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NAZWA (FIRMA) I SIEDZIBA SPÓŁKI, WSKAZANIE WŁAŚCIWEGO SĄDU REJESTROWEGO I NUMERU 
REJESTRU, PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI EMITENTA WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI 

DZIAŁALNOŚCI (PKD)  
 
Energoaparatura Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. Gen. K. Pułaskiego 7. 
Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 78279 w 
dniu 8 stycznia 2002 r. – poprzednio rejestrowana w rejestrze handlowym RHB. Nazwa 
spółki brzmi „Energoaparatura Spółka Akcyjna”. Zgodnie ze Statutem Spółki może 
używać skrótu firmy: ENAP Spółka Akcyjna. Spółka posiada numer identyfikacji 
podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy: 634-012-87-07 oraz numer statystyczny 
REGON 271169230 nadany przez Urząd Statystyczny. 
Podstawowy przedmiot działalności według PKD 4321 Z „Wykonywanie instalacji 
elektrycznych”, Spółka należy do sektora budowlanego, według klasyfikacji przyjętej 
przez rynek papierów wartościowych. 
 
1. WSKAZANIE CZASU TRWANIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, JEŻELI JEST OZNACZONY. 
 
Czas trwania działalności spółki nie jest oznaczony. Spółka działa na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej i może wykonywać działalność za granicą. Na obszarze swego 
działania Spółka może tworzyć i likwidować terytorialnie i rzeczowo zorganizowane 
zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, filie, może przystępować do innych 
spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych. 

 
2. WSKAZANIE OKRESÓW, ZA KTÓRE PREZENTOWANE JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE                        

I  PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE 
 
Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 
r. oraz dane porównywalne za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 
3. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADU OSOBOWEGO ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI 

 
Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd pracował w składzie: 
 
1. Tomasz Michalik    Prezes Zarządu 

 
W składzie osobowym Zarządu w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. nie wystąpiły      
zmiany. 
 

 
Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego: 
 
1. Jacek Zatryb   Przewodniczący Rady Nadzorczej 
2. Leszek Rejniak   Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
3. Małgorzata Gęgotek - Rapak Sekretarz Rady Nadzorczej 
4. Adam Beza                                Członek Rady Nadzorczej 
5. Mariusz Saratowicz   Członek Rady Nadzorczej 

 
 

W okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r. w składzie osobowym Rady Nadzorczej 
wystąpiły  następujące zmiany : 
 
Zgodnie z treścią uchwały nr 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy ENERGOPARTURA S.A. podjętej w dniu 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
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powołania Rady Nadzorczej na kolejna kadencję, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Akcjonariuszy postanowiło powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: 
Adam Beza, Jacek Zatryb, Małgorzata Gęgotek – Rapak, Mariusz Saratowicz, Leszek 
Rejniak (RB 13/2020). 

 
4. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE I PORÓWNYWALNE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄ 

DANE ŁĄCZNE 
 

W skład spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielnie sprawozdania finansowe.  

 
5. WSKAZANIE, CZY SPÓŁKA JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, WSPÓLNIKIEM JEDNOSTKI 

WSPÓŁZALEŻNEJ LUB ZNACZĄCYM INWESTOREM ORAZ CZY SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANE 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

 

Spółka nie jest jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem i nie sporządza 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 

 
6. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PO POŁĄCZENIU 

SPÓŁEK. 
 

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiło połączenie spółek. 
 

7. WSKAZANIE, CZY SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU 
KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ CZY ISTNIEJĄ OKOLICZNOŚCI WSKAZUJĄCE NA 
ZAGROŻENIE KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie występują okoliczności 
wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Spółka na bieżąco realizuje 
rentowne kontrakty oraz sukcesywnie uzupełnia portfel zleceń na następne lata 
obrotowe. 

 

8. STWIERDZENIE, ŻE SPRAWOZDANIA FINANSOWE  PODLEGAŁY PRZEKSZTAŁCENIU W CELU 
ZAPEWNIENIA PORÓWNYWALNOŚCI DANYCH, A ZESTAWIENIE I OBJAŚNIENIE RÓŻNIC, BĘDĄCYCH 
WYNIKIEM KOREKT Z TYTUŁU ZMIAN ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI LUB KOREKT 
BŁĘDÓW, ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE W DODATKOWEJ NOCIE OBJAŚNIAJĄCEJ. 

 

Sprawozdania finansowe zostały sporządzone na zasadach ujętych w znowelizowanej 
Ustawie o rachunkowości i nie uległy przekształceniu oraz nie wystąpiły korekty zasad 
rachunkowości i korekty błędów podstawowych.  

 
9. WSKAZANIE, CZY DOKONYWANO KOREKT WYNIKAJĄCYCH Z ZASTRZEŻEŃ W OPINIACH 

AUDYTORÓW 
 

W sprawozdaniu finansowym oraz w porównywalnych danych finansowych nie dokonano 
zmiany opinii przez podmioty uprawnione do badania, w związku z czym nie nastąpiła 
ich korekta.   

 

10. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW                 
I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ 
SPOSOBU SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I DANYCH PORÓWNYWALNYCH 

 

Energoaparatura S.A. sporządza sprawozdania finansowe, zgodnie z zasadami 
rachunkowości, ustanowione znowelizowaną Ustawą o rachunkowości z dnia 29 
września 1994r (Dz.U. z 2021 r. poz. 217), w sposób zapewniający rzetelne i jasne 
przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, a także 
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ujmuje w księgach i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zdarzenia, w tym operacje 
gospodarcze, zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 

 
Wszystkie środki trwałe amortyzowane są metodą liniową.  
Wysokość stawek amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych                         
i prawnych Spółka ustala uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności. 

 
Stawki amortyzacyjne dla poszczególnych grup środków trwałych  przedstawiają się 
następująco: 

 
Spółka stosuje następujące stawki amortyzacyjne dla wartości niematerialnych i prawnych: 
 
Oprogramowanie komputerów 50 % 

 
Odpisy amortyzacyjne dokonywane są :  
w oparciu o plan amortyzacji i obciążają koszty działalności, w wysokości nie umorzonej 
części środków trwałych postawionych w stan likwidacji, sprzedanych lub uznanych za 
niedobór - obciążają pozostałe koszty operacyjne, jednorazowo w dniu przyjęcia na stan 
środków trwałych, gdy wartość jednostkowa ceny nabycia mieści się w przedziale od 1tys. 
zł. do 3,5 tys. zł. - obciążają jednorazowo koszty działalności. W indywidualnych 
uzasadnionych przypadkach biorąc pod uwagę okres ekonomicznej użyteczności, środki 
trwałe pomimo przedziału wartościowego od 1 tys. zł. do 3,5 tys. zł. amortyzowane są w 
oparciu o plan amortyzacyjny. W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. wartości 
środków trwałych z przedziału od 1 tys. zł. do 3,5 tys. zł., które nie zostały poddane 
jednorazowej amortyzacji nie wystąpiły. 
 
Przedmioty długotrwałego użytku o cenie nabycia do 1 tys. zł. są zaliczane do materiałów, 
za wyjątkiem przedmiotów, które bez względu na cenę nabycia zaliczane są do środków 
trwałych tzn. niskocennych, zgodnie z wykazem tych przedmiotów, ujętym w polityce 
rachunkowości. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wartość tych środków trwałych 
o cenie nabycia niższej niż 1 tys. zł. wynosiła 2 tys. zł. i została poddana jednorazowej 
amortyzacji. 
Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są : 
licencje, oprogramowanie komputerowe w ciągu 2 lat lub jednorazowo, jeżeli ich cena 
nabycia jest niższa niż 3,5 tys. zł., inne wartości niematerialne i prawne w ciągu 5 lat. 
Rzeczowe aktywa trwałe, z wyjątkiem środków trwałych w budowie wykazywane są                            
w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o skumulowaną amortyzację.  
Środki trwałe w budowie wyceniane są  wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia. 
 
Aktywa finansowe wykazywane są w cenie nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na skutek dokonanej aktualizacji przeprowadzonej na dzień bilansowy. 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazuje się w bilansie w wartości nominalnej.  
Na środki pieniężne i ich ekwiwalenty składają się środki pieniężne w kasie, na rachunku 
bankowym oraz inne krótkoterminowe lokaty o terminie zapadalności do trzech miesięcy. 
 
Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu na 
dzień bilansowy wycenia się  w wartości godziwej. 
 

Prawo wieczystego użytkowania gruntu od 5 % do 20 % 
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej od 2,5 % do 4,5 % 
Urządzenia techniczne i maszyny od 10 % do 40 % 
Środki transportu od 14 % do 20 % 
Pozostałe środki trwałe od 14 % do 25 % 
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Inwestycje długoterminowe obejmujące udziały i akcje wyceniane są według cen nabycia 
pomniejszonych o trwałą utratę ich wartości.  
 
Spółka przyjęła metodę rozliczania różnic kursowych określoną w art.15a ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym przepisem przychody lub koszty wyrażone 
w walucie obcej przelicza się stosując średni kurs ogłoszony przez NBP z ostatniego dnia 
roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.  
Spółka przyjęła metodę wyceny środków pieniężnych lub wartości pieniężnych w walucie 
obcej według metody FIFO tj. pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Do wyceny wpływu 
należności w walucie obcej na własny rachunek walutowy zastosowanie ma kurs średni z 
tabeli kursów średnich NBP z dnia poprzedzającego wpływ waluty, natomiast do wyceny 
rozchodu waluty z rachunku walutowego Spółka stosuje również kurs średni NBP z dnia 
poprzedzającego rozchód waluty. 
Wyceny różnic kursowych od rozrachunków nie zrealizowanych na dzień bilansowy 
dokonuje się według przelicznika stosując średni kurs NBP na dzień bilansowy, ogłoszony 
przez NBP w tabeli kursów średnich. 
 

Do wyceny produktów  przyjęto techniczny koszt wytworzenia, nie wyższy od cen 
sprzedaży netto. 
 

Roboty budowlano –montażowe nie zakończone o istotnym stopniu zaawansowania, będące 
w okresie realizacji, spółka wycenia stosując metodę pomiaru stopnia zaawansowania 
robót drogą obmiaru wykonanych prac tj. pomiaru od strony efektów. Kosztem 
wytworzenia nie zakończonych robót budowlano – montażowych współmiernym do 
przychodów jest suma już poniesionych i przewidywanych do zakończenia umowy kosztów, 
odpowiadająca stopniowi zaawansowania robót, tj. procentowi jaki stanowi wartość 
obmierzonych  robót w całkowitej wartości umowy. Przychodem z tytułu wykonania robót 
budowlano – montażowych jest suma już zafakturowanej sprzedaży i wartość robót w toku, 
dokonana w drodze pomiaru z natury (na budowie) ilości wykonanych robót i ich wyceny po 
wartości kosztorysowej, jeżeli wykonane prace nie zostały jeszcze zafakturowane.   
 

Spółka na dzień 31.12.2020 r. w rozliczeniach międzyokresowych  w pozycji kontraktów nie 
zakończonych wykazała następujące wartości: 
zawiesiła poniesione koszty nie zakończonych kontraktów    891 tys. zł. 
utworzyła rezerwy na nie zakończone kontrakty            1 579  tys. zł.  
ujęła saldo przychodów kontraktowych niezafakturowanych                2 964 tys. zł.  
  

Wyceny rozchodu i zapasów materiałów dokonuje się: 
dla materiałów podstawowych objętych ewidencją ilościowo - wartościową wg cen zakupu 
przyjmując metodę FIFO tj. pierwsze przyszło, pierwsze wyszło, 
dla materiałów pomocniczych i pozostałych nie objętych ewidencją magazynową wg cen 
zakupu. 
Na dzień bilansowy spółka dokonuje wyceny zapasów materiałowych według cen zakupu, 
nie wyższych niż cena sprzedaży netto, wykazując w bilansie ich wartość  skorygowaną o 
odpisy aktualizujące. 
W przypadku  utraty wartości materiałów, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 
przyszłości materiały nie przyniosą oczekiwanych korzyści ekonomicznych w szczególności 
jeżeli zalegają na magazynie dłużej niż 180 dni, dokonuje się odpisu aktualizującego w 
wysokości 10% oraz jeżeli zalegają na magazynie dłużej niż 365 dni, dokonuje się odpisu 
aktualizującego w wysokości 30%, natomiast zalegające powyżej 730 dni (powyżej 2 lat) 
dokonuje się odpisu aktualizującego w wysokości  100%, doprowadzając wartość 
materiałów do cen sprzedaży netto, a w przypadku jej braku, do ustalonej w inny sposób 
wartości godziwej. 
Na dzień 31.12.2020 r. odpis aktualizujący na zapasy magazynowe nie wykazujące ruchu 
powyżej 180 dni wynosi 20 tys. zł., powyżej 365 dni wynosi 58 tys. zł., powyżej 730 dni 
wynosi 138 tys. zł. 
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Czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów bezpośrednich  Spółka dokonuje, jeżeli 
poniesione koszty dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego i są powiązane                   
z przyszłymi przychodami, obejmującymi te koszty.  
Koszty bezpośrednie, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych, Spółka aktywuje 
poprzez tymczasowe odniesienie na konta rozliczeń międzyokresowych kosztów i odpisuje 
w koszty stosownie do okresów, w których powstał przychód związany z tymi kosztami.   
Natomiast czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów pośrednich, Spółka dokonuje 
według uproszczonych zasad aktywowania tych kosztów, polegających na:   
zaliczaniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi danego roku 
obrotowego, jednorazowo w momencie ich poniesienia, jeżeli ich wartość nie ma wpływu 
na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku 
finansowego, 
zaliczaniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi dotyczącymi następnego roku 
obrotowego lub lat następnych, jednorazowo w pierwszym miesiącu następnego roku 
obrotowego lub pierwszym miesiącu następnych lat, których dotyczą, jeżeli ich wartość nie 
ma wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wyniku finansowego, 
zaliczeniu wydatków związanych z kosztami pośrednimi, proporcjonalnie do długości 
kolejnych okresów sprawozdawczych, obejmujących kolejne lata obrotowe, jeżeli ich 
wartość na istotny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej                         
i finansowej oraz wyniku finansowego. 
 
Czas i sposób rozliczenia przedmiotowych kosztów jest uzasadniony charakterem 
rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady ostrożności. 
Sposób rozliczania w księgach rachunkowych czynnych rozliczeń międzyokresowych 
kosztów uzależniony jest od istotności kwoty poniesionych kosztów. 
 
W stosunku do należności zastosowano zasadę ostrożnej wyceny, aktualizując wartość 
nominalną należności, o odpisy aktualizujące stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, 
dotyczącej należności od dłużników postawionych w stan upadłości lub likwidacji, 
dłużników będących w postępowaniu układowym lub naprawczym, jak również 
kwestionowanych należności i należności od dłużników zalegających ze spłatą dłużej niż 
180 dni. 
Na tę ostatnią grupę należności oraz należności spornych, należności dot. postępowań 
układowych, upadłościowych, likwidacyjnych, dokonuje się odpisu aktualizującego                               
w wysokości 100% niezabezpieczonej kwoty. 
 

Zobowiązania krótkoterminowe obejmują ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług bez 
względu na termin zapłaty oraz pozostałe tytuły zobowiązań wymagające zapłaty 
najpóźniej do ostatniego dnia roku następującego po dniu bilansowym. Zobowiązania 
krótkoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania 
krótkoterminowe obejmują również Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
 
Zobowiązania długoterminowe obejmują wszystkie zobowiązania Spółki z tytułów 
cywilnoprawnych i publicznoprawnych, w których termin płatności przypada później aniżeli 
w roku następującym po dniu bilansowym, a jeżeli zapłata ma nastąpić ratalnie – to w tej 
ich części, która w myśl umowy ma zostać zapłacona po roku obrotowym następującym po 
dniu bilansowym. Zobowiązania długoterminowe wykazywane są w kwocie wymagającej 
zapłaty wg stanu na dzień bilansowy. Zobowiązania długoterminowe z tytułu umów 
leasingowych wycenia się w skorygowanej cenie nabycia, a więc po jej zdyskontowaniu za 
pomocą efektywnej stopy procentowej. 
Zobowiązania wykazywane są w bilansie łącznie z należnymi kontrahentowi w myśl umowy 
odsetkami, w tym także z tytułu zwłoki w zapłacie, pod warunkiem, że występuje duże 
prawdopodobieństwo powstania przyszłych zobowiązań, których kwotę można wiarygodnie 
oszacować.  
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Kapitał własny na dzień bilansowy wykazywany jest w wartości nominalnej, z podziałem na 
jego składniki. Kapitały własne stanowią tworzone przez Spółkę kapitały zgodnie z 
obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz statutem Spółki. Do kapitałów 
własnych zalicza się również wynik finansowy danego roku obrotowego oraz nie pokryte 
straty z lat ubiegłych. 
 

Rezerwy Spółka tworzy na przypadające na dany okres, ale jeszcze nie poniesione koszty, 
znane Spółce ryzyko, grożące straty oraz skutki innych zdarzeń w uzasadnionej, 
wiarygodnie oszacowanej wysokości. Rezerwy tworzone są w wyniku przeszłych zdarzeń, 
gdy na Spółce spoczywa już obecnie zobowiązanie do wydatkowania w przyszłości środków 
lub istnieje znaczne prawdopodobieństwo poniesienia straty, a możliwy jest racjonalny 
szacunek kwoty koniecznej do wywiązania się z tego zobowiązania lub wymagającej 
pokrycia. 
Rezerwy na naprawy gwarancyjne dotyczące robót budowlano – montażowych wyliczane są 
według stałego wskaźnika procentowego wynoszącego 0,2% w stosunku do przychodów ze 
sprzedaży bieżącego roku obrotowego. 
 
Przychody są to uzyskane w roku obrotowym w wiarygodnie ustalonej wartości, 
prawdopodobne korzyści ekonomiczne, które spowodują zwiększenie aktywów lub 
zmniejszenie zobowiązań Spółki, prowadzące do zwiększenia kapitału własnego. Przychody 
netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów stanowią powstające powtarzalne 
przychody związane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki. Przychody te 
wykazywane są w wielkości netto bez podatku od towarów i usług z uwzględnieniem 
opustów, rabatów, dotacji, itp. 
 
Koszty są to prawdopodobne zmniejszenia korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie 
określonej wartości, powstałe w roku obrotowym, które spowodują zmniejszenie aktywów 
lub zwiększenie zobowiązań, prowadzące do  zmniejszenia kapitału własnego. Koszty 
sprzedanych produktów obejmują ich koszt wytworzenia oraz koszty sprzedaży i ogólnego 
zarządu związane z działalnością podstawową. Koszty sprzedanych towarów i materiałów 
wykazywane są w cenach netto ich nabycia lub zakupu. 
 

Pozostałe przychody i koszty są to zdarzenia gospodarcze powstające powtarzalnie, ale 
związane tylko pośrednio ze zwykłą działalnością operacyjną Spółki. 
 

Przychody i koszty finansowe są to głównie korzyści i wydatki ekonomiczne uzyskane lub 
poniesione w związku ze sprzedażą lub posiadaniem aktywów finansowych. 
 
Wynik finansowy wykazany w rachunku zysków i strat stanowi rezultat przeciwstawienia 
przychodom kosztów, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności                     
i realizacji. 
Ustalenie wyniku finansowego przeprowadzane jest metodą kalkulacyjną, zgodnie z 
przepisami prawa w tym zakresie. Rozliczenie wyniku finansowego następuje według zasad 
określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i statucie Spółki, tj. po zatwierdzeniu 
sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po uprzednim 
wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu. 
 
Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji o przepływach środków 
pieniężnych, jakie nastąpiły w Spółce w ciągu roku obrotowego. Przedstawiane są jako 
przepływy pieniężne z trzech typów działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. 
Informacje o przepływach pieniężnych pozwalają poznać i ocenić wysokość płynnych 
środków wygospodarowanych przez Spółkę oraz kierunki ich wydatkowania w okresie 
sprawozdawczym w przekroju trzech wyodrębnionych typów działalności. 
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. 
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11. WSKAZANIE ŚREDNICH KURSÓW WYMIANY ZŁOTEGO. W OKRESACH OBJĘTYCH SPRAWOZDANIEM 
FINANSOWYM I PORÓWNYWALNYMI DANYMI FINANSOWYMI, W STOSUNKU DO EURO, 
USTALANYCH PRZEZ NBP 

 

− kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, 
− kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów 

obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w 
uzasadnionych przypadkach – obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go 
poprzedzającego, 

− najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 
 

Średnie kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i 
porównywalnymi danymi w stosunku do euro, przedstawia się następująco: 
 

Data   kurs euro   data   kurs euro 
31.01.2020  4,3010    31.01.2019  4,2802 
28.02.2020  4,3355    28.02.2019  4,3120 
31.03.2020  4,5523    29.03.2019  4,3013 
        ____________           ____________ 

           13,1888 : 3 = 4,3962              12,8935 : 3 = 4,2978 
 

Data   kurs euro   data   kurs euro 
30.04.2020  4,5424    30.04.2019  4,2911 
29.05.2020  4,4503    31.05.2019  4,2916 
30.06.2020  4,4660    28.06.2019  4,2520 
        ____________            ____________ 

          26,6475 : 6 = 4,4413              25,7282 : 6  = 4,2880 
 
31.07.2020  4,4072    31.07.2019  4,2911 
31.08.2020  4,3969    30.08.2019  4,3844 
30.09.2020  4,5268    30.09.2019  4,3736 

      ____________           _____________ 
           39,9784  : 9 = 4,4420              38,7773 : 9 = 4,3086 
 

 
30.10.2020  4,6188    31.10.2019  4,2617 
30.11.2020  4,4779    29.11.2019  4,3236 
31.12.2020  4,6148    31.12.2019  4,2585 

      ____________           _____________ 
          53,6899 : 12 = 4,4742              51,6211 : 12 = 4,3018  

 
 
Najwyższy kurs w okresie    Najwyższy kurs w okresie: 
od 01.01.2020 do 31.12.2020  - 4,6330   od 01.01.2019 do 31.12.2019 -  4,3891 
 
Najniższy kurs w okresie    Najniższy kurs w okresie: 
od 0.01.2020 do 31.12.2020 -   4,2279   od 01.01.2019 do 30.12.2019 -  4,2406 
 
 

12. WSKAZANIE PODSTAWOWYCH POZYCJI BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU 
PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH PRZELICZONYCH NA EURO, ZE WSKAZANIEM ZASAD 
PRZYJĘTYCH DO TEGO PRZELICZENIA 

 

Podstawowe pozycje bilansu, przeliczone według kursu średniego obowiązującego na dzień 
bilansowy, ogłoszonego przez NBP dla waluty euro: 
 

31.12.2019r.    31.12.2020r. 
− aktywa razem           7 434 EUR     6 374 EUR 
− zobowiązania i rezerwy razem         2 695 EUR                2 407 EUR 
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− zobowiązania krótkoterminowe             2 169 EUR                1 233 EUR 
− kapitał własny           4 738 EUR                3 967 EUR 
− kapitał zakładowy             924  EUR                  853 EUR 
 
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat, przeliczono według kursu średniego, 
obliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP z ostatnich dni okresów 
sprawozdawczych danego roku obrotowego: 
 

31.12.2019 r.    31.12.2020 r. 
− przychody netto ze sprzedaży              10 315 EUR      6 160 EUR 

produktów i towarów    
− zysk na działalności operacyjnej      369 EUR                 - 401 EUR 
− zysk brutto         335 EUR                 - 438 EUR 
− zysk netto         254 EUR                            - 419 EUR 
 
Podstawowe pozycje rachunku przepływu środków pieniężnych, przeliczono według kursu 
średniego, obliczonego jako średnia arytmetyczna średnich kursów NBP z ostatnich dni 
okresów sprawozdawczych danego roku obrotowego: 
 
Przepływy pieniężne netto:   31.12.2019r.   31.12.2020r. 
− z działalności operacyjnej                -228 EUR                 1060 EUR   
− z działalności inwestycyjnej               -241 EUR        - 29 EUR 
− z działalności finansowej       329 EUR                   - 28 EUR 
− przepływy pieniężne netto razem     -140 EUR       1004 EUR 
− środki pieniężne na początek okresu     157 EUR           16 EUR 
− środki pieniężne na koniec okresu        17 EUR                  1020 EUR 
 

13. WSKAZANIE I OBJAŚNIENIE RÓŻNIC W WARTOŚCI UJAWNIONYCH DANYCH ORAZ ISTOTNYCH 
RÓŻNIC DOTYCZĄCYCH PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI POMIĘDZY 
SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM I DANYMI PORÓWNYWALNYMI, A SPRAWOZDANIEM I DANYMI 
PORÓWNYWALNYMI, KTÓRE ZOSTAŁYBY SPORZĄDZONE WEDŁUG MSR 

 
Zidentyfikowane istotne  różnice dotyczące przyjętych zasad rachunkowości ujęte                      
w sprawozdaniu finansowym i danych porównywalnych a sprawozdaniem finansowym                           
i danymi porównywalnymi, jakie zostałyby wprowadzone według MSR MSSF to: 
 
wycena prawa użytkowania wieczystego gruntów – Spółka mimo zachowania należytej 
staranności nie jest w stanie wykazać różnic, nastąpi to po dokonaniu wyceny przez 
biegłego rzeczoznawcę, wycena rzeczowych aktywów trwałych - Spółka mimo zachowania 
należytej staranności nie jest w stanie wykazać różnic, nastąpi to po dokonaniu wyceny 
przez biegłego rzeczoznawcę, wycena opcji menadżerskich z 2008 roku – różnica w kwocie 
2 890 tys. zł. spowodowana wyceną objętych akcji przez grupę menadżerską według zasad 
określonych w MSSF 2, obciążyłaby niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych                         
z równoczesnym podwyższeniem kapitału zapasowego o różnicę pomiędzy wartością 
nominalną a wartością rynkową regulowaną przez rynek giełdowy z dnia objęcia akcji, tzw. 
agio. Wystąpiłyby też korekty prezentacyjne poszczególnych pozycji sprawozdania 
finansowego w związku z odmiennym ich układem w sprawozdawczości finansowej według 
zasad MSR i MSSF. 
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