
BTM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2018 do 31.12.2018



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: BTM 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Siedziba: ŻYCZKOWSKIEGO 19, 31-864 KRAKÓW

Kody PKD określające podstawową działalność spółki:

64.91.Z

Numer identyfikujący podmiot:
KRS: 0000605215

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

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 zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa 
pozostawia jednostce prawo wyboru:
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości 
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi w ustawie o 
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 395) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.      

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne 
z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
1. Wartości niematerialne i prawne            
Wartości niematerialne i prawne wycenia się w księgach według cen ich nabycia lub 
kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a 
także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.      
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i 
prawnych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę 
dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych. 

2. Środki trwałe
Środki trwałe wycenia się w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia (wartość 
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początkowa), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej 
utraty ich wartości.      
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie 
obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, 
przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z  nimi różnice kursowe, 
pomniejszony o przychody z tego tytułu.      
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego 
na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość 
użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do 
używania wartość użytkową.      
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.Składniki majątku o przewidywanym 
okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie 
przekraczającej 10 tys. zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie 
przekazania do użytkowania. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu 
po przyjęciu środka trwałego do używania. Poprawność stosowanych okresów i stawek 
amortyzacji środków trwałych jest przez jednostkę okresowo weryfikowana, powodując 
odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów amortyzacyjnych.

3. Inwestycje długoterminowe
Inwestycje długoterminowe obejmują aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści 
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich 
przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w 
tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te 
nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, 
lecz są posiadane w celu osiągnięcia tych korzyści.   

4. Zapasy
Zapasy wyceniane są według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od 
ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.  

5. Należności, roszczenia i zobowiązania, inne niż zaklasyfikowane jako aktywa  i 
zobowiązania finansowe    
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa 
ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do 
pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju 
należności, której dotyczy odpis aktualizujący. W zależności od terminu wymagalności 
należności wykazywane są jako krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) 
lub długoterminowe (powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego). Należności wyrażone w 
walutach obcych wykazuje się na dzień ich powstania według średniego kursu 
Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego dla danej waluty z dnia poprzedzającego ten 
dzień. Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych 
wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski.

6. Środki pieniężne
Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.Wyrażone w walutach obcych środki 
pieniężne wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

7. Rozliczenia międzyokresowe
Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one 
przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 
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dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący 
okres sprawozdawczy.    
Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą 
utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się 
szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu 
aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością 
możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest 
ujmowana w rachunku zysków i strat. W przypadku, gdy skutki uprzednio dokonanego 
przeszacowania aktywów ujęto jako kapitał z aktualizacji wyceny, to strata pomniejsza 
wysokość tego kapitału, a pozostała część straty jest odnoszona na rachunek zysków i 
strat.      
8. Kapitały własne
Kapitał podstawowy wykazywany jest w wysokości nominalnej, wynikającej ze Statutu 
Spółki, zgodnej z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zapasowy obejmuje 
kapitał utworzony z podziału zysków wypracowanych w latach
poprzednich oraz z nadwyżki  pomiędzy wartością przedmiotu wkładu w postaci znaku 
towarowego BYTOM (ustalona na podstawie wyceny), a wartością nominalną udziałów.  

9. Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązaniai wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów operacyjnych, pozostałych kosztów 
operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z 
którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

10. Kredyty i inne zobowiązania
Kredyty i inne zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej 
zapłaty, to jest łącznie z odsetkami przypadającymi do zapłaty na ten dzień. Odsetki te 
ujmowane są w ciężar kosztów finansowych. Zobowiązania w walutach obcych na dzień 
bilansowy wycenia się po kursie średnim ustalonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące 
zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy 
uregulowaniu zalicza się odpowiednio do kosztów finansowych lub przychodów 
finansowych.
W zależności od terminu wymagalności zobowiązania wykazywane są jako 
krótkoterminowe (do 12 miesięcy od dnia bilansowego) lub długoterminowe (powyżej 12 
miesięcy od dnia bilansowego).

11. Zobowiązania finansowe
Zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy w wysokości skorygowanej ceny 
nabycia.

12. Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku zysków i 
strat, gdy Spółka przekazała nabywcy znaczące korzyści wynikające z praw własności do 
tych aktywów oraz przestała być trwale zaangażowana w zarządzanie przekazanymi 
aktywami, ani też nie sprawuje nad nimi efektywnej kontroli.       
13. Koszty sprzedanych produktów i usług
Koszty sprzedanych produktów i usług ujmowane są współmiernie do przychodów ze 
sprzedaży i obejmują wartość sprzedanych produktów i usług wycenionych po koszcie 
wytworzenia.
14. Koszty ogólnego zarządu
Koszty ogólnego zarządu stanowią koszty funkcjonowania spółki, a w szczególności: 
koszty zarządu
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oraz koszty działów pracujących na potrzeby całej spółki.

15. Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane 
bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki i stanowią głównie: wynik na sprzedaży 
rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, darowizny, 
utworzone rezerwy, skutki aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.

16. Przychody finansowe
Przychody finansowe obejmują głównie przypadające na okres sprawozdawczy odsetki, 
różnice kursowe, skutki wyceny aktywów i zobowiązań finansowych oraz zyski ze 
sprzedaży inwestycji.

17. Koszty finansowe
Koszty finansowe obejmują głównie przypadające na bieżący okres koszty z tytułu: 
zapłaconych odsetek, różnic kursowych, obniżenia wartości aktywów finansowych, a także 
ewentualne straty ze
sprzedaży inwestycji.

18. Zyski i straty nadzwyczajne
Zyski i straty nadzwyczajne obejmują dodatnie lub ujemne skutki finansowe zdarzeń 
trudnych do przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną i niezwiązanych z 
ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

19. Różnice kursowe      

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych 
w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z 
zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, 
zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych 
przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny 
nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub 
wartości niematerialnych i prawnych.      

20. Podatek dochodowy
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat stanowi:
Podatek  dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część 
odroczoną.          
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami 
podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę 
pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na 
początek okresu sprawozdawczego.        
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji 
rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.         
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty 
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z 
ujemnymi różnicami przejściowymi oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, 
ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.        
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty 
podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem 
dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.       
Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 
uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania 
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obowiązku podatkowego, przy uwzględnieniu przepisów podatkowych obowiązujących na 
dzień bilansowy.         
Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie są kompensowane dla 
potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.       

21. Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe      

Klasyfikacja instrumentów finansowych      

Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod 
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady 
wyceny i ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą 
wyłączonych z Rozporządzenia w szczególności: udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i 
ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów 
finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.      

Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.      

Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.      

Zasady ujmowania i wyceny instrumentów finansowych      

Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w 
cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w 
zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej 
uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu 
wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.       

Transakcje kupna i sprzedaży instrumentów finansowych dokonane w obrocie 
regulowanym wprowadza się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.      

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu      

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się aktywa nabyte w celu 
osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen oraz 
wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego czasu trwania nabytego instrumentu, 
a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary, jakimi kierowano się przy 
zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela podobnych aktywów 
finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji w krótkim terminie 
zakładanych korzyści ekonomicznych.      

Do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się pochodne instrumenty 
finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty 
zabezpieczające.       
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Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej, natomiast 
skutki okresowej wyceny zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów 
finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie.       

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności      

Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się 
niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla 
których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz 
określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na 
przykład oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że 
Spółka zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne.      

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wycenia się według 
zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.      

Pożyczki udzielone i należności własne      

Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich 
wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio 
drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych.  Do pożyczek udzielonych i należności 
własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian 
za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego 
kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi 
instrumentami finansowymi (transakcje odkupu).       

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani 
należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów 
kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie 
publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie 
wtórnym.      

Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, 
wyliczonej przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.       

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży      

Aktywa finansowe nie zakwalifikowane do powyższych kategorii zaliczane są do aktywów 
finansowych dostępnych do sprzedaży.        
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, których wartości godziwej nie można ustalić w 
wiarygodny sposób, wyceniane są w cenie nabycia.       

Przekwalifikowania aktywów finansowych      

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się w wartości godziwej na dzień 
przekwalifikowania do innej kategorii aktywów finansowych. Wartość godziwa na dzień 
przekwalifikowania staje się odpowiednio nowo ustaloną ceną nabycia lub skorygowaną 
ceną nabycia. Zyski lub straty z przeszacowania aktywów finansowych poddanych 
przekwalifikowaniu ujęte do tej pory jako przychody lub koszty finansowe pozostają w 
rachunku zysków i strat.      

Zobowiązania finansowe      
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Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne, które nie 
zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane są w wartości 
godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w 
rachunku zysków i strat.        
Do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się również zobowiązanie 
do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych instrumentów 
finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.        
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w skorygowanej ceny nabycia, wyliczonej 
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.      

21. Rachunkowość zabezpieczeń   

Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

Sposób ustalenia wyniku finansowego
Rachunek zysków i strat sporządzony został w wersji kalkulacyjnej.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego
Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym prezentowane są w polskich złotych.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy
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BILANS

Aktywa Dane w tys. PLN

Kwota na dzień 
kończący 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze 
za poprzedni 
rok obrotowy

A. AKTYWA TRWAŁE 63 346 63 964

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac 
rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

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 63 346 63 964

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe 63 346 63 964

a. w jednostkach powiązanych 63 346 63 964

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa 
finansowe

63 346 63 964

b. w pozostałych jednostkach, w 
których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe
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- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa 
finansowe

c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa 
finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 4 801 2 987

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 1 177 1 087

1. Należności od jednostek 
powiązanych

997 1 015

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty:

997 1 015

- do 12 miesięcy 997 1 015

- 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 180 72

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
spłaty:

180 72

- do 12 miesięcy 180 72

- powyżej 12 miesięcy

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

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 624 1 900

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 624 1 900

a) w jednostkach powiązanych 1 129 613
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- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki 511

- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe

618 613

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa 
finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa 
pieniężne

2 495 1 287

- środki pieniężne w kasie i na 
rachunkach

2 495 1 287

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ 
(FUNDUSZ) PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 68 147 66 951
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BILANS

Pasywa Dane w tys. PLN

Kwota na dzień 
kończący 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze 
za poprzedni 
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 67 965 66 796

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10 10

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 66 786 65 856

- 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 1 169 930

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA

182 155

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

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
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e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 182 155

1.Wobec jednostek powiązanych 117 115

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

17 115

- do 12 miesięcy 17 115

- powyżej 12 miesięcy

b) inne 100

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 65 40

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i 
usługi

f) zobowiązania wekslowe

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

64 39

h) z tytułu wynagrodzeń 1 1

i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 68 147 66 951
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Wariant kalkulacyjny Dane w tys. PLN

Kwota za 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze 
za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1 471 1 199A. Przychody netto ze sprzedaży 

produktów, towarów i materiałów, w tym:

1 252 1 024- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży 
produktów

1 471 1 199II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów

B. Koszty sprzedanych produktów, 

towarów i materiałów, w tym:

- jednostkom powiązanym

I. Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów

II. Wartość sprzedanych towarów i 
materiałów

1 471 1 199C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)

D. Koszty sprzedaży

41 51E. Koszty ogólnego zarządu

1 430 1 148F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)

G. Pozostałe przychody operacyjne

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne

H. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych 
aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów 
niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne

1 430 1 148I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(F+G-H)

11J. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:
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- w których jednostka posiada 
zaangażowanie w kapitale

11II. Odsetki, w tym:

11- od jednostek powiązanych

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

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów 
finansowych

V. Inne

K. Koszty finansowe

I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiązanych

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

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów 
finansowych

IV. Inne

1 441 1 148L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)

272 218M. Podatek dochodowy

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia 

zysku (zwiększenia straty)

1 169 930O. Zysk (strata) netto (L-M-N)
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Kwota za 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze 
za poprzedni 
rok obrotowy

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w tys. PLN

I. Kapitał (fundusz) własny na początek 

okresu (BO)

– zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości

– korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na 

początek okresu (BO), po korektach

10 101. Kapitał (fundusz) podstawowy na 

początek okresu

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) 
podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– wydania udziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia udziałów (akcji)

10 101.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na 

koniec okresu

65 856 65 4982. Kapitał (fundusz) zapasowy na 

początek okresu

930 3582.1. Zmiany kapitału (funduszu) 
zapasowego

930 358a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości 
nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

930 358– podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

66 786 65 8562.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na 

koniec okresu

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
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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)

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) 

rezerwowe na koniec okresu

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 

początek okresu

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek 

okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości

– korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek 

okresu, po korektach

a) Zwiększenie zysku (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie zysku (z tytułu)

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

1 169 9306. Wynik netto

1 169 930a) zysk netto

b) strata netto

c) odpisy z zysku

67 965 66 796II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 

okresu (BZ)

67 965 66 796III. Kapitał (fundusz) własny, po 

uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty)
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w tys. PLN

Kwota za 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota za 
poprzedni rok 
obrotowy

Przekształcone 
dane 
porównawcze 
za poprzedni 
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z 

działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto 1 169 930

II. Korekty razem 539 289

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic 
kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy)

-10

4. Zysk (strata) z działalności 
inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności -91 -466

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

27 99

9. Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych

10. Inne korekty 613 656

III. Przepływy pieniężne netto z 

działalności operacyjnej (I±II)

1 708 1 219

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
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II. Wydatki 500

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: 500

a) w jednostkach powiązanych 500

b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki 
długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

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

-500

C. Przepływy środków pieniężnych z 
działalności finansowej

I. Wpływy

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

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów 
wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki

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

9. Inne wydatki finansowe

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

D. Przepływy pieniężne netto, razem 1 208 1 219

E. Bilansowa zmiana stanu środków 
pieniężnych, w tym:

- zmiana stanu środków pieniężnych z 
tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 287 68

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w 
tym:

2 495 1 287

- o ograniczonej możliwości dysponowania
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w tys. PLN

Kwota za 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota za 
poprzedni rok 
obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok 1 441 1 148

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

11

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

2

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

2

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 430 1 148

K. Podatek dochodowy 272 218
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Dane w tys. PLN

INFORMACJA DODATKOWA
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