
Centrum Przedsiębiorczości Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością

Sprawozdanie finansowe za okres
od 01.01.2020 do 31.12.2020



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki
Nazwa: Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Wolności 61, 41-500 Chorzów

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4110Z

Numer identyfikacji podatkowej:
NIP 6272037919
Numer we właściwym rejestrze sądowym:
KRS 0000110619

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

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

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.
Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one 
zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich 
treścią ekonomiczną.

Bilans

1. Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego 
wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok 
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przeznaczone do używania na potrzeby Jednostki. 
Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności:
• koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie 
wykorzystany do produkcji,
• nabytą wartość firmy,
• autorskie  prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
• prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
• know-how.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie 
przewidywanej ekonomicznej użyteczności według następujących zasad:
— koszty zakończonych prac rozwojowych 12 miesięcy,
— nabyta wartość firmy 60 miesięcy,
— prawa majątkowe, licencje i koncesje, znaki towarowe 24 miesiące,
— oprogramowanie komputerów 24 miesiące,
— pozostałe wartości niematerialne i prawne 60 miesięcy,
— wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3500 zł w 
dniu przyjęcia do użytkowania  — jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.
W przypadku braku możliwości wiarygodnego oszacowania okresu ekonomicznej 
użyteczności rezultatów prac rozwojowych/wartości firmy okres dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych nie przekracza 5 lat.

2. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie 
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 
Spółki. 
Dla celów podatkowych Spółka stosuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość 
amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. Składniki majątku o 
przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości 
początkowej nieprzekraczającej 3500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w 
momencie przekazania do użytkowania. 

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego 
po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi 
ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

— urządzenia techniczne i maszyny (z wyłączeniem sprzętu komputerowego) 120 
miesięcy,
— sprzęt komputerowy 40 miesięcy,
— środki transportu 60 miesięcy, 
— inne środki trwałe 60 miesięcy. 

Dla środków trwałych leasingowanych Spółka stosuje metodę równomierną podziału 
opłat leasingowych na część kapitałową i odsetkową.

3. Inwestycje długoterminowe

3.1. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
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Inwestycje w nieruchomości amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji 
następuje w następnym miesiącu po przyjęciu inwestycji w nieruchomości do używania.

Spółka stosuje ustawowe stawki amortyzacyjne.

3.2. Długoterminowe aktywa finansowe

Udziały lub akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów 
trwałych
Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych, powodujące wzrost 
ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał z aktualizacji wyceny. 
Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą 
podwyższono z tego tytułu kapitał z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z 
przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał. W pozostałych 
przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. 
Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej 
wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako 
przychody finansowe.

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 

W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, 
wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Skutki 
obniżenia wartości zalicza się do koszów finansowych.

4. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe)

Instrumenty finansowe 

Instrumentem finansowym jest każda umowa, która powoduje powstanie aktywa 
finansowego u jednej strony i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u 
drugiej strony.

Aktywa finansowe Spółka klasyfikuje do następujących kategorii:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzielone są na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Podstawę dokonania klasyfikacji stanowi cel nabycia aktywów finansowych oraz ich 
charakter. Spółka określa klasyfikacje swoich aktywów finansowych przy ich początkowym 
ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy.

Aktywa finansowe 

Składnik aktywów finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka staje się stroną 
umowy (kontraktu), z której ten składnik aktywów finansowych wynika. Aktywa finansowe 
nabyte na rynku regulowanym wprowadza się do ksiąg na dzień ich nabycia.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę 
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wartości składnika aktywów finansowych.

4.1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Składnik aktywów finansowych zalicza się do kategorii przeznaczonych do obrotu, jeżeli 
został nabyty w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z 
krótkoterminowych zmian cen oraz wahań innych czynników rynkowych albo krótkiego 
czasu trwania nabytego instrumentu, lub jeżeli stanowi część portfela, który generuje 
krótkoterminowe zyski lub też jest instrumentem pochodnym o dodatniej wartości 
godziwej. W Spółce do tej kategorii należą przede wszystkim instrumenty pochodne 
(Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń).
Wbudowane instrumenty pochodne są oddzielane od umów i traktowane jak instrumenty 
pochodne, jeżeli wszystkie z następujących warunków są spełnione: 
• charakter ekonomiczny i ryzyko wbudowanego instrumentu nie są ściśle związane z 
ekonomicznym charakterem i ryzykiem umowy, w którą dany instrument jest wbudowany,
• samodzielny instrument z identycznymi warunkami realizacji jak instrument wbudowany 
spełniałby definicję instrumentu pochodnego,

• instrument hybrydowy (złożony) nie jest wykazywany w wartości godziwej, a zmiany jego 
wartości godziwej nie są odnoszone w zysk/stratę netto (tj. instrument pochodny, który 
jest wbudowany w składnik aktywów finansowych lub zobowiązanie finansowe wyceniane 
według wartości godziwej przez wynik finansowy, nie jest wydzielony). 
Wbudowane instrumenty pochodne są wykazywane w analogiczny sposób jak 
samodzielne instrumenty pochodne.

Aktywa zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu 
Na dzień bilansowy do aktywów przeznaczonych do obrotu Spółka zalicza instrumenty 
pochodne.

4.2. Pożyczki udzielone i należności własne

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. Do pożyczek udzielonych i należności 
własnych zalicza się także obligacje i inne dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian 
za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środki pieniężne, jeżeli z zawartego 
kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił kontroli nad wydanymi 
instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka 
przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych 
przeznaczonych do obrotu.
Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani 
należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę w celu nabycia instrumentów 
kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie 
publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji – także w obrocie 
wtórnym.
Do tej kategorii Spółka zalicza głównie depozyty bankowe jak również udzielone pożyczki 
i nabyte, nienotowane instrumenty dłużne.

4.3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 

Aktywa finansowe utrzymywane do upływu terminu wymagalności są to 
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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. 
Na dzień bilansowy aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności w Spółce 
nie wystąpiły.

4.4. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży są to instrumenty finansowe niezaliczone do 
żadnej z pozostałych kategorii. 
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży zalicza się do aktywów trwałych, o ile nie 
istnieje zamiar zbycia inwestycji w ciągu 1 roku od dnia bilansowego lub do aktywów 
obrotowych – w przeciwnym wypadku. W przypadku oprocentowanych instrumentów 
dłużnych zaliczonych do tej kategorii część odsetkowa ustalona przy zastosowaniu 
metody efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpośrednio do rachunku zysków 
i strat.

4.5. Zobowiązania finansowe

Składnik zobowiązań finansowych jest wykazywany w bilansie, gdy Spółka staje się stroną 
umowy (kontraktu), z której to zobowiązanie finansowe wynika. 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są to zobowiązania, które stanowią 
pochodne instrumenty finansowe (Spółka nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń) lub 
zobowiązania do dostarczenia pożyczonych papierów wartościowych oraz innych 
instrumentów finansowych, w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży krótkiej.
W Spółce do zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 
finansowy należą przede wszystkim instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej.

4.6. Instrumenty pochodne

a) Uznawanie instrumentów pochodnych w bilansie

Instrumenty pochodne ujmowane są w księgach, w momencie gdy Spółka staje się stroną 
umowy. W przypadku instrumentów nabytych instrumenty te ujmowane są jako aktywa 
finansowe. W przypadku instrumentów wystawionych instrumenty ujmowane są w 
zobowiązaniach finansowych.

b) Wartość godziwa

Oszacowana wartość godziwa odpowiada kwocie możliwej do uzyskania lub koniecznej 
do zapłaty w celu zbycia pozycji otwartych na dzień bilansowy. 

c) Ujęcie skutków zmian wartości godziwej i zysków lub strat z realizacji instrumentu

Ujęcie skutków zmian wartości godziwej bądź zysków i strat z realizacji instrumentów 
pochodnych zależy od ich przeznaczenia. Instrumenty dzielą się na instrumenty 
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zabezpieczające oraz instrumenty przeznaczone do obrotu. Ujęcie instrumentów 
przeznaczonych do obrotu opisano w 4.1 i 4.5. W grupie instrumentów zabezpieczających 
wyróżniane są instrumenty zabezpieczające wartość godziwą i instrumenty 
zabezpieczające przyszłe przepływy środków pieniężnych.

d) Ujęcie zabezpieczających instrumentów pochodnych

Zabezpieczenie, dla celów rachunkowości, oznacza wyznaczenie jednego lub kilku 
instrumentów zabezpieczających, tak aby zmiana ich wartości godziwej kompensowała w 
całości lub w części zmianę wartości godziwej zabezpieczanej pozycji lub przyszłych 
przepływów środków pieniężnych z jej tytułu.

— Instrumenty zabezpieczające wartość godziwą
Instrument pochodny zabezpieczający wartość godziwą to taki instrument, który służy 
ograniczeniu ryzyka zmian wartości godziwej ujętego w bilansie składnika aktywów lub 
zobowiązań (bądź jego części) i można go przypisać konkretnemu rodzajowi ryzyka 
związanemu z tym składnikiem.

Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej wskutek wyceny instrumentu 
zabezpieczającego wartość godziwą na dzień bilansowy odnoszone są jako koszty lub 
przychody finansowe w rachunek zysków i strat w okresie, w którym powstały.
Jednocześnie zysk lub strata z zabezpieczanej pozycji, które można przypisać 
zabezpieczanemu ryzyku, korygują wartość bilansową zabezpieczanej pozycji oraz są 
niezwłocznie ujmowane w rachunku zysków i strat.

— Instrumenty zabezpieczające przepływy środków pieniężnych 
Instrument zabezpieczający przepływy środków pieniężnych służy ograniczeniu 
zmienności przepływu środków pieniężnych i można go przypisać konkretnemu rodzajowi 
ryzyka związanemu z ujętym w bilansie składnikiem aktywów lub zobowiązań, 
uprawdopodobnionym przyszłym zobowiązaniem lub z prognozowaną przyszłą 
transakcją.

Zabezpieczeniem przepływów środków pieniężnych jest również zabezpieczenie 
wiążącego przyszłego zobowiązania.

Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej instrumentu zabezpieczającego 
przepływy pieniężne ujmowane są w odrębnej pozycji kapitałów własnych w takiej części, 
w jakiej dany instrument stanowi efektywne zabezpieczenie związanej z nim pozycji 
zabezpieczanej. Część nieefektywną odnosi się w rachunek zysków i strat.

Jeżeli poddane zabezpieczeniu przyszłe zobowiązanie lub prognozowana transakcja 
prowadzą do ujęcia w bilansie składnika aktywów lub zobowiązań, wówczas w chwili 
ujęcia tego składnika związane z nim zyski i straty, które uprzednio ujęte zostały 
bezpośrednio w kapitale własnym, są usuwane z tej pozycji i uwzględnione w cenie 
nabycia lub innej wartości bilansowej danego składnika aktywów lub zobowiązania. Zyski 
lub straty powstałe na instrumencie zabezpieczającym odnoszone są w rachunek zysków i 
strat w momencie, gdy dany zabezpieczany składnik aktywów i zobowiązań wpływa na 
rachunek zysków i strat.

e) Wycofanie wyznaczenia instrumentu jako zabezpieczenie
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Spółka zaprzestaje ujmowania instrumentów pochodnych jako zabezpieczających, jeżeli 
instrument pochodny wygaśnie, zostanie sprzedany, wypowiedziany lub zrealizowany lub 
jeżeli Spółka wycofa wyznaczenie danego instrumentu jako zabezpieczenie. Spółka może 
podjąć decyzję o ustanowieniu dla danego instrumentu pochodnego nowego powiązania 
zabezpieczającego, dokonać zmiany przeznaczenia instrumentu pochodnego bądź 
wyznaczyć go do zabezpieczenia innego rodzaju ryzyka.

Wówczas dla zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych zyski lub straty powstałe w 
okresach określonych poprzez wyżej wymienione działania pozostają w kapitałach aż do 
momentu, w którym zabezpieczana pozycja wpływa na rachunek zysków i strat.

Jeśli zabezpieczenie wiążącego przyszłego zobowiązania lub prognozowanej przyszłej 
transakcji przestanie funkcjonować, ponieważ pozycja zabezpieczana przestała spełniać 
definicję wiążącego przyszłego zobowiązania, bądź też ze względu na zaistniałe 
prawdopodobieństwo, że planowana transakcja nie zostanie zawarta, wówczas zysk lub 
strata netto ujęta w kapitałach zostaje natychmiast przeniesiona do rachunku zysków i 
strat.

Zysk lub strata z instrumentu zabezpieczającego odpowiadająca części stanowiącej 
skuteczne zabezpieczenie ujmowana jest w rachunku zysków i strat w tej samej pozycji co 
transakcja zabezpieczana. Zasada ta stosowana jest analogicznie dla ujęcia odpowiednich 
przepływów w sprawozdaniu z przepływów środków pieniężnych.

Zysk lub strata z handlowych instrumentów pochodnych ujmowana jest odpowiednio 
w przychodach lub kosztach finansowych, zaś odpowiednie przepływy w działalności 
operacyjnej.

5. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych 

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w 
związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich 
wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w 
bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych, 

Stosowane metody rozchodu:
— przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) 
tych składników aktywów, które Spółka najwcześniej nabyła (wytworzyła),

Koszty wytworzenia niezakończonej usługi wykonywanej na podstawie długotrwałych 
umów obejmują koszty poniesione od dnia zawarcia odpowiedniej umowy do dnia 
bilansowego. Koszty poniesione przed zawarciem umowy związane z realizacją jej 
przedmiotu zaliczane są do aktywów, jeżeli pokrycie w przyszłości tych kosztów 
przychodami uzyskanymi od zamawiającego jest prawdopodobne.

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej objętej umową, w 
okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy, wykonanej na dzień bilansowy w istotnym 
stopniu, ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, 
jeżeli stopień ten można ustalić w sposób wiarygodny.

6. Należności
Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny 
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i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do 
przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu 
wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub 
zmniejszenie tych kosztów).

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione 
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka 
przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z tytułu realizacji kontraktów 
długoterminowych.

8. Należne wpłaty na kapitał podstawowy to zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady 
kapitałowe. 

9. Udziały własne to nabyte aktywa od udziałowców w celu ich umorzenia bądź zbycia.

10. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych według ich rodzajów i 
zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub 
statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku oraz przeniesienia z kapitału 
rezerwowego z aktualizacji wyceny. Kapitał zapasowy na dzień bilansowy wykazuje 
dokonane wpłaty wspólników.

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako 
skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych, a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była 
na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku 
odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na 
kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który 
uprzednio podlegał aktualizacji wyceny, pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości 
części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki 
przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich 
wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, 
do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny, skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota 
różnicy z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości 
inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji 
zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.

11. Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. 
Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym 
obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże 
prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się Spółki z ciążącego na niej 
obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego 
obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego 
okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu 
sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki.
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Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów 
finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:
— straty z transakcji gospodarczych w toku,
— udzielone gwarancje i poręczenia,
— skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego,
— przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe,
— odprawy emerytalno-rentowe,
— przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją.

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w 
oparciu o własne szacunki.

12. Zobowiązania 
Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych 
zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako 
długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.
Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na 
dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów 
finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach 
odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także 
wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. 

13. Inne rozliczenia międzyokresowe

a) Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

b) Rozliczenia międzyokresowe przychodów bierne dokonywane z zachowaniem zasady 
ostrożności obejmują w szczególności:
— 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. Zaliczone 
do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe 
przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od 
środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,
— ujemną wartość firmy,
— równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych

Zaliczki otrzymane na dostawy Spółka prezentuje w bilansie w „Zobowiązaniach 
krótkoterminowych wobec pozostałych jednostek — zaliczki otrzymane na dostawy.

14. Wycena transakcji w walutach obcych

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, 
powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. 
Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich 
wartości do poziomu cen rynkowych zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. 
Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część 
kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego.
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Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach 
obcych powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w 
walutach obcych zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych 
przypadkach – do kosztu wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny 
nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub 
wartości niematerialnych i prawnych.

1. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy 
umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku), pomniejszonych o 
skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych 
przez Spółkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do 
używania. 
Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi 
zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. 
Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od 
środków trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych 
przepisów ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość 
księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której 
odpisanie w przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie 
uzasadnione. Ostatnia aktualizacja wyceny środków trwałych została przeprowadzona przy 
użyciu stawek określonych przez prezesa GUS na dzień 1 stycznia 1995 roku. 
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego 
powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, 
modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po 
zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość 
użytkową.
3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków 
trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich 
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finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane 
przychody z nim związane. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu 
zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania.
4. Inwestycje w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne. Wartość początkową 
inwestycji w nieruchomości ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania (aktualizacji), pomniejszonych o 
odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 
Wartość początkowa inwestycji w nieruchomości i dotychczas dokonane odpisy 
amortyzacyjne podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. 
Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia inwestycji w 
nieruchomości powiększają koszty jej ulepszenia, polegającego na przebudowie, 
rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa 
inwestycji w nieruchomości po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy 
przyjęciu do używania wartość użytkową.
5. Udziały lub akcje w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów 
trwałych początkowo ujmuje się w cenie nabycia. Na dzień sprawozdawczy wycenia się je 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały lub 
akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia.
6. Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, 
metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. 
Nr 149 poz. 1674z późn. zm.).
7. Aktywa finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości godziwej. 
Początkowa wycena powiększana jest o koszty transakcji. Koszty transakcyjne 
ewentualnego zbycia składnika aktywów nie są uwzględniane przy późniejszej wycenie 
aktywów finansowych, chyba że byłyby istotne.
8. Aktywa zaliczone do kategorii przeznaczonych do obrotu wyceniane są na każdy dzień 
bilansowy w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w przychody lub 
koszty finansowe. Wartość godziwą pochodnych instrumentów finansowych ustala się w 
oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki realizujące transakcje. Wartość godziwą 
pozostałych aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu ustala się, stosując 
odpowiednie techniki wyceny, które obejmują: wykorzystanie cen niedawno zawartych 
transakcji lub cen ofertowych, porównanie do podobnych instrumentów, modele wyceny 
opcji. Wartość godziwą instrumentów dłużnych stanowią przyszłe przepływy pieniężne 
zdyskontowane bieżącą rynkową stopą procentową właściwą dla podobnych 
instrumentów.
9. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się według zamortyzowanego kosztu 
przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
10. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są na każdy 
dzień sprawozdawczy w zamortyzowanym koszcie z zastosowaniem efektywnej stopy 
procentowej. 
11. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wyceniane są na każdy dzień 
sprawozdawczy w wartości godziwej, a zyski i straty (z wyjątkiem strat z tytułu utraty 
wartości) ujmowane są w przychodach i kosztach finansowych.
12. Zobowiązania finansowe wycenia się na moment ich ujęcia w księgach w wartości 
godziwej. W początkowej wycenie uwzględniane są koszty transakcji. Koszty transakcyjne 
wyzbycia się (wypełnienia) składnika zobowiązań finansowych nie są uwzględniane przy 
późniejszej wycenie tych zobowiązań, chyba że byłyby istotne. Zobowiązania zaliczone do 
zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej wyceniane są na każdy dzień 
sprawozdawczy w wartości godziwej, a wszelkie zyski lub straty odnoszone są w 
przychody lub koszty finansowe. Wyceny instrumentów pochodnych w wartości godziwej 
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dokonuje się na dzień bilansowy w oparciu o wyceny przeprowadzone przez banki 
realizujące transakcje. Wartość godziwą instrumentów dłużnych stanowią przyszłe 
przepływy pieniężne zdyskontowane bieżącą rynkową stopą procentową właściwą dla 
podobnych instrumentów.
13. Instrumenty pochodne nabyte ujmowane są jako aktywa finansowe w wartości 
początkowej, którą stanowi cena nabycia danego instrumentu. W przypadku 
instrumentów wystawionych instrumenty ujmowane są w zobowiązaniach finansowych, w 
wysokości ceny sprzedaży danego instrumentu. Na dzień bilansowy instrumenty 
pochodne wyceniane są w bilansie do wartości godziwej. Instrumenty pochodne o 
wartości godziwej większej od zera są aktywami finansowymi i wykazywane są w aktywach 
finansowych, zaś instrumenty o ujemnej wartości godziwej stanowią zobowiązania 
finansowe i wykazywane są w zobowiązaniach finansowych. 

14. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. Poszczególne 
grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Materiały
cena zakupu

Półprodukty i produkty w toku
bezpośredni koszt wytworzenia 

Produkty gotowe 
rzeczywisty koszt wytworzenia

Towary
cena zakupu 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:
— wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,
— ogólnego zarządu, niezwiązanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w 
jakich się znajduje na dzień wyceny,
— magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych 
kosztów jest niezbędne w procesie produkcji,
— sprzedaży produktów.
W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym przygotowaniem towaru lub produktu do 
sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt 
wytworzenia zwiększa się o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania 
zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź 
wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego 
tytułu.
15. Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady 
ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). Należności wyrażone w 
walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim 
kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
16.. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych 
wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie 
ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
17. Należne wpłaty na kapitał podstawowy ujmowane są według wartości określonej w 
umowie lub statucie.

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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18. Udziały własne ujmuje się je  w księgach w cenie nabycia.
19. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 
nominalnej.
20. Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z 
wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie 
innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, 
które wycenia się według wartości godziwej. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych 
wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie 
ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
21. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach 
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji — w 
przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia 
poprzedzającego ten dzień — w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie 
jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku 
pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych:
1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności) i pasywów — po obowiązującym na ten dzień 
średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z zastrzeżeniem 
pkt 2;
2) gotówkę znajdującą się w jednostkach prowadzących kupno i sprzedaż walut obcych —
po kursie, po którym nastąpił jej zakup, jednak w wysokości nie wyższej od średniego 
kursu ogłoszonego na dzień wyceny dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Ustalenia wyniku finansowego:
Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i 
przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z 
zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek zysków i strat

1. Przychody 

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze 
sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w 
okresach, których dotyczą. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 
ujmuje się w rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw 
własności do produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. 

Przychody z wykonania niezakończonej usługi

Przychody z wykonania niezakończonej usługi, w tym budowlanej, ustala się na dzień 
bilansowy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania usługi, jeżeli stopień ten, jak 
również przewidywane całkowite koszty wykonania usługi za cały czas jej realizacji, można 
ustalić w sposób wiarygodny. 
Jednostka ustala stopień zaawansowania prac na podstawie:
— obmiaru wykonanych prac,
Określony w ten sposób stopień zaawansowania prac stosowany jest do określenia 

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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wartości sprzedaży w stosunku do wartości przychodów wynikających z treści zawartych 
umów. Różnica pomiędzy tak ustaloną wartością sprzedaży a wartością zafakturowaną na 
odbiorców usług odnoszona jest na pozycję rozliczeń międzyokresowych.

W przypadku gdy stopień zaawansowania niezakończonej usługi nie może być na dzień 
bilansowy ustalony w sposób wiarygodny, to przychód ustala się w wysokości 
poniesionych w danym okresie kosztów, nie wyższych jednak od kosztów, których 
pokrycie przychodami w przyszłości przez zamawiającego jest prawdopodobne.

2. Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym. Koszt 
sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi 
związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych 
kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych, stanowi koszt okresu, w 
którym została poniesiona.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
• pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w 
zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji 
wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, 
grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,
• przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia 
inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad 
ujemnymi,
• koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 
inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

3. Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:
• bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

Podatek odroczony — Spółka korzysta z uproszczeń określonych w art. 37 ust. 10 ustawy 
o rachunkowości pozwalających odstąpić od ustalania aktywów i rezerw z tytułu podatku 
odroczonego.

4. Podatek dochodowy bieżący

Podatek dochodowy bieżący – Spółka podlega pod przepisy ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Sporządzenia sprawozdania finansowego:
Jednostka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 
01.01.2020 i kończący się 31.12.2020.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie 
krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmniejszonym istotnie zakresie. Nie 
istnieją również okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 
Jednostka przedstawia dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające
Nie dotyczy

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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 14 485 751,44 14 478 733,71

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 596 314,90 589 297,17

1. Środki trwałe 368 764,90 391 747,17

a) grunty (w tym prawo użytkowania 
wieczystego gruntu)

8 387,00 8 387,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej

320 075,47 338 451,75

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe 40 302,43 44 908,42

2. Środki trwałe w budowie 227 550,00 197 550,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe 5 529,66 5 529,66

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek 5 529,66 5 529,66

IV. Inwestycje długoterminowe 13 883 906,88 13 883 906,88

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe 12 005 000,00 12 005 000,00

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 12 005 000,00 12 005 000,00

- udziały lub akcje 5 000,00 5 000,00

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki 12 000 000,00 12 000 000,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe 1 878 906,88 1 878 906,88

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 731 155,92 1 046 925,19

I. Zapasy 52 092,48 10 356,21

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi 52 092,48 10 356,21

II. Należności krótkoterminowe 228 474,25 248 297,68

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 228 474,25 248 297,68

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 165 990,27 184 029,44

- do 12 miesięcy 165 990,27 184 029,44

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

18 532,27 45 974,82

c) inne 43 951,71 18 293,42

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 444 481,19 782 961,36

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 444 481,19 782 961,36

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 444 481,19 782 961,36

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 444 481,19 782 961,36

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6 108,00 5 309,94

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 15 216 907,36 15 525 658,90

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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 15 075 895,60 15 369 268,13

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 17 434 000,00 5 434 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 
emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 
(akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 
tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 12 000 000,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 064 731,87 -1 445 512,86

VI. Zysk (strata) netto -293 372,53 -619 219,01

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 
ZOBOWIĄZANIA

141 011,76 156 390,77

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 141 011,76 156 390,77

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 

20

Centrum Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



1. Wobec jednostek powiązanych 3 445,30 595,30

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne 3 445,30 595,30

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 137 566,46 155 795,47

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 
wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 
wymagalności:

28 539,23 18 278,17

- do 12 miesięcy 28 539,23 18 278,17

- powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 15 909,75 15 003,63

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 
publicznoprawnych

20 614,49 48 410,01

h) z tytułu wynagrodzeń 28 310,64 29 911,31

i) inne 44 192,35 44 192,35

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 15 216 907,36 15 525 658,90

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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:

332 886,43 346 420,34

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 332 886,43 346 420,34

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

B. Koszty działalności operacyjnej 656 051,05 962 170,38

I. Amortyzacja 22 982,27 19 527,78

II. Zużycie materiałów i energii 33 133,48 54 406,42

III. Usługi obce 139 478,64 226 781,66

IV. Podatki i opłaty, w tym: 33 886,84 74 201,33

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 389 963,46 417 258,70

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 
tym:

27 460,70 32 960,87

- emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 9 145,66 137 033,62

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -323 164,62 -615 750,04

D. Pozostałe przychody operacyjne 29 925,60 6 188,15

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 29 925,60 6 188,15

E. Pozostałe koszty operacyjne 1 706,97 12 189,40

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 
trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 1 706,97 12 189,40

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -294 945,99 -621 751,29

G. Przychody finansowe 1 621,08 2 676,52

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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: 1 621,08 2 676,52

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

H. Koszty finansowe 47,62 144,24

I. Odsetki, w tym: 47,62 87,09

- dla jednostek powiązanych 11,20

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 
tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne 57,15

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -293 372,53 -619 219,01

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -293 372,53 -619 219,01

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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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 -293 372,53 -619 219,01

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 
różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 
rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

27 221,86

Pozostałe 27 221,86 6 007,82

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, w tym:

Niezapłacone odsetki od udzielonej pozyczki (art. 
12 ust. 4 pkt. 2)

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku 
bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat 
ubiegłych w tym:

Zapłacone odsetki od udzielonej pożyczki (art. 12 
ust. 4 pkt. 2)

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania 
przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą 
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 
podatkowych), w tym:

6 774,91

Pozostałe 6 774,91 10 011,05

Koszty egzekucji i upomnień od niezapłaconych 
zobowiązań podatkowych (art. 16 ust. 1)

7 333,35

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania 
przychodów w bieżącym roku, w tym:

4 225,94

Niewypłacone wynagrodzenia (art. 16 ust. 1 pkt. 57) 2 945,10

Niezapłacony ZUS (art. 16 ust. 1 pkt. 57 lit. a) 4 225,94

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 
w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w 
tym:

1 475,67

Zapłacony ZUS (art. 16 ust. 1 pkt. 57 lit. a) 2 951,43

Wypłacone wynagrodzenia (art. 16 ust. 1 pkt. 57) 1 475,67

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 
dochodowym

-311 069,21 -607 888,76

K. Podatek dochodowy

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Środki pienięzne i inne aktywa pienięzne

srodkipieniezne.xlsx

za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 
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