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NOVINA SPÓŁKA AKCYJNA 

 

 
 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2017 
 
 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i 
objaśnienia 

 
 
 

 
1. Sprawozdanie finansowe sporządzone jest dla firmy: 

NOVINA Spółka Akcyjna 

Al. Jana Pawła II 27 

00-867 Warszawa 

NIP: 951-230-41-79   KRS: 383435  REGON 142240369 

 
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017r. 

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

gospodarczej przez firmę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności 

wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. 

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także 

amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego 

oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia 

jednostce prawo wyboru.  

5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia 

pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe). 

6. Środki trwałe przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania wycenia się według wartości 

księgowej netto. 

7. Środki trwałe do wartości 3.500 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania ich do 

użytkowania. 

8. Wyposażenie przyjęte aportem do Spółki jest amortyzowane przy zastosowaniu stawki 10%  

9. Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty. 

10. Do wyceny stanu rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny 

średnioważone. 

11. Należności, zobowiązania, kredyty i pożyczki wycenia się według kwot wymagających zapłaty. 

12. Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej , natomiast w przypadku środków 

zgromadzonych w banku wartość nominalna obejmuje doliczone lub potrącone przez bank odsetki. 

13. Kapitały (fundusze) wycenia się według wartości nominalnej. 

14. Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w 

okresach, których dotyczą na podstawie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i 

usług. 
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15. Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszty sprzedaży za wyjątkiem 

tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania 

współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów. 

16. Firma stosuje porównawczy rachunek zysków i strat. 

17. Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady 

współmierności przychodów i kosztów. 

18. Pozostałe przychody i koszty operacyjne   - zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny. 

Ujmowane są wszystkie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne  dotyczące danego 

roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wszelkie poniesione koszty rozliczane są  na bieżąco lub 

w czasie, jeżeli dotyczą następnych okresów sprawozdawczych. 

19. Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

20. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ustala się w wysokości kosztów przypadających 

na następne okresy sprawozdawcze. Odpisuje się je jednorazowo w ciągu okresu jakiego dotyczą. 

21. W ciągu roku obrotowego nie zmieniono metod księgowości ani wyceny, które mogłyby 

wywrzeć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe. 

22. Nie dokonano również zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. W związku 

z tym nie miało to wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki. 

23. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 
Nie wystąpiły żadne informacje o znaczących wydarzeniach  jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały 

uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat. 

 

W sprawozdaniu finansowym roku obrotowego nie zostały zawarte informacje o znaczących zdarzeniach 

dotyczących lat ubiegłych. 

 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia zawarto w załączonych notach objaśniających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łomża , 10 maj 2018r.        Sporządził: Głębocka Anna 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 

 

 

1. Spółka   powstała  w drodze przekształcenia  Spółki pod firmą Baby Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością  w Spółkę Baby Spółka Akcyjna  ( akt notarialny  z dnia 20.09.2010 roku Rep. A. Nr 

11265/2010 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej ( Notariusz Sławomir Ogonek w Warszawie ) 

Aktualna nazwa to NOVINA Spółka Akcyjna . 

Spółka została powoła  na czas nieokreślony . 

Do rejestru przedsiębiorców Spółka została wpisana  w dniu 12 kwietnia 2011  roku   i postanowieniem  Sądu 

Rejonowego dla Miasta Starego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego otrzymała numer   KRS  0000383435 

Urząd Statystyczny       nadał  statystyczny numer  REGON 142240369 

Decyzją Urzędu Skarbowego   jednostka otrzymała numer identyfikacyjny dla rozliczeń VAT    

NIP 9512304179 

Spółka notowana jest na alternatywnym rynku NEWCOnnect 

 
  Przedmiot działalności  Spółki 

- działalność związana z zarządzaniem funduszami 

                     - działalność związana z oprogramowaniem 

                     - działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych 

 

2.   Okres objęty sprawozdaniem  

 Okresem obrachunkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy. 

 

3.  Łączne dane sprawozdania finansowego, skonsolidowane sprawozdanie finansowe 

Spółka    posiada spółki zależnych .Zarząd Spółki podjął decyzję o nie sporządzaniu sprawozdani 

skonsolidowanego .  

Spółka nie posiada oddziałów/jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdanie 

finansowe. 

  
4.    Kontynuacja działalności 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w,  

dającej się przewidzieć w przyszłości, gdyż nie istnieją bezpośrednie okoliczności wskazujące na zagrożenie 

kontynuowania przez nią działalności.  

 

5. Zasady rachunkowości, metody wyceny 

 

Zasada kontynuacji – Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie  

z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące 

działalność. 
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Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

Zasada memoriału – zgodnie z zasadą memoriału jednostka ujmuje w księgach rachunkowych wszystkie 

osiągnięte przychody i koszty, związane z tymi przychodami niezależnie od terminu ich zapłaty. 

Zasada współmierności przychodów i kosztów – zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów 

wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 

przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. 

Zasada ostrożnej wyceny – zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny poszczególne składniki aktywów i pasywów 

wycenia się po kosztach rzeczywiście poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. W wyniku finansowym 

uwzględnia się wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne oraz zyski i straty na 

nadzwyczajne. Spółka tworzy rezerwy na znane jednostce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń. 

Zasada indywidualnej oceny – zgodnie z zasadą indywidualnej oceny jednostka stosuje następujące 

rozwiązania dopuszczalne przez ustawę o rachunkowości:  

 

Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub 

wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 

lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Cena nabycia i kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych obejmuje również koszt obsługi zobowiązania zaciągniętych w celu ich 

finansowania za okres budowy, montażu i przystosowania. 

Cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia. 

Obce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przyjęte do używania na mocy umowy leasingu zalicza 

się do aktywów trwałych, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie. 

 

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających  

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpis z tytułu trwałej utraty 

wartości. 

W przypadku przeznaczenia do likwidacji lub sprzedaży, wycofania z używania lub innych przyczyn 

powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego lub składnika wartości niematerialnych i prawnych 

dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. Odpisy 

aktualizujące dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie odrębnych 

przepisów, zmniejszają odniesienie na kapitał  

z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją wyceny, ewentualna nadwyżka odpisu nad różnicami z 

aktualizacji wyceny zaliczana jest do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 

Amortyzacja środków trwałych dokonywana jest metoda liniową. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej 

stawki amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego oraz składników wartości 

niematerialnych i prawnych.  

Zastosowane stawki amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu wg tabel wynikających z przepisów 

, przyjęto metodę podatkową . 
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Amortyzacja przypadająca na wartość środków trwałych sfinansowanych dotacjami nie stanowi kosztów 

podatkowych . 

Środki trwałe umarzane są według  metody: liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia 

do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. 

 

Środki trwałe jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów są to składniki majątku  

o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej   nie 

przekraczającej 3500 zł.  

 

Udziały w innych jednostkach lub inne inwestycje wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia 

pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Udziały w jednostkach powiązanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości.  

 
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia  stosując zasadę ostrożnej wyceny .   
 
Inwestycje majątkowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne  i inne inwestycje nie stanowiące 

aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu 

osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów lub uzyskania z nich 

przychodów, lub inny pożytków – wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z 

tytułu trwałej utraty ich wartości.  

 

Należności 

Na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 

odpisu aktualizującego, w odniesieniu do należności: 

-od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - do wysokości należności nie objętej 

zabezpieczeniem, 

-od dłużników  w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości - w wysokości 100% należności,  

- kwestionowanych lub z zapłatą których dłużnik zalega, a spłata należności nie jest prawdopodobna - do 

wysokości należności nie objętej zabezpieczeniem, 

- stanowiący równowartość kwot podwyższonych należności - do wysokości tych kwot, 

- przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności w 

wysokości 100% 

-wg indywidualnej oceny na należności nieściągalne nie przeterminowane (bądź przeterminowane, 

niesklasyfikowane powyżej)- odpis 100%. 

Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczono do pozostałych kosztów operacyjnych  

i kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której odpis dotyczył. 
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Zapasy 

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: 

Materiały     cena zakupu 

Półprodukty i produkty w toku  koszt wytworzenia 

Produkty gotowe   koszt wytworzenia 

Towary     cena zakupu 

 

Rozchód zapasów odbywa się wg ceny nabycia. 

Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 

-ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca,  

w jakim się znajduje na dzień wyceny, 

-magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w 

procesie produkcji 

-sprzedaży produktów.  

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku  

z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto 

możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je odpowiednio do: 

-pozostałych kosztów operacyjnych, 

-kosztów wytworzenia sprzedanych produktów lub usług, 

-kosztów sprzedaży. 

 

Aktywa pieniężne 

Do aktywów pieniężnych zalicza się aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do 

aktywów pieniężnych zaliczane są także naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

 

Różnice kursowe 

Na dzień bilansowy pozycje wyrażone w walutach obcych wycenione zostały po kursie średnim ustalonym dla 

danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

- kupna lub sprzedaży walut stosowanych przez bank, z którego usług korzysta spółka – w przypadku operacji 

sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 

- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy bank Polski na ten dzień, chyba, że  

w zgłoszeniu celnym lub w innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został innym kurs - w przypadku 

pozostałych operacji. 

Różnice kursowe, dot. aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień wyceny oraz 

przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 

finansowych. 
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Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w odniesieniu do poniesionych kosztów 

dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. 

Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób 

rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczonych kosztów,  

z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. 

 

Kapitał własny 

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

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

Kapitał zapasowy i rezerwowy Spółki tworzony jest: 

-z podziału zysku 

-z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny, skutków uprzednio dokonanej w oparciu o odrębne przepisy 

wyceny wartości netto środków trwałych zlikwidowanych lub zbytych w okresie sprawozdawczym 

-z nadwyżki wartości nominalnej emitowanych akcji nad wartością emisyjną 

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów przeznaczony jest do ewidencji skutków wyceny aktywów jednostki tj. 

urzędowej wyceny środków trwałych oraz inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych bez możliwości 

przeznaczenia do podziału. 

Zysk lub strata z lat ubiegłych odzwierciedla nierozliczony wynik z lat poprzednich pozostający do decyzji 

Zgromadzenia Wspólników, a także skutki korekt zmian zasad rachunkowości i błędów podstawowych 

dotyczących lat poprzednich, a ujawnionych w bieżącym roku obrotowym. 

 

Rezerwy na zobowiązania 

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania  

i wycenia się je na dzień bilansowy w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od 

okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 

 

Zobowiązania 

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których 

uregulowanie zgodnie z  umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub 

wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań,  

z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald  

wykazywane są jako krótkoterminowe. 

 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań 

przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: 
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Ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę zobowiązań można 

oszacować w sposób wiarygodny 

Z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, 

których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. 

 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i obejmują 

w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, 

których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych. 

 
Podatek dochodowy odroczony 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywana w księgach rachunkowych wartością aktywów i 

pasywów, a ich wartością podatkową oraz strata podatkową możliwą do odliczenia  

w przyszłości, tworzona jest rezerwa i ustalane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości 

do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w 

przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do 

odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 

wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem  

dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 

dochodowego w przyszłości. 

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek 

podatku dochodowego obowiązujący w roku powstania obowiązku podatkowego. 

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec  

i początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i aktywa  

z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone 
są również na kapitał własny. 
 
 
Przychody 

Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, w wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia 

wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny 

sposób niż wniesienie wkładów przez udziałowców lub właścicieli. 

Przychody ze sprzedaży uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi, jeżeli jednostka 

przekazała znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do towarów lub w momencie wykonania 

usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po 

uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów. 

Usługi wykonywane na przełomie okresu sprawozdawczego Spółka rozdziela przychody przypadające na dany 

okres sprawozdawczy i na okres następny.  
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Koszty 

Przez koszty i straty jednostka rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 

ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia 

wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego 

niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. 

 

Wynik finansowy 

Na wynik finansowy netto Spółki wpływają ponadto: 

-Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki          w zakresie m.in. 

zysków i strat za zbycia nie finansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, 

utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania 

darowizn, 

-Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, 

aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, 

-Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki 

ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 

-Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym 

ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną, 

 

6.  Informacje o pozycja bilansowych oraz rachunku zysków i strat 

 
Zmiany w długoterminowych  aktywach 
 
Zmiany w krótkoterminowych aktywach  finansowych w pozostałych jednostkach 
 
 Udziały lub  

akcje 
Inne papiery 
wartościowe 

Udzielone 
pożyczki 

Inne 
krótkoterminowe 
aktywa finansowe 

Stan na początek roku 42 519,50 600 000,00 488279,45 500 926,53 

Zwiększenia 211 581,57  47000,00 586 961,57 

-nabycia 25 230,00  47000,00 586 961,57 

-aktualizacja wartości 186 351,57    

Zmniejszenia  240 123,05 600 000,00 348 879,45 100 658,92 

-sprzedaż  240 123,05  348 879,45  

-korekta aktualizacji wartości    100 658,92 

-przemieszczenia wewnętrzne  600 000,00   

Stan na koniec okresu 13 978,02 0,00 186 400,00 987 229,18 

 

 
 
Środki pieniężne . 
 
Kwota 27.696,21 zł są to środki pieniężne na rachunkach bankowych . 
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Struktura kapitału podstawowego 
 
Akcje serii Liczba akcji Cena emisyjna jednej  akcji Wartość  nominalna 

jednej akcji  
A 39585 0,72 28 501,20 

B 2898621 0,72  2 087 007,12 

D 548232 0,72 394 727,04  

F 3277012 0,72 2 359 448,64 

G 347222 0,72 249 999,84 

RAZEM  7110672  5 119 683,84 

 
Kapitał zapasowy 
 
Kapitał zapasowy wynosi 245.692,82 zł i   nie uległ zmianie. 
 
Kapitał rezerwowy 
 
Kapitał zapasowy wynosi 2.143.303,40 zł i   nie uległ zmianie. 
 
 
Straty z lat ubiegłych  
 
Za lata ubiegłe nierozliczona strata / nie pokryta zyskiem lub w inny sposób/  wynosi 1.842.058,22 zł  
 
Za rok 2017 wygenerowano stratę w kwocie 2.856.428,25zł ,  która to pokryta zostanie z zysków lat następnych 
ewentualnie z dopłat do kapitałów . 
 
 
Kształtowanie się należności i zobowiązań przedstawiono w bilansie . Kwoty są realne ściągalne i 
nieprzedawnione  
 
 
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych . 
 
Spółka posiada udziały : 

-SWISS NUTRIFARM Sp z o.o.  na wartość wg cen zakupu 2.400.000,00 zł Kapitał własny na 31.12.2017 rok 

wynosi 6.099,00 zł   ,dlatego też dokonano odpisu aktualizacyjnego  w wysokości 100 % wartości . 

 

 

Strukturę kosztów rodzajowych przedstawiono w rachunku zysków i strat. 

 

Należności i zobowiązania warunkowe nie występują . 

 

Pozycje różniące postawę opodatkowania podatkiem dochodowym , a wynikiem finansowym brutto 

 

Przychody wyłączone z opodatkowania 

-aktualizacja wartości inwestycji  kwota 186.361,07 zł 

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu 

-odpisy aktualizujące aktywa finansowe  w kwocie 2.400.000,00 zł 

-pozostałe koszty niepodatkowe w kwocie 9.963,40 zł 
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Podatek odroczony nie był naliczany . Znaczące różnice przejściowe Ne występują . 

 

Przychody zaprezentowano w rachunku wyników / prezentacja wystarczająca / 

Pozostałe informacje zaprezentowano w sprawozdaniu finansowym i rachunku wyników w wystarczającym 

zakresie .  

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności .  

 

 


