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1.     Wyjaśnienia do bilansu: 
 

 

1.1. 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 przedstawia: 

 

NOTA nr 1a  Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne – zmiany 

NOTA nr 1b  Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne – zmiany związane, 

z projektem 

 

 

1.2. Spółka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście. 

 

 

1.3. Spółka nie posiada nieamortyzowanych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów 

dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  

 

 

1.4. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego. 

 

NOTA nr 2 Struktura własności kapitału podstawowego na dzień 31 grudnia 2020 roku 

 

 

Lp. Nazwisko, imię Ilość  akcji % akcji Głosy % w głosach 

1 Theo Investment sp. z o.o. 8 500 000 7,98 % 8 500 000 7,98% 

1  Tabor, Adrian 5 371 000 5,04 % 5 371 000 5,04% 

5 Pozostali 92 629 000 86,98 % 92 629 000 86,98 % 

 
RAZEM 106 500 000 100,00% 106  500 000 100,00% 

 

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,01 PLN. 

 

 

 

1.5. Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy. 

 

NOTA nr 3  Propozycja pokrycia straty za rok obrotowy 

 

 Wyszczególnienie Kwota 

1. 
Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia 

straty na sprzedaży bądź umorzeniu udziałów/akcji własnych) (+/–) 
(-) 1 208 022,63 

2. Strata netto za rok obrotowy (-) 497 729,49  

3. Razem strata do pokrycia (-) 1 705 752,12  

4. Proponowane źródła pokrycia straty  

 – kapitał zapasowy  

 – kapitał rezerwowy  

 – kapitał podstawowy  

 – dopłaty wspólników  

 – oczekiwane zyski z lat następnych (-) 1 705 752,12 
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5. Niepokryta strata (-) 1 705 752,12  

 

 

 

1.6. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 

 

NOTA nr 4  Rezerwy na koszty i zobowiązania 

 

 
Wyszczególnienie 

Stan na 

początek roku 

obrotowego 

 

Zwiększenia 

Zmniejszenia 

Stan na  

koniec roku 

obrotowego 

wykorzystanie 

(rozliczone z 

zobowiązaniami) 

rozwiązanie 

(uznanie 

rezerwy 

za zbędną) 

razem 

1. Rezerwy długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Rezerwy krótkoterminowe 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 

– na świadczenia emerytalne 

i podobne 
- - - - - - 

– na udzielone gwarancje i 

poręczenia 
- - - - - - 

– na pewne lub 

prawdopodobne straty 

z operacji w toku 

- - - - - - 

– na pozostałe koszty 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 

Razem 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7 500,00 

 

 

 

1.7. Spółka posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości 62 583,99 zł, na które składają się 

zobowiązania z tytułu leasingu.  

 

NOTA nr 5  Zobowiązania długoterminowe 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na początek 

okresu 

Stan na koniec 

okresu 

1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych  0,00 0,00  

2 
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale 
 0,00 0,00  

3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 479 121,70 62 583,99 

 – kredyty i pożyczki 0,00  0,00  

 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 385 000,00  0,00 

 – inne zobowiązania finansowe 94 121,70       62 583,99  

 – zobowiązania wekslowe 0,00  0,00  

 Razem 479 121,70 62 583,99 

 

 

 

1.8 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego 

okresie spłaty: do 1 roku, 1-3 lat, 3-5 lat, powyżej 5 lat. 
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I Zobowiązania długoterminowe 62 583,99 

1. – kredyty i pożyczki 0,00  

 a) Okres spłaty – do roku 0,00 

 b) Okres spłaty – do roku 0,00 

 c) Okres spłaty -  3-5 lat 0,00 

2 – z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 

 a) Okres spłaty – do roku 0,00 

 b) Okres spłaty – 1-3 lata 0,00 

 c) Okres spłaty -  3-5 lat 0,00 

3 – inne zobowiązania finansowe 62 583,99  

 a) Okres spłaty – do roku 0,0 

 b) Okres spłaty – 1-3 lat 49 304,67 

 c) Okres spłaty – 3-5- lat 13 279,32 

 d) Okres spłaty – powyżej 5 lat 0,00 

4 – zobowiązania wekslowe 0,00  

 a) Okres spłaty – do roku 0,00 

 b) Okres spłaty – 1-3 lat 0,00 

 c) Okres spłaty – powyżej 5 lat 0,00 

 

 

 

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

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

 

Opis 
Stan na początek 

okresu 
Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na koniec 

okresu 

Odpis aktualizujący 

należności 
0,00 26 839,30 0,00 26 839,30 

 

 

1.10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i 

formy tych zabezpieczeń. 

 

 

Obligacje są zabezpieczone w formie hipoteki na nieruchomościach w Chorzowie  przy ul. 

Dąbrowskiego 48 na rzecz oznaczonego inwestora lub administratora hipoteki, który wykonuje 

prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy 

zgodnie z Ustawą o obligacjach. 

 

 

1.11 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i 

poręczeń, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku 

jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń. 

 

Nie dotyczy. 

 

 

1.12 W przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji 

bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami. 

 

 

Zobowiązania z tytułu leasingu prezentowane są w bilansie w pasywach w pozycji B III 3 c (inne 

krótkoterminowe zobowiązania)  i pozycji B II 3 c (inne zobowiązania długoterminowe). 
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Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych prezentowane są w bilansie w 

pasywach w pozycji B III 3 b (zobowiązania krótkoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych) i pozycji B II 3 b (zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych). 

 

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych 

rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych 

finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. 

 

NOTA nr 6 Czynne rozliczenia międzyokresowe  

 

Lp. Tytuł 
Stan na 

początek okresu 

Stan na 

koniec okresu 

1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 7 659,62 10 519,83 

   - długoterminowe 0,00 0,00 

   - krótkoterminowe 7 659,62 10 519,83 

 Domeny 16,64 234,56 

 ochrona patentowa znaku 107,00 0,00 

 ubezpieczenia 1 442,67 4 461,33 

 Inne 6 093,31 5 823,94 

 Projekty 0,00 0,00 

 koszty dotyczące usług fakturowanych w innym okresie 0,00 0,00 

2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 72 913,78 3 613,78 

   - długoterminowe 3 613,78 3 613,78 

   - krótkoterminowe 69 300,00 0,00 

 RAZEM 80 573,40 14 133,61 

 

 

 

1.14 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 

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

praw, jakie przyznają 
 

 
Spółka Lauren Peso Polska S.A. na dzień bilansowy nie posiada udziałów w innych jednostkach. W 2020 
roku posiadane przez spółkę udziały Norton zostały sprzedane. 

 

 

1.15 Spółka w pozycji „Inwestycje krótkoterminowe – w pozostałych jednostkach – inne 

krótkoterminowe aktywa finansowe” prezentuje w kwocie 936 500,00 zł wartość inwestycji 

krótkoterminowej - nieruchomość przeznaczoną do zbycia. Pod tym adresem zarejestrowana jest  

siedziba spółki. 

 

 

1.16 Środki pieniężne zgromadzone na dzień bilansowy na rachunku VAT wynoszą  4 169,50  zł.  

 

 

1.17. W przypadku, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według 

wartości godziwej: 

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

tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, 

-  dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą 

wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub 
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kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie 

sprawozdawczym, 

-   tabelę zmian w kapitale (funduszu)  z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec 

okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego. 

 

Jednostka posiada nieruchomość prezentowaną w bilansie w inwestycjach krótkoterminowych. W 2014 

roku dokonano przeszacowania wartości według cen rynkowych. Wartość na koniec 2014 roku wynosiła 

1 887 000,00 zł. W 2016 roku sprzedano część nieruchomości. Wartość nieruchomości na dzień 

31.12.2020 wynosi 936.500 zł.  

 

 

1.18. Instrumenty finansowe 

 

Wyszczególnienie Charakterystyka  Wartość bilansowa 

Warunki i terminy 

wpływające na 

przyszłe przepływy 

pieniężne 

Środki pieniężne 

Środki pieniężne w 

kasie na rachunkach 

bankowych  

278 509,38   

Zobowiązania finansowe 

przeznaczone do obrotu 

Obligacje 

krótkoterminowe 
 865 000,00  

 

Pozostałe zobowiązania 

finansowe, w tym: 
  203 421,49    

- kredyty       

- pożyczki   
 

  

- zobowiązania leasingowe leasing (3 szt.) 96 921,49  
 

- zobowiązania wekslowe       

- pozostałe Zaliczki na zakup akcji  106 500,00    

 

 

1.19. Ryzyka finansowania w formie obligacji: 

a. ryzyko niedojścia emisji do skutku związane z brakiem możliwości pozyskania przez emitenta 

Obligatariuszy. 

b. ryzyko kredytowe związane z niewywiązaniem się przez emitenta zobowiązań wynikających z 

umowy programu emisji obligacji 

c. ryzyko naruszenia warunków emisji przez emitenta - naruszenie warunków emisji przez emitenta 

może skutkować obowiązkiem wcześniejszego wykupu przez emitenta, która daje inwestorowi 

prawo do wymagania wykupu części lub całości emisji przed terminem wymagalności w związku 

z tym inwestor otrzymuje płatność za wykup należności głównej szybciej niż wskazywała data 

zapadalności danego papieru dłużnego. 

d. ryzyko operacyjne wiążące się z zawodnością procesów, ludzi i systemów zależnych lub 

niezależnych od emitenta. 

e. ryzyko prawne, księgowe oraz podatkowe obejmuje otoczenie prawne stron transakcji, odnoszące 

się do właściwego traktowania instrumentu finansowego, w świetle obowiązujących regulacji, w 

tym ich interpretacji we wskazanych aspektach (prawnym, księgowym i podatkowym). 

 

 

 

2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat: 

 
 

2.1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto  

ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 
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NOTA nr 7 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów  

 

 

Przychody netto ze sprzedaży 

Sprzedaż ogółem za W tym eksport za 

poprzedni rok 

obrotowy 

bieżący rok 

obrotowy 

poprzedni rok 

obrotowy 

bieżący rok 

obrotowy 

Wyrobów - - - - 

Usług  2 511 180,84 1 352 217,05 - - 

Towarów  - 75 485,56 - - 

Materiałów   - - 

Razem 2 511 180,84 1 427 702,61 0,00 0,00 

 

 

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które 

powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym. 

 

Nie dotyczy. 

 

 

2.3. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; 

odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska. 

 

NOTA nr 8 Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 
Nakłady poniesione 

w roku obrotowym 

(bieżącym) 

 
Nakłady planowane 

na rok następny 

1. Wartości niematerialne i prawne - - 

2. Środki trwałe przyjęte do użytkowania, w tym: - - 

 – na ochronę środowiska - - 

3. Środki trwałe w budowie, w tym: - - 

 – na ochronę środowiska - - 

4. Inwestycje w nieruchomości i prawa przyjęte do użytkowania - - 

 

 

 

2.4. Informacja o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o 

nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. 

 

Nie wystąpiły. 

 

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, 

a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, 

dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, 

sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji 

w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, 

należy wyjaśnić ich przyczyny. 

 

  

       Sprawozdanie z przepływów pieniężnych zostało sporządzone metodą pośrednią. 
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Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów, wynika z następujących pozycji: (-) 302 280,97 

zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu (-) 302 280,97 

korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań      

    Zmiana należności wynika z następujących pozycji: 230 426,48 

zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu 230 426,48 

korekta z tytułu kompensaty dopłat i zobowiązań 

 
    Zmiana zapasów wynika z następujących pozycji: (-) 38 513,50   

zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu (-) 38 513,50 

    Zmiana rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji: (-) 72 160,21   

zmiana rozliczeń międzyokresowych wynikająca z bilansu (-) 72 160,21 

    Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:             5 000,00     

Umorzenie pożyczki 5 000,00 

    Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: 75 831,43 

Odsetki z tytułu leasingu 4 236,48 

Odsetki od obligacji   71 594,95     

 

 

 

 

4. Objaśnienia dotyczące spraw osobowych i jednostek powiązanych 
 

 

4.1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu w przeliczeniu na osoby,  

z podziałem na grupy zawodowe. 

 

NOTA nr 9  Przeciętne zatrudnienie w podziale na grupy zawodowe  

 

Wyszczególnienie Przeciętne zatrudnienie  

Pracownicy umysłowi 4,92 

Razem 4,92 

 

 

4.2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administracyjnych spółek 

handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających 

z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub 

zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 

każdej kategorii organu. 

 

 

Członkowie organów 

Wynagrodzenia obciążające 

Koszty Zysk (tantiemy) 
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Zarządzających 82 171,00 - 

 
 Członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia w roku 2020 

4.3.Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze 

wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, 

odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i 

poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów. 

 

Spółka w okresie sprawozdawczym nie udzielała żadnych pożyczek i świadczeń o podobnym 

charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających. 

 

 
4.4.Wynagrodzenie firmy audytorskiej  (kwota netto) 

 

Wyszczególnienie  Rok poprzedni Rok bieżący 

Badanie ustawowe w rozumieniu art.2 pkt 1 ustawy o biegłych 

rewidentach 
7 500,00 7 500,00 

 

 

 

4.5. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale 

lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki. 

 

Nie dotyczy. 

 

 

5. Zdarzenia po dniu bilansowym, rodzaj i skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości. 
 

 

5.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych 

w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 

 

Nie dotyczy. 
 

 

5.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 

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

finansowy jednostki 

 

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące COVID-19 

(koronawirusa). W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego 

negatywny wpływ objął wiele krajów. W chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego 

sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ może być poważniejszy niż 

pierwotnie oczekiwano.  

Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym 

za rok 2020, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ 

sytuacja wciąż się rozwija, kierownictwo jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie 

szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Ewentualny wpływ 

zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane 

straty w 2021 r.  
 

 
5.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny 

oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ 
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na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny  

i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

 

  Zmiany takie nie wystąpiły. 

5.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy. 

 

Nie dotyczy.  

 

 
 

6. Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji 
 

 Nie dotyczy. 

 

7. Nie występują istotne zagrożenia dla kontynuowania działalności. 
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NOTA nr 1a Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne - zmiany 

TABELA RUCHU RZECZOWYCH                      

AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Wartości 

niematerialne  

i prawne 

grunty (w tym 

prawo 

użytkowania 

wieczystego 

gruntu) 

Budynki, lokale 

i obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Środki trwałe  

w budowie 

Zaliczki na 

środki trwałe w 

budowie 

Razem                                 

Środki trwałe 

Razem                                

Środki trwałe                               

i WNiP 

Wartość brutto aktywów trwałych na 

początek okresu  
1 498 421,91 - - 36 959,07 137 729,70- 6 431,79 - - 181 120,56 1 679 542,47 

zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - 

 -przyjęcia ze środków trwałych w 

budowie / zakupy 
                

 -środki trwałe w leasingu         -        - - 

 -pozostałe zwiększenia                 - - 

zmniejszenia (z tytułu)  - - - - - - - - - - 

 -sprzedaż, likwidacja                 - - 

 -pozostałe zmniejszenia                 - - 

Wartość brutto aktywów trwałych na 

koniec okresu 
1 498 421,91 - - 36 959,07 137 729,70 6 431,79 - - 181 120,56 1 679 542,47 

Skumulowana amortyzacja na 

początek okresu 
1 468 721,91 - - 36 159,23 8 667,35 4 169,43 -   48 996,01 1 517 717,92 

zwiększenia (z tytułu) 29 700,00 - - 799,84 27 546,00 512,16 - - 28 858,00 58 558,00 

 -amortyzacja planowa za okres 29 700,00     799,84 27 546,00 512,16     28 858,00 58 558,00 

 -nieplanowe odpisy amortyzacyjne                 - - 

 -pozostałe zwiększenia                 - - 

zmniejszenia (z tytułu)  - - - - - - -   - - 

 -sprzedaż, likwidacja                 - - 

 -pozostałe zmniejszenia                 - - 

Skumulowana amortyzacja na koniec 

okresu 
1 498 421,91 - - 36 959,07 36 213,35 4 681,59 -   77 854,01 1 576 275,92 

Wartość netto aktywów trwałych na 

początek okresu 
29 700,00 - - 799,84 129 062,35 2 262,36 - - 132 124,55 161 824,55 

Wartość netto aktywów trwałych na 

koniec okresu 
0,00 - - 0,00 101 516,35 1 750,20 - - 103 266,55 103 266,55 
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NOTA nr 1b Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne – zmiany związane z projektem 

TABELA RUCHU RZECZOWYCH                      

AKTYWÓW TRWAŁYCH 

Wartości 

niematerialne  

i prawne 

grunty (w tym 

prawo 

użytkowania 

wieczystego 

gruntu) 

Budynki, lokale 

i obiekty 

inżynierii 

lądowej i 

wodnej 

Urządzenia 

techniczne i 

maszyny 

Środki 

transportu 

Inne środki 

trwałe 

Środki trwałe w 

budowie 

Zaliczki na 

środki trwałe w 

budowie 

Razem                                 

Środki trwałe 

Razem                                

Środki trwałe                               

i WNiP 

Wartość brutto aktywów trwałych na 

początek okresu  
597 800,00 - - 28 000,00 - - - - 28 000,00 625 800,00 

zwiększenia (z tytułu) - - - - - - - - - - 

 -przyjęcia ze środków trwałych w 

budowie / zakupy 
                - - 

 -aport                 - - 

 -pozostałe zwiększenia                 - - 

zmniejszenia (z tytułu)  - - - - - - - - - - 

 -sprzedaż, likwidacja                 - - 

 -pozostałe zmniejszenia                 - - 

Wartość brutto aktywów trwałych na 

koniec okresu 
597 800,00 - - 28 000,00 - - - - 28 000,00 625 800,00 

Skumulowana amortyzacja na 

początek okresu 
528 500,00 - - 28 000,00 - - - - 28 000,00 556 500,00 

zwiększenia (z tytułu) 69 300,00 - - - - - - - - 69 300,00 

 -amortyzacja planowa za okres 69 300,00     
 

        - 69 300,00 

 -nieplanowe odpisy amortyzacyjne                     

 -pozostałe zwiększenia                     

zmniejszenia (z tytułu)  - - - - - - - - - - 

 -sprzedaż, likwidacja                     

 -pozostałe zmniejszenia                     

Skumulowana amortyzacja na koniec 

okresu 
597 800,00 - - 28 000,00 - - - - 28 000,00 625 800,00 

Wartość netto aktywów  trwałych na 

początek okresu 
69 300,00 - - 0,00 - - - - 0,00 69 300,00 

Wartość netto aktywów trwałych na 

koniec okresu 
0,00 - - 0,00 - - - - 0,00 0,00 

 

 
 

 

 

 


