczenia podatku

dochod owego w przyszloSci.

ll. Rachunek zysk6w i strat

Spolka sporzqdza porownawczy rachunek zyskow i strat

Wynik na dzialalno6ci operacyjnej

Przyctrody ze sprzeda2y obejmujq niewqtpliwe naleZne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaZy, tj

pomniejszone o naleZny podatek od towarow i uslug (VAT), ujmowane w okresach, ktorych dotyczq

Spoika osiqga przychody operacyjne z nastqpujqcych tytulow:

- sprzedaZuslugkrotkoterminowych,

- sprzedaz towarow handlowych

Ewidencja koszt6w prowadzona jest zarowno w ukladzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym

Koszty dzralalnoSci operacyjnej w rachunku zyskow istrat przedstawione sqw ukladzie rodzajowym (koszty

zakupu materia.low, energii, uslug obcych, towarow, wynagrodzenia, ubezpieczenia spoleczne, Swiadczenia

na zecz pracownikow, amortyzaclg, pozostale koszty), z uwzglqdnieniem zmiany stanu produktow

Obejmulq wartoSc sprzedanych produktow (ustug) towarow i materialow powigkszonych o caloSc

ponresionych w roku obrotowym kosztow ogolnych zarzqdu, sprzeda2y produktow towarow i materialow

Pozosfiala dzialalno6d operacyjna obejmuje przychody i koszty w sposob poSredni zwiqzane

(wynikalqce) z dzialalnoSci podstawowej, nie stanowiqce jej zasadniczego pzedmiotu funkcjonowania

Przykiadowo sq to: zysk lub strata na zbyciu rzeczowych aktywow trwaiych, koszty sEdowe, otrzymane

bqd2 zaptacone od szkodowa n ia

Wynik na dzialalno6ci finansowej

Wynik z operacji finansowych stanowi roznicg migdzy:

- przychodami finansowymi, w szczegolnoSci z tytulu odsetek, zyskow ze zbycia inwestycji,

aktualizacji wartoSci inwestycji, nadwyzki dodatnich ro2nic kursowych nad ujemnymi

d

- kosztami finansowymi, w szczegolnoScr z tytulu odsetek strat ze zbycia inwestycji aktualizacji

wartoSci inwestycji nadwyzki ujemnych roznic kursowych nad dodatnimi, z wyjqtkiem odsetek

prowizji, dodatnich ujemnych roznic kursowych, o ktorych mowa w art 28 ust.4 i ust B pkt 2 ustawy.

Dzialalnosc finansowa obe.1mu1e lokowanie (inwestowanie) posiadanych przez Spolkg Srodkow poza

podstawowq prowadzonq przez niq dzialalnoSciq oraz zawiera skutki finansowe powodowane zmianami

kursow walutowych i korzystaniem z zewngtrznego finansowanra

l0



Sprawozdanie finansowe za okres 01r.01.2015 - 31 . jZ.ZOjs

Wyn ik zdarzeh nadzwy czaj nych

Stanowi roznicq migdzy zyskami nadzwyczajnymi, a stratami nadzwyczajnymi

zdarzenia nadzwyczajne obejmujq zdarzenia trudne do przewidz enia, poza dzialalnoSciE operacy1nE Spotki
i niezwiilzane z ogolnym ryzykiem jej prowadzenia. w spolce w 2015 roku zdarzenia nadzwyczalne nie

wystqpily.

Wynik finansowy

Wynik finansowy Spolki za 2015 rok obejmuje wszystkie osiqgnigte i przypadajqce na jej zecz pzychody
oraz zwiqzane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memorialu, wspolmiernoSci przvchodow i

kosztow oraz ostroznej wyceny

Spotka osiqgngla dodatni wynik: zysk

Obowiqzkowe obci42enia wyniku finansowego

Na obo'wiEzkowe obciq,zenia wyniku finansowego brutto skladajq siq: podatek dochodowy od osob
prawnych, odroczony podatek dochodowy Odroczony podatek w rachunku zyskow i strat stanowi roznicg
pomiqdzy stanem rezerw i aktywow z tytulu podatku odroczonego na koniec i poczatek okresu
SpraWoZrJaWCzego

Rachunek przepllrw6w pieniqinych

Spotka sporzqdza rachunek przeplywow pienigznych przy zastosowaniu metody poSredniej.

Podzial cizialalnoSci na dzialalnoSc operacyjnq, inwestycyjnqoraz finansowq przedstawia siq nastqpujqco:

- do dzialalnosci operacyjnej zalicza sig transakcl e i zdarzenia zwiqzane z podstawowq dzialalnoSciq

Sipotki nie wymienione w dzialalnosci finansowej i inwestycyjnej, tj. sptaty zobowiqzah, wplyw

gotowki w zwiqzku ze sprzedazq produktow i towarow, piatnosci podatku dochodowego i sptaty

naleznosci ze sprzedazy,

- do dzialalnoSci inwestycyjnel zalicza sig glownre wplywy i wydatki zwiqzane z zakupem lub

sprzedazq skladnikow majqtku tnvalego oraz nabyciem lub sprzedaaq akcji i udzialow oraz

aktywow finansowych;

- do dzialalnoscifinansowej zalicza sig glownie pozyskanie kapitalu wlasnego i kapitalow obcych oraz
iann zrarrnf inhr, -vstugQ.

ll



Sprawozdanie finansowe za okres 01 01 2015 - 3'1.12.2015

Zestawienie zmian w kapitale wlasnym

Zestawienie zmian w kapitalach wlasnych prezentuje dane na temat zmian wszystkich pozycji sk{adajqcych

sig na kapitaly wlasne.

Zrodlem zwiqkszenia wielkoSci kapitalu wtasnego byt wynik (zysk) roku biezqcego

Znaczqce zdarzenia dotycz4ce lat ubiegtych ujgte w sprawozdaniu finansowym za

okres od I stycznia2Ol5 do 31 grudnia 2015 roku

W Spolce nie mialy miejsca znaczqce zdarzenia dotyczqce lat ubiegtych, ktore nalezaloby ujqc w

sprawo;zdaniu finansowym za biezqcv okres sprawozdawczy

Wydarzenia po dniu bilansowym

Do momentu spozqdzenia sprawozdania finansowego za okres 01.012015 do 31 .122015 rok nie

wystqpily zdarzenia wptywajqce znaczEco na sytuacjq majqtkowE i finansowq Spolki

Dabrow,a Gornicza 4 kwietnia 2016 r

Sporz4dzil: DorotaSacz hska-Wodarczvk
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INBOOK SPdTKA AKCY]NA

OSIEDLE ROBOTNICZE 6

42-520 DABROWA G6R NrCZA

Wyszczegriln ienie

A. AKTY\A'A TTI,WAI.E

I. Warto6ci niennaterialne i prawne

]. Koszty zakoAczonych prac rozwojowych

2, Wartosf Firmy

3. Inne wartosci rtiematerialne i prawne

4 Zaliczkt na wartoscr ntemateralne i prawne

II. Rzeczowe alcywa trwale

]' srodki tmale

a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty in2ynierii ladowej i wodnel

c) urzqdzenia teclniczne L maszyny

d) Srodkr transpo'tu

e) Inne srodki tru'ale

2, Srodki trwale !v budowie

3 Taliczki na 6rodki trwale w budowie

III. Naleino6ci dlugoterminowe
1. Od jednostek powiqzanych

2, Od pozostalych jednostek

IV. Inwestycje dlugoterminowe

1, Nreruchomosci

2. Wartoscr nrem3terialne I prawne

3, Dlugolerminolve akfywa Finansowe

a) w jednostkach powtAzanYch

- udzialy lub akcje

- inne papiery warto6clowe

udzielone po2yczki

- inne dlugoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostalycl" jednostkach

- udzialy lub akcle

inne papiery warto6ciowe

udzreione po2yr:zkt

Inne dlugotermrnowe akfywa Finansowe

4 lnne Inwestycje dlugotermlnowe

v. Dlugoterminowe rozliczenia miQdzyokresowe

1, Aktywa z fytulu odroczonego podatku dochodowego

2, lnne rozliczenia miQdzyokresowe

31.t2,2015

542 547,46:
269 526,t6

0,00

0,00

269 526,16

r24 788,45

__ r?_a!?2
28 960,00

000

000

3L.L2.20L4

639 490,49:
309 929,52:

0,00:
0.00:

309 929,52
0,00

213 900,97

2L3 900,97
o,00:

150 415,01:
L7 307,5t:
43 440,OO:

2738.45
0.00

0,00

0,00
0,00
0,00:

90 000,00

0,00:
0,00

90 000,00:
90 000,00:
90 000,00:

0,00

0,00:
0,00

-

0.00:
0,00
0,00

0.00

0,00

0.00

2s 660,00

25 660,00:
0,00

56

0,00

qpq

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L4 779tOO

14 779,00

0,00

0,00



INBOOK SPOLKA AKCYJNA

OSIEDLE ROBOTNICZE 6

42- 52O DABROWA GOR NnCZA

Wyszczeg6lnien ie

B. AKTYWA ORROTOWE

L Zapasy

1 14aterialy

2. Polprodukty i produkty w toku

3 Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy

II. Naleino6ci kr6tkoterminowe

1. Nalezno6ci od jednostek powiEzanych

a) z tytulu dostav/ i uslug, o okresie splaty:

- do 12 miesrQcy

- powyzet l2 miesiQcy

D) Inne

2. Nale2noscr od pozostalych jednostek

a) z tytulu doslaw I uslug, o okresie sptaty:

- do 12 miesiqcy

- powy2ej 12 miesiqcy

b) z tytulu podatkdw, dotacji, cel, ubezpieczen spolecznych

c) Inne

d) dochodzone na drodze sqdowej

IU. Inwestycje kr6tkoterminowe
1 Krotkotefmrnowe aktywa finansowe

a) w lednostkach powiEzanych

udzraly lub akcje

inne papiery wartoSciowe

- udzielone poZyczki

- inne krdtkoternrlnowe aktywa flnansowe

b) w pozostalych jednostkach

- udzialy lub akcje

- inne papiery warto(ciowe

- udzielone pozyczki

rnne krotkolermtnowe akfywa finansowe

c) irodri prenrqzrte ' Inne aktywa preniqzne

- 6rodki prenrqznr: w kasie I na rachunkach

' Inne arodkr pieniqzne

- inne aklywa pienrQzne

2, Inne inwestycie krotkoterminowe

Iv. Kr6tkoterminowe rozliczenia miQdzyokresowe

AKTYWA OGOTEM

04.04.2016t

data

1806,7s 
--}nzp-_!!76 39L,37- 

-!-!3o 

63t,47-

31,12,2015

933 843,91

-

L44 OO4,92

2 574,50

0,00

0,00

r40 336,47

1 093,95

37 292,55

0,00

0,00

0,00

37 292,5s

32 674,32

32 614,32

3t.L2,20L4

79L L40,98:
161 017,66:

2 L99,69

-

0.00:
0,00

-

ls7 631,63

-

1 186,34:
27 969,03

-

0,00

-

0,00:
0,00:
0.00:
0,00:

27 969,03:
27 969,03

-

27 969,03:
0,00:
0,00:
0.00:
0,00:

597 816,31:
597 815,31:

0,00

0.00:
0,00:
0'00:
0.00:

378 850,00:
378 850,00

-

0,00

0,00

0,00:
218 966,31

98 966,31:
120 000,00

0.00:
0.00:

0,00

4 678,23

0,00

0,00

7so 739,69

750 739,69

0,00

0,00

000

000

0,00

439 250,00

439 250,00

0,00

0,00

0,00

?1 1 4QQ 6Q

1 10 984,53

200 505,16

0,00

0,00



INBOOK SPOTKA AKCYJNA

OSIEDLE ROBOTNICZE 6

42-5 20 DABROWA GdRNTCZA

Wyszczeg6lnienie

A. KAPTTAT (f:UNDUSZ) WTASNY

I. Kapilal (fundusz) podstawowy

IL Nale2ne wplaty na kapilal podstawowy

III Udzialy (akcje) wlasne

IV Kapital (fundusz) zapasowy

V Kaprtal (funclusz) z aktualizac.li wyceny

VI Pozostale kaprtaly (fundusze) rezeMowe

VII Zysk (strata) z lat ubieglych

VIII. Zysk (strata) netto

IX Odpisy z zysku netto w ciEgu roku obrotowego

B. ZOBOWIAZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA

L Rezerwy na zobowi4zania
1. RezeMa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

2 Rezerua na (wiadczenia emeMalne i podobne

- dlugoterminowa

- krotkotermrnowa

3 Pozostale rezerwy

- dlugoterminowe

- krotkoterminowe

U. ZobowiEzania dlugoterminowe
1 Wobec jednostek PowiAzanYch

2. Wobec pozostalych jednostek

a) kredyty i pozyczki

b) z tytulu emisji dluznych papierow warto6ciowych

c) inne zobowi,lzania ftnansowe

d) inne

uI. ZobowiAzania kr6tkoterminowe
1 Wobec jednostek powiQzanych

a) z tytulu dostaw i uslug, o okresie wymagalno6ci:

- do 12 miesiEf/

- powyzej 12 miesiQcy

b) inne

2. Wobec pozostalych jednostek

a) kredyty i pozyczki

b) z tytulu emrsji dlu2nych papierow warto6ciowych

c) inne zobowiEzanra Finansowe

d) z f,/tulu dostaw I uslug, o okresie wymaqalnoscr;

- do 12 miesrqcy

' powyzej 12 rniesiQcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy

F) zobowiEzania wekslowe

g) z tytulu podatkow, cel, ubezpieczeri i innych Swiadczell

h) z Mulu wynagrodzelr

i) inne

3. Fundusze speclalne

IV. Rozliczenia migdzyokresowe
I Ujemna wartosc firmy

2, Inne rozltczenia miedzyokresowe

- dlugotermrnowe

- krotkoterminowe

PASYWA OGOTEM

31,12,2015 3L.L2.2014

-eo.Lqtg[3. -!]3]!?2;,-

3q0 qq0,0q J0! qoq00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00

0,00

-37 37O,O7

-85 001,95

0,00

0,00
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0r00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

18 003,00

0,00

0,00

6 527,O0

s 000,00

5 000,00

0,00

.-- 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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0,00

0,00

313 216,53

0,00

238,65

_ 0,90

311 216,53

0,00

__- 0,00

_ 0,00
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0,00

0,00
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292 282,10

0,00

0,00
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0,00
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___ 0,00

0,00

0,00

0,00 000

L7 543,06

0,00

2r3 nr,00
0,00

7 47O,OO 9 930,00
0,00
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INEOOK SPOLKA AKCY]NA

OSIEDLE ROBOTNICZE 6

42-520 DABROWA GORNTCZA

wyszczeg6lnienie

A. PRZYCTIODY NETTO ZE SPRZEDA2Y I ZR6WNANE Z NIMI, W tYM:

- od jednoslek powiEzanych

L Przychody netto ze sprzeda2y produkt6w

II Zmrana stanu Produktow

III Koszt wyw\orzenia produktow na wlasne potrzeby jednostki

IV Przychody netto ze sprzedazy towarow i matenalow

B. KOSZTY D,ZIATALNOSCI OPEMCYJNEJ

I Amortyzacja

II Zuzycie material6w i energii

III Uslugi obcr)

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

V Wynagrodzenra

VI Ube/oreczenra sooleczne r rnne iwradczenta

Vll, Pozostale koszty rodzalowe

VIIL Warto6c s;przedanych towar6w i materialow

c. zysK (sTRArA) zE SPRZEDAzY (A-B)

D. POZOSTAT.E PRZYCHODY OPERACYJNE

I zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych

II. Dolacje

III Inne przychody operacylne

E, POZOSTATE KOSZTY OPERACYJNE

I Strata ze zbycia nieFinansowych aktywow trualych

II Akfua[zac]a warto6ct aktywow nlefinansowych

III Inne koszfy operacy.Jne

F. ZYSK (STRATA) Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E)

G. PRZYCHODY FINANSOWE

l. Dywidendy i udzialy w zyskach, w tym:

- od jednostek powiQzanych

II. Odsetki. w fvm:

- od jednostek powiqzanych

III Zysk ze zbycia inwestycli

IV Aklualiracj.s wartoscr inwestyc.)l

V Inne

H. KOSZTY FINANSOWE

I. Odsetki, w fym:

- dla jednostek powiQzanych

lI Skata ze ztlycia inwestycli

IIl. Aktuahzacja wafto6ci inwestycll

IV. Inne

r. zYsK (STRATA) z DZIALALNOSCT GOSPODARCZEJ (F+G-H)

J. WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH (J,I.-J.II.)

I Zyskr nadzwyczalne

Il Straty nadzwycza.lne

K. ZYSK (STrtArA) BRUTTO (r+J)

L. PODATEK DOCHODOWY

M. POZOSTATE OBOWTAZKOWE ZMNTEJSZENTA ZYSKU

N. ZYSK (STTRATA) NETTO (K-L-M)

tt-iuro
Dorolo

31,12.2015 31.12,2014

3 835 604,91 4222383,42

0,00 0,00

!!13?12 ..6e
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0,00
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0,00

0,00

0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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INBOOK SPOLKA AKCYJNA

OSIEDLE ROBOTNICZE 6

42-520 DAEROWA GdRNTCZA

Wyszczeg6lnienie

A. pRzEptywy SRoDK6w prENrE2NycH z Dzrar.ALNoScr oprucv:nr:
L Zysk (strata) netto

U, Korekty razem

1 Amortyzacja

2 Zyskr (straty) z q ulu ro2nic kursowych

3 Odsetki i udzialy w zyskach (dywrdendy)

4 Zysk (strata) z dzialalnoacr inwestycylnel

5 Zmiana stanu rezerw

6 Zmiana stanu zapasdw

7 Zmiana stanu nale2no6ci

8, zmiana stanu zobowiEzan krotkoteminowych, z wyj4tkiem pozyczek i kredytdw

9 Zmiana stanu rozliczei miQdzyokresowych

10 Inne korekw

uI. Przeplywy pieniejne netto z dzialalno6ci operacyjnej (Itu)
s. pRzeptywv Snoox6w prrtrE2tycH z DzrArALNo6ct tnwesrycv:ue:

L Wptywy

I zbycie warto6cr nremateflalnych I prawnych oraz rztrzowych aktywdw trualych

2 zbycre rnwestycjr w nreruchomoscr oraz warto5ci niemalerialne i prawne

3 Z aktywdw finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiEzanych

b) w pozostalych jednostkach

- zbycie aktyw6w Finansowych

- dywidendy i udzialy w zyskach

- splata udzielonych pozyczek dlugoterminowych

- odsetki

'inne wplywy z aktywow nnansowych

4 lnne wplywy Inwestycyjne

II. Wvdatki

I Nabycre warto(cr nrematenalnych I prawnych oraz rzeczowych aktywow trwalych

2 lnwestycje w nreruchomo6ci oraz wartosci nrematerialne i prawne

3 Na aktywa finansowe, w tymi

a) w jednostkach powrEzanych

b) w pozostalych jednostkach

- nabycie aktywow finansowych

- udzielone po2yczkr dlugoterminowe

4, Inne wydatki inwestycyjne

III. Przeplywy pieniQzne netto z dzialalnosci inwstycyjnei (I-II)

c. pRzEPrYwY SROOX6W preHr€2ruYCH Z DZTAIALNOSCT rrnerSOWr:

I. Wplywy

1 Wplywy nefto z wydania udzialow i innych Instrumentow kapitalowych oraz doplat do kapitalu

2 Kredyty r poiyczkl

3 Emrsta dtuZnych paprerow wartosciowych

4 Inne wplywy Rnansowe

II. Wydatki

1, Nabycie udzialow (akcji) wlasnych

2 Dywidendy i inne wyplaty na rze wla6cicieli

3 hne, niz wyplaty na rz€ wla6cicieli, wydatkr z q ulu podzialu zysku

4 Splaty kredytow i pozyczek

5 wykup dluznych papierow wartoiciowych

6 Z b.tulu innych zobowiEzan finansowych

7 Platnoici zobowiEzafr z Mulu umdw leasingu flnansowego

8 Odsetki

9 lnne wydatkr flnansowe

IIL Przeplywy pienie2ne nefto z dzialalnosci finansowej (I-II)

D. pRzEpt.ywy prENrE2NE NETTo RAzEM (A.rrr+B.rrr+c.rrr)

E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIEZNYCHI W TYM

- zmiana stanu 6rodk6w pienaeznych z q utu ro2nic kursowych

F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU

G. SRoDKI PIENIEzNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM

- o ograniczonej mozliwoici dysponowanra

04 04 2.O16l

data

3L.L2,20L4

-85 001/95

s3 4L4,29

89 575,07

0,00

3 1,96

-36 000,90

3 979,00

-8 954/82

7 688,81

9 2A4,63

-419,61

-3 807,85

0,00

28 600,90

0,00

28 600,90

3t.L2,20L5

-64 9A7tS2

4L 2?4,74

86 062,03

0,00
-4 t51

-60 400,00

tl 476,00

17 01.2,74

-9 323,52

326,00

10 952,23

-14 876,23

28 600,90

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

86 769;00 39 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

794,40

0'00

203 055116

92 523,34

-

0,00

218 966,31

311 489.69
0,00

203 849156

203 050,6s

0,00

0,00

798,9t

79+4O

0,00

0,00

0'00

L 990,47

0,00

0,00

0,00

| 990,47

2 O22t43
0,00

0,00

0,00

0,00

0'00

?. 02.2,43

0,00

-3 1,96

------:!2-9J!E---------:!2-E!'12
0,00

000

0,00

0,00 0,00

- , _ s.00 -___ _ 39 000rqq

0,00

39 000,00

39 000,00

0,00

86 769,00 0,00

-86 769100 -10 399,10

_ 0,00

0,qq

Dsrola
1l-30'l mp
r) 3? fl81
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wyszczeg6lnien ie

I. Kapital (fundusz) wlasny na poczetek okresu (Bo)

- korel(ty blqdow podstawowych

- skutlli zmian zasad (polifyki) rachunkowo6ci

I.a. Kiapital (fundusz) wlasny na poczEtek okresu (BO), po koreKach
L Kaprlar (fundusz) podslawowy na poczE[ek okresu

1, 1. Zrniany kapitalu podstawowego

a) zwiQkszenie (z Mutu)
- wydanie udzialow (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z fytulu)
- umorzenia udzialow (akcji)

1 2. Kapital (fundusz) podstawowy na koniec okresu

2 Nah2ne wp{aty na kapital podstawowy na poczqtek okresu

2.L Zjmiany nale2nych wplat na kapitat podstawowy

a) zwiQkszenie (z tytulu)

b) zmnrejszenre (z fytutu)

2.2. N3le2ne wplaty na kapital podstawowy na koniec okresu

3. Udzialy (akcje) wlasne na poczEtek okresu

3.1. Zmiany udzial6w (akcji) wlasnych

a) zwiQkszenie

b) zmniejszenre

3 2 Ulzaty (akcje) wlasne na koniec okresu

4 Kaprtal (fundusz) zapasowy na poczE[ek okresu

4 1. Ttrtany kapilalu (funduszu) zapasowego

a) zwrqkszenie (z tytulu)

nadwy2ka ceny emisyjnej nad wartosciq nomrnalnq akcji

- podzialu zysku (ustawowo)

- podzialu zysku (ponad wymaganQ ustawowo minimalnQ wartosc)

b) zmniejszenie (z tytulu)
- pokrycaa straty

emisji akcji

- utworzenre kapitalu rezerwowego

4.2, K,ipital (fundusz) zapasowy na koniec okresu

5. Kap,ital (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczqtek okresu

5.1, Zmiany kapitalu z aktualizacji wyceny

a) zwiqkszenie (z tytulu)

h\,m.'a,c7a^'a /, h/t'/' \

zbycra 6rodkow tfralych
pokrycie straty z lat ubreglych

5 2. K3pital (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

31,12,201s 3L,L2.2014

__778snE- __gsu7zE
, -14 u9?] __ 0,00_

0,00

763 626,00
609 783,00

70 000,00

70 000,00

70 000,00

000

0,0q _ o,oo_

0,00

0,00

679 783,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a67 3L2,O3

609 783,00

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

orlo 

-#

0,qq

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

-8 908,7s -6 345,00

0,00 -2 s63,75

-2 563,7s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 9s 449,34

aq 44q ?4

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

or9o 9.Qo

0,00

0,00

0,00

0,00

q,g0 0,qq

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



6. Pozostale kapitafy (Fundusze) rezerwowe na poczqtek okresu
6.1, Zrniany pozosLalych kapitalow (funduszy) rezerwowych

a) zwiqkszenie (z fytulu)
- utworzenie kapitalu rezemowego

b) zmniejszenie (z tyiulu)

6.2, Pozostale kapitaly (Fundusze) rezerwowe na koniec okresu

7 Zysk (skata) z lat ubieglych na pocz4tek okresu

7 I Tysk z lat ubteglych na poczatek okresu
- korekty blQdow podstawowych

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowo6ci

7.2. Zysk z lat ubieglych na poczEtek okresu, po korektach

7.3. Zn'iany zysku z lat ubiegtych

a) zwiqkszenie (z tytulu)
- z podzialu zysku z lat ubiegtych

b) zmniejszenie (z tytulu)
- przeniesienie 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 blqdow podstawowych

- skutki zmian zasad (polilyki) rachunkowoici

7.6. Strata z lat ubieglych na poczEtek okresu, po korektach

7,7, Z.riany straty z lat ubiegtych

a) zwiqkzenie (z tytutu)
- strata z lat ubieglych do pokrycia

b) zmnrejszenie (z tytulu)
- podztalu wyniku (pokrycia strafy)

7,8, Strata z lat ubieglych na koniec okresu

7,9. Zy:;k (slrata) z lat ubieglych na koniec okresu

8. Wynik netto

a) zysk netto

b) strata nelto

c) odpi:;y z zysku

II. Kapital (fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ)

UI. Kapital (fundusz) wlasny po uwzglQdnieniu

04.04,2016r

data

0,00

0,00

0,00

0,00

q,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

-r22 372,02

0,00

0,00

300 000,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-131 575,31

-1,244,10

0,00

-132 819,41

95 449,34

95 449,34

95 449,34

0,00

0,00

0,00

-37 370,07

-37 370,07

-85 001,95

-85 001,95

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

-122 372,02

L4 876,23

0,00

-r37 248,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-137 248,25

-t37 248,25

-64 987,52

-64 987,52

0,00

901 589,13

z1--g!..rqq.!111

000

podzialu

€s
I r! $<()w43 PREZES
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Zakres zmian wartoSci niematerialnych i prawnych

Lp. Wyszczeg6lnienie

1-. Wartose brutto na poczetek okresu

ZwiQkszenia, w t)'ml

- naoycte

- przemieszczenle wewnetrzne

- tnne

Zmniejszenia, w tym:

- likwidaga

- o^LuoilzoLld wdrLusLl

- sptzda2

- przemieszczen e wewnetrzne
_ Inne

?.. Wartose brutto na koniec okresu

3. Umozenie na FDczatek okresu

Zwiekszenia

Zmniejszenia, w tym:

- likwidacja

- sprzdaz

- przemaeszczen e wewnetrzne

tn ne

Umozenie na koniec okresu

5. Warto6c netto na poczatek okresu

6. Warto6c netto na koniec okresu

7. Stopien zuiycia od warto6ci pocz4tkowej (o/o)

Zakres zmian wartogci Srodk6w trvvalych

Lp. \ilryszczeg6lnienie

1, Warto6c brutto na pocz4tek okresu
Zwrekszenia, w tym:

nabycre

- przemreszczenre wewnQlrzne

- rnne

Zmniejszenia, w tym:

- likwidacja

- aktualizacja weftosci

- spn&az

- przemieszczenre wewnqtrzne

tnne

2. Wartose brutto na koniec okresu
3. Umorzenie na poczatek okresu

Zwiekszenia

Zmniejszenia, w t/ml

- likwidacja

- sprzedaz

- przemieszczenie wewnQtrzne

_ Inne

4, Umorzenie na koniec okresu

5. Warto6c netto na poe4tek okresu
6. Wartosc netto na koniec okresu

7. Stopieir zu2ycia od wartosci pocz4tkowej (o/o)

0,00 0/00 # 987 474ta3 0f00 997 474,83

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

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 # __J9! 473.83 0,00 987 474,83

0,00 0.00 # 677 s45t3L 0,00 677 545,3L

0,00 0,00# 40 403/36 0,00 __ 40 403,36

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# 7r7 948,67 0,00 7t7 94aF7

_____________9rq ___9,9q # _30ej EEZ ____________AJq _____399129E4
0,00 0,00 # 269 s26,t6 0.00 269 526,L6

Oo/o 0o/o Qo/o 0o/o Oo/o

Gruntywrasne ?,":y.s,,J ,:ifi'f:ji, u"';:fjl" J:ififli. Razem
maszyny

0,00 256 265,65 483 96s,98 724OO,OO 17 808,12 830 439,7s
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

Koszty
zakoieonych

Prac
rozwojowych

Inne warto6ci
Wartosc firmy niematerialne i

prawne

z;liczki na

. wartosci 
Razemntematertatne I

Prawne

000

000

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

0,00 256 265,65 483 96s,98 724OO,OO 17 808,12

0,00 105 8s0,64 466 65a,47 28 960/00 1s 069,67

0,00 25 626,56 4 537,22 14 480,00 1 014,89

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

830 439,7s
616 538,78

45 654,67

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 L3L477,2O 47LL95t69 4344O,OO 16 084,56 662L97A5

____________aJq __$.041501 _____ElwE _43440494- _______2_23!E _2L3eoofz

-------99q 
_124J89A! ___-EtZ9E- ------2!lg9J9 -------J-ZEES- ----J99232e

0o/o 0o/o 0o/o 0o/o Oo/o Oo/o



Warto$6 grunt6w uiytkowanych wieczy5cie

WartoS6 nieamortyzolvanych lub nieumarzanych pnez jednostke 5rodk6w trwatych, uiywanych na podstawie um6w najmu, dzierzawy i innych um6w

Warto56 na Warto56 na
koniec okresu poczEtek okresu

4 000,00 1 200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4 000,00 1 200,00

Wysoko3i i wyjaSnienie przyczyn odpis6w aktualizujecych warto66 Srodk6w trwalych

Lp. liryszczegolnienie

Razem

Lp. l^ryszczeg6lnienie

l srodki tmale u2ywane na podsfawie umow najmu

2 Srodki trwale u4/wane na podstawie um6w dzier2awy

3 Srodki tmale u2ywane na podslawie umow leasingu

4 Srodki tMale u4/wane na podstawie pozostalych um6w

Razem

Lp. llryszczeg6lnienie

Razem

warto56 na wartos6 na
koniec okresu poczetek okresu

0,00 0,00

Warto66 brutto Odpisy
na koniec aktualizujace na
okresu konis okresu

0,00 0,00

0000,00

Odpisy
aktualizuj4ce

na konim
okresu

0,00

Koszt wytwonenia Srodk6w trwalych w budowie oraz Srodk6w trwalych na wlasne potrzeby

WartoSd w roku wartose w roku
biej4cym poprzednim

0,00 0,00

LP. tl\lyszczeg6lnienie

Razem

LP. fn Yszczeg6lnienie

I Naklady na ochrDnie 6rodowiska

2 Naklady na pozostale niefinansowe akfywa lruale

Razem

Wartos6 w roku Plany na rok
bieiacych nastepny

Poniesione w ostatninl roku obrotowym i planowane na nastepny rok naklady na niefinansowe aktywa trwale

000 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Zakres zmian inwestycji dlugoterminowych

Lp, wyszczeg6lnienie

1. wartosd na p(xzetek okresu

a) Zwiekszenia, w fr/m:

- naDycte

- aport

- o^LudilzdLlo wdr(v)Ll

- Inne

b)Zmniejszenia, w lym:

- speeoaz

- apon

- aktualizacja wartosci

- Inne

Puemieszczenia

2, wartose na koniec okresu

Zakres zmian aktyw6w finansowych od jednostek powiazanych

Lp. \lllyszczeg6lnienie

1. warto56 na poEatek okresu

a)ZwiQkszenia, w tym:

- nabycie

- aport

- aktualizacja wartosci

- rnne

b) Zmniejszenia, w tym:

- sptzedai

- aport

- aktualizacja waftosci

- rnne

Przemieszcenia

2. WartoS6 na koniec okresu

zakres zmian aktyw6rrv finansowych od pozostalych jednostek

Lp. Vryszczeg6lnienie

1, wartoSd na poczetek okresu

a) Zwiekszenia, w tym:

- naDycre

- aport

- aktualizacja wartoscl

- rnne

b) Zmniejszenra, w tym:

- sptzeoaz

- aport

- aktualizacja wartosci

- tnne

Przemieszcenia

2. wartos6 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 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

Akcie *5ijr""ilil
I nne

Udzielone dlugoterm,
gozyczki aktywa Razem

finansowe

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

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

0,99 9,,00 _ q,oq _ qoo

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

Udziaty

0,00

q,qq 0,0.0 _0,0! 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 Q,00 o.sp 9,00

o,oo 0,00 0,00

o,oo 0,0! _or!s 0,00 _ 0,00 _
0,00 _ 0,00 0,00 _ 0,00 0,00

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

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

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

-----94q -------------Ae. 
-------g-00. 

----------94. ----------949. ----------q49.



Odpisy aKualizuj4ce vvarto66 zapas6w

tp Wyszczeg6lnienie

1. Materialy

2, P6lprodukty i produkty w toku

3, Produkty gotowe

4 Towary

5. Zaliczki na dostawy

Razem

Odpisy Warto6e netto
aktualizujqce na na koniec

koniec okresu okresu

0,00 2 574,50

0,00 0,00

0,00 0,00

1 909,58 r40 336,47

000 1 093,9s

14s 914,s0 1 909,58 L44004,92

warto56
ksiegowa
brutto na

koniec okresu

2 574,50

0,00

0,00

142 246,05

1 093,9s

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

Lp. wyszeeg6lnienie

1. WartoSe na poczEtek okresu

a) Zwiqkszenia, w q,m:

- nabycie

- aport

- aktualizacja wartosci

- Inne

b) Zmniejszenia, w lym:

- spzeoaz

- aport

- on(uoilzdLjd wdr(u>Ll

- rnne

2. Przemieszczenia

3. WartoSd na kon iec okresu

Kr6tkoterDinowe Kr6tkoterminowe
aktywafinansowe aktywafinansowe,ll::]l-Tty-?:^

JP JnP KrorKoErmrnowe

378 850,00 0,00 378 850,00

62 100,00 62 100,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

62 100,00 0,00 62 100,00

0,00 0,00 0,00

1 700,00 0,00 1 700,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1 700,00 0,00 1 700,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

_$39_35949. ______q&. ____49259p9.

Zakres zmian aktyw6w finansowych od jednostek powi4zanych

LP. Wyszeeg6lnienie

I Wartosa na poczetek okresu

a)Zwiekszenia, w tym:

- naDycre

- aport

- aktualizacja wartosci

- Inne

b) Zmniejszenia, w tym:

- spfteoaz

- aport

- aktuaiizacja wartosci

- Inne

2, Przemieszczenia

3 Wartose na koniec okresu

0,00 o,o0 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

Inn€paPiery udzietoneDorvczki n.ua*otll,i,nor.waftosclowe akvwa finansowe

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

0,00 0,00

000000

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

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

----------9p9. ---949. ---------94. -----------9r9. 

-9J9. 

-------94.

Zakres zmian inwestydi kr6tkoterminowych



Zakres zmian aktyw6vu finansowych od pozostalych jednostek

LP, Wyszczegrilnienie Udzialy

1 Wartosc na poe4tek okresu

a) Zwiekszenia, w blm:

- nabycie

- apon

- aktualizacja w,trtosci

- Inne

b) Zmniejszenia, w lym:

- spzeoaz

- aport

- aktualizacja w,lrto6ci

- rnne

2, Przemieszczenia

L warto6e na koniec okresu

Struktura Srodk6w pienieinych do rachunku przeplyw6w pienieinych

0,00 378 850,00 0,00 _________949. 0,00 378 8s0,00

52 100,00 0,00 0,00 62 100,00

Akcje
Inne papaery
wado3ciowe

Inne
Udzielonepoiyczki krdtkoterminowe

aktywa tinansowe

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

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

62 100,00 0,00 0,00 0,00 62 100,00

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

0,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00

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

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

1 700,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00

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

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

0,00 43e 250,00 0,00 _94. ___________94q. _t3925!4q

Lp. livyszczegolnienie

1, Srodki pienie2ne w kasie i na rachunkach bankowych

, Tnnp (r^.lkr nrFnL'tnp

I Inne aktywa pieniezne

Razem

Odpisy aktualizujece naleinosci z rytulu dostaw i uslug

Lp. lAlyszczeg6lnienie

L Odpisy aktualizuiece naldnosci od jednostek powiezanych

:2, odpisy aktualizu,i4ce nale2no6ci od pozostalych jednostek

.l Razem

. Warto6d nazmnlel5zenla koniecokresu

warto6i na
koniec okresu

110 984,53

200 505,16

0,00

311 489,69

wartos6 na
poczetek okresu

98 966,31

120 000,00

0,00

218 966,31

WartoSc na
pocz4tek
okresu

0,00

0,00

0.00

zwiekszenia

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00 0,00

Lp. l/lrryszczeg6lnienie

Odpisy aktualizujace inne naleino6ci kr6tkoterminowe

Lp. llltryszczeg6lnienie

.l Odpisy aktualizuiece naleinoaci od jednostek powiEzanych

,a Odpisv aktualizujqce naleino3ci od pozosblych iednostek

-l Razem

t, odpisy aktualizuj4ce naleino6ci od jednostek powi4zany 0,00

,2 Odpisy aktualizujqce nale2no6ci od pozostalych jednoste 0,00

.l Razem 0,00

zwiekszenia zmniejszenia *y"?f;i*:,

0,00 0,00 0,00

0f00 0f00 0,00

__________qr9. 

---_qpq --9r9.

wartosc na
pocz4tek
okresu

wartos6 na
pocz4tek
okresu

0,00

0,00

0,00

. wartoSd nazmnleJszenla koniecokresuZwiekszenia

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00

Odpisy aktualizujece naleinosci dlugoterminowe



Odpisy aktualizujece nale2nosci dochodzone na drodze sqdowej

Lp, l/llyszczeg6lnienie
wartos6 na
pocz4tek
okresu

Zwiekszenia zmnieiszenia . 
wartogc na

- Konrec oKresu

Lp. Wyszczegolnienie

1. Od jednostek powiezanych

a) z tytulu dostaw i uslug, w fym:

-do 12 miesiQcy

- powy2ej 12 miesiqcy

b) inne

2, Od pozostatych jednostek

ir) z tytulu dostaw i uslug

- do 12 miesiecy

- powy2ej 12 miesrecy

b) z tytulu podatkow, cel, ubezp spol

:) Inne

d) dochodzone na drodze sEdowej

Razem

Dlugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe (aktywa)

Lp. liryszczeg6lnienie

1 Aktywa z tytulu odroczonego podatku dochodowego

2 Inne dlugoterminowe rozliczenia miqdzyokresowe

- Prace rozwojowe

Razem

Kr6tkoterminowe rozli czenia miedzyokresowe (aktywa)

Lp. liryszeeg6lnienie

1 UbezprecTenra samochodow

2 Rozliczenie emisji akcji

3 Domeny

4 Inne

5 WP-punkty reklarrowe

Razem

. NaleinoiciNate2no*l
Naleinoici bieiqce pzeterminowane prz ne Prermrnowan€

do 6 mieiqcy .J :; t'#;"",j'

o,oo o,oo 0,oo 0.00

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 0,00

37 292,55 0,00 0,00 0,00

326L4,32 0,00 0,00 0,00

32 614,32 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 678,23 4 678,23 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

______37828 ______37_ze2E 

------9r9. 
------------4p9. ---94q

Watoic na koniec
roku

o,o0

0,00

0,00

0,00

0,00

37 292,55

32 6L4,32

32 614,32

0,00

25 660,00 14 779,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

_?5_960p9. _______14_219p- 
-_25-0!49. ---4-Zl9,p-

wartosd na
poeetek zwiekszenia
okresu

. Warto6d nazmnleJszenla koniecokresu

zwiekszenia zmnieiszenia *H",STir::"

25 660,00

0,00

0,00

wartosd na
poa4tek
okresu

2 058,96

0,00

2 279,02

0,00

0,00

4 337,98

0,00

0,00

1 806,7s

I 806,75

0,00

0.00

2 058,96 1 806,75

0,00 0,00

2 279,02 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4 337,98 1 806,75

StruKura nale2noSci kr6tkoterminowych



Rozliczenia miedzyokresowe (pasywa)

Wyszczeg6lnienie

I Sp6lka ABS lnve$tment S.A.

2 Debski Jakub

3. INVESTcon GROUP S.A,

4 Beskidzkie Biuro Cinsultingowe S.A

5. Pozostali akcjonerriusze

6 0,00

7 0,00

8. 0,00

9. 0,00

Razem

Lp, wyszczeg6lnienie

1, wartog€ na poczetek okresu

a) Zwiekszenia, w f/m:

' Podzial zysku

- kapital ze sprzedazy akcji powy2ej ich wartosci nominalnej

rozwi4zanie kapitalu rezeMowego

b) Zmniejszenia, w tym:

2. Wartose na koniec okresu

Lp. wyszczeg6lnienie

1, Wartosc na por:z4tek okresu

a) ZwiQkszenia, w fym:

b) Zmniejszenia, w tym:

2. Wartosc na koniec okresu

Warto6e na
poczatek
okresu

0,00

9 930,00

WartoSc
nominalna

0,10

0,10

0,10

0,10

2 943 103,00 0,10

0,00 0,00

Kapital
podstawowy na
koniec okresu

145 100,00

140 650,00

& 822,70

34 900,00

294 310,30

0,00

0,00

Udzial w
kapitale

podstawowym
na koniec

okresu

2t,350/o

20,690/o

9,54o/o

5,13o/o

43,294/o

0,00

0,00

679 7A3,OO 100,000/o

Lp, ltl/yszeeg6lnienie

l Ujemna wartosc firmy

2 Inne rozliczenia Iniedzyokresowe

a) dlugoterminowe

b) krdtkoterminowe

- Badanie sprawozdania finansowego

Razem

zwiekszenia zmnieiszenia -H",fff#,
0,00 0,00 0,00

2 460,00 4 920,00 7 470,00

7 470,00 0,00 2 460,00 5 010,00

2 460,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00

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

___9_9!9 9. ________2l99pq 

-!-9394. 

------J-4799-

Ilo56
posiadanych

akcji /
udzial6w

LP.

1 451 000,00

1 406 500,00

648 227,00

349 000,00

0,00

0,00

6 797 a30,OO

0,00

0,00

000

Rok bieiAcy

0,00

133 050,65

0,00

133 050,65

0,00

0,00

133 0s0,65

Rok poprzedni

95 449,34

0,00

0,00

0,00

95 449,34

0,00

Rok bieiecy

0,00

0,00

0,00

____________qJ9.

Rok poprzedni

0,00

0,00

0,00

0,00

Dane o strukturze kapitalu podstawowego

Kapitall (f undusz) zapasowy

Kapita+ (fundusz) z aktualizacji wyceny



Pozostale kapitaly (fundusze) rezerwowe

Lp. Wyszczeg6lnienie

1. Wartosd na poczQtek okresu

a) Zwiekszenia, w f/m:

l)Zmniejszenia, w tym:

2. wartosa na koniec okresu

Propozycje co do sposobu podzialu zysku, pokrycia straty
Lp. wyszczeg6lnienie

1. Pokrycie straty z lat ubieglych

2 Kapital zapasowy

3. Zyski przyszlych okres6w

Razem

Mlyszczeg6lnienie

1. Rezema z Mulu odrczonego podatku dochodowego

2. Rezeryy na Swiadczenia emerytalne i podobne

a) dlugoterminowe

b) krotkoterminowe

3, Pozostal,e rezerwy

a) dlugotermrnowe

l) kro[koterminowe

Rezerwy na zobowiEzania ogolem

300 000.00 300 000,00

wartose

0,00

0,00

-64 987,52

-64 987,52

WartoSd na
pocz4tek
okresu

6 527,OO

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

s 000,00

11 527,00

zwiekszenia Wykorzystanie

Rok bieiecy

300 000,00

0,00

0,00

Rok poprzedni

300 000,00

0,00

0,00

. Warto6e naKozwl4zanle koniecokresu

1,L 476tOO

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

s 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

s 000,00

s 000,00

18 0o3,OO

0,00

0,00

0,00

s 000,00

0,00

5 000,00

23 003,00

zakres zmian stanu alftywa z Sulu odroczonego podatku dochodowego
Lp. \i\ryszczeg6lnienie wartose

1, Stan aktywa z Sulu OPD na pocz4tek okresu, w tym 25 660,00

a) odniesionych na wynik finansowy

r) odniesionych na kapital wlasny

c) odniesionych na warto6i Firmy, ujemnE wartosa Firmy

2. zwiekszenia, u, tym

a) odniesionych na wynik finansowy

- Strata podatkowir lat poprzednich 50o/o 2074

- RezeMa na badanie sprawozdania

- 0,00

-odniesionych na kapital wlasny

b)odniesionych na kapilal wlasny

c) odniesionych na warto5c firmy, ujemnE wartos( firmy

3, zmniejszenia

3) odniesionych na wynik Finansowy

, zus xn/2013

b) odniesionych na kapital wlasny

c) odniesionych na wartosc firmy, ujemnq wartosa firmy

4. Stan aktywa z tytulu OPD na koniec okresu, w tym

a)odniesionych na wynik finansowy

b) odniesionych na kapital wtasny

c) odniesionych na warto6c flrmy, ujemnA wartosa firmy

0,00

0,00

0,00

L4 779tOO

14 779,00

13 589,00

9s0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2s 660,00

2s 660,00

882,00

0,00

0,00

t4 779,00

14 779,00

0,00

0,00

Zakres zmian stanu rezerw



Zakres zmian stanu rezerwy z tytulu odroczonego podatku dochodowego
Lp. Vllyszczeg6lnienie

1. Stan rezerwy z tytulu OPD na poczetek okresu, w tym
a) odnieslonych na wynik Finansow,

b)odniesionych na kapital wlasny

c) odniesionych na warto6i firmy, ujemn4 warto6i firmy

2. Zwiekszenia, w tym

a) odniesionych na wynik finansowy

b) odniesionych na kapital wlasny

c) odniesionych na wartose Firmy, ujemne wartosc Firmy

:1. Zmniejszenia

a) odniesionych na r,vynik finansowy

b) odniesionych na kapital wlasny

c) odniesionych na warto5i firmy, ujemnq wartosc flrmy

4. Stan rezerwy z tytutu OPD na koniec okresu, w tym
a) odniesionych na \Mynik finansowy

b) odniesionych na l(apital wlasny

c) odniesionych na \ryartosc flrmy, ujemna wartosi firmy

WartoS6

6 527,O0

6 527,00

0,00

0,00

LL 476tOO

11.476,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 003,00

18 003,00

0,00

0,00

StruKura zobowi4zai kr6tkoterminowych (poza funduszami specjalnymi)

Lp. Wyszczeg6lnienie

l. Wobec jednostek powiezanych

a) z tytulu dostaw i lslug, w tym:

-do 12 miesiqcy

- powy2ej 12 miesiQcy

b) pozostale

2. Wobec pozostalych jednostek

a) kredyty I pozyczkl

b) z tytulu emisji dlu2nych pap. wart.

c) inne zobowiqzania finansowe

d)z h ulu dostaw i uslug

- do 12 miesiecy

- powyzej 12 miesiqcy

e) zaliczki olrzyman€, na poczet dostaw

f) zobowiazanla wekslowe

g) z tytulu podatkovi, cel, ubezp spol.

h) z tytulu wynagrodzelt

r) Inne

Razem

'kredyty bankowe

- z tytulu dluznych papierow warto6ciowych

. inne zobowlq.zania fi nansowe

- tnne

2. Zobowiezania dlulloterminowe wobec pozostalych jednostek

- kredyty bankowe

- z h ulu dlu2nych papierow wartosciowych

- inne zobowiAzania Finansowe

- tnne

Zobowiezania dlugoterminowe ogolem

zotDwjeaniaDe:"""0i"
bie2ae t 

a.,

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

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

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

000 n00 nnn

_9,00 __ !,00 0,00

544229,24 0,00 0,00 0,00

_ 0,0q 0,00 0,00

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

0,00 0,00

Wartoid na koniec
roku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

544 229,24

0,00

0,00

0,00

313 216,53

313 216,53

0,00

238,6s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

Lp. Wyszczeg6lnienie
Wartosc

bilansowa na
koniec okresu

1. Zobowiezania dluqoterminowe wobec jednostek powiEzanych O,OO

238,6s 0,00

0,00 0,00 0,00 000

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

g9q g.qo 0,00 0,00 0,00

qpq 0,00 0,00 0,00

000

Struktu|? czasowa zobowiezati dlugoterminowych

________!,q9.



Zobowiezania finansowe z qftulu poiyczek i kredyt6w

Lp. Vr/yszczeg6lnienie

1, Kredyty bankowe

0,00

2,Po|yeki

Razem

Lp. vuyszczeg6lnienie

1. zobowiEzania z Sulu emisji obligacji

2. Inne zobowi4zania

Razem

wvmaoalre.. 
-ry.Y]|^?"]T. wymasarne*t1":;=;1" oo potwozej-r roru no"wzd I rat pi#i"i s l"t

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

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

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

---------q49. 
--------q&. 

-----9J9. 
------9,q9.

wartoS6
bilansowa na
koniec okresu

0,00

0,00

0,00

_______qpq.

zobowiezania finansowe z $ulu emisji dlu2nych papier6w wafto6ciowych

waltoSd
bilansowa na
koniec okresu

0,00

0,00

__________9!9.

tp,

1 0,00

Razem

r.p. tn/yszczeg6lnienie

Razem

ln yszczeg6lnienie

1. Pracownicy Kierownictlva

2, Pozostali Pracownicy

Razem

wartosc
bilan$wa na
koniec okresu

0,00

0,00

wartoSe
bilansowa na
koniec okresu

0,o0

0,00

0,00

Rok bie2acy Rok poprzedni

_1,00 _ 1,00

5,00 6,00

vVyszczeg6lnienie

t p, lrvyszczeg6lnienie

1. wobec jednostek powi4zanych

2. wobec pozosgrlych jednostek

Razem

Zobowiezania wobec budzetu pafistura lub gminy z qrtulu uzyskania prawa wlasnoSci budynk6w i budowli

Lp.

Zobowi4zania zabezpieczone na majEtku jednostki

Zobowi4zania warunkowe

Przecietne zatrudnienie

6,00 7,OO



Wynagrodzenie os6b rrvchodzqcych w sklad organ6w zazadzajecych oraz nadzoruj4cych wyplacone lub naleine

tp. Vryszczeg6lnienie

1. Wynagrodzenia wyplacone

- ZarzEd

- Rada Nadzorcza

2, Wynagrodzenia nale:ne

Razem

Lp. \ilryszczeg6lnienie

1. FOTERIA.PL

Lp. wyszczeg6lnienie

1. Przychody netto ze sprzedaiy produkt6w

2. Prrychody netl;o ze spzedaiy uslug

- Uslugi

3, Przychody ze sprzedazy towar6w

- Towary

,4. Przychody ze sprzeda2y material6w

Przychody netto ze sprzedaiy razem

Rok bieiAcy

107 836,00

10s 336,00

2 500,00

0,00

107 836,00

Rok poprzedni

142 500,00

141 600,00

900,00

0,00

142 500,00

WartoS6
bilansowa na
koniec okresu

0,00

0.00

0.00

Warto5i
bilansowa na

pocz4tek okresu

0,00

0,00

0,00

Rok bierecy Rok poprzedni

o,oo o,oo

0,00 0,00

t12a2,79 69 26r,59

71 282,79 69 26r,59

379LrAL,37 4L57 72rt22

3 791 181,37 4 r57 72r,22

0,00 0,00

0,00 0,00

3802464,L6 4226942,8L

Po2yczki wyplacone osobom wchodzacym w sklad organ6w zarzqdzaj4cych oraz nadzoruj4cych

Lp. Vltyszczeg6lnienie

1. wynagrodzeniir wyplacone

2. Wynagrodzeniit nalezne

Razem

Wykaz sp6lek, w K6rych jednostka posiada co najmniej 20olo udzial6w w kapitale lub og6lnej liczbie 9los6w w organie stanowiQcym

sp6lki
Udzialw Udzialwliebie
kapitale glosow wynik okresu

100,00 100,00 0,00

Struktura rzeczowa przychod6w ze sprzeda2y produkt6w, towar6w i material6w

Struktura terytorialrra przychod6w ze sprzeda2y produkt6w, towar6w i material6w
Lp. wyszczeg6lnienie

1. Przychody netto ze spzedaiy produkt6w

2. Przychody netto ze sprzedaiy uslug

- Sprzeda2 krajowa

:3. Przychody ze sprzedaiy towar6w

- Sprzeda2 krajowa

- Wewnatzwspolnotowa dostawa towarow

4. Przychody ze spzeda2y material6w

Przychody netto ze sprzedaiy razem

Rok biei4cy Rok poprzedn

0,00 0,00

0,00

LL 282t79 69 261,59

Lp. Wyszczeg6lnienie

Razem

0,00

tI 282,79 69 26t,59

379LL8rt37 4L57 72L,22

3 791 187,37 4 t56 984,44

0,00 736,78

0,00 0/00

3802464,L6 4226982,8r

Przychrody, koszty i r,vynik dzialalno5ci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku nastepnym
wartos6 Warto56

przychod6w koszt6w wYnik

0,00 0,00 0,00



Koszty rodzajowe oraz koszt wyhvorzenia produK6w na wlasne potrzeby

Lp. wyszczeg6lnienie

1. Amortyzacja

2.Zu4cie materialow i energii

3 Uslugi obce

4 Podatki i oplaty

podatek akcyzowy

5. Wynagrodzenia

6 Ubezpivenia spolene i inne Swiadczenia

7. Pozostale koszty rodzajowe

Koszty rodzajowe ogolem

Koszt wytwozenia produktow na wlasne potrzeby jednostki

Lp. wyszczeg6lnienie

1. zysk ze zbycia niefinansowych aktyw6w trualych
- przychody ze zbycia nieflnansowych aktywow tmalych

wartosi zbytych niefinansowych aktywdw trualych (wartosa

ujemna)

2. Dotacje

3. Inne przychody operacyjne

Pozostale przychody operacyjne ogolem

Lp, wyszczeg6lnienie

1. Strata ze zbycia niefinansowych aktyw6w trwalych

- przychody ze zbycia nieRnansovvych aktywow trualych
wartost zbwch niefinansowych aktywow trwatch (warto6i

- ujemna)

2. Aktualizacja warto5ci aktyw6w niefinansowych

- odpisy aktualizujqce wafto6i nale2nosci

- odpisy aktualizujece warto6i zapas6w

3, Inne koszty operacyjne

- Kara

- Pozostale koszty operacyjne

- braki $/ zapasach

Pozostale koszty operacyjne ogolem

Rok bie2acy Rok poprzedni

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rok bieiacy

86 062,03

55 457,t8

748 070,09

4 075,75

0,00

226 952,47

19 349,50

11 595,60

1 151 562,62

0,00

Rok poprzedni

89 575,07

64 709,32

714 492,56

6 570,37

0,00

292 306,s0

31 087,98

35 552,95

_L-?33J938-
0,00

Rok bieiacy

0,00
0,00

0,00

2 460,00

54,96

25t4,96

Rok poprzedni

0,00
0,00

0,00

3 060,00

709,55

3 769,55

000

| 995,76

0,00

86,18

1 909,58

L 995,76

1 291,91

0,00

1 036,90

255.01

1 291,91

Struktura pozostalych przychod6w operacyjnych

Struktura pozostalych koszt6w operacyjnych



StruKura pzychod6w fi nansowych
Lp. Wyszczeg6lnienie

1. Dywidendy i udzialy w zyskach

a) od jednostek powiAzanych

b) od pozostalych ednostek

2. Odsetki

a) od jednostek polvi4zanych

b) od pozostalych lednostek

- Odsetki bankow€l

3. Zysk ze zbycia inwestycji

4. Aktualizacja warto6ci inwestycji

5. Inne

- R62nice kursowe

Prrychody finansowe ogolem

Rok bie2acy

0,00

0,00

0,00

798,91

0,00

798,9r

798,9r

0,00

62 100,00

23tOL

23,0r

6292L,92

Rok poprzedni

0,00

0,00

0,00

L 99O,47

0,00

r 990,47

r 990,47

0,00

49 641,80

0,00

0,00

51 632,27

Lp. Wyszczeg6lnienie

:1. Odsetki

a) od jednostek povviEZanych

b) od pozostalych iednostek

- odsetki banko'ae

- odselki dla kontrilhentow

- Odsetki Matkolve
2. Strata ze zbyciir inwestycji

:t. Aktualizacja wartoSci inwestycji

4. Inne

' o^ruoilzoLjo gu4 rl

- Roznice kursowe

Koszty finansowe ogolem

Lp. Wyszczeg6lnienie

1, Zyski nadzwyq.ajne

aJ rosowe

b) pozostale

2. Straty nadzwyczajne

a) rosowe

b) pozostale

Wynik zdarzeri nadruyczajnych

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

786,39 1 398,60

0,00 0,00

1 700,00 13 640,90

0,00 0,00

0,00 0,00

2494,40 15 663,33

Rok bieiAcy Rok poprzedni

Rok bieiecy

794,40

0,00

794,40

0,00

8,01

Rok poprzedni

2 022,43

0,00

2 022,43

0,00

623,83

Wynik zdarzeri nadzwl/czajnych oraz podatek dochodowy od zdarzeri nadzwyczajnych

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

Struktura koszt6w fi nansowych



Rozliczenie gl6wnych pozycji r6ini4cych podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto

Wyszczeg6lnienie Rok bieiEcy Rok popzednitp

1 Zysk brutto

2 Koszty rie stanowiAce kosztu uzyskania pzychodu, w tyhl
- zus xn/201s zus\rrl20r4
- Odsetki podalkowe

- Koszty nie stanowiEce kosztu uzyskania przychodu

- Rezema na bacanie sprawozdania

- aktualizacja inwestycji

- Odpis - nale2no$ci

- Nie wyplacone delegacja

- Odpis - towary

- Amortyzacja nkup

3 Zwiekszenia koszt6w podatkowych

- zus xII/2014

- Wyplacone delegacje

- Rezerwa na bacanie sprawozdania

- Nie wyplacone delegacja

- zus xrr/2008

- RezeMa na bacanie sprawozdania

- Wynagrodzenie llady

4, Puychody nie bed4ce przychodami podatkowymi

- Ro2nice kursow€

5 Zwiekszenia przychod6w podatkowych

6 Doch6d /stratl
7 Odliczenia od dchodu

- Straty lat poprzednich 2006

- Straty lat poprzednich 2008

8, Podstawa opodatkowania

9, Podatek wedlug stEwki 19o/o

10. Odliczenia od podatku

11, Podatek nale2ny

12 Zmiana slanu aktywa na odroczony podatek dochodowy

13 Zmiana stanu re;zezwry na odroczony podtake dochodowy

14. Razem obcieienie wyniku brutto

-42630,5221

21 555,59 zl

1262,37 zl

786,39 zl

806,83 zl

5 000,00 zl

1 700,00 zl

0,00 zt

0,00 zt

0,00 zt

12 000,00 zl

L2 L27t6O zl

4 645,74 zl

2 48I,86 zl

5 000,00 zl

0,00 zt

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

62lZ1,Ot zl

23,01 zl

0,00 zl

-95 325,54 zl

0.00 zl

0,00 zl

0,00 zl

-95 325,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

10 881,00 zl

tl476,00 zl

22357,0O zl

-89 480,95 zl

26 597,45 zl

4 645,74 zl

r 398,60 zl

423,50 zl

5 000,00 zl

0,00 zl

392,74 zl

3 375,25 zl

2 48I,86 zl

255,OI zl

I637,7221

2 613,24 zl

6 024,48 zl

0,00 zl

0,00 zt

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

-7t 52tZZ zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

-7t 52L,OO zl

0,00 zl

0,00 zl

0.00 zl

-11 006,00 zl

6 527,00 zl

-4 479,OO zl



LitEfirrrltfttlrE
Informacja o znaeecych zdazeniach jakie wysbpily po dniu bilansowym
nie uwzglqdnionych w bilansie i rachunku zysk6w i strat

rfltEl'itrrfitilrlEil
Zmiany alFd (polityki) rachunkowojci w tyh mebd wyceny oraz sFDsobu sFradzahia
sPrawozdania finansowego wyrvieraiEce istotny wplyw na sytqacje majatkow+ finansowq,
wynik finansowy oraz zmiany w kapible wlasnym

Nllllfl'|El-:FttrlEl l

Informacje liebowe zapewniajqce por6wnywalnojt danych sprawozdania finansoweoo
za ro( poprzedajecy ze sprawo.daniem finansowym za rck obrobwy

[GEI{=F!?lt!!d
Inforhaqa o zhaczEcych zdapehiach dotyczEcych lat popEednich
ujetych w sprawozdaniu fihansowych za rck obrctowv

rfl|tE|||El-lFll?r.tE
Infohacja o wsFilnych puedsiewzieciach, ktdre nie podlegajE konsolidacji

Uwzoledniono w
bilahsie

wyszczegdlnienie zdazei Kwob Uwzqledniono w
bilansie rachunku ask6w i sbar

Wy$zczegdlhaen ie zdarzei Kwob
bilansle rachunku zvsk6w i suat

Wyszczeg6lhienie zdarz€i Kwota Uwzgledniono w

Tre6t Opis szczeg(ilory
L Nazwa I zakres dztalalno6cr wspdlneqo Dnedsie!

. Procentowy udzral Je{ edsrewliwru

wsFjlnte kontro owanych ztrzowych skladnikow aktywdw tMalych,
nrflatenalnych I DraWnvch

, Czesc zobowiAzai wsFdlnie zaciagnietych

,. Puychody otnymane ze wspolneo puedsiewziEia

,. K6zty ?wralane le w;pdlnym puedsiewzreciem

. Zobowrazania warunkc

. Inwstlcle doryc?ece r1lLolnego pzedsiewzrsia



NFEI]TilFT.I:!IE I
Informaqa o transakcjach ze spolkami powiEzanymi

ledno*kaniespozedzajEcslonsolidowanegosprawozdaniafinansowegonapodsbwieryl{czei zkonsolidacji
dopuszczonych Usbw4 o rachunkowog€i (art. 56 !s.1) podaje nastepujece informacje

KuBy walut puyiqte do wyceny pozycji bilansu i rachunku zysk6w i strat

Walub kod waluty
kurs Sredni

Inforhaqia o celu gospodarc4'h zawartych przezjednostke om6w nieuwzglednionych w bilansie

w zakrsie niqbednym do oceny ich wplywu na sytuacje majEtkowfu finansowq i wVnik fihansowy jednostki

Cel
gospdarcz

wPlyw na sytuaqQ
majqtkowA

finansowE i wynik

Informacta o istotnych transallcjach (wraz z ich kwobmi) zawartych przez jednostkE

na ihhych warunkach nii rynkowe ze stronami powiezanymi

Wyszczeg6lnienie transakcji Kwota Charakter transakcji

Wyszczegdlnrenie transakcjr I Kh puedmiot
Nazwa spolki Kwoly transakcji za rck

oDrolowy

spuda2 towar6w

sPuedai uslug

otrzymane oplaly za udzelen e licencji

otrzymane i naliczone odsetki

spzeda2 6rodkdw ltuatch
spu eda2 arodkow ltualych w budowie

wyszczeg6lnienie
Za rok!

obrotow DODUedni

Wafto5c pzychoddw ndo ze spzedaiy produktow (uslug), towadw I

natenaldw oraz ozvchodow finansowvch

Waftoic kaprhlu wlasneqo 56 018.1 55 925 7

r40
) rusGwow€cl 90 000.0 90 000.0

r) zapa$wQo

i) z aKualizacji trryceny

t) rezeruow{o 00
) nie mkMer str"N z lat mozednch

r) rynrku finansowao netto roku obrotow@o 923 120 0

Wartosc ak8wow tmalvch 52 300 0 s2 100 0

PztrEine zalnrlnrenie w mkU 0n 00



Wynagrodzenie bieglego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdai finansowych wyplacone, lub naleine za rok obrotow

lB,t't
1)orola

I\S
04,04.2016r

Data 4l-i3m
o32

Wyszczeg6lnienie uslug
wYp€cona w tym kwob naleina

ogdem

dotvczy roku obrotowego 2014:

OtowiEzkowe LBdatnie r@nego sprawozdania finansowego 50000 00 s 000,0(

Inne usluoi 00( 00 0
Usluq j doradztlva todatkowtro 00( 0 00
Pozosh usluoi 0 00 oo

dotyc4 roku obrobw€o 20151 0 0 001

Otrcwiezkowe badanie rcznego sprawozdania finansowego 5 000,0 00 5 000,0

lnne usluar m6wiaiaaidce 0 00 00
lJsluoidoradtua 00 00 00
Poz6tale usluqi 00 00 0


