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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 
                         
 

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 
 
 
  1/2 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - 
podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 
 
Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich 
amortyzacji umieszczono w tabelach 1 i 1A oraz 2 i 2A . 
Spółka nie posiada innych aktywów trwałych. 
 
 
 

Tabela ruchu środków trwałych za 2020r. 
 Tabela 1 

Nazwa grupy    Wartość nabycia / koszt wytworzenia   

składników 
majątku 

stan na pierwszy     stan na ostatni 

trwałego dzień roku aktualizacja przychody przemieszczenia  rozchody dzień roku 

 obrotowego    ( plus, minus )  obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

GRUNTY 
/WIECZYSTE 

UŻYTKOWANIE 

128 207,59 

      

128 207,59 

BUDYNKI I 
BUDOWLE 

 1 848 023,38 

   

  

 

1 848 023,38 

MASZYNY I 
URZADZENIA 

 1 269 507,23    

 
 38 739,00  1 230 768,23 

ŚRODKI 
TRANSPORTU 

76 992,74 

 345 388,96  45 366,00 

377 015,70 

INNE SRODKI 
TRWAŁE 

816 767,64 

 

39 100,00   

  

855 867,64 

ŚRODKI TRWAŁE 
W BUDOWIE 

0,00        0,00 

ZALICZKI NA 
ŚRODKI TRWAŁE 

0,00      0,00 

RAZEM 4 139 498,58  0,00 384 488,96  0,00 84 105,00  4 439 882,54 
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Tabela 1A - zmiany w amortyzacji środków trwałych w 2020 r.  
 

 
                                      Umorzenie / 

amortyzacja 
  Wartość netto 

stan na      stan na  stan na  stan na 
ostatni 

pierwszy 
dzień 

aktua- amortyzacja przemieszcze
nia 

inne  ostatni dzień pierwszy 
dzień 

dzień roku  

roku 
obrotowego 

lizacja za rok  ( plus, minus 
) 

zwiększenia zmniejszenia roku 
obrotowego 

roku 
obrotowego 

obrotowego 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0,00  0,00    0,00 128 207,59 128 207,59 

 232 660,80  58 867,78        291 528,58  1 615 362,58 1 556 494,80 

 562 876,72  124 015,34      30 420,58   656 471,48 706 630,51 571 296,75  

         

      52 852,29  13 902,83     38 960,56        27 794,56 24 140,45    349 221,14    

         

  601 369,66  94 749,60      696 119,26  215 397,98   159 748,38   

         

0,00      0,00 0,00 0,00 

0,00      0,00 0,00 0,00 

 1 449 759,47   294 535,55    69 381,14  1 674 913,88 2 689 739,11 2 764 968,66 

         

 

 
 
 

Zmiany w amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych za 2020r. 
 Tabela 2A 

  
Umorzenie / 
amortyzacja     Wartość netto  

stan na      stan na stan na stan na ostatni 

pierwszy dzień aktua- amortyzacja Przemiesz. amortyzacja zmniej ostatni dzień pierwszy dzień dzień roku 
roku 

obrotowego lizacja za rok 
( plus, 

minus ) jednorazowa szenia 
roku 

obrotowego 
roku 

obrotowego obrotowego 

         

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

         

94 792,29  3 213,00  3 300,00 0,00 101 305,29 3 213,00 0,00 

94 792,29 0,00 3 213,00  0,00 3 300,00 0,00 101 305,29       3 213,00 0,00 

         

Tabela ruchu wartości niematerialnych i prawnych za 2020r. 
 Tabela 2 

Nazwa grupy     
 Wartość nabycia / koszt 
wytworzenia     

składników majątku 
stan na 

pierwszy   
  

    stan na ostatni 

trwałego dzień roku aktualizacja przychody przemieszczenia  rozchody dzień roku 

  obrotowego      ( plus, minus )   obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 

OPROGRAMOWANIE 
KOMPUTERÓW 

98 005,29   3 300,00   0,00 101 305,29 

RAZEM 98 005,29 0,00 3 300,00 0,00 0,00 101 305,29 
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 3/ Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy , a także wyjaśnienie 
okresu ich odpisywania , określonego odpowiednio w art. 44b ust.10 oraz art.33 ust.3 . 
 
   Zdarzenie nie występuje .  
 
4/  Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.  
 
Jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntów o powierzchni 0,9647 ha . Grunty w 
użytkowaniu wieczystym do dnia 27-06-2029 r.  
Wartość nabytego prawa została wykazana w tabeli nr 1 .  
 
 5/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów 
leasingu. 
 

W okresie sprawozdawczym pozycja taka w  jednostce nie występuje. 
 

    6/ Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw , w tym świadectw 
udziałowych , zamiennych dłużnych papierów wartościowych , warrantów i opcji , ze 
wskazaniem praw , jakie przyznają . 
 
W okresie sprawozdawczym pozycja taka w  jednostce nie występuje. 

 
   7/ Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości należności , ze wskazaniem stanu na początek 
roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie na koniec roku 
obrotowego .  
 
W okresie sprawozdawczym pozycja taka w  jednostce nie występuje. 

 
 
8/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: 
 

 

 
  9/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy 
kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia 
zmian w kapitale (funduszu) własnym. 
  
Jednostka sporządza zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym . 
 
 

  

zwykłe
uprzywilejo-

wane
inne

MAREK FRYC 168 275 281 725     0,10 19,62

KAROL MAZIARZ 168 275 281 725     0,10 19,62

MIK sp.z o.o. 925 000 170 000 0,10 47,74

Pozostali akcjonariusze 298 600 0,10 13,02

1 560 150 733 450 100,00

Procentowy udział 

posiadanych przez 

akcjonariusza 

(udziałowca)akcji 

(udziałów) w kapitale 

akcyjnym 

(udziałowym)spółki

Nazwa 

akcjonariusza/udziałowca

Liczba akcji(udziałów) danego rodzaju

Wartość 

nominalna 

akcji/udziałów
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 10/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 
 
 

Wyszczególnienie Kwota

1. Zysk netto za rok obrotowy 152 935,74

2. Proponowany podział 152 935,74

a) zwiększenie kapitału  zapasowego 152 935,74

  

3. Wynik finansowy niepodzielony 0,00  
 
 
   11/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 
 
Jednostka utworzyła rezerwę na zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego . 
 
 
 

LP Wyszczególnienie rezerwy 
 

Stan 
początkowy 

Zwiększenia  Zmniejszenia Stan 
końcowy  

1 2 3 4 5 6 

      

1  Z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego  

2 194,00 4 786,00 2 194,00 
 

4 786,00 

x Razem  2 194,00 4 786,00 2 194,00 4 786,00 
 

    
 
 
12/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień 
bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty: 
 
      a/ do 1 roku, 
      b/ od 1 roku do 3 lat, 
      c/ powyżej 3 lat do 5 lat, 
      d/ powyżej 5 lat. 
 

Dane zawiera tabela  nr 4. 
 

STRUKTURA ZOBOWIAZAŃ  ZA 2020r. 
Tabela 4 

Zobowiązania 

Okres wymagalności 

Razem 
do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat 

stan na 

początek roku koniec roku początek roku koniec roku początek roku koniec roku 

1. Wobec jednostek 
powiązanych: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i 
usług 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

b) inne 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 

2. Wobec pozostałych 
jednostek: 

4 270 571,66 3 629 112,50  302 310,44  1 032 577,13 4 572 882,10 4 661 689,63 

a) kredyty i pożyczki  1 242 338,92  635 837,06 0,00 532 000,00 1 242 338,92 1 167 837,06 
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b) z tytułu emisji 
dłużnych papierów 
wartościowych 

0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 

c) inne zobowiązania 
finansowe 

76 951,23 166 440,00 156 998,62  257 351,84  233 949,85 423 791,84 

d) z tytułu dostaw i 
usług 

1 357 935,04 842 590,45 0,00  0,00   1 357 935,04  842 590,45 

e) zaliczki otrzymane 
na dostawy 

0,00 16 110,34 0,00  0,00  0,00 16 110,34 

f) zobowiązania 
wekslowe 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

g) z tytułu podatków, 
ceł, ubezpieczeń i 
innych świadczeń 

 1 067 043,47 1 328 685,24 0,00  0,00  1 067 043,47 1 328 685,24 

h) z tytułu 
wynagrodzeń 

 511 912,43  621 636,00 0,00  0,00  511 912,43 621 636,00 

i) inne 14 390,57 17 813,41 145 311,82 243 225,29 159 702,39 261 038,70 

RAZEM 
4 270 571,66 3 629 112,50 302 310,44 1 032 577,13 4 572 882,10 4 661 689,63 

 
 

 
 

 13/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego 
rodzaju.  
 
Zobowiązanie w kwocie 635 837,06  zł zabezpieczone majątkiem spółki .  
Stan na koniec okresu:  31-12-2020r. 
 

 

trwałych obrotowych

635 837,06                  Hipotecznie 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00

635 837,06                  RAZEM 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00

Kwota zobowiązania 

Rodzaj 

zabezpieczenia

Kwota 

zabezpieczenia

W tym na aktywach

 
 
 
14/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.  
 

Tytuły 

Stan na 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku obrotowego 

1. Ogółem czynne rozliczenia 
międzyokresowe kosztów, w tym: 

30 581,10 25 938,13 

Koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych za przyszłe 
okresy sprawozdawcze 

11 451,23 18 467,11 

Inne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów czynne 

15 793,64 5 840,19 

Rozliczenia kosztów finansowych  3 336,23 1 630,83 

2. Ogółem długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe .  
 

91 920,17 143 402,83 

odroczony podatek dochodowy 
 

89 126,00 141 772,00 

Inne rozliczenia finansowe 2 794,17 1 630,83 

3. Ogółem rozliczenia międzyokresowe 
przychodów, w tym: 
 

49 422,51 35 144,99 

dotacje do środków trwałych 49 422,51 35 144,99 
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15/ Składnik aktywów lub pasywów wykazany jest w więcej niż jednej pozycji bilansu , jego 
powiązanie między tymi pozycjami : dotyczy to w szczególności podziału należności i 
zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową .  
                                     
 

Nazwa składnika aktywów lub 
pasywów 

Łączna 
kwota 

W tym kwota przypadająca na część 
długoterminową 

Zobowiązanie wobec pozostałych 
jednostek z tytułu leasingu 

423 791,84 257 351,84 

Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych 

1 392 220,53 243 225,29 

Czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów – odsetki od leasingu 
finansowego 

3 261,66 1 630,83 

Bierne rozliczenia międzyokresowe 
przychodów – równowartość 
otrzymanych dotacji na zakup 
środków trwałych  

35 144,99 22 690,67 

Zobowiązania z tytułu pożyczki  800 000,00 532 000,00 

  

 
16/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i 
poręczenia, także wekslowe. 
 
 Nie występują . 
 
17/ Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT , o którym mowa w art. 62a ust.1 ustawy 
Prawo Bankowe. 
 
Na dzień bilansowy na rachunku VAT znajdowała się kwota 9 336,11 zł.  
 
 

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 

 
  1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 
 
 
 

Przychody netto ze 
sprzedaży 

Sprzedaż ogółem za W tym na eksport za 

poprzedni rok 
obrotowy 

bieżący rok 
obrotowy 

poprzedni rok 
obrotowy 

bieżący rok 
obrotowy 

Wyrobów: 9 102 646,38 13 875 768,16 5 270 922,01 8 767 893,66 

Usług : 8 538 952,16 6 550 549,46 144 882,35   266 325,18   

          

          

          
     

Towarów i materiałów w 
tym: 

54 968,56 364 168,37 14 442,03 107,71 

 - hurt 54 968,56 364 168,37 14 442,03 107,71 

  
 

     

RAZEM 17 696 567,10 20 790 485,99 5 430 246,39 9 034 326,55 
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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. 
 
Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.  
 
 
 
3/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 
 
Planowe odpisy umorzeniowe w 2020r. wyniosły 301 048,55 zł . W okresie sprawozdawczym 
jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. 
 
 
4/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
 

       Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący rok obrotowy. 
 
 5/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 
 
       Nie występują . 
 
 
 6/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 
 
  

LP Nazwa Dane za rok bieżący 

1 Wynik finansowy ( zysk /strata) brutto za rok obrotowy 
102 881,74 

 

2. 
Przychody wpływające na wynik brutto roku obrotowego , trwale niewliczane do podstawy 
opodatkowania  

-14 277,52 

3. 
Przychody wpływające na wynik brutto, przejściowo w roku obrotowym niestanowiące 
przychodu podatkowego 

-25 192,00 

4 Przychody podatkowe podlegające opodatkowaniu ujęte w księgach w latach ubiegłych 11 545,05 

5 
Koszty wpływające na wynik brutto za rok obrotowy , niestanowiące trwale kosztów 
uzyskania przychodów  

148 648,98 

6 
Koszty wpływające na wynik brutto za rok obrotowy , niestanowiące przejściowo kosztów 
uzyskania przychodów 

649 823,70 

7 
Koszty uznane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat 
ubiegłych  

-372 741,53 

8  Inne zmiany podstawy opodatkowania  -90 362,61 

9 Zysk /strata/ brutto po korektach z tytułu trwałych i przejściowych różnic. 410 325,81 

10 Dochód podatkowy 410 325,81 

11 Darowizna COVID-19 5 377,92 

12 Ulga  na działalność badawczo-rozwojową  404 947,89 

13 Podstawa opodatkowania 0,00 
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 7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 
     
 Nie wystąpiły w 2020r.  
 
 
8/ Odsetki oraz różnice kursowe , które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt 
wytworzenia produktów w roku obrotowym . 
 
Nie wystąpiły w 2020r. 
 
 
9/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. 
 
 
W 2020 r. spółka poniosła łączne nakłady  na zakup środków trwałych  na wartość  387 788,96 zł.,    
w tym w ramach leasingu 289 388,96 zł. 
 
 

Nakłady  na : 
W roku 

obrotowym 
Planowane na następny 

rok 

1. Wartości niematerialne i prawne 3 300,00 5 000,00 

2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania : 
- w tym służące ochronie środowiska 

384 488,96 
0,00 

130 000,00 
130 000,00 

3. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 

Razem : 387 788,96 135 000,00 

 
 

 
10/  Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej 
wartości lub które wystąpiły incydentalnie . 
 
W następstwie wystąpienia COVID-10 Spółka otrzymała świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy 
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinasowanie wynagrodzeń 
pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w kwocie 896 769,01 zł.   
 
 
 

3.   KURSY PRZYJĘTE DO WYCENY 
 
 
Stosowane w ciągu roku kursy walut – zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. 
Wycena bilansowa – według kursów średnich ogłoszonych w dniu 31.12.2020 roku przez Prezesa 
NBP : 
 
1 EUR = 4,6148 zł  
1 USD = 3,7584 zł 
1 CZK = 0,1753 zł 
1 GBP = 5,1327 zł 
  
 
 

4. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

       Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów 
pieniężnych, a w przypadku, gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany 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. 
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        1/   Struktura inwestycji krótkoterminowych w rachunku przepływów pieniężnych   
                                        za okres 01.01-31.12.2020r                                    
 

 

Inwestycje krótkoterminowe BO  01-01-2020 BZ 31-12-2020 zmiana 

kasa 11 611,67 23 960,38 12 348,71

rachunki bankowe 30 064,04 269 062,36 238 998,32

razem 41 675,71 293 022,74 251 347,03

 
 
 

 
5. OBJAŚNIENIA DO ZAWARTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ UMÓW , ISTOTNYCH TRANSAKCJI  

I NIEKTÓRYCH ZAGADNIEŃ OSOBOWYCH 
 
 
  1/ informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów 
nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuacje 
majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki. 
   
W 2020 r. spółka nie zanotowała tego typu umów. 
 
 
  2/ informacje o istotnych transakcjach ( wraz z ich kwotami ) zawarte przez jednostkę na 
innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi. 
 
 Nie zawierała transakcji na  
 3/ przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na  grupy zawodowe. 
 
 
 

Wyszczególnienie
Przeciętne 

zatrudnienie w roku

Pracownicy umysłowi 19

Pracownicy na stanowiskach robotniczych 173

OGÓŁEM 192   
 

  
  4/ wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej 
grupy osobno). 
  
 
 

 
 

Członkowie organów 

 
Stan na koniec roku 

 

wynagrodzenia obciążające 

koszty zysk (tantiemy) 

Zarządzających 
158 388,91 

 

 
 
 

Nadzorujących 
0,00 
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  5/ pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w 
skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), 
ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty. 
 

Pozycja powyższa w jednostce nie występuje. 
 
 
6/ wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych 
 
Wynagrodzenie biegłego rewidenta zgodnie z zawartą umową wyniesie 7000 zł netto. 
    
 

 

 6. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
  
   1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu 
finansowym roku obrotowego. 
 
 W roku obrotowym takie zdarzenia nie wystąpiły. 

 
  2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie 
uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 
 

Początek 2021r. to trwająca wciąż druga fala pandemii wirusa COVID-19. Sytuacja ta w dalszym ciągu 
ma negatywny wpływ na gospodarkę światową . Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja 
cen towarów mogą mieć wpływ na sytuację jednostki w 2021r. Kierownictwo uważa taką sytuację za 
zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 , lecz za zdarzenie po 
dacie bilansu, wymagające dodatkowych ujawnień. Nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych 
danych liczbowych, dotyczących potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny 
wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym za rok 2021.   
 
  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. 
 

 W bieżącym roku obrotowym firma nie dokonała zmian sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego  w stosunku do poprzedniego roku obrotowego , które miałyby wpływ na jej sytuację 
majątkową , finansową oraz rentowność.  

 

 
 
4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za 
rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 
 
Porównywalność zapewniona .   
 
 
 
7. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY 
KAPITAŁOWEJ   
 
 
1/ informacje o wspólnych przedsięwzięciach , które nie podlegają konsolidacji 
 
W 2020 r. spółka nie prowadziła takich przedsięwzięć. 
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2/ informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 
 
 Nie dotyczy . 
 
 
3/ wykaz spółek ( nazwa , siedziba ) , w których spółka posiada co najmniej 20% udziałów w 
kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki 
 
Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach. 
  
4/ informacje uzasadniające możliwość skorzystania ze zwolnienia lub wyłączenia w 
sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego . 
 
 Nie wystąpił obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego. 
 
5/  informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej  
 
 Nie sporządzano sprawozdania skonsolidowanego     
 
 
8. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES , W 
CIĄGU KTÓREGO NASTĄPIŁO POŁĄCZENIE  
 
  W 2020 r. spółka nie uczestniczyła w przedsięwzięciu dotyczącym łączenia spółek. 
 
 
9.  ZAGROŻENIA DLA  KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI  
 
Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia , które mogłyby zagrażać 
kontynuowaniu przez Spółkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym 
zakresie. 
                            
10. INNE INFORMACJE NIE WYMIENIONE POWYŻEJ MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ SYTUACJI 
MAJĄTKOWEJ , FINANSOWEJ LUB WYNIK FINANSOWY 
 
W dniu 21 grudnia 2020 r.  Zarząd podpisał z akcjonariuszami Panem Markiem Frycem, Panem 
Karolem Maziarzem i MiK sp. z o.o. ("Akcjonariusze") oraz dwoma osobami fizycznymi ("Inwestorzy") 
list intencyjny rozpoczynający proces negocjacji, który może skutkować istotnymi zmianami w zakresie 
dalszego funkcjonowania Spółki. Akcjonariusze zadeklarowali działania, które mają doprowadzić w 
Spółce do wydzielenia jej dotychczasowej działalności jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa 
(dalej: "ZCP") oraz wniesienia ZCP do nowego podmiotu w 100% zależnego od Spółki i dalsze zbycie 
całości udziałów w tym podmiocie albo sprzedaży ZCP przez Spółkę na rzecz podmiotu wskazanego 
przez Akcjonariuszy.  Powyższe ustalenia dokonywane były pomiędzy Akcjonariuszami i Inwestorami, 
a Spółka została zaproszona jako strona Listu Intencyjnego tuż przed jego zawarciem, z uwagi na 
fakt, iż część jego zakresu dotyczy spraw związanych z jej dalszym funkcjonowaniem, a także 
koniecznością bezpośredniego udziału Spółki w poszczególnych czynnościach. Zarząd rozpoczął  
analizę możliwości wydzielenia ZCP w Spółce poprzez zlecenie wyceny ZCP przez biegłego. 
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie zapadły szczegółowe wiążące decyzje. 
 
 
 
 
 
  
 
Sporządzono dnia : 01-03-2021r.                                                  podpisy Zarządu dnia : 01-03-2021r.     
                                                                                         
                                                                                            
Agnieszka Łógowy - Jurkowska                                                     Wojciech Maziarz- Prezes Zarządu                                                                                                           
                                                                                                                   


