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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
I.

Informacje ogólne

1. Rycerska Byczyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Byczynie, ul. Rynek 1.
2. Spółka prowadzi działalność w zakresie realizacji projektów budowlanych
związanych z wnoszeniem budynków.
3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000669930.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 28 marca 2017 r. do 31 grudnia
2017 r.
5. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
6. Przyjęty w spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem
kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
7. Sprawozdanie finansowe spółki nie podlega obowiązkowi badania na
podstawie art. 64 ust.1 ustawy o rachunkowości.
8. Sprawozdanie finansowe spółki sporządzono przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie
są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla
kontynuowania przez spółkę działalności.

II.

Omówienie
przyjętych
rachunkowości

zasad

(polityki)

1. Jednostka w 2017 roku prowadziła działalność gospodarczą i w trakcie roku
obrotowego (gospodarczego) nie zmieniała przyjętych wcześniej metod
prowadzenia rachunkowości i wyceny składników majątku trwałego,
obrotowego. Ewidencja kosztów prowadzona była w układzie rodzajowym.
Rozliczanie kosztów i przychodów odbywało się zgodnie z zasadą
memoriałową.
2. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad
rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia
a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.500 zł spółka zalicza
bezpośrednio w koszty.
b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.500 zł do 3.500 zł spółka
zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i
wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju
składników majątku spółka dokonuje jednorazowych odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 3.500 zł spółka zalicza
do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza
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do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zestawionego w formie
tabeli. Stawki amortyzacyjne są zgodne ze stawkami określonymi w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1993 Nr
106, poz. 482 ze zm.) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych
rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu
oddania składnika do używania,
d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające
wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków
trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty
bieżącego okresu jako koszty remontu.
4. środki pieniężne w wartości nominalnej, jeśli wystąpiły środki pieniężne
wyrażone walutą obcą, zostały one przeliczone na złote polskie na dzień
bilansowy wg kursu średniego NBP na ten dzień
5. należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty, w złotych
polskich, jeśli wystąpiły należności czy zobowiązania w walutach obcych –
wycena nastąpiła wg ich wartości nominalnej w walucie obcej w przeliczeniu na
złote polskie wg kursu ustalonego przez bank, z którego usług korzysta
jednostka, na dzień bilansowy:
a. dla należności – wg kursu kupna,
b. dla zobowiązań – wg kursu sprzedaży,
w obu przypadkach jednak wg kursu nie wyższego niż kurs średni NBP na dzień
bilansowy dla tej waluty;
6. Towary handlowe objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je
według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
7. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.

Sporządzono dnia: 30.03.2018 r.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik Jednostki
Zarząd Spółki

.............................................
Dorota Słowikowska

.............................................
Beata Dziekońska
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AKT YWA
Wartość na koniec
Pozycja bilansu

Treść
31-12-2017

A
I
1
2
3
4
II
1
a
b
c
d
e
2
3
III
1
2
3
IV
1
2
3
a
b
c
4
V
1
2
B
I
1
2
3
4
5
II
1
a
a1
a2
b
2
a
a1
a2
b
3
a
a1
a2
b
c
d
III
1
a
a1
a2
a3
a4
b
b1
b2
b3
b4
c
c1
c2
c3
2
IV
C.
D

AKTYWA TRWAŁE
Wart ości niemat erialne i prawne
Koszt y zakończonych prac rozw ojow ych
W art ość firmy
Inne w art ości niemat erialne i praw ne
Zaliczki na w art ości niemat erialne i praw ne
Rzeczowe akt ywa t rwałe
Środki t rw ałe
grunt y (w t ym praw o użyt kow ania w ieczyst ego grunt u)
budynki, lokale i obiekt y inżynierii lądow ej i w odnej
urządzenia t echniczne i maszyny
środki t ransport u
inne środki t rw ałe
Środki t rw ałe w budow ie
Zaliczki na środki t rw ałe w budow ie
Należności długot erminowe
Od jednost ek pow iązanych
Od jednost ek, w kt órych jednost ka posiada zaangażow anie
w kapit ale
Od pozost ałych jednost ek
Inwest ycje długot erminowe
Nieruchomości
W art ości niemat erialne i praw ne
Długot erminow e akt yw a finansow e
Od jednost ek pow iązanych
Od jednost ek, w kt órych jednost ka posiada zaangażow anie
w kapit ale
Od pozost ałych jednost ek
Inne inw est ycje długot erminow e
Długot erminowe rozliczenia międzyokresowe
Akt yw a z t yt ułu odroczonego podat ku dochodow ego
Inne rozliczenia międzyokresow e
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Mat eriały
Półprodukt y i produkt y w t oku
Produkt y got ow e
T ow ary
Zaliczki na dost aw y i usługi
Należności krót kot erminowe
Należności od jednost ek pow iązanych
z t yt ułu dost aw i usług, o okresie spłat y:
do 12 miesięcy
pow yżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozost ałych jednost ek, kt órych jednost ka
posiada zaangażow anie w kapit ale
z t yt ułu dost aw i usług, o okresie spłat y:
do 12 miesięcy
pow yżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozost ałych jednost ek
z t yt ułu dost aw i usług, o okresie spłat y:
do 12 miesięcy
pow yżej 12 miesięcy
z t yt ułu podat ków , dot acji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrow ot nych oraz innych t yt ułów publiczno praw nych
inne
dochodzone na drodze sądow ej
Inwest ycje krót kot erminowe
Krót kot erminow e akt yw a finansow e
w jednost kach pow iązanych
udziały lub akcje
inne papiery w art ościow e
udzielone pożyczki
inne krót kot erminow e akt yw a finansow e
w pozost ałych jednost kach
udziały lub akcje
inne papiery w art ościow e
udzielone pożyczki
inne krót kot erminow e akt yw a finansow e
środki pieniężne i inne akt yw a pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne
inne akt yw a pieniężne
Inne inw est ycje krót kot erminow e
Krót kot erminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłat y na kapit ał (fundusz) podst awowy
Udziały (akcje) własne

RAZEM AKTYWA:
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1 368 920,81
148 342,48
148 342,48
1 220 578,33
1 220 578,33
-

63 261 247,13
295 317,00
-

-

295 317,00
295 317,00
62 965 930,13
62 965 930,13
-

50 000 000,00
50 000 000,00
12 965 930,13
12 965 930,13
-

-

64 630 167,94
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PASYWA
Pozycja bilansu
A
I
II

III
IV

V
VI
VII
B
I
1
2
a
b
3
a
b
II
1
2
3
a
b
c
d
e
III
1
a
a1
a2
b
2
a
a1
a2
b
3
a
b
c
d
d1
d2
e
f
g
h
i
3
IV
1
2
a
b

Wartość na koniec

Treść
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 godzinowej
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)
na udziały (akcje) własne
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
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowe
krótkoterminowe
Pozostałe rezerwy
długoterminowe
krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
zobowiązania wekslowe
inne
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych tytułów
publiczno prawnych
z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
ujemna wartość firmy
inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe

RAZEM PASYWA:
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31-12-2017
64 615 798,80
65 005 000,00
-

-

389 201,20
14 369,14
14 369,14
-

14 369,14
6 597,76
6 597,76
5 476,95
2 294,43
-

64 630 167,94
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wartość na dzień
Numer

Treść

A

31-12-2017

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
Od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów

a
I

0,00

w tym dot. zaniechanej działaności
II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie -)

w tym dot. zaniechanej działaności
III
IV
B
I
II
III
IV
a
V
VI
a
VII
VIII
C
D
I

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty w tym:
Podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
emerytalne
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

457 097,55
13 734,09
0,00
64 512,00
326 888,46
0,00
42 939,54
8 317,44
0,00
706,02
0,00
-457 097,55
14,78
0,00

w tym dot. zaniechanej działaności
II
III

Dotacje
Inne przychody operacyjne

14,78

w tym dot. zaniechanej działaności
E

Pozostałe koszty operacyjne
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne

I
II
III

0,00
0,00
0,00

w tym dot. zaniechanej działaności
F
G
I
a
b
II

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach , w tym:
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Odsetki, w tym:

-457 082,77
68 522,45

68 522,45

w tym dot. zaniechanej działaności
a
III
a
IV
V
H
I

Od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
Od jednostek powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Koszty finansowe
Odsetki, w tym:

0,00

w tym dot. zaniechanej działaności
a
II
a
III
IV
I
J
K

0,00
640,88
640,88

Dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)
Zysk (strata) brutto (I +/- J)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-389 201,20
0,00
-389 201,20

w tym dot. zaniechanej działaności
L
M
N

Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia
straty)
Zysk (strata) netto ( K-L-M )
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INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

za okres
od 28.03.2017 r. do 31.12.2017 r.

Rycerska Byczyna
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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1. Informacje i objaśnienia do bilansu.
1.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych,
wartości
niematerialnych
i
prawnych
oraz
inwestycji
długoterminowych.

Strona 9

Sprawozdanie finansowe
za 2017 rok

Nazw a grupy składników
m ajątku trw ałego
Wartości niem aterialne i
praw ne

WARTOŚĆ NABYCIA
WARTOŚĆ UMORZENIA
Stan na
Stan na
Stan na
Zw iększenie
początek
początek
początek
Stan na
(+)
roku
Zw iększenie Zm niejszenie
Stan na
roku
Stan na
roku
koniec roku
obrotow ego
(w tym
(w tym
koniec roku obrotow ego
Um orzenie Zm niejszenie koniec roku obrotow ego obrotow ego
(-)
2017
Aktualizacja
nabycie)
likw idacja)
2017
2017
Aktualizacja za rok 2017
2016
2017 (netto) 2017 (netto)
10 595,88

0,00

148 342,48

Budynki i budow le

0,00

0,00

0,00

0,00

Urządzenia techniczne

0,00

0,00

0,00

0,00

Środki transportu

0,00

0,00

0,00

0,00

Inne środki trw ałe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 220 578,33

10 595,88

0,00

1 368 920,81

Środki trw ałe w budow ie

158 938,36

158 938,36

0,00

0,00

1 220 578,33

0,00

1 220 578,33

0,00

0,00

1 379 516,69

0,00

1 379 516,69
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1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.
W jednostce takowe nie wystąpiły.

1.3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę
środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i
innych umów, w tym z tytułu leasingu.
W jednostce nie użytkowano środków trwałych na podstawie powyższych umów.

1.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
W jednostce takowe nie wystąpiły.

1.5. Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość
nominalna udziałów.
Na dzień bilansowy struktura udziałowców wyglądała następująco:

Imię i nazwisko
LP
wspólnika
1 Gmina Byczyna
Razem

Wartość nominalna
Udział posiadanych
Liczba
posiadanych
udziałów w kapitale
udziałów
udziałów
zakładowym spółki w %
65005
65 005 000,00
100,0%
65005
65 005 000,00
100%

1.6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz
stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych.
Stan na
początek roku
LP Rodzaj kapitału obrotowego
1
2
3
1 Zapasowy
2 Rezerwowy

Zwiększenia w ciągu roku obrotowego

agio
4

podział
zysku
5

dopłaty
6

inne
7

razem
pokrycie
(4+5+6+7)
straty
8
9
0,00
0,00
0,00

Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego
zwrot
dopłat
10

dywidendy
11

inne
12

razem
(9+10+11+12)
13
0,00
0,00
0,00

Stan na koniec roku
w tym
ogółem
poktywający
(3+8-13)
własne udziały
14
15
0,00
0,00
0,00

1.7. Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty.
Lp
Wyszczególnienie
1 Strata netto
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu
lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzeniu
2 udziałów/akcji własnych)
3 Razem do pokrycia
4 Proponowane źródła pokrycia
a) kapitał zapasowy
b) kapitał rezerwowy
c) kapitał podstawowy
d) dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)
e) inne (np.. Emisja dodatkowych akcji po cenach
rynkowychwyższych od wartości nominalnej)
5 Niepokryta strata
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1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie
końcowym.
W Spółce nie utworzono rezerw.

1.9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem
stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń, wykorzystaniu,
rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.
W Spółce nie tworzono odpisów aktualizacyjnych

1.10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o
pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.
LP
1

Stan na
początek roku
obrotowego
3

Grupa należności
2

Zmiany stanu odpisów w ciągu roku
uznanie za
zwiąkszenia wykorzystanie
zbędne
4
5
6

Stan na
koniec roku
obrotowego
7

Należności od dłużników postawionych w stan
1 likwidacji lub upadłości

2

Należności od dłużników w przypadku oddalenia
wniosku o ogłoszenie upadłości

Należności kwestionowane przez dłużników oraz z
3 których zapłatą dłużnik zalega
Należności stanowiących równowartość kwot
podwyższających roszczenie w stosunku do
których
uprzednio
dokonano
odpisu
4 aktualizującego
Należności
przeterminowane
lub
nieprzeterminowane
o
znacznym
stopniu
5 prawdopodobieństwa nieściągalności

0

Ogółem wartość wykazana w bilansie (wg zapisów
6 do konta 280)

1.11. Wykaz istotnych
międzyokresowych.

0

pozycji

0

czynnych

0

i

biernych

Stan na
LP

początek roku
obrotowego

Tytuł
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe
przychodów (pasywa bilansu - poz A.V.2 oraz
B.IV) w tym:
-Koszty uruchomienia nowej produkcji
-opłacone z góry czynsze

1

-prenumeraty
-polisy ubezpieczenia osób i składników
majątku
Ogółem rozliczenia międzyokresowe
przychodów (pasywa bilansu-poz.B.IV) w tym:
-ujemna wartość firmy

2

-wielkość dotacji na budowę środków trwałych,
na prace rozwojowe
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-wartość nieodpłatnie otrzymanych środków
trwałych
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe
kosztów (aktywa bilansu-poz.A.V.2 oraz B.IV)
3 w tym z tytułu długotrwałych umów o usługi

0,00

0,00

1.12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
Spółka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych swoim majątkiem.

1.13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę
gwarancje i poręczenia, także wekslowe.
Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.
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2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat.
2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport)
przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.
w tym za granicą
dostawy
eksport
za bieżący za poprzeni
za poprzeni za bieżący za poprzeni
rok
rok
za bieżący
rok obrotowy rok obrotowy rok obrotowy obrotowy
obrotowy rok obrotowy
Sprzedaż netto ogółem

LP
1
2
3
4
5

Przychody netto ze
sprzedaży
Wyrobów
Usług
Towarów
Materiałów
Ogółem sprzedaż netto

0

0

0

0

0

0

2.2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki
trwałe.
W Spółce w roku obrotowym 2017 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość środków
trwałych.

2.3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
W Spółce nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.4.
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności
zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku
następnym.
Spółka nie zaniechała w roku obrotowym ani nie zamierza zaniechać w następnym roku
obrotowym prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju działalności.

2.5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania
podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.
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Wynik księgowy
wynik podatkowy
różnica

-389 201,20
-64 234,20
-324 967,00

Z czego różnica w kosztach:

-324 967,00

Ogółem koszty w rachunku zysków i strat
Koszt uzyskania przychodu

457 738,43
132 771,43

Z czego różnica w przychodach:
Ogółem przychody w rachunku zysków i strat
Przychody podatkowe

0,00
68 537,23
68 537,23

w tym:
Różnica w przychodach i kosztach:
-zmiana stanu produktów
-sprzedaż środków trwałych
-różnice kursowe

0,00

-dotacje do srodków trwałych i ich amortyzacja
-produkty wytworzone na własne potrzeby
w tym
Przychody niebędące przychodami
podatkowymi
-dodatnie różnice kursowe z wyceny
-pozostałe przychody

0,00
0,00

w tym
Koszty przjściowo niestanowiące kosztów
uzyskania przychodu
- niewypłacone wynagrodzenia
- zus niopłacony
- należności sądowe

0,00

Koszty trwale niestanowiące kosztów uzyskania
przychodu:
-amortyzacja NKUP
- zuzycie materiałów NKUP
-usługi obce NKUP
-pozostałe koszty NKUP
-odsetki budżetowe
-ujemne kursowe NKUP
-darowizny
-pozostałe koszty NKUP

324 967,00

324 959,00
8,00

0,00

Koszty przejściowo nie stanowiące kosztów
usyskania przychoduw latach poprzednich
-wypłacone wynagrodzenia
-ZUS opłacony z poprzednich okresów

0,00
0,00

2.6. Koszty w układzie rodzajowym.
Przedmiotowe dane zamieszczono w rachunku zysków i strat.
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2.7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na
własne potrzeby.
Spółka nie poniosła żadnych kosztów z tytułu środków trwałych w budowie.

2.8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na
niefinansowe aktywa trwałe, odrębnie należy wykazać poniesiona i
planowane nakłady na ochronę środowiska.
Spółka nie planowała i nie planuje ponieść nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

2.9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na
losowe i pozostałe.
W Spółce w trakcie roku obrotowego 2017 nie zarejestrowano żadnych zdarzeń losowych i
pozostałych mających charakter zysków i strat nadzwyczajnych.

2.10. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.
Spółka nie rejestrowała żadnych operacji nadzwyczajnych w trakcie roku obrotowego.
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3. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.
Spółka nie ma obowiązku sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

4. Informacje o sprawach osobowych.
4.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy
zawodowe.

Wyszczególnienie
Pracownicy
umysłowi
Pracownicy na st.
robotniczych

Liczba zatrudnionych w
pierwszym dniu roku
obrotowego 2017
Kobiety
Mężczyźni

Liczba zatrudnionych w
ostatnim dniu roku obrotowego
2017
Kobiety
Mężczyźni

0

0

Uczniowie

0
-

0
-

0
-

0
-

Osoby
wykonujące pracę
nakładczą

0

0

0

0

0

0

0

0

Osoby
korzystające z
urlopów
wychowawczych i
bezpłatnych
Pracownicy
OGÓŁEM

0
0

0

4.2. Informacja o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku,
wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy
osobno).
Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym
LP
1
2
3

Organ
Zarządzający
Nadzorujący
Administrujący

obciążające koszty

obciążające zysk

4.3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze
udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i
nadzorujących.
W 2017 roku podmiot nie udzielił pożyczek dla członków zarządu.
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5. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w
sprawozdaniu finansowym.
Nie wystąpiły.

5.1. Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w
sprawozdaniu finansowym.
Zdarzenia takie nie miały miejsca.

5.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu
bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym.
Zdarzenia takie nie miały miejsca.

5.3. 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.
Zdarzenia takie nie miały miejsca.

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych
sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok
obrotowy.
W związku z niezmiennością przyjętej polityki rachunkowości w Spółce, porównywalność
danych jest zapewniona.
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6. Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych, gdy
sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.
Nie dotyczy Spółki.

7. Informacje połączenia spółek.
Nie dotyczy Spółki.

Spółka nie przewiduje występowania żadnej niepewności co do możliwości
kontynuowania działalności, sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt z tym
związanych. W związku z tym Spółka nie podejmuje ani nie planuje działań mających na
celu eliminację niepewności.
Nie występują inne informacje, niż wymienione wyżej, które mogłyby mieć istotny wpływ
na ocenę jej sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Namysłów, dnia 30.03.2018 r.

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik Jednostki
Zarząd Spółki

.............................................
Dorota Słowikowska

.............................................
Beata Dziekońska
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