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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę

NIP 8992860157

KRS 0000778449

Nazwa firmy Brewery Hills Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Siedziba

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

dolnośląskie Wrocław

Wrocław Wrocław

Adres
Kod kraju Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

PL dolnośląskie Wrocław Wrocław

Wolbromska 18 1B

Wrocław 53-148 Wrocław

Podstawowa działalność 4634A

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym Data od

Data do

25.03.2019

31.12.2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielne sprawozdania finansowe

NIE

Założenie kontynuacji działalności Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez 
jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na 
zagrożenie
kontynuowania przez nią działalności

TAK

TAK (Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie 
kontynuowania działalności)

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w spółce w sposób następujący:
• Zasady ewidencji:
- Zasady ewidencji i rozliczenia kosztów działalności operacyjnej wg rodzaju , na kontach zespołu 4 
- Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariancie porównawczym.
- Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową zgodnie z
przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Środki trwałe o wartości niższej bądź równej kwocie określonej w art.16f UPDOP zalicza się
w koszty zużycia jako materiały w miesiącu oddania do użytkowania.
- Środki trwałe i WNiP, nie wymagające montażu , będą wprowadzane do ewidencji bilansowej
bez pośrednictwa konta 080 „Środki trwałe w budowie”
- Inwestycje rozpoczęte wg cen nabycia, kosztów wytworzenia;
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe;
- Środki pieniężne wg wartości nominalnej;
- Należności i zobowiązania według wartości nominalnej bez naliczania odsetek za zwłokę;
- zapasy wg cen zakupu

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Na koniec roku obrachunkowego wynik został rozliczony za pomocą konta rozliczenie wyniku, zespół-8.
Spółka nie tworzy rezerw, oraz nie nalicza odsetek od należności.

ustalenia wyniku finansowego 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości. Składa się
z bilansu, rachunku zysków i strat - wersja porównawcza, informacji dodatkowej. Jednostka
prowadziła ewidencje i rozliczenie kosztów działalności wg rodzaju 
na kontach zespołu 4  Na koniec roku obrachunkowego wynik został rozliczony
za pomocą konta rozliczenie wyniku, zespół-8.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

pozostałe

Sprawozdanie finansowe sporzadzono w polskich złotych przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłuzej.

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław wydruk z dnia: 24-03-2020
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
 
                         
1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 
 
  1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów 
na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, 
nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - 
podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. 
 

Nie dotyczy. 
 

3/ 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.       Nie dotyczy. 
 
  4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu 
uzyskania prawa własności budynków i budowli.        Nie dotyczy. 
        
  5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:            Nie dotyczy. 
 
  6/ 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. 
 
 

Fundusze 25.03.2019r. Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2018 r 
-udziałowy 0,00 25 000,00 - 25 000,00 
-zapasowy 0,00 230 000,00 - 230 000,00 
-z aktualiz. śr. trwał. 0,00 - -    167 825,52 

 
Razem 

 
0,00 

 
255 000,00 

 
- 

  
255 000,00 

 
 
  7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 
 

Strata za 2019 r.  zostanie pokryta z zysków w latach następnych. 
      

   8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 
 
               Spółka nie tworzy rezerw. 
 
  9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.             Nie dotyczy 
 
10/ 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. 
 
         Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują. 
 
 11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.  
 
              Nie dotyczy. 
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 12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego 
rodzaju.  
       

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały. 
 
 13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i 
poręczenia, także wekslowe. 
 

Nie dotyczy. 
 
 

 
2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 
  1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialna / kraj, export / przychodów netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 
  
 

Przychody 2019 r. 
Sprzedaż towarów 201 394,11 

Sprzedaż usług 1 800,34 
 Ogółem 203 194,15 

 
Spółka prowadziła  tylko sprzedaż krajową. 
   
  2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe. 
 
        W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość 
środków trwałych. 
 
 3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów. 
 
       Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy. 
 
  4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym 
lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym. 
 
       Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.  
 
  5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 
           
         1. Wynik finansowy – strata brutto                                                                - 185 606,85 zł 
         2. Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie są                     
             zaliczane do dochodu do opodatkowania                                                            0,00 zł 
         3. Inne zwiększenia dochodu do opodatkowania przewidziane 
             przepisami podatkowymi                                                                                    - 
         4. Koszty ujęte księgowo, nie stanowiące 
             kosztów uzyskania przychodów                                                                  +  8 235,98 zł 
         5. Koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, 
             nieujęte w wyniku roku obrotowego                                                                       0,00 zł 
         6. Dochód                                                                                                     -  177 370,87 zł 
         7. Podstawa opodatkowania                                                                         -  177 370,87 zł 
         8. Podatek dochodowy                                                                                               - 
         9. Zapłacony podatek dochodowy w 2019 roku                                                          - 
        10.Nadpłata/niedopłata                                                                                               0,00 zł 
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  6/ 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. 
 
  7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 
 

Pozycja taka w jednostce nie występuje. 
 
 
  8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa 
trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. 
   

Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy. 
 
  9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe. 
  

Zyski  i straty nadzwyczajne nie wystąpiły w roku obrotowym. 
 
 
  10/ Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych. 
. 
               Nie wystąpił w roku obrotowym. 
 
 
3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 
 

           Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych. 
 
 

4. INFORMACJE  O SPRAWACH OSOBOWYCH 
 
   Informacje o: 
 
  1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na  grupy zawodowe 
    
    Spółka nie zatrudniała pracowników na umowy o pracę. 
  
 
 2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej 
grupy osobno). 
 
 Nie dotyczy. 
 
  3/ 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. 
 
             Nie dotyczy. 
 
 
 
 
 5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W 
SPRAWOZDANIU FINANSOWYM 
  
Nie dotyczy. 
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6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY 
SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE 
 
              Nie dotyczy. 
 
7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK 
 
               Nie dotyczy. 
 
8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI 
 
                Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które 
wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności. 
              
9. 

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób 
wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy 
ujawnić te informacje. 
 
 

 
       Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej. 
 
  
 
 
Sporządził:       Zatwierdził: 
 
Iwona Tarnowska-Kalika                                              Katarzyna Puchała 
  
 
24.03.2020r.         
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Bilans

Sprawozdanie na dzień 31-12-2019

Pozycja Wartość na dzień 
31/12/2019

Wartość na dzień 
25/03/2019

AKTYWA  0,00  375 343,24

   A. Aktywa trwałe  0,00  0,00

      I. Wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00

         1. Koszty zakończonych prac rozwojowych  0,00  0,00

         2. Wartość firmy  0,00  0,00

         3. Inne wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00

         4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00

      II. Rzeczowe aktywa trwałe  0,00  0,00

         1. Środki trwałe  0,00  0,00

            a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)  0,00  0,00

            b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  0,00  0,00

            c) urządzenia techniczne i maszyny  0,00  0,00

            d) środki transportu  0,00  0,00

            e) inne środki trwałe  0,00  0,00

         2. Środki trwałe w budowie  0,00  0,00

         3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  0,00  0,00

      III. Należności długoterminowe  0,00  0,00

         1. Od jednostek powiązanych  0,00  0,00

         2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00  0,00

         3. Od pozostałych jednostek  0,00  0,00

      IV. Inwestycje długoterminowe  0,00  0,00

         1. Nieruchomości  0,00  0,00

         2. Wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00

         3. Długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00

            a) w jednostkach powiązanych  0,00  0,00

               - udziały lub akcje  0,00  0,00

               - inne papiery wartościowe  0,00  0,00

               - udzielone pożyczki  0,00  0,00

               - inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00

            b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00  0,00

               - udziały lub akcje  0,00  0,00

               - inne papiery wartościowe  0,00  0,00

               - udzielone pożyczki  0,00  0,00

               - inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00

            c) w pozostałych jednostkach  0,00  0,00

               - udziały lub akcje  0,00  0,00

               - inne papiery wartościowe  0,00  0,00

               - udzielone pożyczki  0,00  0,00

               - inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00

         4. Inne inwestycje długoterminowe  0,00  0,00

      V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00

         1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00  0,00

         2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00

   B. Aktywa obrotowe  0,00  375 343,24

      I. Zapasy  0,00  121 558,72

         1. Materiały  0,00  20 000,00

         2. Półprodukty i produkty w toku  0,00  0,00

         3. Produkty gotowe  0,00  0,00

         4. Towary  0,00  101 558,72

         5. Zaliczki na dostawy i usługi  0,00  0,00

      II. Należności krótkoterminowe  0,00  184 319,29

         1. Należności od jednostek powiązanych  0,00  0,00

            a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  0,00  0,00

               - do 12 miesięcy  0,00  0,00

System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław 24-03-2020wydruk z dnia
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Sprawozdanie na dzień 31-12-2019

Pozycja Wartość na dzień 
31/12/2019

Wartość na dzień 
25/03/2019

               - powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00

            b) inne  0,00  0,00

         2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00  0,00

            a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  0,00  0,00

               - do 12 miesięcy  0,00  0,00

               - powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00

            b) inne  0,00  0,00

         3. Należności od pozostałych jednostek  0,00  184 319,29

            a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  0,00  113 011,25

               - do 12 miesięcy  0,00  113 011,25

               - powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00

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

 0,00  46 530,17

            c) inne  0,00  24 777,87

            d) dochodzone na drodze sądowej  0,00  0,00

      III. Inwestycje krótkoterminowe  0,00  69 465,23

         1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00  69 465,23

            a) w jednostkach powiązanych  0,00  0,00

               - udziały lub akcje  0,00  0,00

               - inne papiery wartościowe  0,00  0,00

               - udzielone pożyczki  0,00  0,00

               - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00

            b) w pozostałych jednostkach  0,00  0,00

               - udziały lub akcje  0,00  0,00

               - inne papiery wartościowe  0,00  0,00

               - udzielone pożyczki  0,00  0,00

               - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00

            c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne  0,00  69 465,23

               - środki pieniężne w kasie i na rachunkach  0,00  69 465,23

               - inne środki pieniężne  0,00  0,00

               - inne aktywa pieniężne  0,00  0,00

         2. Inne inwestycje krótkoterminowe  0,00  0,00

      IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00

   C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy  0,00  0,00

   D. Udziały (akcje) własne  0,00  0,00

Aktywa razem  0,00  375 343,24

PASYWA  0,00  375 343,24

   A. Kapitał (fundusz) własny  0,00  69 393,15

      I. Kapitał (fundusz) podstawowy  0,00  25 000,00

      II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  0,00  230 000,00

         - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)  0,00  0,00

      III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  0,00  0,00

         - z tytułu aktualizacji wartości godziwej  0,00  0,00

      IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  0,00  0,00

         - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki  0,00  0,00

         - na udziały (akcje) własne  0,00  0,00

      V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  0,00  0,00

      VI. Zysk (strata) netto  0,00 -185 606,85

      VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)  0,00  0,00

   B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  0,00  305 950,09

      I. Rezerwy na zobowiązania  0,00  0,00

         1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  0,00  0,00

         2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0,00  0,00

            - długoterminowa  0,00  0,00

            - krótkoterminowa  0,00  0,00

         3. Pozostałe rezerwy  0,00  0,00

            - długoterminowe  0,00  0,00

            - krótkoterminowe  0,00  0,00

      II. Zobowiązania długoterminowe  0,00  0,00

         1. Wobec jednostek powiązanych  0,00  0,00
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Sprawozdanie na dzień 31-12-2019

Pozycja Wartość na dzień 
31/12/2019

Wartość na dzień 
25/03/2019

         2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00  0,00

         3. Wobec pozostałych jednostek  0,00  0,00

            a) kredyty i pożyczki  0,00  0,00

            b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00  0,00

            c) inne zobowiązania finansowe  0,00  0,00

            d) zobowiązania wekslowe  0,00  0,00

            e) inne  0,00  0,00

      III. Zobowiązania krótkoterminowe  0,00  305 950,09

         1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  0,00  0,00

            a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0,00  0,00

               - do 12 miesięcy  0,00  0,00

               - powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00

            b) inne  0,00  0,00

         2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale

 0,00  0,00

            a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0,00  0,00

               - do 12 miesięcy  0,00  0,00

               - powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00

            b) inne  0,00  0,00

         3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  0,00  305 950,09

            a) kredyty i pożyczki  0,00  146 150,09

            b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  0,00  0,00

            c) inne zobowiązania finansowe  0,00  0,00

            d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0,00  142 897,45

               - do 12 miesięcy  0,00  142 897,45

               - powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00

            e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi  0,00  0,00

            f) zobowiązania wekslowe  0,00  0,00

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

 0,00  4 502,31

            h) z tytułu wynagrodzeń  0,00  4 797,06

            i) inne  0,00  7 603,18

         4. Fundusze specjalne  0,00  0,00

      IV. Rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00

         1. Ujemna wartość firmy  0,00  0,00

         2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00

            - długoterminowe  0,00  0,00

            - krótkoterminowe  0,00  0,00

Pasywa razem  0,00  375 343,24
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Strona 1/2

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)

Sprawozdanie za okres 25-03-2019 - 31-12-2019

Wartość Wartość na dzień 
31/12/2019

Pozycja

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  0,00  203 194,45

      - od jednostek powiązanych  0,00  0,00

   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów  0,00  1 800,34

   II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)  0,00  0,00

   III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  0,00  0,00

   IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  0,00  201 394,11

B. Koszty działalności operacyjnej  0,00  389 121,92

   I. Amortyzacja  0,00  0,00

   II. Zużycie materiałów i energii  0,00  64 150,58

   III. Usługi obce  0,00  58 687,77

   IV. Podatki i opłaty, w tym:  0,00  4 099,57

      - podatek akcyzowy  0,00  0,00

   V. Wynagrodzenia  0,00  43 180,00

   VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  0,00  285,12

      - emerytalne  0,00  0,00

   VII. Pozostałe koszty rodzajowe  0,00  25 771,02

   VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00  192 947,86

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)  0,00 -185 927,47

D. Pozostałe przychody operacyjne  0,00  719,62

   I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  0,00  0,00

   II. Dotacje  0,00  0,00

   III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00  0,00

   IV. Inne przychody operacyjne  0,00  0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne  0,00  274,21

   I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  0,00  0,00

   II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00  0,00

   III. Inne koszty operacyjne  0,00  0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)  0,00 -185 482,06

G. Przychody finansowe  0,00  10,00

   I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  0,00  0,00

      a) od jednostek powiązanych, w tym:  0,00  0,00

         - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00  0,00

      b) od jednostek pozostałych, w tym:  0,00  0,00

         - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00  0,00

   II. Odsetki, w tym:  0,00  0,00

      - od jednostek powiązanych  0,00  0,00

   III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:  0,00  0,00

      - w jednostkach powiązanych  0,00  0,00

   IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych  0,00  0,00

   V. Inne  0,00  10,00

H. Koszty finansowe  0,00  134,79

   I. Odsetki, w tym:  0,00  0,00

      - dla jednostek powiązanych  0,00  0,00

   II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:  0,00  0,00

      - w jednostkach powiązanych  0,00  0,00

   III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych  0,00  0,00

   IV. Inne  0,00  134,79

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)  0,00 -185 606,85

J. Podatek dochodowy  0,00  0,00
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Sprawozdanie za okres 25-03-2019 - 31-12-2019

Wartość Wartość na dzień 
31/12/2019

Pozycja

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  0,00  0,00

L. Zysk (strata) netto (I-J-K)  0,00 -185 606,85
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Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:  0,00  203 194,45  0,00

  – od jednostek powiązanych  0,00  0,00  0,00

  Przychody netto ze sprzedaży produktów  0,00  1 800,34  0,00

  Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, 
zmniejszenie – wartość ujemna)

 0,00  0,00  0,00

  Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki  0,00  0,00  0,00

  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów  0,00  201 394,11  0,00

Koszty działalności operacyjnej  0,00  389 121,92  0,00

  Amortyzacja  0,00  0,00  0,00

  Zużycie materiałów i energii  0,00  64 150,58  0,00

  Usługi obce  0,00  58 687,77  0,00

  Podatki i opłaty, w tym:  0,00  4 099,57  0,00

   – podatek akcyzowy  0,00  0,00  0,00

  Wynagrodzenia  0,00  43 180,00  0,00

  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:  0,00  285,12  0,00

   – emerytalne  0,00  0,00  0,00

  Pozostałe koszty rodzajowe  0,00  25 771,02  0,00

  Wartość sprzedanych towarów i materiałów  0,00  192 947,86  0,00

Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)  0,00 -185 927,47  0,00

Pozostałe przychody operacyjne  0,00  719,62  0,00

  Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  0,00  0,00  0,00

  Dotacje  0,00  0,00  0,00

  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00  0,00  0,00

  Inne przychody operacyjne  0,00  0,00  0,00

Pozostałe koszty operacyjne  0,00  274,21  0,00

  Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych  0,00  0,00  0,00

  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych  0,00  0,00  0,00

  Inne koszty operacyjne  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)  0,00 -185 482,06  0,00

Przychody finansowe  0,00  10,00  0,00

  Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:  0,00  0,00  0,00

   Od jednostek powiązanych, w tym:  0,00  0,00  0,00

    – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00  0,00  0,00

   Od jednostek pozostałych, w tym:  0,00  0,00  0,00

    – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  0,00  0,00  0,00

  Odsetki, w tym:  0,00  0,00  0,00

   – od jednostek powiązanych  0,00  0,00  0,00

  Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:  0,00  0,00  0,00

   – w jednostkach powiązanych  0,00  0,00  0,00

  Aktualizacja wartości aktywów finansowych  0,00  0,00  0,00

  Inne  0,00  10,00  0,00

Koszty finansowe  0,00  134,79  0,00

  Odsetki, w tym:  0,00  0,00  0,00

   – dla jednostek powiązanych  0,00  0,00  0,00

  Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:  0,00  0,00  0,00

   – w jednostkach powiązanych  0,00  0,00  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane porównawcze 
za poprzedni rok obrotowyPozycja

  Aktualizacja wartości aktywów finansowych  0,00  0,00  0,00

  Inne  0,00  134,79  0,00

Zysk (strata) brutto (F+G–H)  0,00 -185 606,85  0,00

Podatek dochodowy  0,00  0,00  0,00

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  0,00  0,00  0,00

Zysk (strata) netto (I–J–K)  0,00 -185 606,85  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis Nazwa pliku

Informacja dodatkowa informacje_dodatkowe2019uzup.doc

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Opis Rok bieżący Rok poprzedni

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Wartość  185 606,85  0,00

B. Przychody zwolnione z opodatkowania

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

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

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

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

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 203 924,07  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 8 235,98  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

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

  Kwota

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

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

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 381 294,94  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

  Kwota

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

  Pozostałe (Możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych niż 20.000 zł)

Wartość łączna

z zysków kapitałowych

z innych źródeł przychodów

 0,00  0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

Wartość  0,00  0,00

K. Podatek dochodowy

Wartość  0,00  0,00

Niniejszy wydruk stanowi kopię sprawozdania finansowego sporządzonego w postaci elektronicznej.
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