
ONE MORE LEVEL S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: ONE MORE LEVEL S.A.
Siedziba: os. Bohaterów Września 82, 31-621 Kraków

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

3240Z

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 9671342264
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000385650

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Rachunek zysków i strat Jednostka sporządza w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych Jednostka sporządza metodą pośrednią.
Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
Walutą sprawozdawczą jest złoty polski (zł).
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 
ustawą o rachunkowości.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione 
na ich nabycie ceny,
z zachowaniem zasady ostrożności.
Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na 
jej rzecz przychody
oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 
przychodów i kosztów
oraz ostrożnej wyceny.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione 

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe 
umorzenie.
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są w okresie ekonomicznej użyteczności przy 
zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej 
nieprzekraczającej 10.000,00 zł netto obciążają koszty działalności jednorazowo w 
miesiącu oddania ich do użytkowania.
Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć 
przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu 
trwałej utraty wartości.
Środki trwałe w budowie to wydatki poniesione na budowę środków trwałych.
Zapasy
Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne 
produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wyceniasię w okresie 
przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości 
nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, 
uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów wciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie 
tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne. 
Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub 
zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. 
Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części jest niższa od wartości 
godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy. Od wartości 
firmy jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych przez okres jej ekonomicznej 
użyteczności. Jeżeli nie można wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej użyteczności, 
to okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości firmy nie może być dłuższy niż 
5 lat. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową i zalicza się je do 
pozostałych kosztów operacyjnych. Decyzję co do okresu ekonomicznej użyteczności 
danej wartości firmy pisemnie podejmuje Zarząd Spółki podając uzasadnienie przyjętego 
okresu ekonomicznej użyteczności. Corocznie na dzień bilansowy Spółka przeprowadza 
testy na utratę wartości przez wartość firmy. W przypadku gdy test ten wykaże wartość 
niższą niż wartość netto wykazana w księgach rachunkowych, Spółka dokonuje odpisu 
aktualizującego wartość wartości firmy. Odpis ten obciąża pozostałe koszty operacyjne.

Ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowy Jednostki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na 
jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty, zgodnie z zasadami 
memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 
ustawą o rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE 30 793 705,18 35 397 941,97

I. Wartości niematerialne i prawne 30 677 890,34 35 060 446,10

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy 30 677 890,34 35 060 446,10

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 79 014,84 89 129,87

1. Środki trwałe 79 014,84 89 129,87

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

74 134,63 82 527,23

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu 4 880,21 6 602,64

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe 36 800,00 14 248,00

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek 36 800,00 14 248,00

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 234 118,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

234 118,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 2 143 043,15 3 611 533,02

I. Zapasy 1 647 514,08 3 217 667,19

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku 1 647 514,08 3 217 667,19

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 493 012,01 83 898,39

1. Należności od jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 493 012,01 83 898,39

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 439 082,01 83 898,39

- do 12 miesięcy 439 082,01 83 898,39

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

53 930,00

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 703,65 309 967,44

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 703,65 309 967,44

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

5

ONE MORE LEVEL S.A.
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 703,65 309 967,44

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 703,65 309 967,44

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 813,41

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 32 936 748,33 39 009 474,99

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 28 194 571,25 34 146 366,76

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 351 644,00 5 351 644,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 31 200 000,00 31 200 000,00

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 
(akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 
tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 405 277,24 -616 357,25

VI. Zysk (strata) netto -5 951 795,51 -1 788 919,99

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA

4 742 177,08 4 863 108,23

I. Rezerwy na zobowiązania 127 417,34 72 458,25

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

14,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 29 238,78 29 238,78

- długoterminowa 29 238,78 29 238,78

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy 98 178,56 43 205,47

- długoterminowe

- krótkoterminowe 98 178,56 43 205,47

II. Zobowiązania długoterminowe 2 043 983,02 685 716,74

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek 2 043 983,02 685 716,74

a) kredyty i pożyczki 2 043 983,02 685 716,74

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 555 776,72 2 128 510,46

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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1. Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek 2 555 776,72 2 128 510,46

a) kredyty i pożyczki 502 561,63 468 120,65

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

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

395 742,90 414 057,37

- do 12 miesięcy 395 742,90 414 057,37

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

1 572 615,14 1 162 003,17

h) z tytułu wynagrodzeń 84 857,05 84 299,27

i) inne 30,00

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 15 000,00 1 976 422,78

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 15 000,00 1 976 422,78

- długoterminowe

- krótkoterminowe 15 000,00 1 976 422,78

PASYWA RAZEM 32 936 748,33 39 009 474,99

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 
w tym:

2 480 782,65 2 209 450,85

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 019 071,37 362 015,54

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

-1 570 153,11 1 847 435,31

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów

31 864,39

B. Koszty działalności operacyjnej 3 302 463,66 3 109 217,86

I. Amortyzacja 133 940,87 20 655,53

II. Zużycie materiałów i energii 44 383,77 28 095,03

III. Usługi obce 690 436,18 735 742,44

IV. Podatki i opłaty, w tym: 14 543,79 15 442,49

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 1 965 459,84 1 982 962,14

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym:

380 522,84 312 204,21

- emerytalne 247 339,85 201 843,46

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9 447,59 14 116,02

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 63 728,78

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -821 681,01 -899 767,01

D. Pozostałe przychody operacyjne 12 174,59 338,40

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

12 130,08

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 44,51 338,40

E. Pozostałe koszty operacyjne 4 760 267,33 986 616,36

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 299 569,22

III. Inne koszty operacyjne 4 460 698,11 986 616,36

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -5 569 773,75 -1 886 044,97

G. Przychody finansowe 506,06 10 560,52

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

II. Odsetki, w tym: 10 560,52

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne 506,06

H. Koszty finansowe 148 423,82 147 539,54

I. Odsetki, w tym: 148 423,82 145 416,63

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne 2 122,91

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -5 717 691,51 -2 023 023,99

J. Podatek dochodowy 234 104,00 -234 104,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -5 951 795,51 -1 788 919,99

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO)

34 146 366,76 -64 713,25

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 
(BO), po korektach

34 146 366,76 -64 713,25

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu

5 351 644,00 551 644,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 4 800 000,00

a) zwiększenie (z tytułu) 4 800 000,00

- wydania udziałów (emisji akcji) 4 800 000,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 
okresu

5 351 644,00 5 351 644,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 31 200 000,00

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 31 200 000,00

a) zwiększenie (z tytułu) 31 200 000,00

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 31 200 000,00

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 31 200 000,00 31 200 000,00

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
początek okresu - zmiany przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
początek okresu

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 
rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 
koniec okresu

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 405 277,24 -616 357,25

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 255 132,93 255 132,93

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

255 132,93 255 132,93

a) Zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie (z tytułu)

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 255 132,93 255 132,93

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 2 660 410,17 871 490,18

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
korektach

2 660 410,17 871 490,18

a) Zwiększenie straty (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) Zmniejszenie straty (z tytułu)

- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: 
zapasowego i rezerwowego

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 660 410,17 871 490,18

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 405 277,24 -616 357,25

6. Wynik netto -5 951 795,51 -1 788 919,99

a) zysk netto

b) strata netto 5 951 795,51 1 788 919,99

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28 194 571,25 34 146 366,76

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

28 194 571,25 34 146 366,76

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -5 951 795,51 -1 788 919,99

II. Korekty razem 4 374 650,30 2 117 962,35

1. Amortyzacja 4 516 496,63 918 719,31

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 145 397,91

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw 54 959,09 65 931,16

6. Zmiana stanu zapasów 1 570 153,11 -1 847 435,31

7. Zmiana stanu należności -431 665,62 87 484,89

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

392 825,28 990 357,68

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 728 118,19 1 750 150,05

10. Inne korekty 7 356,66

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I±II)

-1 577 145,21 329 042,36

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 123 825,84 100 915,43

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

123 825,84 100 915,43

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I–II)

-123 825,84 -100 915,43

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej

I. Wpływy 1 430 000,00 563 800,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału

2. Kredyty i pożyczki 1 430 000,00 563 800,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 37 292,74 510 931,02

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek 37 292,74 510 931,02

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego

8. Odsetki

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I–II)

1 392 707,26 52 868,98

D. Przepływy pieniężne netto, razem -308 263,79 280 995,91

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym:

-308 263,79

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 309 967,44 28 971,53

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 1 703,65 309 967,44

- o ograniczonej możliwości dysponowania

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -5 717 691,51 -2 023 023,99

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, w tym:

142 174,06

Pozostałe 142 174,06

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat 
ubiegłych w tym:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą 
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania 
przychodów w bieżącym roku, w tym:

5 523 585,79 1 527 977,06

Pozostałe 5 523 585,79 1 527 977,06

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 
w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w 
tym:

53 205,47

Pozostałe 53 205,47

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym

-389 485,25 -505 644,00

K. Podatek dochodowy -234 104,00

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

Informacja_dodatkowa_2019.pdf

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 - ONE MORE LEVEL S.A.
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (w zł)

Nota nr 1

Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.
Koszty 

zakończonych prac 
rozwojowych

Wartość firmy
Inne wartości 

niematerialne i 
prawne

Zaliczki na wartości 
niematerialne i 

prawne
Razem

1. -                          35 958 509,88       -                          -                          35 958 509,88       
a) -                          -                          -                          -                          -                          

-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          

b) -                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          

2. -                          35 958 509,88       -                          -                          35 958 509,88       
3. -                          898 063,78            -                          -                          898 063,78            
a) -                          4 382 555,76          -                          -                          4 382 555,76          
b) -                          -                          -                          -                          -                          

-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          
-                          -                          -                          -                          -                          

4. -                          5 280 619,54         -                          -                          5 280 619,54         
5. -                          35 060 446,10       -                          -                          35 060 446,10       
6. -                          30 677 890,34       -                          -                          30 677 890,34       

Nota nr 2
Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp. Wyszczególnienie Grunty własne Budynki i budowle
Urządzenia 
techniczne i 

maszyny
Środki transportu

Pozostałe środki 
trwałe

Razem

1. Wartość brutto na początek okresu -                          83 926,00              -                          8 612,14                122 750,69            215 288,83            
a) Zwiększenia, w tym: -                          -                          -                          -                          123 825,84             123 825,84             

–  nabycie -                          -                          -                          -                          123 825,84             123 825,84             
–  przemieszczenie wewnętrzne -                          -                          -                          -                          -                          -                          
–  inne -                          -                          -                          -                          -                          -                          
Zmniejszenia, w tym: -                          -                          -                          -                          -                          -                          
–  likwidacja -                          -                          -                          -                          -                          -                          
–  aktualizacja wartości -                          -                          -                          -                          -                          -                          
–  sprzedaż -                          -                          -                          -                          -                          -                          
–  przemieszczenie wewnętrzne -                          -                          -                          -                          -                          -                          
–  inne -                          -                          -                          -                          -                          -                          

2. Wartość brutto na koniec okresu -                          83 926,00              -                          8 612,14                246 576,53            339 114,67            
3. Umorzenie na początek okresu -                          1 398,77                -                          2 009,50                122 750,69            126 158,96            

Zwiększenia -                          8 392,60                 -                          1 722,43                 123 825,84             133 940,87             
Zmniejszenia, w tym: -                          -                          -                          -                          -                          -                          
–  likwidacja -                          -                          -                          -                          -                          -                          
–  sprzedaż -                          -                          -                          -                          -                          -                          
–  przemieszczenie wewnętrzne -                          -                          -                          -                          -                          -                          
–  inne -                          -                          -                          -                          -                          -                          

4. Umorzenie na koniec okresu -                          9 791,37                -                          3 731,93                246 576,53            260 099,83            
5. Wartość netto na początek okresu -                          82 527,23              -                          6 602,64                -                          89 129,87              
6. Wartość netto na koniec okresu -                          74 134,63              -                          4 880,21                -                          79 014,84              

Nota nr 3
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Nie dotyczy

Nota nr 4
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy.

–  inne

Wyszczególnienie

Wartość brutto na początek okresu
Zwiększenia, w tym:
–  nabycie
–  przemieszczenie wewnętrzne

Zmniejszenia, w tym:
–  likwidacja
–  aktualizacja wartości
–  sprzedaż
–  przemieszczenie wewnętrzne

Zwiększenia

–  inne
Wartość brutto na koniec okresu
Umorzenie na początek okresu

Zmniejszenia, w tym:
–  likwidacja
–  sprzedaż
–  przemieszczenie wewnętrzne
–  inne
Umorzenie na koniec okresu
Wartość netto na początek okresu
Wartość netto na koniec okresu
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Nota nr 5

Lp. Wyszczególnienie
Wartość netto 

na koniec okresu
Wartość netto 

na początek okresu

Okres ekonomicznej 
użyteczności (w 

latach)

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych -                          -                          -    
2. Wartość firmy 30 677 890,34       35 060 446,10       -    

- Wartość firmy 30 677 890,34        35 060 446,10        8,00                        

3. Razem 30 677 890,34       35 060 446,10       -    

Nota nr 6

Lp. Rok bieżący Rok poprzedni

1.
2. -                          -                          
3. 269 931,00             361 528,00             
4. -                          -                          

269 931,00            361 528,00            

Nota nr 7
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

Nie dotyczy

Nota nr 8

Nie dotyczy.

Nota nr 9

Zakres zmian inwestycji długoterminowych

Nie dotyczy.

Nota nr 10

Nie dotyczy.
0,00 0,00

Nota nr 11
Odpisy aktualizujące należności

Lp.
Wartość na 

początek okresu
Zwiększenia Wykorzystanie Zmniejszenia

Wartość na koniec 
okresu

1. -                          -                          -                          -                          -                          

2. -                          -                          -                          -                          -                          

a. -                          -                          -                          -                          -                          
b. -                          -                          -                          -                          -                          
c. -                          -                          -                          -                          -                          
d. -                          -                          -                          -                          -                          
3. -                          299 569,22            -                          -                          299 569,22            
a. -                          -                          -                          -                          -                          
b. -                          299 569,22             -                          -                          299 569,22             
c. -                          -                          -                          -                          -                          
d. -                          -                          -                          -                          -                          
4. -                          299 569,22            -                          -                          299 569,22            

Nota nr 12
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy

Nie dotyczy.

 Jednostka wynajmuje lokal biurowy o 
powierzchni 316,8m2. Brak informacji na 

temat szacunkowej wartości. 

Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek,
w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

Wyszczególnienie

Odpisy aktualizujące należności od jednostek powiązanych

-     

-     

Wyszczególnienie

Jednostka dokonała okresowej weryfikacji okresu ekonomicznej 
użyteczności wartości niematerialnych i prawnych, w wyniku której 
podjęta została decyzja o skróceniu okresu amortyzacji wartości 

firmy z 30 do 8 lat. W konsekwencji, nastąpił istotny wzrost 
amortyzacji za rok 2019 co miało decydujący wpływ na wysokość 

straty poniesionej w 2019 roku.

Wartość nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów najmu 
Wartość nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów dzierżawy 
Wartość nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu

należności dochodzone na drodze sądowej
należności pozostałe

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze 
wskazaniem praw jakie przyznają.

Wyjaśnienie okresu ekonomicznej użyteczności

Wartość nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie innych umów
Razem

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu

należności z tytułu dostaw i usług
należności pozostałe
należności dochodzone na drodze sądowej
Odpisy aktualizujące należności od pozostałych jednostek

Razem

-     

należności długoterminowe

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i odsetki oraz
różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy wraz z wyjaśnieniem okresu ich odpisywania

należności z tytułu dostaw i usług
należności długoterminowe
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Nota nr 13

Lp.
Wartość na 

początek okresu
Zwiększenia Zmniejszenia

Wartość na koniec 
okresu

1. 234 118,00            -                          234 118,00            -                          
a) 234 118,00             -                          234 118,00             -                          
b) -                          -                          -                          -                          
2. -                          813,41                   -                          813,41                   
- -                          -                          -                          -                          

- -                          813,41                    -                          813,41                    

3. 234 118,00            813,41                   234 118,00            813,41                   

Nota nr 14

Nie dotyczy.

Nota nr 15

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp. Wyszczególnienie
Ilość posiadanych 

akcji / udziałów
Wartość nominalna

Kapitał podstawowy 
na koniec okresu

Udział w kapitale 
podstawowym na 

koniec okresu

Liczba 
subskrybowanych 
akcji łącznie/ w tym 
uprzywilejowanych

Wartość nominalna 
subskrybowanych 
akcji łącznie/ w tym 
uprzywilejowanych

1. Krzysztof Jakubowski 9 324 180               0,10                        932 418,00             17,42% -                             -                             
2. Michał Sokolski 9 324 180               0,10                        932 418,00             17,42% -                             -                             
3. January Ciszewski (wraz z Zielona Sp. z o.o.) 4 567 600               0,10                        456 760,00             8,54% -                             -                             
4. Tomasz Majewski 8 449 740               0,10                        844 974,00             15,79% -                             -                             
5. Grzegorz Krupnik 2 880 000               0,10                        288 000,00             5,38% -                             -                             
6. Grzegorz Wątroba 2 880 000               0,10                        288 000,00             5,38% -                             -                             
7. Artur Górski 2 836 601               0,10                        283 660,10             5,30% -                             -                             
8. Pozostali Akcjonariusze 13 254 139             0,10                        1 325 413,90          24,77% -                             -                             

Razem 53 516 440             - 5 351 644,00          100,00% -    -    

Nota nr 16

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.
Nota nr 17
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Nota nr 18
Zakres zmian stanu rezerw

Lp.
Wartość na 

początek okresu
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie

Wartość na koniec 
okresu

1. 14,00                     -                          -                          14,00                     -                          
2. 29 238,78              -                          -                          -                          29 238,78              
a) 29 238,78               -                          -                          -                          29 238,78               
- 29 238,78               -                          -                          -                          29 238,78               
b) -                          -                          -                          -                          -                          
3. 43 205,47              98 178,56              -                          43 205,47              98 178,56              
a) -                          -                          -                          -                          -                          
b) 43 205,47               98 178,56               -                          43 205,47               98 178,56               
- 43 205,47               48 178,56               -                          43 205,47               48 178,56               
- -                          50 000,00               -                          -                          50 000,00               
4. 72 458,25              98 178,56              -                          43 219,47              127 417,34            

Nota nr 19
Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych

Nie dotyczy.

Nota nr 20
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie dotyczy.

Wyszczególnienie

Razem

polisy majątkowe

Długoterminowe

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych oraz kapitału zaktualizacji wyceny w 
przypadku gdy jednostka nie sporządza zestawienia zmianw kapitale własnym.

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

krótkoterminowe

Kierownik Jednostki proponuje pokryć stratę roku bieżącego zyskami lat następnych.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowe

Rezerwy na zobowiązania ogółem

krótkoterminowe

Pozostałe rezerwy
długoterminowe

rezerwa na urlopy

rezerwa na świadczenia emerytalne

rezerwa na koszty egzekucji

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Rozliczenia międzyokresowe (aktywa), w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych 
składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie

inne

Wycena składników aktywów niebędącymi instrumentami finansowymi według wartości godziwej:

Wyszczególnienie

aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych
Krótkoterminowe
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Nota nr 21
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

Nota nr 22

Nie dotyczy.

Nota nr 23
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa)

Lp.
Wartość na 

początek okresu
Zwiększenia Zmniejszenia

Wartość na koniec 
okresu

1. -                          -                          -                          -                          
2. 1 976 422,78         15 000,00              1 976 422,78         15 000,00              
a) -                          -                          -                          -                          
b) 1 976 422,78          15 000,00               1 976 422,78          15 000,00               
- 10 000,00               15 000,00               10 000,00               15 000,00               
- 1 966 422,78          -                          1 966 422,78          -                          
3. 1 976 422,78         15 000,00              1 976 422,78         15 000,00              

Nota nr 24

Nie dotyczy.

Nota nr 25

kraj zagranica kraj zagranica

1. 4 019 071,37         -                          362 015,54            -                          
- 4 019 071,37          -                          362 015,54             -                          
2. -                          -                          -                          -                          
3. 31 864,39              -                          -                          -                          
- 31 864,39               -                          -                          -                          
4. -                          -                          -                          -                          
5. 4 050 935,76         -                          362 015,54            -                          

Nota nr 26
Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Nota nr 27
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

Nota nr 28
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy.

Rok bieżący

Przychody netto ze sprzedaży wyrobów

Przychody netto ze sprzedaży razem

Przychody netto ze sprzedaży usług

Razem

W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności
podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Lp.

Rok poprzedni

Przychody ze sprzedaży towarów

długoterminowe

Wyszczególnienie

Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem
zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w
zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych.

krótkoterminowe

Wyszczególnienie

przychody przyszłych okresów
rezerwa na usługi obce

sprzedaż produktów

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie,
z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

sprzedaż towarów
Przychody ze sprzedaży materiałów
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Nota nr 29
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto 

Lp. Wyszczególnienie
Rok bieżący

zyski kapitałowe
Rok bieżący
inne źródła

Rok poprzedni
zyski kapitałowe

Rok poprzedni
inne źródła

1. Zysk (Strata) brutto -                          5 717 691,51 -        -                          2 023 023,99 -        
2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu, w tym: -                          5 523 585,79         -                          1 527 977,06         
- amortyzacja wartości firmy -                          4 382 555,76          -                          898 063,78             
- usługi obce -                          38 329,69               -                          18 760,05               
- reprezentacja -                          -                          -                          3 705,31                 
- podatek vat niepodlegający odliczeniu -                          7 198,19                 -                          14 224,89               
- rezerwa na świadczenia em.i urlopy -                          48 178,56               -                          72 444,25               
- składki zus płatnik -                          347 118,52             -                          285 726,00             
- ubezpieczenia majątkowe -                          4 567,49                 -                          1 102,29                 
- koszty finansowe -                          290 459,20             -                          145 397,91             
- pozostałe koszty operacyjne -                          327 711,57             -                          88 552,58               
- zużycie materiałów -                          1 141,80                 -                          -                          
- amortyzacja środków trwałych -                          26 325,01               -                          -                          
- rezerwa na koszty egzekucyjne -                          50 000,00               -                          -                          
3. Zwiększenia kosztów podatkowych -                          53 205,47              -                          -                          
- rozwiązanie rezerwy na koszty -                          10 000,00               -                          -                          
- rozwiązanie rezerwy na urlopy -                          43 205,47               -                          -                          
4. Przychody nie będące przychodami podatkowymi -                          142 174,06            -                          -                          
- rozwiązanie rezerwy na odsetki od pożyczek -                          142 174,06             -                          -                          
5. Zwiększenia przychodów podatkowych -                          -                          -                          -                          
6. Dochód /strata -                          389 485,25 -           -                          495 046,93 -           
7. Odliczenia od dochodu -                          -                          -                          -                          
8. Podstawa opodatkowania -                          389 485,00 -           -                          495 046,93 -           
9. Stawka podatku 19% 19% 19% 19%
10. Podatek według stawki -                          -                          -                          -                          
11. Odliczenia od podatku -                          -                          -                          -                          
12. Podatek należny

13. Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego 

14. Zmiana stanu rezerwy z tytułu podatku odroczonego

15. Razem obciążenie wyniku brutto

Nota nr 30

Nota nr 31
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny

Bieżącego Poprzedniego

1. 1 EUR 4,2585                    4,3000                    
2. 1 USD 3,7977                    3,7597                    

Nota nr 32
Przeciętne zatrudnienie

Lp. Rok bieżący Rok poprzedni

1. 22,00                      20,00                      
22,00                     20,00                     

Nota nr 33
Wynagrodzenie dla osób wchodzących w skład organów zarządzających oraz nadzorujących

Nie dotyczy.

Nota nr 34

Nie dotyczy.

Kurs na koniec okresu:

Euro

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę
środowiska

Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Dolar amerykański

Lp. Waluta

Wyszczególnienie wg grup zawodowych

Jednostka

Razem
pracownicy umysłowi

14,00                                                                

234 104,00 -                                                      

-                                                               

234 118,00 -                                                      

-       

234 104,00                                                       

Poniesione w ostatnim roku nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe wyniosły 123.825,84zł, na następny rok do poniesienia nakłady na niefinansowe aktywa trwałe planuje się
na zbliżonym poziomie.
Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

234 118,00                                                       

14,00 -                                                               
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Nota nr 35

Nie dotyczy.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT -                          

Nota nr 36

Nie dotyczy.

Nota nr 37

Nie dotyczy.

Nota nr 38

Lp. Rok bieżący Rok poprzedni

1. 11 000,00              7 000,00                
- 11 000,00               7 000,00                 
- -                          -                          
2. -                          -                          
3. -                          -                          
4. -                          -                          

Nota nr 39

Nie dotyczy.

Nota nr 40

Nie dotyczy.

Nota nr 41

Nie dotyczy.

Nota nr 42

Nie dotyczy.

Nota nr 43
Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Nie dotyczy.

badanie jednostkowego sprawozdania finansowego

Na dzień bilansowy Jednostka nie posiadała środków na rachunku bankowym. Posiadała środki w kasie w wysokości 1.703,65 PLN.
Różnica pomiędzy bilansową zmianą zobowiązań a zmianą wykazaną w przepływach pieniężnych wynika ze skorygowania zmiany stanu zobowiązań o niezapłacone do dnia bilansowego 
zobowiązania wobec dostawców środków trwałych.

Informacja o wynagrodzeniu firmy audytorskiej należnym za rok obrotowy.

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i
rodzaju

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz
zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za
rok obrotowy

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji w tym:
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
b) procentowym udziale,
c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

Wyszczególnienie

Pozostałe usługi
Usługi doradztwa podatkowego

badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą 
bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic 
pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących
spółek handlowych ze wskazaniem ich głównych warunków oraz kwota udzielonych gwarancji i poręczeń z tytułu zobowiązań zaciągniętych prez członków organów.

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi (zgodnie z definicją zawartą
w MSR) wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji

Inne usługi poświadczające

Wynagrodzenie za badanie sprawozdania finansowego

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, 
finansową oraz wynik finansowy jednostki
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Nota nr 44

Nie dotyczy.

Nota nr 45

Nie dotyczy.

Nota nr 46

Nie dotyczy.

Nota nr 47

Nie dotyczy.

Nota nr 48

Nie dotyczy.

Nota nr 49

Nie dotyczy.

Nota nr 50

Informacje o przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje,
oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę
działań mających na celu eliminację niepewności

Informacje w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:
    a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
    b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej
amortyzacji,
2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:
    a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
    b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie,
do dnia połączenia

Nie wystąpiły.

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
- wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych,
- wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
- wartość aktywów trwałych,
- przeciętne roczne zatrudnienie,
d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki powiązane.

Informacje dotyczące kontraktów długoterminowych realizowanych zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 3 (KSR 3)

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten
powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka
jako jednostka zależna i miejscu w którym sprawozdanie to jest dostępne.

Nazwa i adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana Jednostka jest wspólnikiem ponoszącym
nieograniczoną odpowiedzialność majątkową.
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Nota nr 51

Wszystkie informacje mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki zostały wymienione powyżej.

Kraków, dnia 29.07.2020 roku

…………………………………… …………………………………… ……………………………………
Joanna Nowicka Iwona Cygan-Opyt Łukasz Górski

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Informacje w przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy
jednostki

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych    
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