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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA  AKCYJNA 

 

 

 

1. Nazwa firmy:  Browar Wrężel Spółka Akcyjna 

 

2. Siedziba firmy: Zarzecze ul. Łęgowa 1, 34-326 Pietrzykowice 

 

3. Nr NIP:  553-251-53-39 

 

4. Podstawowy przedmiot działalności: Handel piwem 

 

5. Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego 

 

6. Nr KRS: 0000513483 

 

7. Czas trwania Spółki: nieograniczony 

 

8. Zarząd: Kukuła Adrian – Prezes Zarządu 

Olczyk Paweł – Wiceprezes Zarządu 

 

9. Rachunkowość Spółki prowadzona była od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. przez Projekt 

Edyta Krutak 34-300 Żywiec, ul. Wyzwolenia 2a, na programie Optima. 

 

10. Sytuacja finansowa Spółki – za rok 2020 Spółka poniosła stratę w wysokości: 

143512,15zł  

 

11. Kontynuacja działalności Spółki nie jest zagrożona 

 

12. Obecnie Spółka prowadzi sprzedaż hurtową piwa oraz współwytwarza piwo oparte o 

własną recepturę. 

 

13. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej 

się przewidzieć przyszłości. 

 

14. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono za okres: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. 
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Stosowane zasady rachunkowości: 

 

1. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości  (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami). 

 

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy 

 

3. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy 

przyjmuje się jeden miesiąc 

 

4. Rachunek zysków i strat sporządza się metodą porównawczą 

 

5. Rachunek przepływów pieniężnych Spółka – metodą pośrednią. 

 

6. Metody wyceny aktywów i pasywów (art. 10 ust. 1 pkt 2 UoR) ustala się przyjmując  

założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć 

przyszłości,   w niezmienionym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan upadłości lub 

likwidacji. 

 

7. Dla składników majątku, których wartość jednorazowa nie przekracza 10.000,00 zł 

dokonywana      jest amortyzacja jednorazowa 

 

8. Środki trwałe amortyzowane są od następnego miesiąca od daty ich przyjęcia 

 

9. Do amortyzacji środków trwałych stosowana jest amortyzacja liniową. Odpisów 

amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania. 

 

10. Ewidencja ilościowo-wartościowa prowadzona jest dla surowców i wycenia się w cenach 

zakupu 

 

11. Rozchód materiałów i towarów zgodnie z metodą FIFO 

 

12. Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów przeprowadzana jest według zasad 

i z częstotliwością określoną w art. 26 UoR. 

 

13. Inwestycje długoterminowe wycenia się według cen rynkowych – nie występują 

 

14. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia. 

 

15. Zdarzenia ujmuje się zgodnie z zasadami rachunkowości, a w szczególności: 

– zasada memoriału 

– zasada współmierności 

– zasada ostrożności wyceny 

– zasada ciągłości 
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– zasada istotności 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Elementy bilansu: 

 

Środki trwałe 

Wartość początkową zakupionych w okresie działalności Spółki środków trwałych ujmowana 

jest w cenie nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub 

modernizacji. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową. W stosunku do środków trwałych 

o cenie nabycia równej lub niższej niż 10.000 zł dokonuje się jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego w wysokości  100%  w miesiącu oddania do użytkowania. 

 

Zapasy 

 

Całość zakupów surowców przyjmowana jest po cenach zakupu. Następnie surowiec 

przekazywany jest do innej firmy w celu dalszego przerobu. Powraca do Browaru Wrężel już 

jako towar handlowy i przyjmowany jest na magazyn towarów handlowych. W momencie 

sprzedaży towarów wartość zaliczana jest do kosztu własnego sprzedaży. 

 

Środki pieniężne 

 

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po 

obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP. Różnice kursowe powstałe w związku z 

wyceną na dzień bilansowy środków pieniężnych ujmuje się następująco: 

– dodatnie różnice kursowe zalicza się do przychodów z operacji finansowych 

– ujemne różnice kursowe zalicza się do kosztów operacji finansowych. 

 

Na koniec roku środki pieniężne w walutach obcych nie występują. 

 

Należności i zobowiązania 

 

Należności i zobowiązania w ciągu roku wycenia się wg wartości nominalnej. Na dzień 

bilansowy należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania księgowane są wg 

kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury 

nie później jednak dzień w którym wydano towar odbiorcy. Dodatnie i ujemne różnice 

kursowe, powstające w dniu płatności, stanowiące różnicę pomiędzy kursem waluty na ten 

dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są 

odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 

Nie rozliczone na dzień kończący rok obrotowy zobowiązania i należności przeliczane są wg 

średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP ( 251/A/NBP/2017 z dnia 29-12-2017 r.) 

Ujemne i dodatnie niezrealizowane różnice kursowe odnoszone są odpowiednio na koszty lub 

przychody z operacji finansowych. 

Na koniec roku należności i zobowiązania walutowe nie występują. 

 

Kapitał własny 

Kapitał zakładowy wykazany jest w wartości nominalnej w wysokości określonej w umowie 
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lub statucie i wpisanej w rejestr przedsiębiorców. 

 

Pozostałe aktywa i pasywa wyceniane są wg cen zakupu. 

 

 

Elementy rachunku zysków i strat: 

 

Rachunek zysków i strat sporządzono w układzie porównawczym. 

 

Przychody ze sprzedaży 

 

Obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, 

których dotyczą na podstawie faktur własnych, pomniejszone o podatek od towarów i usług. 

 

Koszty działalności operacyjnej 

 

Obciążają w pełnej wysokości koszt własny sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą 

następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą współmierności przychodów i 

kosztów odnoszone są na rozliczenie międzyokresowe kosztów. 

 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne 

 

Zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny Spółka ewidencjonuje tylko niewątpliwe 

pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne oraz wszystkie pozostałe koszty 

operacyjne i straty nadzwyczajne 

 

 

Przychody i koszty finansowe 

 

Ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów. 

 

Ustalenia sposobu sporządzania sprawozdania finansowego: 

 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2019 r. poz. 351 ze zm.), według załącznika nr 1 

do tej ustawy. 

 

 

 

 

Data sporządzenia: 16.09.2021 r. 

 

     

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

 Księgowy                             Prezesa Zarządu 
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Dodatkowe informacje i objaśnienia  

 

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BILANSU 

 

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na 

początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, 

rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – 

podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 

 

Informacje w tym zakresie zawiera załącznik nr 1 do informacji dodatkowej. 

 

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

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 

aktywów finansowych;  

 

Spółka nie dokonywała w roku 2020, jak i w latach poprzednich nie odpisów 

aktualizujących wartość aktywów trwałych. 

 

3) Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie 

okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10;  

 

Spółka nie posiada kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartości firmy. 

 

Wyszczególnienie 
Wartość 

początkowa 

Ustalony okres 

amortyzacji 

Wartość 

odpisów 

amortyzacyjnych 

Uwagi 

     

     

 

 

4) Wartość gruntów użytkowanych wieczyście. 

 

Spółka nie posiada środków trwałych użytkowanych wieczyście. 

 

 

5) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych 

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

 

Spółka nie posiada takich środków trwałych. 

 

 

 

 

Grupa 

według KŚT 

 
Stan na 

początek roku 

obrotowego 

Zmiany w trakcie roku obrotowego 
Stan na koniec roku 

obrotowego zwiększenia zmniejszenia 

     

     

Razem     

 

6) Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 

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

praw, jakie przyznają;  
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Spółka nie posiada papierów wartościowych lub praw. 

 

 

7) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego;  

 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku, spółka dokonała odpisów aktualizujących należności.  

 

Lp. 

Rodzaj 

należności 

Stan na 

początek 

roku 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan na 

koniec 

roku 

1 Należności 

z tytułu 

dostaw 

31 712,14 57 373,44 1 785,96  

Spisanie 

należności 

 87 

299,62 

       

       

 

 

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych. 

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 354 083,30 zł: 

Emisja serii A: dzieli się na 3 000 000 Akcji  serii A na okaziciela po 0,10 zł każda –właścicielem 

akcji jest Piotr Wrężel. Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu – na jedną akcję 

przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

Emisja serii B: dzieli się na 540 833 Akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o łącznej 

wartości nominalnej 54 083,30 zł wszystkie akcje są imienne i nie związane z nimi są żadne 

szczególne uprawnienia, zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi. 

 

 

9) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 

zapasowych, rezerwowych oraz kapitału z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza 

zestawienia zmian w kapitale własnym.  

 

Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym. 

 

 

10) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

 

Spółka proponuje pokrycie straty za rok 2020 w kwocie 144 592,15 zł z kapitału 

zapasowego  

 

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;  

 

 

Lp. 
Stan na 

początek roku 
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan na 

koniec roku 

1 0 6503 0 0 6503 

 

12) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 

bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:  

a) do 1 roku,  

b) powyżej 1 roku do 3 lat,  

c) powyżej 3 do 5 lat,  

d) powyżej 5 lat;  
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Lp. 

Rodzaj 

zobowiązania 

długoterminowego 

Do spłaty 

w okresie 

do 1 roku 

Do spłaty 

w okresie 

od 1 roku 

do 3 lat 

Do spłaty 

w okresie 

od 3 lat 

do 5 lat 

Do 

spłaty w 

okresie 

powyżej 

5 lat 

Razem 

1 Z tytułu leasingu  46 770,99   46 770,99 

2 Z tytułu pożyczki z 

PFR 

 72 000,00   72 000,00 

3 Kredyt w rachunku 

bieżącym 

129 571,17    129 571,17 

 

 

13) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i 

formy tych zabezpieczeń.  

 

Spółka w lipcu 2020 r. wzięła w leasing samochód TOYOTA Proace City Verso 19, które 

jest wykazywany w ewidencji środków trwałych. 

 

14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 

 

 

Lp. Wyszczególnienie (tytuły) 
Stan na: 

31 grudzień 2020 31 grudzień 2019 

1. 
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów, w tym: 

5.041,16 128.157,96 

a. Koncesja na sprzedaż alkoholu 4.891,95 2.291,94 

b. Ubezpieczenie samochodu 149,21 593,07 

c. Studia i długotrwałe szkolenia 0,00 
 

0,00 

d. Crowdfunding-emisja akcji 0,00 125.272,95 

2. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe 
przychodów, w tym: 

0,00 0,00 

3. Zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 

 

 

Spółka nie posiada biernych rozliczeń międzyokresowych. 

 

15) W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji 

bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności 

i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową 

 

Spółka nie posiada takich należności i zobowiązań. 

 

16) 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;  

 

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych. 



BROWAR WRĘŻEL SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 

Strona 8 z 15 

 

 

17) W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według 

wartości godziwej:  

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do 

ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,  

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość 

godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do 

przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny w okresie sprawozdawczym,  

c) tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału (funduszu) 

na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu 

roku obrotowego;  

 

Spółka nie posiada aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych w 

wartości godziwej. 

 

18) Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w:  

a) art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1876, 2361 i 2491 oraz z 2020 r. poz. 62, 106 i 138),  

b) art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2020 r. poz. 62, 106 i 138).  

 

Spółka na rachunku VAT posiada środki pieniężne w wysokości 76 734,87 zł. 

 

 

 

 

 

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 

1) Struktura rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze 

sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od 

siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;  

 

sprzedaż na terenie RP 

 

 

2) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, 

dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:  

a)  amortyzacji,  

b) zużycia materiałów i energii,  

c) usług obcych,  

d) podatków i opłat,  

e) wynagrodzeń,  

f) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym emerytalnych,  

g) pozostałych kosztach rodzajowych;  

 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym. 

 

3) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;  

 

W roku 2020, jak i w latach poprzednich, Spółka nie dokonywała aktualizacji środków 

trwałych. Nie wystąpiły przyczyny powodujące konieczność dokonywania takich odpisów. 

 

4) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;  
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W roku 2020, jak i w latach poprzednich, Spółka nie dokonywała aktualizacji zapasów. Nie 

wystąpiły przyczyny powodujące konieczność dokonywania takich odpisów. 

 

 

5) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub 

przewidzianej do zaniechania w roku następnym;  

 

Spółka w 2020 roku nie zaniechała żadnej działalności. 

 

6) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;  

 

Spółka nie wytwarzała środków trwałych w 2020 roku. 

 

7) Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 

produktów w roku obrotowym. 

 

Spółka nie aktywowała odsetek i różnic kursowych w wartości towarów. 

 

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 

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

 

 

Wyszczeg

ólnienie 

Nakłady poniesione 

w roku obrotowym 

(bieżącym) 

 
Nakłady 

planowane na rok 

następny 

1. Wartości niematerialne i prawne   

2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym: 77 414,13  

– na ochronę środowiska   

3. Środki trwałe w budowie, w tym:   

– na ochronę środowiska   

4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte 

do użytkowania 

  

 

9) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub 

które wystąpiły incydentalnie;  

 

Spółka otrzymała subwencję z PFR w kwocie 72 000,00 zł oraz pożyczkę z PUP w kwocie 

5 000,00 zł, która została w całości umorzona. 

 

10) informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie 

zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do wartości niematerialnych i prawnych.  

 

Spółka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych. 

 

11) wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie 

przez te organizacje zadań w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 

przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. poz. 1680), lub kwotę opłaty za marnowanie 

żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy. 

 

Spółka nie przekazywała żywności organizacjom pozarządowym i nie była zobowiązana 

do wnoszenia opłaty za marnowanie żywności. 
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3. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich 

wyceny.  

 

Spółka w 2020 roku nie dokonywała transakcji wyrażonych w walutach obcych.  

 

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 

 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w 

przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, 

dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności 

operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu 

niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku 

przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny. 

 

Spółka sporządziła rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

 

 

5. DODATKOWE INFORMACJE 

Informacje o:  

1) Informacje 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;  

 

Spółka nie zawierała takich umów. 

 

2) Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach 

niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane 

zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z 

rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w 

sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami 

określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi 

transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 

finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane 

według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji 

są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 

jednostki 

Wszystkie transakcje dokonywane z jednostkami były dokonywane na warunkach 

rynkowych. 

 

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe;  

 

 

4) 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 

Wyszczególnienie Przeciętne 

zatrudnienie Pracownicy umysłowi 2 

Pracownicy na stanowiskach roboczych 0 

Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju 0 

Uczniowie 0 

Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych 0 

Razem 2 
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lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem 

dla każdej kategorii organu;  

 

 
Wyszczególnienie 

Wynagrodzenia brutto wypłacone w bieżącym roku 

obrotowym obciążające koszty obciążające zysk 

Organ zarządzający 109 458,00  

Organ nadzorujący   

Organ administrujący prokurenci   

 

5) 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;  

 

Spółka nie udzielała  kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze osobom 

wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących 

jednostki. 

 

6) wynagrodzeniu firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:
 
  

a) badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, 
b) inne usługi atestacyjne,  
c) usługi doradztwa podatkowego,  
d) pozostałe usługi.  

 

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok podlegało obowiązkowi badania 

sprawozdania finansowego. W związku z tym w dniu 09.03.2021 r. zawarto umowę nr 

1/2021 o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 z 

Biurem Księgowo-Podatkowym „KONCEPT-FINANSE” sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 

KRS 0000096036, NIP 627-001-25-42, która jest wpisana pod numerem 2679 na listę firm 

audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów za cenę 3 500,00 zł 

netto. 

 

6. INFORMACJE O POPEŁNIONYCH BŁĘDACH, ISTOTNYCH ZDARZENIACH ORAZ ZMIANACH 

POLITYKI RACHUNKOWOŚCI 

 

1) Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych 

odnoszonych w roku obrotowym na kapitał własny z podaniem ich kwot i rodzaju. 

 

W roku 2020 roku Spółka nie stwierdziła popełnienia błędu. 

 

2) Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 

sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik 

finansowy jednostki. 

 

Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na to sprawozdanie a 

nieuwzględnione w nim. 

 

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym 

metod wyceny, 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, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania 

sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;  
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W roku 2020 nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym mające wpływ na to 

sprawozdanie a nieuwzględnione w nim. 

 

4) Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania 

finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.  

 

Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym są porównywalne. 

 

 

7.  INFORMACJE O JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH, KONSOLIDACJI I WSPÓLNYCH 

PRZEDSIĘWZIĘCIACH 

 

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji;  

 

Jednostka nie prowadziła wspólnych przedsięwzięć. 

 

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.  

 

Spółka nie dokonywała transakcji z jednostkami powiązanymi. 

 

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 

20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także 

informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego 

i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy. 

 

Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach. 

 

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze 

zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:  

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji,  

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,  

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność 

jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:  

– przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychody 

finansowe,  

– wynik finansowy netto oraz kwota kapitału (funduszu) własnego, z podziałem na grupy,  

– wartość aktywów,  

– przeciętne roczne zatrudnienie,  

d) rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez 

jednostki powiązane 

 

Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach, nie ma obowiązku sporządzania 

sprawozdania skonsolidowanego. 

 

5) informacje o:  

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka 

zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne,  

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka 

zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne. 

 

Spółka nie wchodzi w skład żadnej Grupy Kapitałowej. 
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6)  nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z 

jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną 

odpowiedzialność majątkową.  

 

8. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 

nastąpiło połączenie:  

 

1)  jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:  

a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,  

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,  

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień 

połączenia, 

d) wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji;  

2)  jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:  

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z 

rejestru,  

b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,  

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za 

okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia 

połączenia. 

 

W rok 2020, podobnie jak w latach poprzednich, nie nastąpiło połączenie Spółki z inną Spółką. 

9. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, 

opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, 

czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać 

również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu 

eliminację niepewności.  

 

W związku z epidemią COVID-19 sytuacja spółki na rynku gwałtownie się zmieniła. Zamkniecie 
pubów, restauracji oraz ogólne ograniczenia handlu i aktywności ludzi spowodowały spadek 
sprzedaży w sektorze tradycyjnym (sklepy i stoiska branżowe zaopatrywane przez lokalne hurtownie). 
Faktyczny rozmiar przyszłego wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki pozostaje 
niemożliwy do oszacowania i uzależniony jest od szeregu czynników, które są poza wpływem i 
kontrolą ze strony Spółki. 
Zarząd pragnie podkreślić, iż na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego wyniki 
osiągnięte w kolejnym roku pozwalają zakładać, że spółka wygeneruje zysk.  

 

Zdaniem Zarządu Spółki nie występują zagrożenia wskazujące na brak możliwości 

kontynuowania działalności. 

 

10. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 

 

 

Zdaniem Zarządu Spółki nie wystąpiły żadne inne zdarzenia mogące mieć wpływ na ocenę 

sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. 
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Nazwa grupy 
składników 

majątku 
trwałego 

Wartość początkowa brutto Umorzenie – amortyzacja Wartość netto 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Przychody Zmniejszenia 
Stan na 

koniec roku 
obrotowego 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Zmniejszenia 
Amortyzacja 

za rok 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego  

                      

I.  Wartości 
niematerialne 
i prawne 

          

1.  Koszty 
zakończonych 
prac      
rozwojowych. 

          

2.  Wartość 
firmy. 

          

3.  Inne 
wartości 
niematerialne      
i prawne. 

17500,00   17500,00 4666,64  3499,94 8166,58 12833,36 9333,42 

            

II. Rzeczowe 
aktywa 
trwałe. 

          

1. Środki 
trwałe. 

          

a) grunty 314712,00   314712,00     314712,00 314712,00 

b) budynki, 
lokale oraz 
obiekty     
inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

          

c) urządzenia 
techniczne  i 
maszyny, 

32381,95   32381,95 13459,78  3379,15 16838,93 18922,17 15543,02 
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d) środki 
transportu, 

17280,50 77414,13 17280,50 77414,13 17280,50 17280,50 5160,96 5160,96 0 72253,17 

e) inne środki 
trwałe, 

          

2. Środki 
trwałe w 
budowie. 

          

3. Zaliczki na 
środki trwałe 
w budowie. 

          

 

 

 

 

Nazwa 
inwestycji 

Wartość początkowa brutto Umorzenie – amortyzacja Wartość netto 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Przychody Zmniejszenia 
Stan na 

koniec roku 
obrotowego 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Zmniejszenia 
Amortyzacja 

za rok 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego 

Stan na 
początek 

roku 
obrotowego 

Stan na 
koniec roku 
obrotowego  

                      

           

           

           

           

           

           

           

           

 


