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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1. Nazwa (firma) i siedziba emitenta, wskazanie właściwego sądu rejestrowego
i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej
Klasyfikacji Działalności, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują
się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji
przyjętej przez dany rynek.
Investment Friends S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Płocku, przy ulicy Padewskiego
18C, jest spółką akcyjną wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego postanowieniem
Sądu Rejonowego dla m. Łodzi- Śródmieścia w Łodzi z dnia 16 grudnia 2002r. Spółka została
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143579.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności na dzień 31 grudnia 2014 roku podstawowym
przedmiotem działalności Spółki była pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (klasyfikacja wg PKD 2007 6619Z).
Sektorem, w którym działa Spółka według klasyfikacji Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie jest przemysł spożywczy.
2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
Spółka powołana jest na czas nieograniczony.
3. Wskazanie okresów,
i dane porównywalne.
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Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2014 roku oraz
porównywalne dane finansowe obejmujące okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2013
roku.
4. Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta.
Na dzień 31 grudnia
z następujących osób:


2014

roku

Agnieszka Gujgo

Zarząd

Investment

Friends
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Prezes Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Investment Friends S.A miała następujący
skład:


Mariusz Patrowicz



Damian Patrowicz



Małgorzata Patrowicz

Przewodniczący
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Jacek Koralewski



Marianna Patrowicz



Anna Dorota Kajkowska



Wojciech Hetkowski
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5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zawierają dane łączne,
jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki
organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
Spółka nie posiada jednostek organizacyjnych samodzielnie sporządzających sprawozdania
finansowe.
6. Wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki
współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe.
Spółka nie jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej, znaczącym
inwestorem oraz nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego
nastąpiło połączenie spółek, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe
sporządzone po połączeniu oraz wskazanie zastosowania metody rozliczenia
połączenia.
W roku obrotowym nie nastąpiły żadne połączenia spółek handlowych.
8. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania działalności.
Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Zarząd
Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów
i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności
przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub
przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej
działalności.
Rachunek zysków i strat Spółki za rok 2014 wykazuje stratę netto wysokości 24 426 tys. zł
Na powyższą sytuację miały w dużej mierze wpływ następujące czynniki związane z zmianami
organizacyjnymi spółki:
- Przeniesienie przedsiębiorstwa BUDVAR Centrum S.A. w rozumieniu art. 551 kodeksu
cywilnego do spółki zależnej BUDVAR Centrum Sp. z o.o., które miało na celu oddzielenie
podstawowej działalności gospodarczej w postaci produkcji i sprzedaży stolarki
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otworowej od nowej działalności w postaci działalności firm centralnych (head offices) i
holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych.
- Sprzedaż 100 % udziałów spółki zależnej BUDVAR Centrum Sp. z o.o. spółce UMT Sp. z
o.o.
- Wdrożenie przez nowy Zarząd BUDVAR Centrum S.A. obecnie Investment Friends S.A.
nowego modelu biznesowego.
Zarząd Investment Friends S.A. na dzień publikacji sprawozdania nie stwierdza istnienia
faktów, które wskazywałyby na zagrożenie dalszej kontynuacji działalności przez Spółkę
Strategia rozwoju Spółki Investment Friends S.A. opiera się w dużej mierze na podejmowaniu
działań mających na celu umocnienie jej pozycji w branży nieruchomości komercyjnych oraz
inwestycji finansowych.
Emitenta ma zamiar dokonać zakupu nieruchomości komercyjnych lub produkcyjnych w
atrakcyjnych regionach Polski
Główne cele strategiczne:
 wzmacnianie stabilnej pozycji Spółki w obszarach, gdzie investment Friends S.A. już oferuje
swoje usługi ( finansowe)
 dążenie do sprostania wciąż rosnącym wymaganiom Klientów
 kontynuacja procesu inwestycyjnego - to przede wszystkim zakup nieruchomości
komercyjnych i przygotowanie oferty wynajem
 zadowolenie akcjonariuszy poprzez ciągły wzrost zysków oraz wzrost wartości rynkowej
IFS S.A.
Główne kierunki rozwoju:
 perspektywiczna działalność finansowa z dużym potencjałem wzrostu;
 działanie w niszy rynkowej, o dużych barierach wejścia dla konkurencji;
 wysoki poziom rentowności prowadzonego biznesu,
 optymalizację procesów wewnątrz firmy i wykorzystanie posiadanych potencjałów
Inwestycje realizujące wyżej wymienione kierunki, finansowane ze środków własnych oraz
finansowania zewnętrznego.
9. Stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu
zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących
wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów
podstawowych zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej.
Sprawozdanie finansowe nie podlegało przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności
danych.
10. Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych
danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach
podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za
które prezentowane są sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe.
W przedstawionym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok i porównywalnych danych
finansowych za 2014 rok nie dokonywano żadnych korekt wynikających z zastrzeżenia
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w opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. Opinia podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2013 rok nie zawierała zastrzeżeń.
11. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
i pasywów (także amortyzacji), ustalania przychodów, kosztów i wyniku finansowego
oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i danych porównywalnych.
 Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości
spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio
powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych
następuje według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości
niematerialne i prawne są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne
i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich
ekonomicznej użyteczności.
 Środki trwałe
Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości
przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Koszty związane z ulepszeniem, rozbudową bądź modernizacją środków trwałych powodujące
wzrost ich wartości użytkowej w odniesieniu do stanu pierwotnego zwiększają ich wartość
początkową.
Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo począwszy od następnego
miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie środka trwałego do użytkowania, w okresie
odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.
Przedmioty o wartości jednostkowej poniżej 3 500 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty
okresu którego dotyczą.
 Zapasy
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego obejmują materiały, towary, produkcję
w toku oraz wyroby gotowe.
Zapasy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych niż ceny
sprzedaży netto. Przy wycenie stosuje się zasadę ostrożnej wyceny.

W ciągu roku obrotowego zapasy wycenia się według cen nabycia. W przypadku gdy ceny
nabycia albo zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych albo uznanych za jednakowe,
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

4

INVESTMENT FRIENDS S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie, są różne, wartość stanu końcowego
zapasów wycenia się zgodnie z metodą FIFO rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno
po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła
(wytworzyła).
 Należności
Należności są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o dokonane odpisy
aktualizujące.
Odpisów aktualizujących dokonuje się na należności, których ściągalność jest wątpliwa.
Odpisane należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane
uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość zaliczając je w części dotyczącej odsetek
do kosztów finansowych, a w pozostałych przypadkach – do pozostałych kosztów
operacyjnych.
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość
należności dokonuje się odpisu odwrotnego przywracając tym samym ich pierwotną wartość.
 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty
środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie, środków pieniężnych na rachunkach
bankowych oraz lokat o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały
potraktowane jako działalność inwestycyjna
 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są wówczas, jeżeli poniesione
przez jednostkę koszty w danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów
sprawozdawczych i dopiero w przyszłości będą pomniejszały wynik finansowy. Odpisy
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu,
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
 Kapitały własne
Kapitał zakładowy w ciągu roku obrotowego wycenia się w wysokości określonej w umowie
i wpisanej do odpowiedniego rejestru. Na dzień bilansowy kapitał (fundusz) zakładowy
wycenia się w wartości nominalnej.
Kapitał zapasowy w ciągu roku obrotowego wycenia się:
 kapitał zapasowy tworzony z zysku po opodatkowaniu w wysokości wynikającej
z uchwał,

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

5

INVESTMENT FRIENDS S.A.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 kapitał zapasowy (agio) w wysokości nadwyżki wartości emisyjnej nad nominalną
wartością akcji, pomniejszonej o koszty emisji.
Na dzień bilansowy kapitał zapasowy wycenia się w wartości nominalnej.
Kapitał rezerwowy w ciągu roku obrotowego wycenia się:
 kapitał rezerwowy tworzony w spółkach akcyjnych – w wysokości wynikającej
z podjętych uchwał,
 kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych
przepisów – w wartości netto przeszacowania środków trwałych dokonanego zgodnie
z odrębnymi przepisami,
 kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji – w wysokości wzrostu wartości
rynkowej ponad wartość w cenie nabycia.
Na dzień bilansowy wycenia się:
 kapitał rezerwowy tworzony w spółkach akcyjnych – w wartości nominalnej,
 kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych
przepisów – w wartości netto przeszacowania środków trwałych dokonanego zgodnie
z odrębnymi przepisami,
 kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny inwestycji – w wysokości wzrostu wartości
rynkowej ponad wartość w cenie nabycia.
 Rezerwy
Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na:
 straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji,
poręczeń, operacji kredytowych,
 skutki toczącego się postępowania sądowego,
 rezerwy na urlopy,
 rezerwy na odprawy emerytalne,
 rezerwy na nagrody jubileuszowe,
 przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej
sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny
oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań.
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej wiarygodnie wartości.
Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 01.01.2014 do 31.12.2014 roku
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 Zobowiązania (z wyłączeniem zobowiązań finansowych)
Zobowiązania niebędące zobowiązaniami finansowymi wyceniane są według kwoty
wymagającej zapłaty.
 Rozliczenia międzyokresowe bierne
Rozliczenia międzyokresowe bierne ujmowane są w księgach w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na dany okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności ze
świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę
zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, a także w przypadku obowiązku
wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec nieznanych
osób, których kwotę można oszacować mimo, że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze
znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego
użytku.
Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu
sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.
 Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Pozycja ”rozliczenia międzyokresowe przychodów” obejmuje:
 równowartości otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,
 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli
stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych,
 ujemną wartość firmy.
 Instrumenty finansowe
Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie:
 aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
 pożyczki udzielone i należności własne,
 aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności,
 aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
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Kryterium, na podstawie którego następuje przydział instrumentów do poszczególnych
kategorii stanowi zamierzone, ekonomiczne wykorzystanie danego instrumentu, a więc
intencja, jaką Spółka miała w momencie jego pozyskania (w przypadku aktywów
finansowych) lub wydania (w przypadku zobowiązań finansowych).
Do aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu zalicza się
aktywa
nabyte
w
celu
osiągnięcia
korzyści
ekonomicznych
wynikających
z krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego
czasu trwania nabytego instrumentu, a także inne aktywa finansowe, bez względu na zamiary,
jakimi kierowano się przy zawieraniu kontraktu, jeżeli stanowią one składnik portfela
podobnych aktywów finansowych, co do którego jest duże prawdopodobieństwo realizacji
w krótkim terminie zakładanych korzyści ekonomicznych, a także pochodne instrumenty
finansowe, z wyjątkiem przypadku, gdy Spółka uznaje zawarte kontrakty za instrumenty
zabezpieczające.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich
wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej
stronie kontraktu środków pieniężnych, pod warunkiem, że zawarty kontrakt powoduje
powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo
instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron oraz z kontraktu wynikają skutki gospodarcze.
Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się
niezakwalifikowane do pożyczek udzielonych i należności własnych aktywa finansowe, dla
których zawarte kontrakty ustalają termin wymagalności spłaty wartości nominalnej oraz
określają prawo do otrzymania w ustalonych terminach korzyści ekonomicznych, na przykład
oprocentowania, w stałej lub możliwej do ustalenia kwocie, pod warunkiem że Spółka
zamierza i może utrzymać te aktywa do czasu, gdy staną się one wymagalne. Najczęściej w tej
grupie mieszczą się dłużne papiery wartościowe (obligacje, bony skarbowe itp.) lub
wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek, jeśli Spółka zamierza utrzymywać te inwestycje
do terminu wymagalności.
Pozostałe aktywa finansowe, niespełniające warunków zaliczenia do powyższych kategorii,
zalicza się do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży.
Do instrumentów finansowych zalicza się również instrumenty pochodne.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu
w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych
w zamian innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień
uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe wycenia się według wartości godziwej (bez jej pomniejszania o koszty
transakcji, jakie Spółka poniosłaby zbywając te aktywa) z wyjątkiem:
 pożyczek udzielonych i należności własnych, których Spółka nie przeznacza do sprzedaży,
 aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności,
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 składników aktywów finansowych, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona
na aktywnym rynku regulowanym, albo których wartość godziwa nie może być ustalona
w inny wiarygodny sposób,
 składników aktywów finansowych objętych zabezpieczeniem.
Aktywa finansowe, do których nie stosuje się wyceny według wartości godziwej, wycenia się
następująco:
 pożyczki udzielone i należności własne, z wyjątkiem zaliczonych do przeznaczonych
do obrotu - w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej
stopy procentowej, niezależnie od tego czy Spółka zamierza utrzymać je do terminu
wymagalności czy też nie,
 aktywa finansowe, dla których jest ustalony termin wymagalności - w wysokości
skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej,
 aktywa finansowe, dla których nie jest ustalony termin wymagalności - w cenie nabycia.
W razie trwałej utraty wartości aktywów finansowych ich wartość jest aktualizowana
do wysokości kwoty możliwej do uzyskania lub wartości godziwej.
Spółka wycenia zobowiązania finansowe w wysokości skorygowanej ceny nabycia,
z wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz instrumentów
pochodnych o charakterze zobowiązań, które wycenia się w wartości godziwej.
Skutki przeszacowania aktywów i zobowiązań finansowych oprócz aktywów finansowych
przeznaczonych do sprzedaży zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów
finansowych okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło przeszacowanie. Z kolei skutki
wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odnosi się na kapitał z aktualizacji
wyceny.
 Przychody, koszty oraz pomiar wyniku finansowego
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których
dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży
obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży pomniejszone o podatek od towarów
i usług (VAT).
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży
produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych
zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami
operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w
kosztach wytworzenia albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych
od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów
i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
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Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi,
w szczególności z tytułu dywidend, odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości
inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi,
w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji,
nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.
Zyski i straty nadzwyczajne przedstawiają skutki finansowe zdarzeń powstających
niepowtarzalnie poza główną działalnością Spółki.
 Opodatkowanie
Podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w kraju obliczany jest zgodnie z polskimi
przepisami podatkowymi.
W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych
wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do
odliczenia w przyszłości, Spółka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
uwzględnieniu zasady ostrożności.
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich
różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego w przyszłości.
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na
każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być
prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub
całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są
z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać
w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując
za podstawę stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) uchwalone na dzień bilansowy.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku aktywa oraz rezerwy
z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały wycenione przy użyciu stawki 19%.
 Rok obrotowy
Dniem bilansowym Spółki jest dzień 31 grudnia, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
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12. Wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem
finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych
przez Narodowy Bank Polski.
01.01.-31.12.2014 01.01.-31.12.2013
kurs na koniec okresu
kurs średni
kurs najwyższy
kurs najniższy

4,2623
4,1893
4,3138
4,0998

4,1472
4,2110
4,3432
4,0671

13. Wskazanie podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływu środków pieniężnych przeliczonych na EURO, ze wskazaniem zasad
przyjętych do tego przeliczenia.
2014r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

2014r.

2013r.

(tys. PLN) (tys. EUR) (tys. PLN)

2013r.
(tys. EUR)

I. BILANS
1.

Aktywa trwałe

6400

1502

35355

8525

2.

Aktywa obrotowe

3153
9553

740

20810

5018

2242

56165

13543

5777

1355

43003

10369

4.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
886
3776
Pasywa razem
2241
9553
II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

13162
56165

3174
13 543

Aktywa razem
3.

Kapitał własny

1.

Przychody netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów

12149

2900

63070

14977

2.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i
materiałów

14546

3472

50039

11883

3.

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

-2397

-572

13031

3094

4.

Koszty ogólnego zarządu

207

49

2667

633

5.

Zysk (strata) na sprzedaży

-2604

-622

-577

-137

6.

Pozostałe przychody operacyjne

2938

701

767

182

7.

Pozostałe koszty operacyjne

31

7

756

180

8.

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

303

72

-566

-135

9.

Przychody finansowe

2961

707

264

63

10.

Koszty finansowe

1

0

389

92

11.

Zysk (strata) na działalności gospodarczej

-24180

-5772

-691

-164

12.

Zysk (strata) brutto

-24180

-5772

-691

-164

13.
14.

Podatek dochodowy
Zysk (strata) netto

246
-24426

59
-5831

34
-725

8
-172,00

4155

987

III. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIEŻNYCH
1.

Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej

15599

3724
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Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
Przepływy pieniężne netto razem

2.
3.
4.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

-3708

-885

-621

-147

-13861

-3309

-2654

-630

-1970

-470

880

209

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR
w następujący sposób:

pozycje bilansowe przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski obowiązującego na dzień bilansowy:
 w dniu 31 grudnia 2014 r. 1 EUR = 4,2623
 w dniu 31 grudnia 2013 r. 1 EUR = 4,1472

pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone są według
kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank
Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
 w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 1 EUR = 4,1893
 w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 EUR = 4,2110

14.

Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych
różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy
sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi, a sprawozdaniem i danymi
porównywalnymi, które zostałyby sporządzone według MSR.

Spółka nie sporządzała i nie sporządza sprawozdania finansowego zgodnie z MSR. Gdyby
sprawozdanie finansowe sporządzane było zgodnie z MSR, nie wystąpiłyby istotne różnice
pomiędzy zasadami rachunkowości przyjętymi dla załączonego sprawozdania, a MSR.

Data sporządzenia: 20 marca 2015 roku

Jolanta Gałuszka
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Agnieszka Gujgo
Zarząd
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