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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2018 ROK 

 

   

Stan na 
31.12.2019 

Stan na 
31.12.2018 

     

 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT     

     

A. 

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów , 
materiałów i usług  122 0 

B. 
 Koszty sprzedanych produktów, towarów , i usług 

 0 0 

C. Koszty sprzedaży    0 

D. Koszty ogólnego zarządu  46 5 

E. 
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B-C-D) 

 76 -5 

F. 
Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 

 0 0 

* 
 -  aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

 0 0 

G. 
Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 

 0 0 

* 
 -  aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

 0 0 

H. Przychody finansowe, w tym:  8 152 156 

I. 

Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 

 0 0 

* 

 -  od jednostek powiązanych, w których jednostka 
posiada zaangażowanie w kapitale 

 0 0 

II. Odsetki, w tym:  0 156 

  -  od jednostek powiązanych  0 156 

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

 0 0 

*  -  w jednostkach powiązanych  0 0 

IV. 
Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

 8 152 0 

I. Koszty finansowe, w tym:  1 993 19 418 

I. Odsetki, w tym:  975 970 

*  -  dla jednostek powiązanych  975 970 

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

 0 0 

*  -  w jednostkach powiązanych  0 0 

III. 
Aktualizacja wartości aktywów finansowych 

 1 018 18 448 

J. Zysk (strata) brutto (E+F-G + H-I)  6 235 -19 267 

K. Podatek dochodowy (odroczony)  1 346 -3 661 

L. Zysk (strata) netto (J-K)  4 889 -15 606 
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SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 

ZA OKRES OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU I ODPOWIEDNIO ZA 2018 ROK 

 

 
 
BILANS    

 
 

   

   

Stan na 
31.12.2019 

Stan na 
31.12.2018 

     

 AKTYWA    
A. Aktywa trwałe  70 613 63 478 

I. 
Wartości niematerialne i prawne  0 0 

II. 
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:  0 0 

a. środki trwałe  0 0 

b. środki trwałe w budowie  0 0 

III. Należności długoterminowe  0 0 

IV. 
Inwestycje długoterminowe, w tym  70 613 63 478 

a. nieruchomości  0 0 

b. długoterminowe aktywa finansowe  70 613 63 478 

V. 
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0 0 

*  
 

  
B. Aktywa obrotowe  212 142 

I. Zapasy  0 0 

II. 
Należności krótkoterminowe, w tym:  122 0 

a. z tytułu dostaw i usług, w tym:  122 0 

* do 12 miesięcy  122 0 

* powyżej 12 miesięcy  0 0 

III. 
Inwestycje krótkoterminowe, w tym:  90 142 

a. 
krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:  90 142 

* 
środki pieniężne w kasie i na rachunkach  90 142 

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe  0 0 

C. 
Należne wpłaty na kapitał podstawowy 

 
0 0 

D. Udziały (akcje) własne  0 0 

     

 Aktywa razem  70 825 63 620 
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Stan na 
31.12.2019 

Stan na 
31.12.2018 

     

 PASYWA    

     
A. Kapitał własny  30 388 25 499 

I. Kapitał zakładowy  41 105 41 105 

II. Kapitał zapasowy, w tym:  0 0 

* 

nadwyżka wartości sprzedaży nad wartością nominalną 
udziałów 

 0 0 

III. 
Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym:  0 0 

* 
z tytułu  aktualizacji wartości godziwej  0 0 

IV. Pozostałe kapitały rezerwowe  0 0 

V. Zysk (Strata) z lat ubiegłych  -15 606 0 

VI. Zysk/strata bieżącego roku  4 889 -15 606 

VII. 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  0 0 

     

B. 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  40 437 38 121 

I. 
Rezerwy na zobowiązania , w tym:  1 412 66 

* 
rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  0 0 

II. 
Zobowiązania długoterminowe, w tym:  0 0 

* 
z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji  0 0 

III. 
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:  39 025 38 055 

a. 
z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji  33 178 32 209 

b. z tytułu dostaw i usług, w tym:  1 0 

* do 12 miesięcy                    1                  0  
* powyżej 12 miesięcy  0 0 

c. fundusze specjalne  0 0 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  0 0 

   
  

 Pasywa razem  70 825 63 620 
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WPROWADZENIE  DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRZĄDZONEGO  

NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

SPV Boryszew 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej Spółką została zawiązana Aktem 

Notarialnym z dnia 21 sierpnia 2013 roku, ma siedzibę w Warszawie przy ulicy Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 

Warszawa. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie , 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000478298.  

Spółce nadano numer statystyczny REGON 146889003 oraz NIP 5272705349 

Podstawowym przedmiotem działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 

- 64.20.Z     - działalność holdingów finansowych 

 Działalność Spółki w 2019 roku skupiona była na działalności polegającej na zakupie i sprzedaży udziałów 

spółek należących do Grupy Boryszew S.A. oraz działalności finansowej  - emisja obligacji. Spółka jest jednostką 

zależną do spółki Boryszew S.A. 

Czas trwania spółki jest nieoznaczony. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Zarządu przedstawia się następująco: 

Paweł Tokłowicz – Prezes Zarządu 

Sprawozdanie finansowe 

Okres sprawozdawczy w Spółce obejmuje 12 miesięcy,  rok  obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.  

 Przedstawione sprawozdanie finansowe jednostkowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku i 

zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. 

Podstawą do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za 2019 rok Ustawa o rachunkowości z dnia 

29 września 1994 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 351) . 

Niniejsze sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych („PLN)” , a wszystkie wartości o ile nie 

wskazano inaczej podane są w tysiącach złotych („ tys. PLN”). 

Sprawozdanie sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 5 Ustawy o rachunkowości korzystając z uproszczeń 

przewidzianych dla małych przedsiębiorstw. 

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej  

Boryszew SPV 3 Sp. z o.o.  w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od 

dnia bilansowego.  Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia 

okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności. 
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2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O ZGODNOŚCI ZASAD RACHUNKOWOŚCI  

Zarząd Boryszew SPV 3 Sp. z o.o. w składzie: Paweł Tokłowicz oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, 

sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z  obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że 

sprawozdanie to odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz 

wynik finansowy Spółki.  

3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O WYBORZE PODMIOTU DO BADANIA SPRAWOZDAŃ 

FINANSOWYCH 

Zarząd Spółki zdecydował ,że sprawozdania finansowe za okres od 01 stycznia  do 31 grudnia 2019 będzie 

objęte badaniem. Podmiotem badającym będzie PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. 

 

STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego 

 Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: 
 

1)  środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 
1a)  nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i 
art. 33 ust. 1 lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej; 
2)  środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem 
lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 
3)  udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 1a inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - 
według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo 
skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość 
w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć 
zgodnie z art. 35 ust. 4; 
4)  udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według zasad określonych w pkt 
3 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek 
podporządkowanych; 
5)  inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) 
rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego 
składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje 
aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej; 
6)  rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen 
ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 
7)  należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z 
zastrzeżeniem pkt 7a; 
7a)  należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane według 
skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według 
wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej; 
8)  zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt 8a; 
8a)  zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka 
przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości 
godziwej; 
9)  rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 
9a)  udziały (akcje) własne - według cen nabycia; 
10)  kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w 
wartości nominalnej. 
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Cena nabycia, o której mowa w ust. 1, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną 
sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w 
przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty 
bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub 
wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub 
wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jeżeli nie jest 
możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze 
darowizny - jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. 

 

 W przypadkach nabycia udziałów (akcji) własnych w drodze egzekucji za cenę nabycia uważa się cenę 
nabycia ustaloną w postępowaniu egzekucyjnym, powiększoną o koszty poniesione w toku postępowania 
egzekucyjnego, które nie zostały spółce zwrócone. W przypadku nieodpłatnego nabycia udziałów (akcji) własnych 
cena nabycia obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez spółkę na ich nabycie. 

 

Koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem 
oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie 
obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio 
z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się 
znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów 
pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, 
które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny 
poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych 
warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. 
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia produktu, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży 
netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów 
zysk brutto ze sprzedaży, a w przypadku produktu w toku - także z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia.  

 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 

1)  będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych; 
2)  ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się 
znajduje na dzień wyceny; 
3)  magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w 
procesie produkcji; 
4)  kosztów sprzedaży produktów. 

 
Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. 

 
 W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu do 

sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia można zwiększyć 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. 

 
Za cenę (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień 

bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, 
opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty związane z przystosowaniem składnika aktywów do sprzedaży i 
dokonaniem tej sprzedaży, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie 
ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w inny sposób określić jego wartość godziwą na dzień 
bilansowy. 

 Za wartość godziwą przyjmuje się kwotę, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a 
zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze 
poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Wartość godziwą instrumentów finansowych znajdujących 
się w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa pomniejszona o koszty związane z przeprowadzeniem 
transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Cenę rynkową aktywów finansowych posiadanych przez jednostkę 
oraz zobowiązań finansowych, które jednostka zamierza zaciągnąć, stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta 
kupna, natomiast cenę rynkową aktywów finansowych, które jednostka zamierza nabyć, oraz zaciągniętych 
zobowiązań finansowych stanowi zgłoszona na rynek bieżąca oferta sprzedaży. 

Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez 
jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych 
korzyści ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizującego doprowadzającego wartość składnika 
aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w 
inny sposób wartości godziwej. 
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Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, 
przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również: 
1)  niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy; 
2)  koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, 
pomniejszony o przychody z tego tytułu. 

 
Skorygowana cena nabycia aktywów finansowych i zobowiązań finansowych to cena nabycia (wartość), 

w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do 
ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowana o skumulowaną 
kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, 
wyliczoną za pomocą efektywnej stopy procentowej, a także pomniejszona o odpisy aktualizujące wartość. 

 
Lokaty, których ryzyko ponosi ubezpieczający, są wyceniane przez zakład ubezpieczeń na życie według 

wartości godziwych ustalonych na dzień bilansowy. Różnice między wartością godziwą a wartością według cen 
nabycia albo kosztu wytworzenia tych lokat odpowiednio zwiększają lub zmniejszają rezerwy techniczno-
ubezpieczeniowe na życie, których ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający. Wartość godziwą nieruchomości określa 
rzeczoznawca majątkowy co najmniej raz na 5 lat. Wartość godziwą nieruchomości położonych za granicą ustala 
się według zasad obowiązujących w kraju ich położenia, a zagranicznych instrumentów finansowych - według 
zasad obowiązujących w kraju ich pochodzenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wartości godziwej innych lokat 
niż nieruchomości, to ich wycena następuje po cenach nabycia albo kosztach wytworzenia z uwzględnieniem 
odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, z wyjątkiem instrumentów finansowych, dla których ustalony jest termin 
wymagalności i których wycena następuje według skorygowanej ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu 
trwałej utraty wartości. 

W ubezpieczeniach majątkowych i osobowych dopuszcza się stosowanie dyskonta lub odpisów 
wyłącznie przy ustalaniu rezerw na skapitalizowaną wartość rent, rezerw ubezpieczeń na życie, rezerw 
ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający, oraz rezerw na premie i rabaty 
(bonifikaty) dla ubezpieczonych w związku z osiąganymi dochodami z lokat stanowiących pokrycie tych rezerw. 

 
Na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych nabyte lub powstałe: 
1)  zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia; 
2)  należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek - według wartości nominalnej. 

 

Waluty obce 

Nie rzadziej niż 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. 

 
Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych 
krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze 
źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - 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. 

 
Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to 

kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany 
przez Narodowy Bank Polski. 

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, powstałe na 
dzień ich wyceny, rozlicza się w sposób określony w art. 35 ust. 2 i 4. Różnice kursowe, z zastrzeżeniem ust. 5-7, 
dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, powstałe na dzień ich wyceny oraz 
przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio 
do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia produktów 
lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w 
budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 
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Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od inwestycji stanowiących pokrycie rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń na życie oraz zakłady reasekuracji prowadzące działalność 
reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie zaliczają do przychodów lub kosztów działalności 
lokacyjnej i wykazują w technicznym rachunku ubezpieczeń na życie. 

 
Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od inwestycji stanowiących pokrycie rezerw techniczno-

ubezpieczeniowych w części dotyczącej lokat środków skapitalizowanej wartości rent i rezerwy na premie oraz 
rabaty dla ubezpieczonych, zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz zakłady reasekuracji 
prowadzące działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i osobowych zaliczają 
do przychodów lub kosztów działalności lokacyjnej i wykazują w technicznym rachunku ubezpieczeń 
majątkowych i osobowych. 

 
Powstałe na dzień wyceny różnice kursowe od należności i zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i 

reasekuracji zalicza się do pozostałych przychodów lub kosztów technicznych na udziale własnym. 

 

Zmiany wartości początkowej 

1. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego 
ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że 
wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania 
wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy 
pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. 

 
2. Wartość początkową środków trwałych - z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą 
odkrywkową - zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich 
wartości, na skutek używania lub upływu czasu. 

 
3. Wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków trwałych odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe 
mogą, na podstawie odrębnych przepisów, ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny 
wartość księgowa netto środka trwałego nie powinna być wyższa od jego wartości godziwej, której odpisanie w 
przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione. 

 
4. Powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości netto środków trwałych, o której mowa w ust. 3, 
odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny i nie może ona być przeznaczona do podziału. Kapitał 
(fundusz) z aktualizacji wyceny podlega, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 5, zmniejszeniu o różnicę z aktualizacji 
wyceny uprzednio zaktualizowanych zbywanych lub zlikwidowanych środków trwałych. Różnica ta wpływa na 
kapitał (fundusz) zapasowy lub inny o podobnym charakterze, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej. 

 

Plan amortyzacji 

1. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środka trwałego dokonuje się drogą systematycznego, 
planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji 
następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą 
zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub 
przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem 
przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. 

 
2. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej 
użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności: 
1)  liczba zmian, na których pracuje środek trwały; 
2)  tempo postępu techniczno-ekonomicznego; 
3)  wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym 
właściwym miernikiem; 
4)  prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego; 
5)  przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. 

 
3. Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania należy ustalić okres lub stawkę i metodę jego amortyzacji. 
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinna być przez jednostkę 
okresowo weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych 
odpisów amortyzacyjnych. 
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4. W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych 
przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, dokonuje się - w ciężar pozostałych kosztów 
operacyjnych - odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość. 

 
5. Odpisy, o których mowa w ust. 4, dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na 
podstawie odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny różnice 
spowodowane aktualizacją wyceny. Ewentualną nadwyżkę odpisu, o którym mowa w ust. 4, nad różnicami z 
aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 
6. Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub 
umorzeniowe w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych 
rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych. 

 
7. Jednostka mikro, jednostka mała oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia warunki określone w art. 3 ust. 
1c pkt 1 albo ust. 1d, może dokonywać odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych 
według zasad określonych w przepisach podatkowych. 

 
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub 
komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki 
kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej. 

 

Wartości niematerialne 

1. Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów 
amortyzacyjnych lub umorzeniowych stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 ust. 2 i art. 32 ust. 1-4 i 6-8. 

 
2. Koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed 
podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli: 
1)  produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie 
określone; 
2)  techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i odpowiednio udokumentowana i na tej 
podstawie jednostka podjęła decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii; 
3)  koszty prac rozwojowych zostaną pokryte, według przewidywań, przychodami ze sprzedaży tych produktów 
lub zastosowania technologii. 

 
3. Koszty, o których mowa w ust. 2, odpisuje się przez okres ekonomicznej użyteczności rezultatów prac 
rozwojowych. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach nie można wiarygodnie oszacować okresu ekonomicznej 
użyteczności rezultatów zakończonych prac rozwojowych, to okres dokonywania odpisów nie może przekraczać 
5 lat. 

 
4. Wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą 
od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto. Jeżeli cena nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części 
jest niższa od wartości godziwej przejętych aktywów netto, to różnica stanowi ujemną wartość firmy. Zasady 
rozliczania i odpisywania wartości firmy lub ujemnej wartości firmy określa art. 44b ust. 10-12. 

 

 Majątek obrotowy  

1. Jednostki mogą wyceniać: 

1)  materiały i towary - w cenach zakupu, 

2)  produkty w toku produkcji - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów 
bezpośrednich bądź nie wyceniać ich w ogóle 
- jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Zasady, o których mowa w pkt 2, 
nie mogą być stosowane do produkcji o przewidywanym czasie wykonania dłuższym niż 3 miesiące, 
przeznaczonej do sprzedaży lub na rzecz środków trwałych w budowie jednostki. Nie dotyczy to jednak produkcji 
rolnej. 
2. Składniki rzeczowych aktywów obrotowych mogą być na dzień nabycia lub wytworzenia ujmowane w księgach 
rachunkowych w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między tymi cenami a rzeczywistymi 
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cenami ich nabycia albo zakupu, albo kosztami wytworzenia. Na dzień bilansowy wartość składników rzeczowych 
aktywów obrotowych, wyrażoną w cenach ewidencyjnych, doprowadza się do poziomu określonego w ust. 1 lub 
w art. 28 ust. 1 pkt 6. Nie dotyczy to produktów gotowych, produktów w toku i półproduktów, jeżeli do ich 
ewidencji stosuje się koszty planowane, w tym normatywne, różnice zaś między planowanymi a rzeczywistymi 
kosztami wytworzenia są nieznaczne. Stosowane do wyceny na dzień bilansowy ceny nabycia albo zakupu, albo 
planowane koszty wytworzenia nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników. 
3. Wytworzone przez jednostkę filmy, oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym 
charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, 
nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży 
netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty 
wytworzenia zwiększają pozostałe koszty operacyjne. 
4. W przypadku gdy ceny nabycia albo zakupu, albo koszty wytworzenia jednakowych albo uznanych za 
jednakowe, ze względu na podobieństwo ich rodzaju i przeznaczenie, są różne, wartość stanu końcowego 
rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się w zależności od przyjętej przez jednostkę metody 
ustalania wartości ich rozchodu, w tym zużycia, sprzedaży: 
1)  według cen przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika 
aktywów; 
2)  przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników 
aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła); 
3)  przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników 
aktywów, które jednostka najpóźniej nabyła (wytworzyła); 
4)  w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) tych składników aktywów, które dotyczą 
ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.  
5. Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych dokonane w związku z utratą ich 
wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia, albo zakupu, albo 
kosztów wytworzenia - zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych. 

 

Aktualizacja wartości 

1. Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 
nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia 
transakcji nie są istotne. 
2. Odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie 
później niż na koniec okresu sprawozdawczego. 
3. Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych wycenionych według cen (wartości) 
rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych. W przypadku stosowania innych, 
niż określone w art. 28 ust. 1 pkt 5 zasad wyceny krótkoterminowych inwestycji, skutki obniżenia ich wartości 
zalicza się do kosztów finansowych w pełnej wysokości, natomiast skutki wzrostu ich wartości zalicza się do 
przychodów finansowych w wysokości nie wyższej niż kwota różnic uprzednio odpisanych w koszty finansowe. 
4. Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 
1a, powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji 
wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z 
tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny 
rozliczona, zmniejsza ten kapitał (fundusz). 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. 
5. Jeżeli wartość zbytej inwestycji zaliczonej do aktywów trwałych była uprzednio przeszacowana albo wyceniana 
w cenie (wartości) rynkowej, lub w cenie nabycia, w zależności od tego, która z nich była niższa, zaś skutki takiej 
wyceny ujęto w sposób określony w ust. 4, to nadwyżkę z tytułu przeszacowania ustala się i rozlicza z kapitałem 
(funduszem) z aktualizacji wyceny. 
6. Inwestycje zaliczone do aktywów trwałych na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji krótkoterminowych 
wycenia się: 
1)  w wartości księgowej albo cenie nabycia, w zależności od tego, która z nich jest niższa - jeżeli inwestycje 
krótkoterminowe wycenia się w wartości rynkowej lub cenie nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa;  
2)  według wartości księgowej - jeżeli inwestycje krótkoterminowe wycenia się w wartości rynkowej. 
Jeżeli przekwalifikowana inwestycja długoterminowa była uprzednio przeszacowana, a skutki przeszacowania 
ujęte są w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny, to nierozliczoną na dzień przekwalifikowania nadwyżkę z 
tytułu przeszacowania inwestycji długoterminowej zalicza się do kosztów lub przychodów finansowych. 
7. Inwestycje krótkoterminowe na dzień ich przekwalifikowania do inwestycji długoterminowych wycenia się 
według zasad określonych w ust. 6, z tym że jeżeli inwestycja krótkoterminowa była wyceniona w wartości 
rynkowej, to pomimo jej przekwalifikowania wycena pozostaje bez zmiany. 
8. Jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i 
przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według metody wybranej przez 
jednostkę spośród metod, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1-3. 
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Instrumenty  finansowe 

1. Na dzień zawarcia kontraktu emitent lub wystawca instrumentu finansowego wprowadza do ksiąg 
rachunkowych wyemitowany lub wystawiony przez siebie instrument, a także składniki tego instrumentu, 
odpowiednio zakwalifikowane do kapitałów (funduszy) własnych jako instrumenty kapitałowe bądź do zobowiązań 
krótkoterminowych lub długoterminowych również wtedy, gdy składnik mający charakter zobowiązania nie jest 
zobowiązaniem finansowym. 
2. Różnice z przeszacowania wartości instrumentu finansowego, a także osiągnięte przychody lub poniesione 
koszty stosownie do kwalifikacji instrumentu finansowego, o której mowa w ust. 1, wpływają odpowiednio na 
wynik finansowy lub kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. 
3. Kontrakty dotyczące instrumentów finansowych uznaje się za służące ograniczeniu ryzyka związanego z 
aktywami lub pasywami jednostki, tj. zabezpieczeniu tych aktywów lub pasywów, jeżeli co najmniej: 
1)  przed zawarciem kontraktu ustalono jego cel oraz określono, które aktywa lub pasywa mają zostać za pomocą 
tego kontraktu zabezpieczone; 
2)  zabezpieczający instrument finansowy będący przedmiotem kontraktu i zabezpieczane za jego pomocą 
aktywa lub pasywa charakteryzują się podobnymi cechami, a w szczególności wartością nominalną, datą 
zapadalności, wpływem zmian stopy procentowej albo kursu waluty; 
3)  stopień pewności oczekiwań dotyczących przewidywanych w wyniku kontraktu przepływów środków 
pieniężnych jest znaczny. 
4. Jeżeli warunki, o których mowa w ust. 3, zostały spełnione, to przy wycenie zabezpieczanych aktywów lub 
pasywów uwzględnia się wartość nabytych dla ich zabezpieczenia instrumentów finansowych oraz zmiany ich 
wartości. 

 

Odpis aktualizujący 

1. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie 
odpisu aktualizującego, w odniesieniu do: 
1)  należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości oraz w stosunku do których 
zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w 
postępowaniu o zatwierdzenie układu - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym 
zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu-komisarzowi w postępowaniu 
upadłościowym lub umieszczonej w spisie wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym; 
2)  należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie 
wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości 
należności; 
3)  należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości 
niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności; 
4)  należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio 
dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania; 
5)  należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa 
nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców - w 
wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności. 

 

2. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do 
kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. 
3. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące 
ich wartość. 
4. Należności, o których mowa w ust. 3, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub 
dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub 
kosztów finansowych. 

 

Tworzenie rezerw 

1. Rezerwy tworzy się na: 
1)  pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób 
wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu 
udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego; 
2)  przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka 
jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji 
pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. 
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2. Rezerwy, o których mowa w ust. 1, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 
finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą. 
3. Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę. 
4. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie, zwiększają 
na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe lub 
zyski nadzwyczajne. 
 
Podatek odroczony 
 
1. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i 
pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka 
tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 
2. Wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku 
dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. 
Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy 
obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową. 
3. Wartością podatkową pasywów jest ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty, które w przyszłości 
pomniejszą podstawę podatku dochodowego. 
4. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości 
do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w 
przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do 
odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. 
5. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, 
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, 
które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 
6. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu 
stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. 
7. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie. Rezerwę 
i aktywa można kompensować, jeżeli jednostka ma tytuł uprawniający ją do ich jednoczesnego uwzględnienia 
przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. 
8. Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje: 
1)  część bieżącą; 
2)  część odroczoną. 
Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z 
tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego, z uwzględnieniem przepisów ust. 9. 
9. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem 
(funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny. 
 

Fundusze własne 

1. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad 
określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. 
2. Kapitał zakładowy spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji 
wzajemnej, fundusz udziałowy spółdzielni wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej 
w rejestrze sądowym. Zadeklarowane lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na 
poczet kapitału. 
2b. Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego 
zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a 
pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 
2c. Kapitały (fundusze) własne powstałe z zamiany dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek na 
udziały wykazuje się w wartości nominalnej tych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek, po 
uwzględnieniu niezamortyzowanego dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i niezapłaconych do dnia zamiany, 
które nie będą wypłacone, niezrealizowanych różnic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji. Jeżeli 
dłużne papiery wartościowe, zobowiązania i pożyczki są wyrażone w walucie obcej, to na dzień zamiany stosuje 
się do nich przepisy art. 30. 
2d. Do zobowiązań bezwarunkowo umorzonych w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego przepis ust. 2c 
stosuje się odpowiednio. 
2e. W razie powzięcia uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określającej termin i 
wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu (kapitał rezerwowy z 
dopłat wspólników) i wykazuje się jako składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób 
uzasadniający jego odpisanie; uchwalone, lecz niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej pozycji kapitałów 
własnych ,,Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna)''.  
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3. Składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji lub upadłości należy, na dzień 
rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego, połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, 
zmniejszając go: 
1)  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwach 
reasekuracji wzajemnej - o udziały własne;  
2)  w spółkach akcyjnych - o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do ich 
wniesienia, oraz o akcje własne.  

 

Rozliczenia międzyokresowe 

1. Jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów 
sprawozdawczych. 
2. Jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności: 
1)  ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można 
oszacować w sposób wiarygodny; 
2)  z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w 
tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można 
oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu 
napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku.  

 Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z 
uznanych zwyczajów handlowych.  

2a. Zobowiązania, o których mowa w ust. 2 pkt 2, wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.  
3. Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu 
czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych 
kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności.  
4. Jeżeli zgodnie z umową wartość otrzymanych finansowych składników aktywów jest niższa od zobowiązania 
zapłaty za nie, w tym również z tytułu emitowanych przez jednostkę papierów wartościowych, to różnica stanowi 
czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów, które odpisuje się w koszty finansowe w równych ratach, w ciągu 
okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.  
5. Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w 
którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.  
6. Jednostka mikro, jednostka mała oraz jednostka, o której mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia warunki określone w art. 3 ust. 
1c pkt 1 albo ust. 1d, może nie tworzyć biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych 
świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.  
7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się do spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek jawnych lub 
komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki 
kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.  

 

Wynik netto 

1. W jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na wynik finansowy netto składają 
się: 
1)  wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych; 
2)  wynik operacji finansowych; 
3)  obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest 
jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów. 
2. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od 
towarów i usług oraz innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem, oraz pozostałymi przychodami 
operacyjnymi a wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia 
albo cenach nabycia, albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów 
ogólnych zarządu, sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałych kosztów operacyjnych. 
3. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu 
dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż 
wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, 
w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 
28 ust. 1 pkt 1a, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i 
ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2. 

 



SPV  BORYSZEW 3 SP. Z O.O.                                                                                                                                                                                 
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 GRUDNIA 2019 roku 
 

 Strona 16 
Dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych, o  ile nie podano inaczej 

Sprawozdanie finansowe jednostki. 

1. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 
ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b, zasady wyceny aktywów 
i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4. 
1a. Sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych dopuszczonych, emitentów zamierzających 
ubiegać się lub ubiegających się o ich dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą być sporządzane zgodnie z MSR. 
1b. Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca 
sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR, mogą być sporządzane zgodnie z MSR. 
1c. Decyzję w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, przez jednostki, o których mowa 
w ust. 1a oraz 1b, podejmuje organ zatwierdzający. 
1d. Organ zatwierdzający może podjąć decyzję w sprawie zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu 
sprawozdań finansowych przez jednostki w przypadku ustania okoliczności, o których mowa w ust. 1a i 1b. 
1e. Sprawozdania finansowe oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego mogą być sporządzane zgodnie z MSR, 
jeżeli przedsiębiorca ten sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR. 
1f. Sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
1g. Sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
1h. Sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, 
jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 
 
2. Sprawozdanie finansowe składa się z: 
1)  bilansu; 
2)  rachunku zysków i strat; 
3)  informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i 
objaśnienia. 

 
Stany aktywów i pasywów 

1. W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. 
1a. W przypadku sporządzania bilansu na inny dzień bilansowy niż określony w ust. 1, w bilansie wykazuje się 
stany aktywów i pasywów na ten dzień oraz na dzień kończący rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający ten 
dzień bilansowy. 
2. Wykazana w aktywach bilansu, z zastrzeżeniem ust. 2a, wartość poszczególnych grup składników aktywów 
wynika z ich wartości księgowej, skorygowanej o: 
1)  dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące, w tym również z 
tytułu trwałej utraty wartości składników aktywów trwałych; 
2)  odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych; 
3)  odpisy aktualizujące wartość należności. 
2a. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe wykazuje się w bilansie w kwocie netto po kompensacie, jeżeli 
jednostka ma bezwarunkowe prawo do kompensaty aktywów i zobowiązań danego rodzaju i zamierza je rozliczyć 
w kwocie netto albo jednocześnie wydać składnik aktywów finansowych i rozliczyć zobowiązanie finansowe. 

 
3. Jeżeli w myśl odrębnych przepisów w ciągu roku dokonywane są odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku 
obrotowego, to należy je wykazać ze znakiem ujemnym w odrębnej pozycji pasywów ,,Kapitał (fundusz) własny'', 
w pozycji ,,Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)''.  

 
4. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów, 
niezaliczone do kapitałów (funduszów) własnych, wykazuje się w pasywach bilansu w grupie zobowiązań jako 
fundusze specjalne. 

 
Rachunek zysków i strat 

1. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe 
obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy. 
2. W przypadku sporządzania rachunku zysków i strat za inny okres sprawozdawczy niż określony w ust. 1, w 
rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia 
wyniku finansowego za bieżący okres sprawozdawczy oraz analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego 
roku obrotowego. 
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3. W przypadku gdy jednostka przewiduje zaprzestanie określonego zakresu działalności mającego wpływ na 
przychody i koszty przyszłych okresów sprawozdawczych, przy zachowaniu zasady kontynuacji - odpowiednie 
przychody i koszty z tym związane należy wykazać odrębnie od przychodów i kosztów działalności 
kontynuowanej. 
3a. Ustalona w rachunku zysków i strat różnica pomiędzy przychodami a kosztami jednostki mikro, o której mowa 
w art. 3 ust. 1a pkt 2, zwiększa - po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego - odpowiednio przychody 
lub koszty w następnym roku obrotowym; różnica dodatnia może być zaliczona na zwiększenie kapitału 
(funduszu) podstawowego. 

 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE 

 

1. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 

   Na przychody ze sprzedaży składa się sprzedaż usług poręczenia do spółki Boryszew S.A. (122) 

2. KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW 

 
Na koszty ogólne  zarządu  poz. D  w Rachunku Zysków i Strat składają się  usługi obce : usługi doradcze-
zarządzanie (34) usługi maklerskie , prowizje i opłaty bankowe ( 4), najem biura (4) , usługi kancelaryjne (1) 
,ubezpieczenia (1), pozostałe opłaty (2)   

 
 

   

3. PRZYCHODY FINANSOWE 

 

 01.01.2019 -
31.12. 2019 

 01.01.2018 -
31.12. 2018 

Przychody z odsetek 0 156 

Zysk z aktualizacji wartości aktywów finansowych 8 152 0 

Zysk ze zbycia aktywów finansowych 0 0 

Pozostałe przychody finansowe 0 0 

    Razem 8 152 156 

 
   

   

Przychody z aktualizacji wartości aktywów finansowych  (8 152 ) – wycena akcji spółki Impexmetal S.A.    

   

   

 

4. KOSZTY FINANSOWE 

 

 01.01.2019 -
31.12. 2019 

 01.01.2018-
31.12. 2018 

   
Koszty odsetkowe 975 970 

Straty z aktualizacji wartości aktywów finansowych 1 018 18 448 

Straty ze zbycia aktywów finansowych 0 0 

Pozostałe koszty finansowe 0 0 

    Razem 1 993 19 418 

 

Na koszty odsetkowe składają się odsetki od wyemitowanych obligacji  ( 904) do spółki Hutmen S.A. oraz odsetki od pożyczek 
otrzymanych od Boryszew SA ( 71). 

Starty z aktualizacji wartości aktywów finansowych wynikają  z wyceny posiadanych akcji spółki Boryszew  SA.( 1018). 
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5. AKTYWO/REZERWA NA PODATEK ODROCZONY 

 

Stan na 
31.12.2019 

Stan na 
31.12.2018 

Aktywa z tytuły podatku odroczonego  0  3 661  

Rezerwa na podatek odroczony 1 346 0  

Podatek odroczony wykazany w kapitałach 0  0  

Podatek odroczony ( ujęty w wyniku finansowym) 1 346  3 661 

   

   

W sprawozdaniu wykazano (bilans): 
Stan na 

31.12.2019 
Stan na 

31.12.2018 

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 0  0  

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 1 412  66  

 

6. UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH, STOWARZYSZONYCH, 
DOMINUJĄCYCH – INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE. 

 

Udziały i akcje  
wg  stanu na 31.12.2019  

Wartość 
akcji, 
udziałów 
według 
ceny 
nabycia 

Wartość 
bilansowa 
akcji, 
udziałów  

    
BORYSZEW S.A. ( jednostka dominująca)  12 620  9 158 

IMPEXMETAL S.A.  16 581 30 936 

HUTMEN S.A.  30 519 30 519 

    

        

  59 720     70 613 

 
 

 

Udziały i akcje w jednostkach zależnych i współzależnych oraz 
jednostce dominującej ( GK) 

Stan na 
31.12.2019 

Stan na 
31.12.2018 

   
Stan netto na początku okresu 63 478 81 925 

Nabycie 0 0 

Sprzedaż (-) 0 0 

Odpisy aktualizujące dokonane w okresie (-) -1 018 -18 448 

Odwrócenie odpisów aktualizujących dokonane w okresie (+) 8 152 0 

Zwiększenie- otrzymanie w drodze aportu (+) 0 0 

Zmniejszenie- wniesienie aportu (-) 0 0 

pozostałe (+) 0 0 

pozostałe (-) 0 0 

Stan netto na koniec okresu 70 613 63 478 
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7. NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU POŻYCZEK, DOSTAW I USŁUG ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI 

 

Struktura należności  
Stan na 

31.12.2019 
Stan na 

31.12.2018 

   
należności handlowe 122 0 

udzielone pożyczki 0 0 

należności z tytułu udziałów w zyskach 0 0 

należności budżetowe ( bez podatku dochodowego) 0 0 

pozostałe należności 0 0 

Razem należności handlowe oraz pozostałe należności  0 0 

długoterminowe 0 0 

Krótkoterminowe  0 0 

   
Należności z tytułu sprzedaży usług poręczenia do Boryszew S.A. (122) 

 

8. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 

Kapitał akcyjny/udziałowy                         
Stan na 

31.12.2019 
Stan na 

31.12.2018 

   

Ilość akcji/udziałów 41 105 41 105 

Cena nominalna (tyś zł) 1 1 

Kapitał akcyjny 41 105 41 105 

przeszacowanie wg wskaźnika hiperinflacyjnego 0 0 

Kapitał akcyjny po przeszacowaniu 41 105 41 105 

należne wpłaty na poczet kapitału (-) 0 0 

 41 105 41 105 

 

 
 

9. STRUKTURA UDZIAŁOWCÓW 

 

Udziałowcy wg stanu  na 31.12.2019 
Liczba 
akcji/udziałów % kapitału % głosów 

    

Boryszew S.A.       41 105                                   100%        100% 

Razem:       41 105        100        100 
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10. KREDYTY I POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE ORAZ POZOSTAŁE 
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU FINANSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO  

 

Stan na 
31.12.2019 

Stan na 
31.12.2018 

   
Kredyty bankowe 0  0  

Pożyczki 2 150  1 209 

Papiery dłużne 31 028  31 000  

Zobowiązania z tytułu leasingu  0  0  

Pozostałe 0  0  

Razem , w tym: 33 178  32 209  

zobowiązania długoterminowe 0  0  

zobowiązania krótkoterminowe 33 178  32 209  

 

Na zobowiązania spółki SPV Boryszew 3 składa się zobowiązanie z tytułu wyemitowanych obligacji wraz z odsetkami do spółki Hutmen S.A.  
(31 028)  oraz  zobowiązanie z tytułu otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami do spółki Boryszew S.A. (2150). 

 

 

11. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU USŁUG I DOSTAW ORAZ ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE 
   

 

  

Stan na    
31.12.2019 

Stan na 
31.12.2018 

z tytułu dostaw i usług   1 0 

zaliczki otrzymane na dostawy  0 0 

zobowiązania z tyt. zakupów inwestycyjnych  0 0 

zobowiązania budżetowe  (bez podatku dochodowego) 0 0 

zobowiązania wobec pracowników  0 0 

z tytułu dywidend i innych zob. kap.  5 846 5 846 

pozostałe zobowiązania   0 0 

Razem  5 847 5 846 

 

Spółka SPV Boryszew 3 posiada zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy do Boryszew SA (5846) oraz zobowiązania handlowe (1)- usługi. 
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ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 

 Zgromadzenie Wspólników SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. uchwaliło : 

Uchwałą nr 3 z dnia 8 maja 2019 roku - powołano do pełnienia funkcji Prezesa Annę Worach. Poprzednik Prezes 
Piotr Szeliga złożył rezygnację dnia 8 maja 2019. 

Uchwałą nr 3 z dnia 28 czerwca 2019 – zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe spółki za rok 2018 

Uchwałą nr 3 z dnia 27 listopada 2019 – wyrażenie zgody na zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy 
sprzedaży akcji spółki Impexmetal S.A. 

Uchwałą nr 3 z dnia 16 grudnia 2019 - powołano do pełnienia funkcji Prezesa Pawła Tokłowicza. Mandat Prezesa 
Anny Worach wygasł dnia 8 grudnia 2019. 

 

Zarząd SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. podjął uchwały : 

Uchwała nr 1 z dnia 28 marca 2019 – przyjęcie Sprawozdania Finansowego za rok 2018 

Uchwała nr 2 z dnia 28 marca 2019 – pokrycie straty netto za rok 2018 zyskami z przyszłych okresów 

Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2019 – zmiana adresu siedziby spółki na Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa 

Uchwała nr 4 z dnia 28 czerwca 2019 - porozumienia dotyczące wydłużenia terminu spłaty oraz zmiany marży 
oprocentowania obligacji serii N, serii P i serii R, wyemitowanych przez SPV Boryszew 3 Spółka z o.o., na zasadach 
określonych w porozumieniach. 
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SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Prezentowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostało sporządzone w dniu 30 marca 2019roku .  

 

         Tomasz Korolczuk 
  

                                                          …………………………………………… 

 

ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

Prezentowane sprawozdanie finansowe za 2019 rok zostało zatwierdzone przez Zarząd w dniu 31 marca 2019 

roku. 

 

 

Paweł Tokłowicz                                           Prezes Zarządu  

        ………………………………………….. 
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