
INWESTYCJE.PL S.A.

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: INWESTYCJE.PL S.A.
Siedziba: Romana Dmowskiego 7, 50-203 Wrocław

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

7312C, 6612Z

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 8971694334
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000306232

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):
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w 
przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 
bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i 
prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym 
wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości 
niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym 
szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Inne wartości niematerialne i 
prawne 5 lat.
Środki trwałe
Do środków trwałych zalicza się te składniki majątku, których okres użytkowania 
przekracza jeden rok, a cena nabycia przekracza 10 000 zł. Środki trwałe są wyceniane w 
cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o 
umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po 
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wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty 
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały 
poniesione. Jeżeli możliwe jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie 
oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka 
trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one 
wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są 
amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności.
Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, 
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w 
budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są 
amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania ich do użytkowania.
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości
Do inwestycji w nieruchomości (obejmujących inwestycje w grunty, budynki i budowle) 
zalicza się takie nieruchomości, których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby, ale które 
zostały nabyte lub wytworzone w celu przynoszenia korzyści w postaci przyrostu wartości 
lub/i przychodów z wynajmu. Inwestycje w nieruchomości wyceniane są według cen 
nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (są 
amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności wg stawki podatkowej 2,5% rocznie).
Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 
aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy
aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy 
odpis aktualizacji. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają 
dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, 
przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich 
wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
Zobowiązania
Zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych, jeżeli okres spłaty na dzień 
bilansowy jest dłuższy niż jeden rok oraz do zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli okres 
spłaty na dzień bilansowy jest krótszy niż jeden rok. Należności są wykazywane w kwocie 
wymaganej zapłaty.
Transakcje w walucie obcej
Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty ujmuje się w księgach 
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku 
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 
poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie 
jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku
pozostałych operacji.
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 
przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego 
kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia 
różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów 
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finansowych lub, w przypadkach określonych przepisami, kapitalizowane w wartości 
aktywów.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do 
terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej.
Zapasy
Zapasy są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia nie wyższych, niż cena 
sprzedaży netto. Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:
Materiały - cena nabycia
Półprodukty i produkty w toku - koszt wytworzenia
Produkty gotowe - koszt wytworzenia
Towary - cena nabycia
Cena sprzedaży netto oparta jest na możliwej do uzyskania cenie sprzedaży 
pomniejszonej o koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do sprzedaży i 
doprowadzenia jej do skutku. W bilansie wartość zapasów pomniejszana jest o odpisy 
aktualizujące zapasy zalegające i nieprzydatne. Odpisy aktualizujące wartość zapasów 
odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach 
wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności.
Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one 
przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący 
okres sprawozdawczy.
Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w akcie notarialnym i wpisanej w 
rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie z uchwałami Walnego 
Zgromadzenia Udziałowców.
Rezerwy
Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 
zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce 
prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu 
środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego 
oszacowania kwoty tego zobowiązania.
Kredyty bankowe i pożyczki
W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według 
kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty 
uzyskania kredytu/ pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z 
wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, są wyceniane według skorygowanej 
ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy 
procentowej.
Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub 
ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres 
budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów, 
jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania 
zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat.
Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na 
trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka 
ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu 
aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością 
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możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest 
ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku, gdy uprzednio 
dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z 
przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.
Uznawanie przychodów
Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka 
uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
Sprzedaż towarów i produktów
Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 
własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują 
należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług 
(VAT).
Świadczenie usług
Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane proporcjonalnie do stopnia 
zakończenia usługi pod warunkiem, iż jest możliwe jego wiarygodne oszacowanie. Jeżeli 
nie można wiarygodnie ustalić efektów transakcji związanej ze świadczeniem usług, 
przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane tylko do wysokości poniesionych 
kosztów z tego tytułu.
Odsetki
Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy 
zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowy netto jest ustalany na dzień bilansowy na koncie 86 "Wynik finansowy". 
Oblicza się go jako różnicę pomiędzy sumą przychodów i zysków osiągniętych w danym 
okresie sprawozdawczym a sumą kosztów i strat poniesionych na uzyskanie tych 
przychodów oraz obciążeń w postaci podatku dochodowego, którego podatnikiem jest 
jednostka (i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów). W 
zależności od tego, czy w danym okresie sprawozdawczym wyższa jest suma przychodów, 
czy suma kosztów, wynik finansowy może przybrać wartość:
- dodatnią - oznacza to, że jednostka osiągnęła zysk w prowadzonej działalności 
gospodarczej, gdyż uzyskane przychody są wyższe od poniesionych kosztów (saldo Ma 
konta 86 "Wynik finansowy"),
- ujemną - oznacza to, że jednostka poniosła stratę z działalności gospodarczej, ponieważ 
poniesione koszty są wyższe od uzyskanych przychodów (saldo Wn konta 86 "Wynik 
finansowy").

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Inwestycje.pl S.A. sporządza sprawozdanie finansowe wykazując informacje w zakresie 
ustalonym w załączniku nr. 1 UOR z dnia 29.09.1994 r. z późniejszymi zmianami, na 
podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z
dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy
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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 11 701 270,36 11 849 832,12

I. Wartości niematerialne i prawne 1 498 846,36 1 671 370,12

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 194 626,90 1 344 474,36

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne 304 219,46 326 895,76

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

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

3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe 10 150 000,00 10 150 000,00

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne 100 000,00 100 000,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 10 050 000,00 10 050 000,00

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 10 050 000,00 10 050 000,00

- udziały lub akcje

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 

6

INWESTYCJE.PL S.A.
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe 10 050 000,00 10 050 000,00

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52 424,00 28 462,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

50 824,00 28 462,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 600,00

B. AKTYWA OBROTOWE 3 152 233,23 3 498 824,01

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 2 750 209,74 3 138 088,83

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 2 750 209,74 3 138 088,83

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 701 782,05 3 100 005,22

- do 12 miesięcy 2 701 782,05 3 100 005,22

- powyżej 12 miesięcy

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

21 202,69 24 390,82

c) inne 27 225,00 13 692,79

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 364,70 3 902,81

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 364,70 3 902,81

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
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- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 364,70 3 902,81

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 364,70 3 902,81

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 401 658,79 356 832,37

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 14 853 503,59 15 348 656,13
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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 12 836 696,41 13 329 390,09

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10 786 308,70 10 786 308,70

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 543 081,39 2 461 932,38

- 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

VI. Zysk (strata) netto -492 693,68 81 149,01

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA

2 016 807,18 2 019 266,04

I. Rezerwy na zobowiązania 150 939,60 106 262,60

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

140 977,00 84 300,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9 962,60 21 962,60

- długoterminowa 9 962,60 9 962,60

- krótkoterminowa 12 000,00

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

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

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 685 000,97 1 718 531,00

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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1. Wobec jednostek powiązanych 428 497,52 350 464,29

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne 428 497,52 350 464,29

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 1 256 503,45 1 368 066,71

a) kredyty i pożyczki 928 906,53 868 089,73

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

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

165 706,12 465 487,70

- do 12 miesięcy 165 706,12 465 487,70

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4 000,00

f) zobowiązania wekslowe

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

97 794,68 21 699,80

h) z tytułu wynagrodzeń 59 632,08 11 801,30

i) inne 464,04 988,18

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 180 866,61 194 472,44

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 180 866,61 194 472,44

- długoterminowe 167 260,77 180 866,60

- krótkoterminowe 13 605,84 13 605,84

PASYWA RAZEM 14 853 503,59 15 348 656,13

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:

2 280 549,38 22 238 346,91

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 664 855,83 3 784 761,15

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

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów

615 693,55 18 453 585,76

B. Koszty działalności operacyjnej 2 677 488,00 22 049 314,39

I. Amortyzacja 172 523,76 157 048,90

II. Zużycie materiałów i energii 754,27 3 224,49

III. Usługi obce 142 559,36 690 563,59

IV. Podatki i opłaty, w tym: 849,41 1 003,00

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 249 968,83 124 350,23

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym:

32 187,76 16 718,28

- emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 462 955,02 2 932 988,17

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 615 689,59 18 123 417,73

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -396 938,62 189 032,52

D. Pozostałe przychody operacyjne 14 262,06 60 344,53

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

536,99

II. Dotacje 13 605,83 13 605,77

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 119,24 46 738,76

E. Pozostałe koszty operacyjne 31,30 137 616,70

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 31,30 137 616,70

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -382 707,86 111 760,35

G. Przychody finansowe 44 638,84

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: 2 125,28

- od jednostek powiązanych

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

42 500,00

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne 13,56

H. Koszty finansowe 75 670,82 90 705,18

I. Odsetki, w tym: 75 670,53 90 705,18

- dla jednostek powiązanych

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

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne 0,29

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -458 378,68 65 694,01

J. Podatek dochodowy 34 315,00 -15 455,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -492 693,68 81 149,01

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)

13 329 390,09 13 248 241,08

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

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

13 329 390,09 13 248 241,08

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 
okresu

10 786 308,70 10 786 308,70

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- wydania udziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 
okresu

10 786 308,70 10 786 308,70

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2 461 932,38 2 450 970,66

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 81 149,01 10 961,72

a) zwiększenie (z tytułu) 81 149,01 10 961,72

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo) 81 149,01 10 961,72

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 2 543 081,39 2 461 932,38

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 81 149,01 10 961,72

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 81 149,01 10 961,72

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

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

81 149,01 10 961,72

a) Zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie (z tytułu) 81 149,01 10 961,72

- zwiększenie kapitału zapasowego 81 149,01 10 961,72

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

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

a) Zwiększenie straty (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) Zmniejszenie straty (z tytułu)

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

6. Wynik netto -492 693,68 81 149,01

a) zysk netto 81 149,01

b) strata netto 492 693,68

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 12 836 696,41 13 329 390,09

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

12 836 696,41 13 329 390,09

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 -492 693,68 81 149,01

II. Korekty razem 425 976,07 -1 884 351,77

1. Amortyzacja 172 523,76 157 048,90

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 75 670,53 90 298,54

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 465 359,08

5. Zmiana stanu rezerw 44 677,00 8 917,00

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności 387 879,09 -1 395 773,08

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

-172 380,06 -1 048 399,68

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -82 394,25 -161 802,53

10. Inne korekty

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

-66 717,61 -1 803 202,76

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

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych

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)

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej

I. Wpływy 138 850,03 313 777,85

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

2. Kredyty i pożyczki 138 850,03 313 777,85

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 75 670,53 59 432,98

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

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 
finansowego

8. Odsetki 75 670,53 59 432,98

9. Inne wydatki finansowe

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

63 179,50 254 344,87

D. Przepływy pieniężne netto, razem -3 538,11 -1 548 857,89

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym:

-3 538,11 -1 548 857,89

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 3 902,81 1 552 760,70

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 364,70 3 902,81

- 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 -458 378,68 65 694,01

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

13 605,83 46 424,26

Pozostałe 13 605,83 46 424,26

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

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

29 113,14

Pozostałe 29 113,14

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

13 650,17 114 161,91

Pozostałe 13 650,17 114 161,91

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

147 807,63 48 218,55

Pozostałe 147 807,63 48 218,55

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

216 813,37 120 405,65

Pozostałe 216 813,37 120 405,65

H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 79 620,27

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym

-527 340,00 22 737,00

K. Podatek dochodowy 4 320,00

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Przemysław Marcin Spyra dnia 2020-07-31

Emilia Honorata Bachmatiuk-Konopka dnia 2020.07.31

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja dodatkowa

Infomacja_dodatkowa_2019.pdf

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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