
ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2019 do 31.12.2019



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: ZAGŁĘBIE SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: KRESOWA 1, 41-200 SOSNOWIEC

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

9311Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 6443020878
Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000105589

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

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

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.
Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Pomimo 
ujemnych kapitałów własnych Zarząd Spółki w porozumieniu z większościowym 
Akcjonariuszem, którym jest Gmina Sosnowiec będzie w dalszym ciągu prowadził stały 
nadzór nad finansami Spółki. W styczniu 2020 r. Gmina dokonała podwyższenia kapitału 
podstawowego o kwotę 2.600.000,00 zł., w marcu 2020 r. Gmina dokonała podwyższenia 
o dodatkowe 600.000 zł oraz w maju 2020 r Gmina Sosnowiec dokonała podwyższenia o 
kolejne 1.000.000,00zł co pozwoli Spółce kontynuować działalność w 2020 r. Gmina 
Sosnowiec zobowiązała się do dalszej dokapitalizacji spółki w roku 2020 na kwotę 
minimum 6.200.000,00 zł. Zarząd prowadzi rozmowy z akcjonariuszami mające na celu 
pomoc w znalezieniu sponsora strategicznego dla Spółki, aby móc bardziej ustabilizować 
sytuację finansową Spółki.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

– Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia 
pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne ustalona zgodnie z ich okresem 
ekonomicznej użyteczności.
– Środki trwałe o okresie użytkowania dłuższym niż rok są amortyzowane metodą liniową.
– Wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych w celu ulepszenia (przebudowy, 
rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) środków trwałych powiększają 

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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wartość środka trwałego.
– Likwidacja środków trwałych odbywa się według wartości księgowej netto.
– Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty, 
materiały o dłuższym okresie zużycia wprowadza się na stan magazynowy, 
niewykorzystane na dzień bilansowy podlegają inwentaryzacji.
– Towary objęte ewidencją ilościowo – wartościową wyceniane są według cen zakupu.
– Towary z importu wycenia się według kursu waluty z dnia roboczego poprzedzającego 
dzień zakupu, zgodnie z tabelami NBP. Dla pozycji sprawozdania finansowego, 
wyrażonych w walutach obcych zastosowano następujące kursy walut:
EUR : 4,2585
USD : 3,7977
CZK : 0,1676
HRK : 0,5722
GBP : 4,9971
AUD : 2,6624
UAH : 0,1602

– W roku bilansowym dokonano aktualizacji należności w kwocie 138 566,79 zł
– Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy według kwoty wymagającej zapłaty. Nie 
naliczono odsetek od opóźnień w regulowaniu zobowiązań.
– Środki pieniężne PLN wyceniono według wartości nominalnej.
– Środki pieniężne zagraniczne wyceniono według kursu z dnia 31.12.2019 r.

Ustalenia wyniku finansowego:

– Przychody i koszty – ustalono zgodnie z zasadą memoriału zarachowując wszystkie 
osiągnięte przychody i poniesione koszty w roku którego dotyczą tj. 2019r. 
Rachunek zysków i strat sporzadzany jest w wariancie porównawczym.
Rachunek przepływów pieniężnych Spółka sporządza metodą pośrednią.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zgodnie z załącznikiem 1 Ustawy o Rachunkowości

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE 33 051,46 57 607,28

I. Wartości niematerialne i prawne 6 206,50

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne 6 206,50

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 33 051,46 51 400,78

1. Środki trwałe 33 051,46 51 400,78

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 33 051,46 48 916,30

e) inne środki trwałe 2 484,48

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

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

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

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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- 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 1 802 330,72 2 761 138,70

I. Zapasy 162 785,64

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary 162 785,64

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 851 402,50 1 123 488,71

1. Należności od jednostek powiązanych

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

- do 12 miesięcy

- 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 851 402,50 1 123 488,71

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 341 016,62 651 433,82

- do 12 miesięcy 341 016,62 651 433,82

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych

372 084,46 123 907,55

c) inne 138 301,42 348 147,34

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 946 553,22 1 474 864,35

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 946 553,22 1 474 864,35

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach 58 000,00

- udziały lub akcje 58 000,00

- inne papiery wartościowe

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 946 553,22 1 416 864,35

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 940 821,22 1 371 922,35

- inne środki pieniężne 5 732,00 44 942,00

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 375,00

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 1 835 382,18 2 818 745,98

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -9 785 997,65 -5 848 220,18

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 40 865 800,00 32 265 800,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 486 609,77 486 609,77

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 

emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 

(akcji)

486 609,77 486 609,77

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 

tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 900 000,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -38 600 629,95 -33 152 383,69

VI. Zysk (strata) netto -13 437 777,47 -5 448 246,26

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA

11 621 379,83 8 666 966,16

I. Rezerwy na zobowiązania 217 810,10 494 226,93

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy 217 810,10 494 226,93

- długoterminowe 937,72 494 226,93

- krótkoterminowe 216 872,38

II. Zobowiązania długoterminowe 1 747 118,91 2 268 852,38

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek 1 747 118,91 2 268 852,38

a) kredyty i pożyczki 133 591,30 200 000,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne 1 613 527,61 2 068 852,38

III. Zobowiązania krótkoterminowe 9 656 450,82 5 903 886,85

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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1. Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

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 9 656 450,82 5 903 886,85

a) kredyty i pożyczki 5 919 242,99 1 546 105,12

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności:

1 862 673,47 1 451 762,39

- do 12 miesięcy 1 862 673,47 1 451 762,39

- 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

982 023,21 1 227 052,15

h) z tytułu wynagrodzeń 829 235,65 1 432 315,19

i) inne 63 275,50 246 652,00

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 1 835 382,18 2 818 745,98

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 

w tym:

4 404 348,79 9 997 110,88

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 076 284,80 9 596 653,47

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów

328 063,99 400 457,41

B. Koszty działalności operacyjnej 16 908 627,40 14 941 209,03

I. Amortyzacja 24 555,82 32 538,12

II. Zużycie materiałów i energii 892 151,83 864 169,60

III. Usługi obce 5 200 941,81 4 504 820,12

IV. Podatki i opłaty, w tym: 419 942,05 424 096,08

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 9 893 890,19 8 543 801,35

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 

tym:

223 596,80 210 286,25

- emerytalne 110 359,52 98 389,72

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 64 831,12 159 188,59

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 188 717,78 202 308,92

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -12 504 278,61 -4 944 098,15

D. Pozostałe przychody operacyjne 1 487 457,50 618 836,22

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 1 487 457,50 618 836,22

E. Pozostałe koszty operacyjne 2 251 492,79 1 055 375,03

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 138 566,79

III. Inne koszty operacyjne 2 112 926,00 1 055 375,03

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -13 268 313,90 -5 380 636,96

G. Przychody finansowe 11 152,12

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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- w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 

tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne 11 152,12

H. Koszty finansowe 180 615,69 67 609,30

I. Odsetki, w tym: 180 615,69 67 609,30

- dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 

tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -13 437 777,47 -5 448 246,26

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -13 437 777,47 -5 448 246,26

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN Kwota na dzień 
kończący bieżący 
rok obrotowy

Kwota na dzień 
kończący poprzedni 
rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO)

-5 848 220,18 -5 549 973,92

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO), po korektach

-5 848 220,18 -5 549 973,92

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 

okresu

32 265 800,00 27 115 800,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 8 600 000,00 5 150 000,00

a) zwiększenie (z tytułu) 8 600 000,00 5 150 000,00

- wydania udziałów (emisji akcji) 8 600 000,00 5 150 000,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 

okresu

40 865 800,00 32 265 800,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 486 609,77 486 609,77

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 

minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 486 609,77 486 609,77

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

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
900 000,00

a) zwiększenie (z tytułu) 900 000,00

b) zmniejszenie (z tytułu)

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

koniec okresu

900 000,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -33 152 383,69 -29 038 653,45

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 (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie (z tytułu)

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 33 152 383,69 29 038 653,45

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach

33 152 383,69 29 038 653,45

a) Zwiększenie straty (z tytułu) 5 448 246,26 4 113 730,24

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5 448 246,26 4 113 730,24

b) Zmniejszenie straty (z tytułu)

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 38 600 629,95 33 152 383,69

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -38 600 629,95 -33 152 383,69

6. Wynik netto -13 437 777,47 -5 448 246,26

a) zysk netto

b) strata netto 13 437 777,47 5 448 246,26

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -9 785 997,65 -5 848 220,18

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

-9 785 997,65 -5 848 220,18

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -13 437 777,47 -5 448 246,26

II. Korekty razem -706 479,52 1 141 574,11

1. Amortyzacja 24 555,82 32 538,12

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 180 615,69 64 030,75

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

5. Zmiana stanu rezerw -276 416,83 -80 000,00

6. Zmiana stanu zapasów 162 785,64 -97 416,87

7. Zmiana stanu należności 272 086,21 -386 218,55

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 

wyjątkiem pożyczek i kredytów

-1 065 731,05 1 522 504,00

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 375,00 86 136,66

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I±II)

-14 144 256,99 -4 306 672,15

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej

I. Wpływy 58 000,00

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: 58 000,00

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 58 000,00

- zbycie aktywów finansowych 58 000,00

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych

- odsetki

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 58 000,00

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: 58 000,00

a) w jednostkach powiązanych

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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b) w pozostałych jednostkach 58 000,00

- nabycie aktywów finansowych 58 000,00

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

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

58 000,00 -58 000,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 
finansowej

I. Wpływy 14 808 004,50 6 303 729,90

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i 

innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 

kapitału

9 500 000,00 5 150 000,00

2. Kredyty i pożyczki 5 308 004,50 1 153 729,90

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 1 192 058,64 614 459,89

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 1 001 275,33 540 890,53

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego

10 167,62 9 538,61

8. Odsetki 180 615,69 64 030,75

9. Inne wydatki finansowe

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

13 615 945,86 5 689 270,01

D. Przepływy pieniężne netto, razem -470 311,13 1 324 597,86

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym:

-470 311,13 1 324 597,86

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 1 416 864,35 92 266,49

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 946 553,22 1 416 864,35

- o ograniczonej możliwości dysponowania 2 300,00 4 600,00

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN Kwota za bieżący rok 
obrotowy

Kwota za poprzedni 
rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -13 437 777,47

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 

różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 

rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 

podatkowych), w tym:

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 

bieżącym, w tym:

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku 

bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat 

ubiegłych w tym:

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą 

dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 

podatkowych), w tym:

2 152 652,61

Pozostałe 2 152 652,61

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania 

przychodów w bieżącym roku, w tym:

563 653,91

Pozostałe 563 653,91

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 

w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w 

tym:

1 776 032,40

Pozostałe 1 776 032,40

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 

dochodowym

-12 497 503,35

K. Podatek dochodowy

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Jaroszewski Marcin dnia 2020-05-19

KOSMALA EWELINA dnia 2020-05-19

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

informacja dodatkowa

Informacja_dodatkowa.pdf

za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 
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