ABC sp. z o.o.
Malwowa 15, 63-045 Konin

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017
Informacje uzupełniające do bilansu
1. Informacje dotyczące kwot zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów
finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w
bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo;
wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub
stowarzyszonych.

1.1. Zobowiązania warunkowe, w tym gwarancje i poręczenia wobec jednostek powiązanych:
Jednostka poręczyła zobowiązanie kredytowe firmy XYZ s.c. w kwocie 150 000,00 zł
Jednostka poręczyła zobowiązanie leasingowe spółki komandytowe WERTA s.k. w kwocie 85
400,00 zł
Jednostka udzieliła gwarancji z tytułu weksji firmy POLA sp. z o.o. w kwocie 9 620,00 zł
1.2. Zobowiązania warunkowe, w tym gwarancje i poręczenia wobec jednostek pozostałych:
Jednostka poręczyła zobowiązanie kredytowe firmy MONA sp.j. w kwocie 752,36 zł
Jednostka poręczyła zobowiązanie leasingowe spółki komandytowe Polano s.k. w kwocie 7 410,00
zł
Jednostka udzieliła gwarancji z tytułu weksji firmy Jota sp. z o.o. w kwocie 45 600,00 zł
2. Informacje dotyczące kwot zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania,
głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także
zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii.

Kredyty udzielone członkom zarządu : Andrzej Nowak otrzymał pożyczkę w kwocie 50.000 zł z
oprocent.5% na okres 4 lat, po 5600 miesięcznie. Zaliczki dla członków Rady Nadzorczej. Panu
Janowi Lipskiemu udzielono zaliczki na koszty podróży w wysokości 6700 zł.
3. Informacje dotyczące udziałów (akcji) własnych, w tym:
3.1. Przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym
Planowane umorzenie akcji o wartości nominalnej 45000 zł.
3.2. Liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w
przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego,
którą te udziały (akcje) reprezentują.
56 akcje o wartości 45000 zł
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3.3. W przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji): kwota 960
000,36 zł.
3.4. Liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa
wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego,
którą te udziały (akcje) reprezentują.
67 akcji o wartości 56000 zł.

Sporządził: Anna Zielińska, Skorzecin dnia 17-01-2018
Podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki:

Roman Zieliński

Anna Zielińska
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