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ABC
Anastazewo Sypniewska nr 18, 61-345 Andruszów

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki: ABC sp. z o.o.
a) Anastazewo Sypniewska nr 18, 61-345 Andruszów
2. Czas trwania Jednostki jest nieograniczony.
3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym to: od 01.01.2017 do 31.12.2017
4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności
wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także
amortyzacji), ustalania wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

5.1.

Do środków trwałych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję ustawową, których
wartość dodatkowo jest wyższa niż 1 000,00 zł.

W przypadku gdy wartość środka trwałego nie przekracza wartości 2 500,00 zł jednostka dokonuje
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:
w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia do używania
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.
Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków trwałych są następujące:
-

budynki od 2% do 3%

-

lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20-35%

-

urządzenia techniczne i maszyny od 14% do 16%

-

środki transportu od 20% do 25%

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki
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-

inne środki trwałe od 11% do 12%

Metodą degresywną z zastosowaniem współczynnika 2 amortyzuje się maszyny specjalistyczne.
Pozostałe zasady amortyzacji środków trwałych:
nie występują.
5.2.

Do wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję
ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa od niż 500,00 zł.

W przypadku gdy wartość składnika majątku nie przekracza wartości 1 500,00 jednostka dokonuje
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:
w miesiącu przyjęcia do używania
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w oparciu o przewidywane okres ich
użytkowania.
Stosowane stawki amortyzacyjne dla WNiP są następujące:
-

licencje 14%

-

patenty 10%

-

pozostałe 15%

-

inne WNiP 10%

5.3.

Zapasy materiałów wycenia się według cen:

- nabycia, tj. powiększając cenę zakupu o koszty związane bezpośrednio z nabyciem zapasu, w
szczególności o koszty transportu do miejsca ich składowania
nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Rozchód materiałów wyceniany jest metodą
5.4.

Półprodukty i produkcja w toku wyceniane są w ciągu roku w sposób następujący:

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki
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- kosztu wytworzenia powiększonego o narzut kosztów wydziałowych
Rozchód półproduktów wyceniany jest metodą
średniej ważonej.
Na dzień bilansowy półprodukty i produkcja w toku wyceniane są w sposób następujący:
- w ogóle nie są wyceniane, ponieważ nie są istotne
nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
5.5.

Wyroby gotowe wyceniane są w ciągu roku w sposób następujący:

- według kosztu zużycia materiałów
Rozchód wyrobów z magazynu wyceniany jest metodą
pierwsze weszło - pierwsze wyszło.
Na dzień bilansowy wyroby gotowe wyceniane są w sposób następujący:
inna metoda.
nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
5.6.

Zapasy towarów wycenia się według ceny:

- zakupu, natomiast koszty związane z nabyciem zapasu rozliczane są z zastosowaniem pozycji
rozliczeń międzyokresowych, przenoszonych w koszty proporcjonalnie do rozchodu zapasu
materiałów
nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Rozchód towarów wyceniany jest metodą
5.7.

Przychód środków pieniężnych w walutach obcych na rachunek walutowy i do kas walutowych
wycenia się według kursu średniego NBP, natomiast rozchód z zastosowaniem kursu
ustalonego metodą pierwsze weszło - pierwsze wyszło.

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki
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5.8.

Udziały w innych jednostkach oraz inwestycje inne niż środki trwałe oraz wartości niematerialne i
prawne zaliczone do aktywów trwałych wycenia się:

ceny nabycia
5.9.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się:

- według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa
5.10. Należności wykazywane są w bilansie w wartości nominalnej:
- powiększonej o odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności naliczone na dzień
bilansowy
- pomniejszonej o odpis aktualizujący ich wartość.
5.11. Odpisy aktualizujące tworzy się według następujących zasad:
- jednostka dokonuje indywidualnej oceny ryzyka nieściągalności poszczególnych pozycji należności
i na tej podstawie ustala wartość koniecznego odpisu dla należności

5.12. Rezerwy na przewidywane koszty do poniesienia w przyszłości, wynikające ze zdarzeń
dotyczących roku obrotowego tworzone są w ciężar odpowiednich kosztów działalności
operacyjnej lub finansowej albo w ciężar strat nadzwyczajnych, zgodnie z ich charakterem i w
sposób określony w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 6, w tym w szczególności rezerwy
tworzone są na:

- restrukturyzację
rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych.
5.13. Jednostka sporządza rachunek wyników w wariancie porównawczym.
5.14. Inne zasady rachunkowości, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru
Inne zasady rachunkowości to przede wszystkim :
1. zasada
2. zasada
3. zasada

podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki
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5.15. Uproszczenia jakie jednostka zastosowała w zakresie w jakim ustawa przewiduje do
zastosowania przez małe jednostki
Uproszczenia są następujące :
1. zasada
2. zasada
3. zasada.
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Bilans - Aktywa
Treść
A.
I.
II.

III.
IV.

V.
B.
I.
II.

III.

IV.
C.
D.

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
- Środki trwałe
- Środki trwałe w budowie
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe, w tym:
- nieruchomości
- długoterminowe aktywa finansowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe, w tym:
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:
a) Krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
Udziały (akcje) własne
Aktywa razem

Stan na
31.12.2017
3 507 889,39
109 950,00
1 540 819,25
67 400,00
1 470 519,25
1 630 900,00
218 820,14
40 000,00
149 600,00
7 400,00
16 647 344,43
14 568 600,90
1 092 820,50
1 076 000,00
985 000,00
91 000,00
976 237,89
844 094,25
850 541,25
9 685,14
74 500,00
24 500,00
20 254 233,82

Stan na
31.12.2016
3 507 889,39
109 950,00
1 540 819,25
67 400,00
1 470 519,25
1 630 900,00
218 820,14
40 000,00
149 600,00
7 400,00
17 147 345,10
15 068 601,57
1 092 820,50
1 076 000,00
985 000,00
91 000,00
976 237,89
844 094,25
850 541,25
9 685,14
74 500,00
24 500,00
20 754 234,49
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Bilans - Pasywa
Treść
A.
I.
II.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
B.
I.
II.
III.

IV.

Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad
wartością nominalną udziałów (akcji)
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania, w tym:
- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiazania krótkoterminowe, w tym:
a) z tytułu kredytów i pożyczek
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:
- do 12 miesięcy
- pow. 12 miesięcy
c) fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Pasywa razem

Stan na
31.12.2017
17 813 500,36
1 500 000,00
1 200 600,36
20 600,36

Stan na
31.12.2016
18 413 196,03
1 500 000,00
700 600,36
20 600,36

7 400,00
1 400,00
15 000,00
152 500,00
14 990 000,00
-52 000,00

7 400,00
1 400,00
15 000,00
152 500,00
16 089 695,67
-52 000,00

2 440 733,46
111 330,36
45 580,36
1 091 200,00
1 085 000,00
1 231 218,10
55 000,00
1 005 723,10
960 620,14
45 102,96
105 695,00
6 985,00
20 254 233,82

2 341 038,46
111 330,36
45 580,36
1 091 200,00
1 085 000,00
1 131 523,10
55 000,00
1 005 723,10
960 620,14
45 102,96
6 000,00
6 985,00
20 754 234,49
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Rachunek zysków i strat
Wyszczególnienie
A.
I.
II.
III.
B.
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
C.
D.
E.
F.
I.

II.
III.
IV.
G.
I.
II.
III.
H.
I.
J.

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
Przychody netto ze sprzedaży
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w
tym:
- emerytalne
Pozostałe koszty, w tym:
- wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Przychody finansowe, w tym:
Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiad
zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- od jednostek powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Koszty finansowe, w tym:
Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)
Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto (H-I)

za okres

za okres

01.01.2017 - 31.12.2017

01.01.2016 - 31.12.2016

58 381 151,78
58 508 851,91
-121 000,00

59 081 151,78
59 208 851,91
-120 000,00

-6 700,13

-7 700,13

44 154 691,03
145 357,35
762 078,15
2 591 781,72
1 965 621,70
542 491,19

43 764 995,36
125 357,35
643 078,15
2 541 781,72
965 621,70
541 795,52

51 546,25
38 147 360,92
32 060 154,25
14 226 460,75
820 129,71
78 354,25
111 506,74
34 654,24
163 029,69
8 075,25

1 546,25
38 947 360,92
2 060 154,25
15 316 156,42
785 529,71
48 354,25
76 906,74
4 654,24
165 529,69
8 475,25

454,25

454,25

45 845,26
151,25
2 000,00
-500,00
65 463,00
98 113,41
5 362,26
4 654,00

46 445,26
151,25
2 000,00
-500,00
66 463,00
100 613,41
6 862,26
4 654,00

38 600,00
15 000 000,00
10 000,00
14 990 000,00

39 100,00
16 089 695,67
15 000,00
16 074 695,67
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Środki trwałe

Zmiany w wartości brutto środków trwałych
tytuł

grunty

budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej
i wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne środki
trwałe

razem

Bo

10 500,00

4 500,00

80 000,00

79 000,00

99 000,00

273 000,00

zwiększenia:
aktualizacja wartości
nabycie
przemieszczenie wew.
inne

52 100,00
51 000,00
100,00
800,00
200,00

8 700,00
2 600,00
5 000,00
1 100,00
0,00

83 000,00
54 000,00
21 000,00
5 000,00
3 000,00

17 000,00
200,00
300,00
15 000,00
1 500,00

20 000,00
2 000,00
3 000,00
10 000,00
5 000,00

180 800,00
109 800,00
29 400,00
31 900,00
9 700,00

zmniejszenia:
rozchód
przemieszczenie wew.
inne

1 600,00
1 000,00
500,00
100,00

2 200,00
1 000,00
1 100,00
100,00

3 000,00
1 400,00
100,00
1 500,00

91 000,00
75 000,00
5 000,00
11 000,00

53 000,00
22 500,00
9 500,00
21 000,00

150 800,00
100 900,00
16 200,00
33 700,00

61 000,00

12 000,00

160 000,00

5 000,00

66 000,00

304 000,00

BZ

Zmiany w wartości i umorzenia środków trwałych
tytuł

grunty

budynki,
lokale i
obiekty
inżynierii
lądowej
i wodnej

urządzenia
techniczne
i maszyny

środki
transportu

inne środki
trwałe

razem

Bo

1 000,00

600,00

2 000,00

70 000,00

95 000,00

168 600,00

zwiększenia:
amortyzacja
aktualizacja wartości
przemieszczenie wewn.
inne

2 400,00
1 400,00
600,00
200,00
200,00

11 500,00
100,00
10 000,00
600,00
800,00

151 000,00
15 000,00
85 000,00
50 000,00
1 000,00

5 000,00
1 000,00
2 000,00
1 500,00
500,00

2 000,00
1 000,00
2 000,00
-2 000,00
1 000,00

171 900,00
18 500,00
99 600,00
50 300,00
3 500,00

zmniejszenia:
rozchód
przemieszczenie wewn.
inne

500,00
300,00
100,00
100,00

1 100,00
0,00
200,00
900,00

2 000,00
100,00
1 300,00
600,00

72 000,00
50 000,00
2 000,00
20 000,00

32 000,00
1 000,00
21 000,00
10 000,00

107 600,00
51 400,00
24 600,00
31 600,00

2 900,00
1 000,00
57 100,00

11 000,00
500,00
500,00

151 000,00
500,00
8 500,00

3 000,00
1 500,00
500,00

65 000,00
200,00
800,00

232 900,00
3 700,00
67 400,00

BZ
odpisy aktualizujące
wartość netto na BZ
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2. Wartości niematerialne i prawne

Zmiany w wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych
tytuł

koszty zakończonych
prac rozwojowych

wartość firmy

inne wartości niematerialne i prawne

razem

Bo

9 800,00

85 500,00

2 500,00

97 800,00

zwiększenia:
aktualizacja wartości
nabycie
przemieszczenie wew.
inne

2 000,00
1 000,00
500,00
200,00
300,00

24 000,00

3 200,00
2 600,00
200,00
300,00
100,00

29 200,00
3 600,00
24 700,00
500,00
400,00

zmniejszenia:
rozchód
odpisanie
inne

4 000,00
2 000,00
1 500,00
500,00

1 000,00

700,00
500,00
100,00
100,00

5 700,00
2 500,00
2 600,00
600,00

BZ

7 800,00

108 500,00

5 000,00

121 300,00

24 000,00

1 000,00

Zmiany w wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
tytuł

Bo

koszty zakończonych
prac rozwojowych

wartość firmy

inne wartości niematerialne i prawne

razem

8 000,00

5 000,00

1 500,00

14 500,00

zwiększenia:
amortyzacja
aktualizacja wartości
przemieszczenie wew.
inne

650,00
650,00
0,00
0,00
0,00

6 000,00
6 000,00

1 500,00
500,00
500,00
200,00
300,00

8 150,00
7 150,00
500,00
200,00
300,00

zmniejszenia:
rozchód
przemieszczenie wew.
inne

1 000,00
100,00
800,00
100,00

9 000,00

500,00
0,00
200,00
300,00

10 500,00
100,00
1 000,00
400,00

BZ
odpisy aktualizujące
wartość netto BZ

7 650,00
150,00
0,00

2 000,00
500,00
106 000,00

2 500,00
300,00
2 200,00

12 150,00
950,00
108 200,00
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Zmiany
3.
Zmianyw
w wartości
stanie inwestycji
bruttodługoterminowych
i umorzenia/aktualizacji
wartości inwestycji długoterminowych
tytuł

wartość początkowa
Bo

inwestycje w
nieruchomości

długoterminowe
aktywa finansowe

inne inwestycje
długoterminowe

razem

1 140 946,25

120 000,00

946,25

1 261 892,50

8 000,00
9 000,00

200,00
9 000,00

18 498,50
188,36

26 698,50
18 188,36

BZ

41 000,00

150 000,00

19 620,14

210 620,14

umorzenia/aktualizacja
BO

-6 000,00

-1 000,00

1 600,00

-5 400,00

-14 000,00
5 000,00

-16 000,00
900,00

300,00
9 000,00

-29 700,00
14 900,00

-1 000,00

-400,00

9 600,00

8 200,00

nabycie
zbycie

zwiększenia
zmniejszenia:
BZ
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4. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych:
Wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa niefinansowe wyniosła 9 000,00 zł.
Wartość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe wyniosła w roku obrotowym
pkt. 1 000,00 zł.

5. Wartość firmy wynosi brutto 108 500,00 zł, dotychczasowe umorzenie 2 000,00 zł. Jednostka
dokonuje odpisu tej pozycji w sposób następujący:
Przez okres 5 lat.
6. Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między
wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
- wartość otrzymanych aktywów 85 000,00 zł
- zobowiązania 46 000,00 zł
- powstała różnica 39 000,00 zł
- różnica pozostała do rozliczenia na dzień bilansowyw 16 000,00 zł
7. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty pow. 5 lat.
I. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 18 000,00 zł
II. pozostałych wynosi 3 041,00 zł
8. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru
i formy tych zabezpieczeń:
- Na środkach trwałych o wartości 646 651,25 zabezpieczono zobowiązania z tytułu kredytu
długoterminowego w banku XYZ w kwocie 500 000,00
- Na zapasach o wartości 970 515,25 zabezpieczono zobowiązania z tytułu pożyczki
krótkoterminowej w kwocie 740 000,00
- Na należnościach o wartości 695 830,00 zabezpieczono zobowiązania z tytułu kredyyu
obrotowego w kwocie 600 000,00

9. Składniki aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu oraz
jego powiązania między tymi pozycjami:

Należności z tytułu ....... w kwocie ..... zostały wykazane w części podlegającej spłacie w ciągu 12
miesięcy od dnia bilansowego w pozycji pozostałych należności krótkoterminowych w kwocie
............ a w części podlegającej spłacie w okresie pow. 12 miesięcy w części należności
długoterminowych w kwocie .........
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10. 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:
- wobec jednostek powiązanych i stowarzyszonych: w kwocie - 98.145,25 zł z tytułu poręczenia
zobowiązań leasingowych .
- wobec jednostek pozostałych: w kwocie - 499.798,36 zł z tytułu roszczeń odszkodowawczych na
rzecz kontrahenta wynikających z nienależytego wykonania usługi - sprawa z powództwa odbiorcy
usługi jest rozpatrywana w sądzie. Prawdopodobieństwo zasądzenia odszkodowania i poniesienia
straty jest nieznane.

11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym:
- odsetki od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania 5 369,25 zł
- w tym odsetki ujęte w roku obrotowym 1 000,00 zł
- różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania 2 000,00 zł
- w tym różnice kursowe ujęte w roku obrotowym 1 000,00 zł
- wynagrodzenia pracowników i składki ZUS 1 400 000,00 zł
- materiały 70 000,00 zł
- usługi obce 40,00 zł
- inne nakłady 1 6 030,00 zł
- inne nakłady2 46,50 zł
- inne nakłady3 487,36 zł
- inne nakłady4 178,25 zł
- inne nakłady5 1 217,89 zł
12. Wartość odsetek i różnic kursowych, która powiększyła cenę nabycia towarów i koszt
wytworzenia produktów w roku obrotowym wyniosła 95 200,00 zł.

13. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
lub, które wystąpiły incydentalnie.
przychody i koszty nadzwyczajne, które wystąpiły w ciągu roku obortowego to :
koszty likwidacji środków trwałych utraconych w wyniku pożaru w magazynie towarów.

14. Przeciętne zatrudnienie w jednostce w roku obrotowym wyniosło 258,36 etatów.
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15. Kwoty zaliczek i pożyczek, udzielonych osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających, nadzorujących albo administrujących jednostki, ze wskazaniem ich
głównych warunków, wysokości oprocentowania 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.
Zaliczki i pożyczki udzielone członkowi rady nadzorczej :
Dnia 12 maja 2017 roku udzielono pożyczki Andrzejowi Kowalskiemu w kwocie 35.000 zł, z
okresem spłaty - 5 lat i oprocentowaniem 4,5%. Stan pożyczki na dzień 31.12.2017 roku wyniósł
31.500 zł

16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową,
finansową i wynik finansowy jednostki:
Do zdarzeń po dniu bilansowym jakie nastąpiły a zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym
należą:
1.
2.

17. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasady (polityki) rachunkowości,
jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednostki oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego
wraz z podaniem jej przyczyny:
W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany mające istotny wpływ na sytuację majątkową czy finansową
jednostki.

18. Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:
Dane za rok bieżący są porównywalne z danymi za rok poprzedni.
19. Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie
finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako
jednostka zależna
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przez jednostkę nadrzędną.
20. Informacja o udziałach własnych
a) przyczyna nabycia udziałów i akcji własnych w roku obrotowym: - przyczyna nr 1
- przyczyna nr 2.
b) liczba i wartość nominalną 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: - liczba nabytych udziałów własnych to 100.000
- wartość nominalna udziałów to 2 zł.
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c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji): 120000 zł.
d) liczba i wartość nominalną lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich
udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały
(akcje) reprezentują: Wartość księgowa wyniosła .....
Liczba i wartość nom. wyniosła ......

21. Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Jednostka ujawniła wszelkie Informacje mogące istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,
finansowej oraz wynik finansowy jednostki w innych częściach sprawozdania finansowego

Sporządził: Karolina Kaszubowska, Poznań, dnia 12-11-2017
Podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki:
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