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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego  

za okres 01.01-31.12.2018r. 

 

I. 

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych 
aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 
wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku 
amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej 
amortyzacji lub umorzenia.  
 

a) Wartość brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: nie 

występują 

 

b) Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: nie dotyczy 

 

c) Wartość netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: nie dotyczy 

 

d) Inwestycje długoterminowe : nie występują 

                  

2. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 

aktywów finansowych : nie występuje. 

 

3. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także 

wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b 

ust. 10: nie występuje. 

 

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: nie występują. 

 

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 

używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów 

najmu i leasingu: nie występują. 

                        

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 

udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze 

wskazaniem praw, jakie przyznają: nie występują. 

 

7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności: nie dotyczy 
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8. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego na dzień 31.12.2018r.:  

Kapitał podstawowy na dzień bilansowy składa się z 600 udziałów każdy o wartości 100zł. 

 

Udziałowiec 
Liczba 

posiadanych 
udziałów 

Wartość 
nominalna 

posiadanych 
udziałów 

Procentowy 
udział w 
kapitale 

podstawowym 

Andrzej Owczarek 59 5 900,00 9,83 

Krzysztof Szymura 59 5 900,00 9,83 

Tomasz Serwatka 59 5 900,00 9,83 

Wojciech Rakoniewski 59 5 900,00 9,83 

Bartłomiej Sztefko 128 12 800,00 21,33 

Piotr Marciniak 118 11 800,00 19,67 

Tomasz Bathelt 118 11 800,00 19,67 

OGÓŁEM 600,00 60 000,00 100,00 
 

 
 

9. Informacje o kapitałach (funduszach) zapasowych i rezerwowych: nie wystąpiły zmiany 
 
  

10. Propozycje Zarządu, co do sposobu podziału zysku (pokrycia straty):  

 

Zysk za rok 2018 w kwocie 5.683,12 zł zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat 

ubiegłych. 

 

11. Informacje o stanie rezerw: nie występują. 

 

 

12. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: nie występują   
 

 

13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju): 
nie występują 
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14. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 

 

Tytuł 
Stan na 

01.01.2018 
Stan na 

31.12.2018 

      
Czynne rozliczenia 
miedzyokresowe 0,00 201,67 
1. Długoterminowe 0,00 0,00 
      
2. Krótkoterminowe 0,00 201,67 
- koszty domen 0,00 201,67 
      
Bierne rozliczenia 
miedzyokresowe 0,00 0,00 

 

 

 

15. Składniki aktywów lub pasywów  wykazywane w więcej niż jednej pozycji bilansu, powiązanie 

między tymi pozycjami: nie występują. 

 

16. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń 

także wekslowych): nie występują. 

 

17. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi ,wyceniane według wartości 

godziwej: nie występują 

 

 

II. 

 

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów: 

Spółka dokonywała w 2018 r. sprzedaży wyłącznie krajowej swoich usług. 

 

2. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: 

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. 

 

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: nie występują. 

 

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie występują. 
 

5. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnych: nie występują. 
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6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto: nie występują. 

 
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby: nie 

wystąpił. 

 

8. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 

wytworzenia produktów w roku obrotowym: nie występują 

 

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady niefinansowe aktywa 

trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska: nie 

wystąpiły 

 

10. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości 

lub które wystąpiły incydentalnie: nie wystąpiły 

 
     
                     III. 

 
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych przyjęto średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego ogłoszony na dzień bilansowy. 
 
 

                   IV. 
 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych: 
Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych 
 
 

V. 
 

1. Informacja 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: brak takich umów 
 

2. Informacja o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na 
innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi: brak takich transakcji 

 
3. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych:  

Spółka nie zatrudniała pracowników. 
 

4. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub 
należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo 
administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy 
oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym 
charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku 
z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; nie 
występują 
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5. Informacja o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze 
udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i 
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 każdego z tych organów;: nie dotyczy. 

 
6. Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy: nie dotyczy. 
 
 
 

VI. 
 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym roku obrotowego: nie wystąpiły 
 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 
w sprawozdaniu finansowym: nie wystąpiły. 

 
3. 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: nie dotyczy. 

 
4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: nie dotyczy. 
 

 

VII. 

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji: nie wystąpiły. 
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi. nie dotyczy 
3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada, co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej 

liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: nie występują. 
 

 

VIII. 

Informacje dotyczące sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu, którego nastąpiło  
połączenie: połączenie nie nastąpiło. 
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     IX. 

1. Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki, (jeżeli 

niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:  

 

Zarząd stwierdza, że kontynuacja działania Spółki przez następny okres obrotowy jest 

zapewniona. 

 

2. Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem 

niepewności dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy. 

 

3. Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności 

dalszej kontynuacji działalności: nie dotyczy. 

 

   X. 

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i  
wyniku finansowego jednostki: 

W niniejszej informacji przedstawiono wszystkie istotne zdarzenia, które miały wpływ na ocenę  
sytuacji majątkowej i finansowej Spółki w roku obrotowym 01.01-31.12.2018r. 

 

Łódź, 22.03.2019 r. 

 

                           Sporządził:       Zarząd: 

 

 

 ………………………………………..    ……………………………………….. 


