
wizualizacja sprawozdania

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który 
sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania 
finansowego

2020-03-31

Kod Sprawozdania: SprFinJednostkaMikroWZlotych

Kod Systemowy SFJMIZ (1)

Wersja Schemy 1-2

Wariant Sprawozdania 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego zgodnie z Załącznikiem Nr 1 
do ustawy o rachunkowości ze wskazaniem zastosowanych zasad 
rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem 
wybranych uproszczeń

Dane identyfikujące jednostkę

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa Firmy ADVERTIGO S.A.

Siedziba podmiotu

Województwo Mazowieckie

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA

Miejscowość WARSZAWA

Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Mazowieckie

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA
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Nazwa ulicy CEDROWA

Numer budynku 34

Nazwa miejscowości WARSZAWA

Kod pocztowy 04-533

Nazwa urzędu pocztowego WARSZAWA

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod P K D 6312Z

Identyfikator podatkowy NIP 9522090656

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla 
jednostek wpisanych do Krajowego 
Rejestru Sądowego.

0000358773

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 2019-01-01

Data do 2019-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie 
finansowe zawiera dane łączne, 
jeżeli w skład jednostki wchodzą 
wewnętrzne jednostki organizacyjne 
sporządzające samodzielne 
sprawozdania finansowe: "Tak" - 
sprawozdanie finansowe zawiera 
dane łącznie; "Nie" - sprawozdanie 
nie zawiera danych łącznych

Nie

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie 
finansowe zostało sporządzone przy 
założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości

Tak
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Wskazanie, czy nie istnieją 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania przez nią 
działalności: "Tak" - Brak 
okoliczności wskazujących na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności; "Nie" - Wystąpiły 
okoliczności wskazujące na 
zagrożenie kontynuowania 
działalności

Tak

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo 
wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów 
(także amortyzacji),

Zasady rachunkowości przyjęte przy 
sporządzaniu sprawozdań 
finansowych są zgodne z Ustawą o 
rachunkowości z 29 września 1994 
r., zwaną dalej Ustawą, która określa 
między innymi zasady 
rachunkowości dla jednostek 
mających siedzibę lub miejsce 
sprawowania zarządu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zapisy 
księgowe są prowadzone według 
zasady kosztów historycznych w 
oparciu o system elektroniczny 
księgowy CDN Optima. ADVERTIGO 
SA sporządza rachunek zysków i 
strat w wariancie kalkulacyjnym.

ustalenia wyniku finansowego wariant kalkulacyjny

ustalenia sposobu sporządzenia 
sprawozdania finansowego

zgodne z Ustawą o Rachunkowości

Wskazanie zastosowanych zasad 
rachunkowości przewidzianych dla 
jednostek mikro z 
wyszczególnieniem wybranych 
uproszczeń

Spółka jest emitentem akcji na 
rynku New Connect i nie korzysta z 
uproszczeń
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości

opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Aktywa razem 2839072.29 2809281.94 -

+Aktywa trwałe 499178.89 1292700.02 -

++Wartości 
niematerialne i 
prawne

364125.00 1036180.00 -

+++Inne wartości 
niematerialne i 
prawne

364125.00 1036180.00 -

++Rzeczowe 
aktywa trwałe

51108.89 69629.02 -

+++Środki trwałe 51108.89 69629.02 -

++++urządzenia 
techniczne i 
maszyny

10996.10 16145.30 -

++++środki 
transportu

40112.79 53483.72 -

++Długotermino
we rozliczenia 
międzyokresowe

83945.00 186891.00 -

+++Aktywa z 
tytułu 
odroczonego 
podatku 
dochodowego

83945.00 186891.00 -

+Aktywa 
obrotowe

2339893.40 1516581.92 -

++Zapasy 1162775.54 918416.36 -
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+++Produkty 
gotowe

187211.46 275381.44 -

+++Towary 975564.08 643034.92 -

++Należności 
krótkoterminowe

550847.81 527589.33 -

+++Należności 
od pozostałych 
jednostek

550847.81 525230.31 -

++++z tytułu 
dostaw i usług, o 
okresie spłaty:

550847.81 525230.31 -

+++++– do 12 
miesięcy

550847.81 527589.33 -

++++z tytułu 
podatków, 
dotacji, ceł, 
ubezpieczeń 
społecznych i 
zdrowotnych 
oraz innych 
tytułów publiczno
prawnych

0.00 2359.02 -

++Inwestycje 
krótkoterminowe

617866.16 62735.81 -

+++Krótkotermin
owe aktywa 
finansowe

617866.16 62735.81 -

++++Środki 
pieniężne i inne 
aktywa pieniężne

617866.16 62735.81 -

+++++– środki 
pieniężne w 
kasie i na 
rachunkach

600207.87 49554.24 -



wizualizacja sprawozdania

+++++– inne 
środki pieniężne

17658.29 13181.57 -

++Krótkotermino
we rozliczenia 
międzyokresowe

8403.89 7840.42 -

Pasywa razem 2839072.29 2809281.94 -

+Kapitał 
(fundusz) własny

2264786.69 2213080.85 -

++Kapitał 
(fundusz) 
podstawowy

2975000.00 2975000.00 -

++Kapitał 
(fundusz) 
zapasowy, w tym:

863253.38 863253.38 -

++Zysk (strata) z 
lat ubiegłych

-1625172.53 1497882.91 -

++Zysk (strata) 
netto

51705.84 -127289.62 -

+Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania

574285.60 596201.09 -

++Zobowiązania 
krótkoterminowe

538614.41 538354.35 -

+++Zobowiązania
wobec 
pozostałych 
jednostek

538614.41 538354.35 -

++++kredyty i 
pożyczki

383737.35 218355.60 -

++++z tytułu 
dostaw i usług, o 
okresie 
wymagalności:

91718.43 246878.04 -
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+++++– do 12 
miesięcy

91718.43 246878.04 -

++++z tytułu 
podatków, ceł, 
ubezpieczeń 
społecznych i 
zdrowotnych 
oraz innych 
tytułów publiczno
prawnych

18885.63 25085.12 -

++++inne 44273.00 48035.59 -

++Rozliczenia 
międzyokresowe

35671.19 57846.74 -

+++Inne 
rozliczenia 
międzyokresowe

35671.19 57846.74 -

++++– 
krótkoterminowe

35671.19 57846.74 -

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o 
rachunkowości

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przychody netto 
ze sprzedaży 
produktów, 
towarów i 
materiałów, w 
tym:

4007553.34 3239252.40 -
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+Przychody 
netto ze 
sprzedaży 
produktów

2705553.34 2581252.40 -

+Przychody 
netto ze 
sprzedaży 
towarów i 
materiałów

1302000.00 658000.00 -

Koszty 
sprzedanych 
produktów, 
towarów i 
materiałów, w 
tym:

2398804.02 2288361.59 -

+Koszt 
wytworzenia 
sprzedanych 
produktów

1284294.47 1678661.75 -

+Wartość 
sprzedanych 
towarów i 
materiałów

1114509.55 609699.84 -

Zysk (strata) 
brutto ze 
sprzedaży (A–B)

1608749.32 950890.81 -

Koszty sprzedaży 879442.27 962008.60 -

Koszty ogólnego 
zarządu

100567.70 88517.32 -

Zysk (strata) ze 
sprzedaży (C–D–
E)

628739.35 -99635.11 -

Pozostałe 
przychody 
operacyjne

73608.75 2510.33 -
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+Aktualizacja 
wartości 
aktywów 
niefinansowych

47720.22 0.00 -

+Inne przychody 
operacyjne

25888.53 2510.33 -

Pozostałe koszty 
operacyjne

520251.85 2900.67 -

+Strata z tytułu 
rozchodu 
niefinansowych 
aktywów trwałych

371250.00 0.00 -

+Aktualizacja 
wartości 
aktywów 
niefinansowych

95536.18 2897.65 -

+Inne koszty 
operacyjne

53465.67 3.02 -

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej (F+G–
H)

182096.25 -100025.45 -

Przychody 
finansowe

5144.86 1940.79 -

+Odsetki, w tym: 5014.75 1847.20 -

+Inne 130.11 93.59 -

Koszty finansowe 32589.27 29204.96 -

+Odsetki, w tym: 29523.70 27136.23 -

+Inne 3065.57 2068.73 -

Zysk (strata) 
brutto (I+J–K)

154651.84 -127289.62 -

Podatek 
dochodowy

0.00 0.00 -
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Pozostałe 
obowiązkowe 
zmniejszenia 
zysku 
(zwiększenia 
straty)

102946.00 0.00 -

Zysk (strata) 
netto (L–M–N)

51705.84 -127289.62 -

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Kapitał (fundusz) 
własny na 
początek okresu 
(BO)

2213080.85 2340370.47 -

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

2213080.85 2340370.47 -

+Kapitał 
(fundusz) 
podstawowy na 
początek okresu

2975000.00 2975000.00 -

++Kapitał 
(fundusz) 
podstawowy na 
koniec okresu

2975000.00 2975000.00 -

+Kapitał 
(fundusz) 
zapasowy na 
początek okresu

863253.38 863253.38 -
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++Stan kapitału 
(funduszu) 
zapasowego na 
koniec okresu

863253.38 863253.38 -

+Zysk (strata) z 
lat ubiegłych na 
początek okresu

-1625172.53 -1497882.91 -

++Strata z lat 
ubiegłych na 
początek okresu

1625172.53 1497882.91 -

++Strata z lat 
ubiegłych na 
koniec okresu

1625172.53 1497882.91 -

++Zysk (strata) z 
lat ubiegłych na 
koniec okresu

-1625172.53 -1497882.91 -

+Wynik netto 51705.84 -127289.62 -

++zysk netto 51705.84 0.00 -

++strata netto 0.00 127289.62 -

Kapitał (fundusz) 
własny na koniec 
okresu (BZ)

2264786.69 2213080.85 -

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

2264786.69 2213080.85 -

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)
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opis lub nazwa 
pozycji

Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przepływy 
środków 
pieniężnych z 
działalności 
operacyjnej

- - -

+Zysk (strata) 
netto

51705.84 -127289.62 -

+Korekty razem 362551.71 -239034.04 -

++Amortyzacja 139325.13 216349.41 -

++Odsetki i 
udziały w 
zyskach 
(dywidendy)

24508.95 23745.74 -

++Zysk (strata) z 
działalności 
inwestycyjnej

551250.00 0.00 -

++Zmiana stanu 
zapasów

-244359.18 -602463.36 -

++Zmiana stanu 
należności

-23258.48 57689.05 -

++Zmiana stanu 
zobowiązań krótk
oterminowych, z 
wyjątkiem 
pożyczek i 
kredytów

-165121.69 71028.92 -

++Zmiana stanu 
rozliczeń międzyo
kresowych

80206.98 -5383.80 -
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+Przepływy 
pieniężne netto z 
działalności 
operacyjnej (I±II)

414257.55 -366323.66 -

Przepływy 
środków 
pieniężnych z 
działalności 
inwestycyjnej

- - -

+Wydatki 0.00 11470.39 -

++Nabycie 
wartości 
niematerialnych i 
prawnych oraz 
rzeczowych 
aktywów trwałych

0.00 11470.39 -

+Przepływy 
pieniężne netto z 
działalności 
inwestycyjnej (I–
II)

0.00 11470.39 -

Przepływy 
środków 
pieniężnych z 
działalności 
finansowej

- - -

+Wpływy 170396.50 220202.80 -

++Kredyty i 
pożyczki

165381.75 218355.60 -

++Inne wpływy 
finansowe

5014.75 1847.20 -

+Wydatki 29523.70 25592.94 -

++Odsetki 29523.70 25592.94 -
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+Przepływy 
pieniężne netto z 
działalności 
finansowej (I–II)

140872.80 194609.86 -

Przepływy 
pieniężne netto 
razem (A.III±B.
III±C.III)

555130.35 -183184.19 -

Bilansowa 
zmiana stanu 
środków 
pieniężnych, w 
tym:

555130.35 -183184.19 -

Środki pieniężne 
na początek 
okresu

62735.81 245920.00 -

Środki pieniężne 
na koniec okresu 
(F±D), w tym:

617866.16 62735.81 -

+– o 
ograniczonej 
możliwości 
dysponowania

7480.74 0.00 -

Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy 
o rachunkowości

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Opis informacja dodatkowa

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem. INFDOD2019R.pdf


