Nagłówek sprawozdania finansowego
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2019-01-01

Okres do
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Kod sprawozdania
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Kod systemowy
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1
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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Dane identyfikujące jednostkę
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
Nazwa firmy
Siedziba

ŁOWIEC POLSKI SP. Z O.O.
Województwo

Mazowieckie

Powiat

m.st. Warszawa

Gmina

Warszawa

Miejscowość

Warszawa

Kod kraju

PL

Województwo

Mazowieckie

Powiat

m.st. Warszawa

Gmina

Warszawa

Ulica

Nowy Świat

Nr budynku

35

Adres
Adres

Nr lokalu
Miejscowość

Warszawa

Kod pocztowy

00-029

Poczta

Warszawa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

5814Z

NIP

5260250251

KRS

0000180476

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
finansowym

Data od

2019-01-01

Data do

2019-12-31

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

NIE

Założenie kontynuacji
działalności

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

NIE

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

NIE
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Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie
kontynuowania działalności

Spółka wygenerowała stratę która przewyższa kapitał
zakładowy Spółki. Uchwałą wspólników z dnia 02.09.20
20 r. Jednostka została postawiona w stan likwidacji.

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:
metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym
zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości (Ustawa z dnia 29-09-1994) oraz dokumentacją przyjętych zasad
(polityką) rachunkowości. 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunko
wości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przyjętą przez jednostkę polityką rachunkowości
następującymi metodami wyceny, wynikającymi z przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. 2. Środki trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Dla potrzeb ujmowania
w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółka przyjęła następujące ustalenia: składniki majątku o wartość początkowej poniżej 1.500,00 zł. spółka zalicza bezpośrednio w koszty. - składniki
majątku od wartości 1.501,00 zł do 3.500,0 zł. spółka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych
i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku spółka
dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu następnym po wprowadzeniu
i przyjęciu majątku do ewidencji. - składniki majątku przekraczające kwotę 3.500,0 zł. spółka zaliczka do środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do
użytkowania ustalany jest okres dokonywania odpisów zgodnie z KŚT oraz ekonomicznej przydatności składnika
majątku. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od miesiąca następnego po oddaniu składnika do
używania odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową 3. Towary handlowe wycenia się według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia, nie wyższych niż ceny sprzedaży netto pomniejszone o odpisy aktualizujące. Przy wycenie
stosuje się zasadę ostrożnej wyceny. 4. Produkty gotowe wycenia się według kosztu wytworzenia, skorygowane o
odchylenia oraz odpisy aktualizujące 5. Nie kompensuje się ze sobą rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego.
ustalenia wyniku finansowego
Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki ma zastosowanie Rachunek Zysków i Strat w wariancie
porównawczym.
ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo
wyboru
Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie
z wymogami Ustawy o Rachunkowości (Ustawa z dnia 29-09-1994), zgodnie z załacznikiem nr 1 do ustawy o
rachunkowości.
pozostałe
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Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do ustawy o
rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem

3 496 966,28

4 324 757,84

-

• Aktywa trwałe

6 047,35

116 426,87

-

•• Wartości niematerialne

0,00

0,00

-

••• Koszty zakończonych

0,00

0,00

-

••• Wartość firmy

0,00

0,00

-

••• Inne wartości

0,00

0,00

-

••• Zaliczki na wartości

0,00

0,00

-

•• Rzeczowe aktywa

6 047,35

26 773,87

-

••• Środki trwałe

6 047,35

26 773,87

-

•••• grunty (w tym prawo

0,00

0,00

-

•••• budynki, lokale, prawa

0,00

0,00

-

4 647,35

25 373,87

-

0,00

0,00

-

1 400,00

1 400,00

-

••• Środki trwałe w

0,00

0,00

-

••• Zaliczki na środki

0,00

0,00

-

•• Należności

0,00

0,00

-

••• Od jednostek

0,00

0,00

-

••• Od pozostałych

0,00

0,00

-

i prawne

prac rozwojowych

niematerialne i prawne
niematerialne i prawne
trwałe

użytkowania wieczystego
gruntu)

do lokali i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

•••• urządzenia

techniczne i maszyny

•••• środki transportu
•••• inne środki trwałe
budowie

trwałe w budowie
długoterminowe
powiązanych

jednostek, w których
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

••• Od pozostałych

0,00

0,00

-

•• Inwestycje

0,00

0,00

-

••• Nieruchomości

0,00

0,00

-

••• Wartości niematerialne

0,00

0,00

-

••• Długoterminowe

0,00

0,00

-

•••• w jednostkach

0,00

0,00

-

••••• – udziały lub akcje

0,00

0,00

-

••••• – inne papiery

0,00

0,00

-

••••• – udzielone pożyczki

0,00

0,00

-

••••• – inne długoterm

0,00

0,00

-

•••• w pozostałych

0,00

0,00

-

••••• – udziały lub akcje

0,00

0,00

-

••••• – inne papiery

0,00

0,00

-

••••• – udzielone pożyczki

0,00

0,00

-

••••• – inne długoterm

0,00

0,00

-

•••• w pozostałych

0,00

0,00

-

••••• – udziały lub akcje

0,00

0,00

-

••••• – inne papiery

0,00

0,00

-

••••• – udzielone pożyczki

0,00

0,00

-

••••• – inne długoterm

0,00

0,00

-

jednostek

długoterminowe

i prawne

aktywa finansowe
powiązanych

wartościowe

inowe aktywa finansowe
jednostkach, w których
jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale

wartościowe

inowe aktywa finansowe
jednostkach

wartościowe

inowe aktywa finansowe
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

••• Inne inwestycje

0,00

0,00

-

•• Długoter

0,00

89 653,00

-

••• Aktywa z tytułu

0,00

89 653,00

-

••• Inne rozliczenia

0,00

0,00

-

• Aktywa obrotowe

3 490 918,93

4 208 330,97

-

•• Zapasy

1 443 335,43

2 523 078,51

-

0,00

0,00

-

••• Półprodukty i produkty

161 981,07

190 568,52

-

••• Produkty gotowe

982 960,97

1 974 998,36

-

••• Towary

298 393,39

357 511,63

-

0,00

0,00

-

313 242,13

897 483,73

-

••• Należności od

17 584,50

24 193,18

-

•••• z tytułu dostaw i

17 584,50

24 193,18

-

••••• – do 12 miesięcy

17 584,50

24 193,18

-

••••• – powyżej 12

0,00

0,00

-

•••• inne

0,00

0,00

-

••• Należności od

0,00

0,00

-

•••• z tytułu dostaw i

0,00

0,00

-

••••• – do 12 miesięcy

0,00

0,00

-

długoterminowe

minowe rozliczenia
międzyokresowe
odroczonego podatku
dochodowego
międzyokresowe

••• Materiały
w toku

••• Zaliczki na dostawy i
usługi

•• Należności

krótkoterminowe
jednostek powiązanych
usług, o okresie spłaty:

miesięcy

pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
usług, o okresie spłaty:
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

••••• – powyżej 12

0,00

0,00

-

•••• inne

0,00

0,00

-

••• Należności od

295 657,63

873 290,55

-

•••• z tytułu dostaw i

194 634,64

623 146,48

-

••••• – do 12 miesięcy

194 634,64

623 146,48

-

••••• – powyżej 12

0,00

0,00

-

•••• z tytułu podatków,

0,00

0,00

-

101 022,99

250 144,07

-

0,00

0,00

-

•• Inwestycje

1 606 932,86

656 997,70

-

••• Krótkoterminowe

1 606 932,86

656 997,70

-

•••• w jednostkach

0,00

0,00

-

••••• – udziały lub akcje

0,00

0,00

-

••••• – inne papiery

0,00

0,00

-

••••• – udzielone pożyczki

0,00

0,00

-

••••• – inne krótkoter

0,00

0,00

-

•••• w pozostałych

0,00

0,00

-

••••• – udziały lub akcje

0,00

0,00

-

••••• – inne papiery

0,00

0,00

-

••••• – udzielone pożyczki

0,00

0,00

-

miesięcy

pozostałych jednostek
usług, o okresie spłaty:

miesięcy

dotacji, ceł, ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych
oraz innych tytułów
publicznoprawnych

•••• inne
•••• dochodzone na
drodze sądowej

krótkoterminowe
aktywa finansowe
powiązanych

wartościowe

minowe aktywa finansowe
jednostkach

wartościowe
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

••••• – inne krótkoter

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

0,00

0,00

-

•••• Środki pieniężne i

1 606 932,86

656 997,70

-

••••• – środki pieniężne w

1 606 932,86

656 997,70

-

••••• – inne środki

0,00

0,00

-

••••• – inne aktywa

0,00

0,00

-

••• Inne inwestycje

0,00

0,00

-

•• Krótkoterminowe

127 408,51

130 771,03

-

• Należne wpłaty

0,00

0,00

-

• Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

-

3 496 966,28

4 324 757,84

-

-2 730 713,57

-58 914,78

-

•• Kapitał (fundusz)

50 000,00

50 000,00

-

•• Kapitał (fundusz)

128 030,11

128 030,11

-

••• – nadwyżka wartości

0,00

0,00

-

•• Kapitał (fundusz) z

0,00

0,00

-

••• – z tytułu aktualizacji

0,00

0,00

-

•• Pozostałe kapitały

0,00

0,00

-

••• – tworzone zgodnie z

0,00

0,00

-

minowe aktywa finansowe
inne aktywa pieniężne
kasie i na rachunkach
pieniężne
pieniężne

krótkoterminowe

rozliczenia międzyokreso
we
na kapitał (fundusz)
podstawowy

Pasywa razem

• Kapitał (fundusz) własny
podstawowy

zapasowy, w tym:

sprzedaży (wartości
emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)
aktualizacji wyceny, w tym:
wartości godziwej

(fundusze) rezerwowe, w
tym:
umową (statutem) spółki
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

••• – na udziały (akcje)

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

0,00

0,00

-

-865 725,99

0,00

-

-2 043 017,69

-236 944,89

-

0,00

0,00

-

6 227 679,85

4 383 672,62

-

130 000,00

5 128,00

-

••• Rezerwa z tytułu

0,00

5 128,00

-

••• Rezerwa na

0,00

0,00

-

•••• – długoterminowa

0,00

0,00

-

•••• – krótkoterminowa

0,00

0,00

-

••• Pozostałe rezerwy

130 000,00

0,00

-

•••• – długoterminowe

0,00

0,00

-

•••• – krótkoterminowe

130 000,00

0,00

-

•• Zobowiązania

0,00

0,00

-

••• Wobec jednostek

0,00

0,00

-

••• Wobec pozostałyc

0,00

0,00

-

••• Wobec pozostałych

0,00

0,00

-

•••• kredyty i pożyczki

0,00

0,00

-

•••• z tytułu emisji

0,00

0,00

-

własne

•• Zysk (strata) z lat
ubiegłych

•• Zysk (strata) netto
•• Odpisy z zysku netto

w ciągu roku obrotowego
(wielkość ujemna)

• Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania

•• Rezerwy na
zobowiązania

odroczonego podatku
dochodowego
świadczenia emerytalne i
podobne

długoterminowe
powiązanych

h jednostek, w których
jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
jednostek

dłużnych papierów
wartościowych
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

•••• inne zobowiązania

0,00

0,00

-

•••• zobowiązania

0,00

0,00

-

•••• inne

0,00

0,00

-

•• Zobowiązania

5 218 433,62

3 305 137,64

-

••• Zobowiązania wobec

3 511 771,09

1 300 533,32

-

•••• z tytułu dostaw

1 805 401,22

1 300 533,32

-

••••• – do 12 miesięcy

1 805 401,22

1 300 533,32

-

0,00

0,00

-

1 706 369,87

0,00

-

••• Zobowiązania wobec

0,00

0,00

-

•••• z tytułu dostaw

0,00

0,00

-

••••• – do 12 miesięcy

0,00

0,00

-

••••• – powyżej 12

0,00

0,00

-

•••• inne

0,00

0,00

-

1 705 174,09

2 003 115,88

-

•••• kredyty i pożyczki

0,00

943 808,70

-

•••• z tytułu emisji

0,00

0,00

-

•••• inne zobowiązania

0,00

0,00

-

1 079 393,91

650 017,19

-

finansowe
wekslowe

krótkoterminowe

jednostek powiązanych
i usług, o okresie
wymagalności:

••••• – powyżej 12
miesięcy

•••• inne
pozostałych jednostek, w
których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
i usług, o okresie
wymagalności:

miesięcy

••• Zobowiązania wobec
pozostałych jednostek

dłużnych papierów
wartościowych
finansowe

•••• z tytułu dostaw
i usług, o okresie
wymagalności:
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

••••• – do 12 miesięcy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

1 079 393,91

650 017,19

-

0,00

0,00

-

418 434,81

227 266,03

-

0,00

0,00

-

201 256,49

152 044,32

-

•••• z tytułu wynagrodzeń

1 962,58

5 678,79

-

•••• inne

4 126,30

24 300,85

-

••• Fundusze specjalne

1 488,44

1 488,44

-

879 246,23

1 073 406,98

-

0,00

0,00

-

879 246,23

1 073 406,98

-

•••• – długoterminowe

35 685,14

29 667,52

-

•••• – krótkoterminowe

843 561,09

1 043 739,46

-

••••• – powyżej 12
miesięcy

•••• zaliczki otrzymane na
dostawy i usługi

•••• zobowiązania
wekslowe

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

•• Rozliczenia

międzyokresowe

••• Ujemna wartość firmy
••• Inne rozliczenia
międzyokresowe
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Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 1
do ustawy o rachunkowości
Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
Przychody netto ze
sprzedaży i zrównane z
nimi, w tym:

5 601 813,51

7 650 091,11

-

0,00

0,00

-

4 794 691,07

6 751 422,75

-

561 893,16

342 972,31

-

• Koszt wytworzenia

42 059,63

0,00

-

• Przychody netto ze

203 169,65

555 696,05

-

Koszty działalności
operacyjnej

6 272 753,98

7 817 902,70

-

7 929,53

11 219,78

-

62 957,99

82 185,32

-

3 726 144,64

4 378 776,65

-

15 035,85

16 209,45

-

0,00

0,00

-

1 817 261,67

2 281 809,47

-

• Ubezpieczenia

247 979,08

307 399,94

-

•• – emerytalne

126 516,49

162 340,04

-

• Pozostałe koszty

257 469,65

349 707,95

-

• Wartość sprzedanych

137 975,57

390 594,14

-

• – od jednostek
powiązanych

• Przychody netto ze
sprzedaży produktów

• Zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość
dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)
produktów na własne
potrzeby jednostki
sprzedaży towarów i
materiałów

• Amortyzacja
• Zużycie materiałów i
energii

• Usługi obce
• Podatki i opłaty, w tym:
•• - podatek akcyzowy
• Wynagrodzenia
społeczne i inne świadczen
ia, w tym:

rodzajowe

towarów i materiałów
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Zysk (strata) ze
sprzedaży (A–B)

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

-670 940,47

-167 811,59

-

82 124,82

47 560,44

-

365,85

0,00

-

• Dotacje

0,00

0,00

-

• Aktualizacja wartości

0,00

0,00

-

81 758,97

47 560,44

-

1 229 976,92

29 069,90

-

0,00

1 023,66

-

• Aktualizacja wartości

997 973,48

20 670,24

-

• Inne koszty operacyjne

232 003,44

7 376,00

-

Zysk (strata) z działaln
ości operacyjnej (C+D–
E)

-1 818 792,57

-149 321,05

-

Przychody finansowe

2 932,85

230,87

-

• Dywidendy i udziały w

0,00

0,00

-

•• Od jednostek

0,00

0,00

-

••• – w których jednostka

0,00

0,00

-

•• Od jednostek

0,00

0,00

-

••• – w których jednostka

0,00

0,00

-

• Odsetki, w tym:

2 932,85

230,87

-

•• – od jednostek

0,00

0,00

-

Pozostałe przychody
operacyjne

• Zysk z tytułu rozchodu

niefinansowych aktywów
trwałych

aktywów niefinansowych

• Inne przychody
operacyjne

Pozostałe koszty
operacyjne

• Strata z tytułu rozchodu
niefinansowych aktywów
trwałych
aktywów niefinansowych

zyskach, w tym:

powiązanych, w tym:
posiada zaangażowanie w
kapitale
pozostałych, w tym:
posiada zaangażowanie w
kapitale

powiązanych
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Kwota na dzień kończący
bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok obrotowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok obrotowy

• Zysk z tytułu rozchodu

0,00

0,00

-

•• – w jednostkach

0,00

0,00

-

• Aktualizacja wartości

0,00

0,00

-

• Inne

0,00

0,00

-

Koszty finansowe

142 632,97

72 343,71

-

• Odsetki, w tym:

104 740,19

69 152,51

-

•• – dla jednostek

0,00

0,00

-

• Strata z tytułu rozchodu

0,00

0,00

-

• – w jednostkach

0,00

0,00

-

• Aktualizacja wartości

0,00

0,00

-

37 892,78

3 191,20

-

-1 958 492,69

-221 433,89

-

84 525,00

15 511,00

-

Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

0,00

0,00

-

Zysk (strata) netto (I–J–
K)

-2 043 017,69

-236 944,89

-

aktywów finansowych, w
tym:
powiązanych

aktywów finansowych

powiązanych

aktywów finansowych, w
tym:
powiązanych

aktywów finansowych

• Inne
Zysk (strata) brutto (F
+G–H)
Podatek dochodowy
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Dodatkowe informacje i objaśnienia Zgodnie z
Załącznikiem Nr 1 do ustawy o rachunkowości
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Opis

Informacja dodatkowa

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z
rozszerzeniem.

ID_SF_2019_LP_2.0.pdf

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym
(zyskiem, stratą) brutto
A. Zysk (strata) brutto za
dany rok

Rok bieżący

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

Rok bieżący

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

Rok poprzedni

Rok poprzedni

Rok bieżący

Rok poprzedni

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

Rok bieżący

Rok poprzedni

Pozostałe (Możliwość
łącznego podania różnic o

-1 958 492,69

Rok bieżący

-221 433,89
Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

490,34

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

72 488,40

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

490,34
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wartościach niższych niż
20.000 zł)

Rok poprzedni

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

Rok bieżący

Rok poprzedni

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

Rok bieżący

Rok poprzedni

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

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

Rok bieżący

Rok poprzedni

Rok bieżący

Rok poprzedni

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

72 488,40

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

51 371,77

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

21 441,76

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

51 371,77

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

21 441,76

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

Rok bieżący

Rok poprzedni

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

Rok bieżący

Rok poprzedni

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

Rok bieżący

Rok poprzedni

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

Rok bieżący

Rok poprzedni

H. Strata z lat ubiegłych, w
tym:

Rok bieżący

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

1 213 218,54

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

28 878,59

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

1 213 218,54

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

28 878,59

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

23 109,40

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

23 109,40

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-
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Rok poprzedni

I. Inne zmiany podstawy
opodatkowania, w tym:

Rok bieżący

Rok poprzedni

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

Rok bieżący

Rok poprzedni

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

Wartość łączna

0,00

z zysków kapitałowych

-

z innych źródeł
przychodów

-

J. Podstawa
opodatkowania podatkiem
dochodowym

Rok bieżący

-693 412,04

Rok poprzedni

-266 711,34

K. Podatek dochodowy

Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni

0,00
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