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Szanowni Państwo, 
 

W imieniu Maxipizza S.A. pragniemy Państwu zaprezentować raport roczny 
podsumowujący działalność spółki w  roku 2014. 

Zgodnie z przyjętą strategią spółka, podobnie jak rok wcześniej, duŜy nacisk 
połoŜyła na ugruntowanie pozycji sieci pizzerii Maxi Pizza w miejscach, w których 
restauracje pod marką Maxi Pizza obecnie funkcjonują. Nieprzerwanie podejmowane  
są starania mające na celu utrwalenie marki Maxi Pizza w świadomości klientów oraz 
zwiększenie jej rozpoznawalności, co w opinii zarządu emitenta ma istotne znaczenie 
dla systematycznej poprawy generowanych wyników i jak dotąd pozytywnie 
przekłada się na osiągane przez spółkę rezultaty finansowe. 

Tradycyjnie był to  kolejny rok charakteryzujący się ostrą walką konkurencyjną 
na krajowym rynku gastronomicznym, pojawieniem się wielu nowych konceptów, ale 
teŜ zamknięciem konceptów, którym nie udało się przetrwać na rynku. Stale 
obserwujemy próby ekspansji podejmowane z róŜnymi rezultatami przez wiele firm 
działających w segmencie casual dining. 

Spółka podejmuje systematyczne działania pozwalające dostosowywać się do 
szybko zmieniającej się sytuacji na rynku, prowadzi intensywne działania 
marketingowe, oferuje atrakcyjne pakiety promocyjne, przykłada szczególną wagę do 
jakości oferowanych produktów, dobrego serwisu i szybkiej obsługi. 

Rezultatem podejmowanych działań są rosnące przychody spółki oraz 
systematyczna poprawa wyników finansowych osiąganych przez emitenta. W roku 
2015 zarząd emitenta zakłada utrzymanie tej pozytywnej tendencji. 

Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
pracownikom za okres wytęŜonej pracy, jakim był rok 2014. 

Pragniemy takŜe podziękować wszystkim Akcjonariuszom za okazane zaufanie  
oraz zapewnić, Ŝe w dalszym ciągu cały nasz wysiłek zostanie ukierunkowany na 
systematyczne i stabilne podnoszenie wartości spółki oraz jej wzrost i rozwój. 
 
Z powaŜaniem 
 
Paweł Molenda  Łukasz Misztal 
 
Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu 
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Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego za 2014 rok. 
 
 
 

 w tys. zł  w tys. EUR 

  

4 kwartały 
narastająco 

2014 okres od 
2014-01-01 do 

2014-12-31 

4 kwartały 
narastająco 

2013 okres od 
2013-01-01 do 

2013-12-31 

4 kwartały 
narastająco 

2014 okres od 
2014-01-01 do 

2014-12-31 

4 kwartały 
narastająco 

2013 okres od 
2013-01-01 do 

2013-12-31 

Przychody ze sprzedaŜy 4607 3849 1100 914 
Zysk (strata) ze sprzedaŜy 101 -5 24 -1 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 84 -5 20 -1 
Zysk (strata) brutto 107 -5 26 -1 
Zysk (strata) netto 98 -5 23 -1 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 319 562 76 133 
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej -188 -393 -44 -93 
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej -48 -63 -11 -15 
Przepływy pienięŜne netto razem 83 106 20 25 
Aktywa razem 2345 1981 550 478 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 611 346 143 83 
Kapitał (fundusz) akcyjny 971 971 228 234 
Kapitał własny 1733 1635 407 395 

Liczba akcji 4857588 4857588   

 

PowyŜsze dane finansowe przeliczono według ogłoszonego przez NBP kursu średniego euro na dzień 
bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych przeliczono 
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez NBP 
obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. 
 
Zastosowane kursy wymiany PLN/EUR: 
 
       Rok 2014  Rok 2013 
 
Kurs średni na dzień bilansowy:    4,2623   4,1472 
 
Średni kurs arytmetyczny:    4,1872   4,2110 
 



1 

MAXIPIZZA
SPÓŁKA AKCYJNA

UL. SŁONECZNA 1, 25-731 KIELCE

NIP 9591776115 

SPRAWOZDANIE

FINANSOWE

ZA ROK OBROTOWY 
������������������������



SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014 ROK

2 

  

Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowo�ci z dnia 29 wrze�nia 1994 roku 

z pó�niejszymi zmianami, Zarz�d Spółki MAXIPIZZA S.A. Kielce przedstawia 

Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. , na które składa si� : 

� Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

� Bilans  na dzie� 31.12.2014 r. wykazuj�cy po stronie aktywów i pasywów kwot�

zł.: 2.344.569,01 , 

� Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

(wariant porównawczy) wykazuj�cy zysk netto w kwocie zł.: 98.222,83 , 

� Rachunek przepływów pieni��nych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. , 

� Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 01.01.2014 r. 

do 31.12.2014 r., 

� Dodatkowe informacje i obja�nienia. 

Do sprawozdania finansowego doł�cza si� sprawozdanie z działalno�ci jednostki za okres 

obj�ty sprawozdaniem finansowym. 

Sprawozdanie finansowe sporz�dzone zostało zgodnie z przedstawionymi zasadami ustawy 

o rachunkowo�ci oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuacj� maj�tkow� i finansow�

oraz wynik finansowy. 

………………………………………….. 

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksi�g rachunkowych)

...……………………………..                               
                                     (imi�, nazwisko, stanowisko)                                                                  

…...………………………….     
                          (imi�, nazwisko, stanowisko) 

Kielce, dnia: 30.03.2015 rok
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1. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa:   MAXIPIZZA SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba:   ul. Słoneczna 1, 25-731 Kielce 
NIP:    9591776115 
REGON:    260158366 

Umowa Spółki:   Akt Notarialny z dnia 22.12.2006 r.  
    REPERTORIUM A 5401/2006     
  

Rejestr Przedsi�biorców:  S�d Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy    
    Krajowego Rejestru S�dowego 
    Data wpisu 08.05.2007 r. , Numer KRS 0000279240 

Przedmiot działalno�ci Spółki: 56.10.A  Restauracje i inne stałe placówki  

     gastronomiczne, 

   56.40.B  Ruchome placówki gastronomiczne, 

   56.21.Z  Przygotowywanie i dostarczanie  

     �ywno�ci dla odbiorców zewn�trznych (katering) 

   56.29.Z  Pozostała usługowa działalno��  

     gastronomiczna. 

� Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.  

� Sprawozdanie finansowe Spółki podlega obowi�zkowi badania na podstawie art. 64 

ust. 1 ustawy o rachunkowo�ci. 

� Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 

� Przyj�ty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa si� z rokiem kalendarzowym 

i trwa 12 kolejnych pełnych miesi�cy kalendarzowych. 

�    Sprawozdanie finansowe zostało sporz�dzone przy zało�eniu kontynuowania 

działalno�ci gospodarczej przez Spółk� w daj�cej si� przewidzie� przyszło�ci, 

obejmuj�cej okres nie krótszy ni� jeden rok od dnia bilansowego, w nie zmniejszonym 

istotnie zakresie. Nie istniej� równie� okoliczno�ci wskazuj�ce na zagro�enie 

kontynuowania działalno�ci. 

� Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2014

oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2013. 
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2.  OMÓWIENIE PRZYJ�TYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO�CI

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 

29 wrze�nia 1994 roku o rachunkowo�ci obowi�zuj�cymi jednostki kontynuuj�ce działalno��. 

Rachunek zysków i strat Spółka sporz�dza w wariancie porównawczym. Rachunek zysków 

i strat za rok 2013 został sporz�dzony w wariancie kalkulacyjnym Dla porównania dane 

za 2013 rok zostały uj�te w bie��cym sprawozdaniu w wariancie porównawczym. 

Walut� sprawozdawcz� jest PLN. 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich tre�ci�

ekonomiczn�. 

a. Warto�ci niematerialne i prawne, �rodki trwałe 

Warto�ci niematerialne i prawne, �rodki trwałe oraz �rodki trwałe w budowie wycenia si�

według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.  

Odpisy amortyzacyjne s� dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. 

Składniki maj�tku o warto�ci pocz�tkowej do 3.500 zł. Spółka zalicza do �rodków trwałych 

lub warto�ci niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów, 

Od tego rodzaju składników maj�tku Spółka dokonuje jednorazowych odpisów 

amortyzacyjnych w miesi�cu przyj�cia do u�ywania. 

Składniki maj�tku o warto�ci pocz�tkowej powy�ej 3.500 zł. Spółka zalicza do �rodków 

trwałych lub warto�ci niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych 

aktywów. W momencie oddania do u�ywania ustalany jest okres ekonomicznej u�yteczno�ci 

dla ka�dego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. 

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna si� pocz�wszy od miesi�ca 

nast�puj�cego po miesi�cu oddania do u�ywania. 

Wszystkie nakłady na ulepszenie �rodków trwałych przekraczaj�ce warto�� 3.500 zł. 

podwy�szaj� warto�� pocz�tkow� tych �rodków trwałych, a nieprzekraczaj�ce 3.500 zł. 

odnoszone s� w koszty bie��cego okresu jako koszty remontu.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, �e w daj�cej si� przewidzie�

przyszło�ci nie b�d� przynosi� korzy�ci ekonomicznych dokonuje si� odpisu z tytułu trwałej 

utraty warto�ci. 

b. Inwestycje finansowe o charakterze trwałym 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje finansowe ujmuje si� w ksi�gach 

rachunkowych na dzie� ich nabycia lub powstania według ceny nabycia. 

Na dzie� bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów 

trwałych s� wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty 

warto�ci.  

Odpisy z tytułu trwałej utraty warto�ci obci��aj� koszty finansowe. W przypadku ustania 

przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowarto�� cało�ci lub cz��ci uprzednio 

dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty warto�ci zwi�ksza warto�� danego składnika 

aktywów i podlega zaliczeniu na dobro przychodów finansowych.  
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Na dzie� bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów 

trwałych, dla których został okre�lony termin wymagalno�ci s� wycenione według 

skorygowanej ceny nabycia. 

c. Inwestycje krótkoterminowe 

Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa krótkoterminowe ujmuje si� w ksi�gach 

rachunkowych na dzie� ich nabycia lub powstania według ceny nabycia.  

Na dzie� bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych s� wycenione według 

ceny rynkowej.  

Skutki zmian warto�ci inwestycji krótkoterminowych wpływaj� w pełnej wysoko�ci 

odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Na dzie� bilansowy aktywa zaliczone do inwestycji krótkoterminowych, dla których 

to składników został okre�lony termin wymagalno�ci wyceniane s� według skorygowanej 

ceny nabycia. 

d. Zapasy 

Nabyte w ci�gu roku obrotowego materiały lub towary ujmowane s� według ceny zakupu. 

Warto�� rozchodu materiałów i towarów jest ustalana przy zastosowaniu metody pierwsze 

weszło-pierwsze wyszło. Zapasy materiałów i towarów na dzie� bilansowy wycenione s�

w cenie zakupu nie wy�szych od ceny sprzeda�y netto danego składnika.  

Wytworzone w ci�gu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane s� według 

kosztów wytworzenia.  

Wyroby gotowe oraz półfabrykaty na dzie� bilansowy wycenione s� według kosztu 

wytworzenia jednak nie wy�szego od ceny sprzeda�y netto danego składnika.  

Zapasy, które utraciły swoj� warto�� handlow� i u�ytkow� obejmuje si� odpisem 

aktualizuj�cym. Odpisy aktualizuj�ce warto�� składników zapasów zalicza si� odpowiednio 

do pozostałych kosztów operacyjnych.  

W odniesieniu do zapasów Jednostka prowadzi ewidencj� ilo�ciowo-warto�ciow�. 

e. Nale�no�ci i zobowi�zania 

Nale�no�ci w walucie polskiej wykazywane s� według kwoty wymaganej zapłaty, 

z zachowaniem ostro�no�ci. Zobowi�zania (w tym z tytułu kredytów i po�yczek) w walucie 

polskiej wyceniane s� w kwocie wymagaj�cej zapłaty, z tym �e w przypadku zobowi�za�

finansowych zastosowanie mo�e znale�� metoda skorygowanej ceny nabycia, a je�eli Spółka 

przeznacza je do sprzeda�y w okresie do 3 miesi�cy – warto�� rynkowa lub inaczej okre�lona 

warto�� godziwa.  

Nale�no�ci i zobowi�zania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane s� według 

�redniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia 

poprzedzaj�cego ten dzie�. Dodatnie lub ujemne ró�nice kursowe powstaj�ce w dniu 

płatno�ci, wynikaj�ce z ró�nicy pomi�dzy kursem waluty na ten dzie�, a kursem waluty  

w dniu powstania nale�no�ci lub zobowi�zania, odnoszone s� odpowiednio na dobro 

przychodów lub kosztów operacji finansowych. 

Nierozliczone na dzie� bilansowy nale�no�ci i zobowi�zania w walucie obcej wycenia si�

według �redniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzie�. 
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Warto�� nale�no�ci aktualizuje si� uwzgl�dniaj�c stopie� prawdopodobie�stwa ich zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizuj�cego. 

f. �rodki pieni��ne 

Krajowe �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia si� według warto�ci 

nominalnej.  

Wyra�one w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje si� w ksi�gach rachunkowych 

na dzie� ich przeprowadzenia - o ile odr�bne przepisy dotycz�ce �rodków pochodz�cych 

z bud�etu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

oraz �rodków niepodlegaj�cych zwrotowi, pochodz�cych ze �ródeł zagranicznych 

nie stanowi� inaczej - odpowiednio po kursie faktycznie zastosowanym w tym dniu, 

wynikaj�cym z charakteru operacji - w przypadku sprzeda�y lub kupna walut oraz zapłaty 

nale�no�ci lub zobowi�za�, 

Na dzie� bilansowy �rodki pieni��ne wyra�one w walucie obcej wycenia si� według �redniego 

kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzie�.  

Ustalone na koniec roku obrotowego ró�nice kursowe wpływaj� na wynik finansowy b�d�c 

odnoszone odpowiednio na dobro przychodów lub w ci��ar kosztów operacji finansowych. 

g. Kapitały 

Kapitały (fundusze) własne ujmuje si� w ksi�gach rachunkowych w warto�ci nominalnej 

według ich rodzajów i zasad okre�lonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

Kapitał zakładowy wykazuje si� w wysoko�ci okre�lonej w umowie Spółki wpisanej 

w Krajowym Rejestrze S�dowym. Zadeklarowane lecz nie wniesione wkłady kapitałowe 

ujmuje si� jako nale�ne wkłady na poczet kapitału. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego 

z aktualizacji wyceny oraz nadwy�ki warto�ci emisyjnej akcji powy�ej ich warto�ci 

nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała cz��� kosztów emisji zaliczana jest 

do kosztów finansowych. 

Udziały lub akcje własne wyceniane s� w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej 

w kapitale własnym. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako 

skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika 

maj�tku odpowiednia cz��� kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona 

na kapitał zapasowy.  

Odpis z tytułu trwałej utraty warto�ci aktywów trwałych, który uprzednio podlegał 

aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysoko�ci cz��ci kapitału, 

która dotyczy tego składnika maj�tku trwałego. 

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwi�kszaj� równie� skutki 

przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powoduj�ce wzrost ich warto�ci 

do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszaj�, 

do wysoko�ci kwoty, o któr� podwy�szono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji 

wyceny, skutki obni�enia warto�ci inwestycji uprzednio przeszacowanej, je�eli kwota ró�nicy 

z przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obni�enia warto�ci inwestycji 

w cz��ci przekraczaj�cej utworzon� uprzednio cz��� kapitału z aktualizacji zalicza si�

w koszty finansowe okresu sprawozdawczego. 
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h.    Rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowi�zania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotycz�cych przyszłych okresów sprawozdawczych 

Spółka dokonuje czynnych rozlicze� mi�dzyokresowych.  

Rezerwy tworzy si� na pewne lub o du�ym stopniu prawdopodobie�stwa przyszłe 

zobowi�zania, których powstanie wynika z przeszłych zdarze� w przypadku, gdy kwota 

lub termin ich zapłaty lub poniesienia nie s� pewne, ale mo�liwy jest ich wiarygodny 

szacunek. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysoko�ci prawdopodobnych zobowi�za�

przypadaj�cych na bie��cy okres sprawozdawczy, wynikaj�cych ze �wiadcze� wykonanych na 

rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowi�zku wykonania zwi�zanych z bie��c�

działalno�ci� przyszłych �wiadcze�, których kwot� mo�na oszacowa�, cho� data powstania 

nie jest jeszcze znana.  

Rezerwy s� tworzone w ci��ar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych 

lub strat nadzwyczajnych, w zale�no�ci od okoliczno�ci, z których strata wynika. 

Zobowi�zania uj�te jako bierne rozliczenia mi�dzyokresowe i zasady ustalania ich wysoko�ci 

powinny wynika� z uznanych zwyczajów handlowych. 

Rozliczenia mi�dzyokresowe bierne tworzone s� w ci��ar kosztów operacyjnych.  

i. Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 

W przypadku Spółki rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów obejmuj� w szczególno�ci 

równowarto�� otrzymanych przychodów z tytułu �wiadcze�, których wykonanie nast�pi 

w przyszłych okresach sprawozdawczych, otrzymane nieodpłatnie warto�ci niematerialne 

i prawne oraz �rodki trwałe w cz��ci niepokrytej odpisami amortyzacyjnymi oraz ujemn�

warto�� firmy.   

Ponadto do rozlicze� mi�dzyokresowych przychodów zaliczone zostały �rodki pieni��ne 

otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia �rodków trwałych, w tym tak�e 

�rodków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych. Zaliczone do rozlicze�

mi�dzyokresowych przychodów kwoty zwi�kszaj� stopniowo pozostałe przychody 

operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od �rodków 

trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych �ródeł. 

j. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

W zwi�zku z przej�ciowymi ró�nicami mi�dzy wykazywan� w ksi�gach rachunkowych 

warto�ci� aktywów i pasywów a ich warto�ci� podatkow� oraz strat� podatkow� mo�liw�

do odliczenia w przyszło�ci, jednostka tworzy rezerw� i ustala aktywa z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si� w wysoko�ci kwoty 

przewidzianej w przyszło�ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi�zku z ujemnymi 

ró�nicami przej�ciowymi, które spowoduj� w przyszło�ci zmniejszenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego oraz straty podatkowej mo�liwej do odliczenia ustalonej 

przy zachowaniu zasady ostro�no�ci. 

Rezerw� z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy si� w wysoko�ci kwoty podatku 

dochodowego, wymagaj�cej w przyszło�ci zapłaty, w zwi�zku z wyst�powaniem dodatnich 

ró�nic przej�ciowych, to jest ró�nic, które spowoduj� zwi�kszenie podstawy obliczenia 

podatku dochodowego w przyszło�ci.  
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Wysoko�� rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala si�

przy uwzgl�dnieniu stawek podatku dochodowego obowi�zuj�cych w roku powstania 

obowi�zku podatkowego.   

W bilansie Spółka prezentuje saldo utworzonych aktywów i rezerw z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego. 

k. Instrumenty finansowe 

W przypadku nabycia aktywa finansowe wycenia si� w cenie poniesionych wydatków 

(warto�� nominalna wraz z kosztami transakcji poniesionymi bezpo�rednio w zwi�zku 

z nabyciem aktywów finansowych).  

Na dzie� bilansowy aktywa przeznaczone do obrotu oraz dost�pne do sprzeda�y wyceniane 

s� w warto�ci godziwej, za� aktywa utrzymywane do terminu wymagalno�ci oraz po�yczki 

udzielone przez Spółk�, w wysoko�ci skorygowanej ceny nabycia. 

Zobowi�zania finansowe ujmuje si� w ksi�gach rachunkowych w kwocie wymagaj�cej 

zapłaty. Na dzie� bilansowy zobowi�zania finansowe przeznaczone do obrotu wycenia si�

według warto�ci godziwej. Inne zobowi�zania finansowe na dzie� bilansowy s� wykazywane 

według skorygowanej ceny nabycia. 

Zyski i straty z przeszacowania na dzie� bilansowy aktywów finansowych oraz zobowi�za�

finansowych zakwalifikowanych do kategorii przeznaczonych do obrotu (w tym instrumentów 

pochodnych) oraz aktywów finansowych zakwalifikowanych do kategorii dost�pnych 

do sprzeda�y i wycenianych w warto�ci godziwej (z wył�czeniem pozycji zabezpieczanych) 

odnoszone s� odpowiednio do przychodów i kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. 

W przypadku aktywów i zobowi�za� finansowych wycenionych w wysoko�ci skorygowanej 

ceny nabycia (z wyj�tkiem pozycji zabezpieczanych i zabezpieczaj�cych) odpis z tytułu 

dyskonta lub premii oraz pozostałe ró�nice ustalone na dzie� wył�czenia ich z ksi�g 

rachunkowych, zalicza si� odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych z tytułu 

odsetek okresu sprawozdawczego. 

Wbudowany instrument pochodny wycenia si� na dzie� uj�cia w ksi�gach oraz na dzie�

bilansowy według warto�ci godziwej. Ró�nica mi�dzy warto�ci� godziw� ustalon� na dzie�

bilansowy, a warto�ci� godziw� na dzie� uj�cia w ksi�gach odnoszona jest na wynik 

z operacji finansowych. 

Instrumenty pochodne stanowi�ce instrument zabezpieczaj�cy, b�d�ce zabezpieczeniem 

warto�ci godziwej wycenia si� w warto�ci godziwej, a zmian� odnosi si� na wynik z operacji 

finansowych. 

Instrumenty pochodne stanowi�ce instrument zabezpieczaj�cy, b�d�cy zabezpieczeniem 

przepływów pieni��nych wycenia si� w warto�ci godziwej, a zmian� odnosi na kapitał 

z aktualizacji wyceny w cz��ci stanowi�cej efektywne zabezpieczenie oraz na wynik 

z operacji finansowych w cz��ci niestanowi�cej efektywnego zabezpieczenia. 
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l.  Wynik finansowy 

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osi�gni�te i przypadaj�ce 

na jej rzecz przychody oraz zwi�zane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 

memoriału, współmierno�ci przychodów i kosztów oraz ostro�nej wyceny.  

Przychodem ze sprzeda�y produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota nale�na z tego 

tytułu od odbiorcy, pomniejszona o nale�ny podatek od towarów i usług. Momentem 

sprzeda�y jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi.  

Przychodem ze sprzeda�y towarów i materiałów jest kwota nale�na z tego tytułu od odbiorcy, 

pomniejszona o nale�ny podatek od towarów i usług. Momentem sprzeda�y jest przekazanie 

towarów lub materiałów. 

Warto�� sprzedanych towarów i materiałów jest to warto�� sprzedanych towarów i materiałów 

w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzeda�y z tego tytułu.  

Pozostałe przychody i koszty operacyjne s� to koszty i przychody niezwi�zane bezpo�rednio 

z działalno�ci� operacyjn�, wpływaj�ce na wynik finansowy. 

Przychody finansowe s� to nale�ne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty 

finansowe s� to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz ró�nice 

kursowe dotycz�ce �rodków trwałych w budowie naliczone do dnia przej�cia ich do 

u�ytkowania wpływaj� na warto�� pocz�tkow� tych składników maj�tku. Ró�nice kursowe 

oraz odsetki od zobowi�za� i kredytów inwestycyjnych po oddaniu �rodka trwałego 

do u�ytkowania wpływaj� na wynik operacji finansowych. 

Wynik zdarze� nadzwyczajnych stanowi ró�nic� mi�dzy zrealizowanymi zyskami 

nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi wynikaj�cymi ze zdarze�

losowych, niezwi�zanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia działalno�ci podmiotu. 

………………………………………….. 

(osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksi�g rachunkowych)

...……………………………..                               
                                     (imi�, nazwisko, stanowisko)                                                       

…...………………………….     
                          (imi�, nazwisko, stanowisko) 

Kielce, dnia: 30.03.2015 rok 



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2014

Nota 2014 2013

A. Przychody netto ze sprzeda�y i zrównane z nimi, w tym: 24 4 606 903,31 3 849 246,83
– od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzeda�y produktów 1 547 431,73 3 538 616,06

II. Zmiana stanu produktów (zwi�kszenie - warto�� dodatnia, zmniejszenie - warto�� ujemna) 5 801,85 0,00

– w tym: Obiekty w zabudowie 0,00 0,00

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

IV. Przychody netto ze sprzeda�y towarów i materiałów 3 053 669,73 310 630,77

B. Koszty działalno�ci operacyjnej 30 4 505 391,81 3 854 312,30
I. Amortyzacja 187 941,32 295 446,16

II. Zu�ycie materiałów i energii 440 426,44 452 221,14

III. Usługi obce 1 264 549,45 1 093 929,05

IV. Podatki i opłaty, w tym: 951,37 2 265,46

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 363 950,13 271 782,16

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia 70 827,38 52 507,78

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 30 590,59 168 596,79

VIII. Warto�� sprzedanych towarów i materiałów 26 2 146 155,13 1 517 563,76

C. Zysk (strata) ze sprzeda�y (A-B) 101 511,50 -5 065,47
D. Pozostałe przychody operacyjne 33 71 807,99 0,26

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne 71 807,99 0,26

E. Pozostałe koszty operacyjne 34 89 483,74 334,12
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych 66 358,48 0,00

III. Inne koszty operacyjne 23 125,26 334,12

F. Zysk (strata) z działalno�ci operacyjnej (C+D-E) 83 835,75 -5 399,33
G. Przychody finansowe 35 24 647,52 3 663,24

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

– od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 24 647,52 3 663,24

– od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

IV. Aktualizacja warto�ci inwestycji 0,00 0,00

V. Inne 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 36 1 481,44 3 312,49
I. Odsetki, w tym: 1 481,44 3 312,49

– dla jednostek powi�zanych 0,00 0,00

II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00

III. Aktualizacja warto�ci inwestycji 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 0,00

I. Zysk (strata) z działalno�ci gospodarczej (F+G-H) 107 001,83 -5 048,58
J. Wynik zdarze� nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 37 0,00 0,00

I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00

II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00

K. Zysk (strata) brutto (I+J) 107 001,83 -5 048,58
L. Podatek dochodowy 38 8 779,00 0,00
M. Pozostałe obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) 0,00 0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 98 222,83 -5 048,58

Sporz�dzono .................................................. dnia ........................................Kielce 30.03.2015

(miejscowo��) (data)

................................................................................................................................
(nazwisko i imi�, podpis osoby sporz�dzaj�cej)

Aneta Piskorz ................................................................................................................................
(podpisy członków Zarz�du)
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BILANS na dzie� 31.12.2014

AKTYWA Nota 31.12.2014 31.12.2013

A. AKTYWA TRWAŁE 648 761,99 601 060,25
I. Warto�ci niematerialne i prawne 1 57 821,10 53 418,45

1. Koszty zako�czonych prac rozwojowych 0,00 0,00

2. Warto�� firmy 50 887,93 50 887,93

3. Inne warto�ci niematerialne i prawne 6 933,17 2 530,52

4. Zaliczki na warto�ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 560 181,89 547 641,80
1. �rodki trwałe 2 560 181,89 547 641,80

a) grunty (w tym prawo wieczystego u�ytkowania gruntu) 0,00 0,00

b) budynki, lokale i obiekty in�ynierii l�dowej i wodnej 16 737,10 19 303,07

c) urz�dzenia techniczne i maszyny 155 278,53 216 059,58

d) �rodki transportu 171 078,37 518,60

e) inne �rodki trwałe 217 087,89 311 760,55

2. �rodki trwałe w budowie 31 0,00 0,00
3. Zaliczki na �rodki trwałe w budowie 0,00 0,00

III. Nale�no�ci długoterminowe 6 0,00 0,00
1. Od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 7 0,00 0,00
1. Nieruchomo�ci 0,00 0,00

2. Warto�ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

a) w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00

– udzielone po�yczki 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00

– udzielone po�yczki 0,00 0,00

– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 14 30 759,00 0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 759,00 0,00

2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 1 695 807,02 1 379 873,82
I. Zapasy 10 177 728,50 130 289,45

1. Materiały 177 728,50 130 289,45

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

– w tym: Obiekty w zabudowie 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00

4. Towary 0,00 0,00

5. Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

II. Nale�no�ci krótkoterminowe 11 612 735,13 359 255,30
1. Nale�no�ci od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

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

– do 12 miesi�cy 0,00 0,00

– powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Nale�no�ci od pozostałych jednostek 612 735,13 359 255,30

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: 452 397,99 345 919,15

– do 12 miesi�cy 452 397,99 345 919,15

– powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze� społecznych i zdrowotnych oraz innych 
�wiadcze� 414,86 13 336,15

c) inne 159 922,28 0,00

d) dochodzone na drodze s�dowej 0,00 0,00
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BILANS na dzie� 31.12.2014 - ci�g dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA Nota 31.12.2014 31.12.2013

III. Inwestycje krótkoterminowe 12 896 115,31 806 691,47
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 896 115,31 806 691,47

a) w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00

– udzielone po�yczki 0,00 0,00

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 424 098,64 417 500,00

– udziały lub akcje 0,00 0,00

– inne papiery warto�ciowe 0,00 0,00

– udzielone po�yczki 424 098,64 417 500,00

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

c) �rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne 13 472 016,67 389 191,47

– �rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach 322 016,67 389 191,47

– inne �rodki pieni��ne 150 000,00 0,00

– inne aktywa pieni��ne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 14 9 228,08 83 637,60
SUMA AKTYWÓW 2 344 569,01 1 980 934,07

Sporz�dzono .................................................. dnia ........................................Kielce 30.03.2015

(miejscowo��) (data)

................................................................................................................................
(nazwisko i imi�, podpis osoby sporz�dzaj�cej)

Aneta Piskorz ................................................................................................................................
(podpisy członków Zarz�du)
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BILANS na dzie� 31.12.2014

PASYWA Nota 31.12.2014 31.12.2013

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 733 275,13 1 635 052,30
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 971 517,60 971 517,60

II. Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy (wielko�� ujemna) 0,00 0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielko�� ujemna) 0,00 0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 1 422 068,25 1 422 068,25
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 758 533,55 - 753 484,97

VIII. Zysk (strata) netto 98 222,83 -5 048,58
IX. Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) 0,00 0,00

B. ZOBOWI�ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI�ZANIA 611 293,88 345 881,77
I. Rezerwy na zobowi�zania 19 30 968,00 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 968,00 0,00

2. Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

– długoterminowa 0,00 0,00

– krótkoterminowa 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

– długoterminowe 0,00 0,00

– krótkoterminowe 0,00 0,00

II. Zobowi�zania długoterminowe 21 60 679,57 0,00
1. Wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 60 679,57 0,00

a) kredyty i po�yczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych 0,00 0,00

c) inne zobowi�zania finansowe 60 679,57 0,00

d) inne 0,00 0,00

III. Zobowi�zania krótkoterminowe 22 519 646,31 345 881,77
1. Wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci: 0,00 0,00

– do 12 miesi�cy 0,00 0,00

– powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 519 646,31 345 881,77

a) kredyty i po�yczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłu�nych papierów warto�ciowych 0,00 0,00

c) inne zobowi�zania finansowe 50 566,30 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno�ci: 388 957,28 334 510,91

– do 12 miesi�cy 388 957,28 334 510,91

– powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00

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

f) zobowi�zania wekslowe 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze� i innych �wiadcze� 30 122,73 11 113,86

h) z tytułu wynagrodze� 0,00 257,00

i) inne 50 000,00 0,00

3. Fundusze specjalne 23 0,00 0,00

IV. Rozliczenia mi�dzyokresowe 14 0,00 0,00
1. Ujemna warto�� firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe 0,00 0,00

– długoterminowe 0,00 0,00

– krótkoterminowe 0,00 0,00

SUMA PASYWÓW 2 344 569,01 1 980 934,07

Sporz�dzono .................................................. dnia ........................................Kielce 30.03.2015

(miejscowo��) (data)

................................................................................................................................
(nazwisko i imi�, podpis osoby sporz�dzaj�cej)

Aneta Piskorz ................................................................................................................................
(podpisy członków Zarz�du)
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI	
NYCH (metoda po�rednia) (PLN)

Tre�� Nota 2014 2013

A. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci operacyjnej 0,00 0,00
I. Zysk (strata) netto 98 222,83 -5 048,58

II. Korekty razem 220 347,36 566 770,04
1. Amortyzacja 30 187 941,32 295 446,16

2. Zyski (straty) z tytułu ró�nic kursowych 0,00 0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 42 24 262,29 0,00

4. Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej 0,00 0,00

5. Zmiana stanu rezerw 30 968,00 0,00

6. Zmiana stanu zapasów -47 439,05 -13 996,19

7. Zmiana stanu nale�no�ci - 253 479,83 238 736,77

8. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredytów 234 444,11 53 742,97

9. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych 43 650,52 -6 808,92

10. Inne korekty 0,00 - 350,75

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci operacyjnej (I+II) 318 570,19 561 721,46
B. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci inwestycyjnej 0,00 0,00

I. Wpływy 17 500,00 40 163,24
1. Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym: 17 500,00 40 163,24

a) w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 17 500,00 40 163,24

– zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00

– dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

– spłata udzielonych po�yczek długoterminowych 17 500,00 0,00

– odsetki 0,00 0,00

– inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 40 163,24

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00

II. Wydatki 205 539,69 432 810,00
1. Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 205 539,69 32 810,00

2. Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerilane i prawne 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 400 000,00

a) w jednostkach powi�zanych 0,00 0,00

b) w pozostałych jednostkach 0,00 400 000,00

– nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

– udzielone po�yczki długoterminowe 0,00 400 000,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci inwestycyjnej (I-II) - 188 039,69 - 392 646,76
C. Przepływy �rodków pieni��nych z działalno�ci finansowej 0,00 0,00

I. Wpływy 0,00 0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz 

dopłat do kapitału 0,00 0,00

2. Kredyty i po�yczki 0,00 0,00

3. Emisja dłu�nych papierów warto�ciowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00

II. Wydatki 47 705,30 63 312,49
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz wła�cicieli 0,00 0,00

3. Inne, ni� wypłaty na rzecz wła�cicieli, wydatki z podziału zysku 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i po�yczek 0,00 60 000,00

5. Wykup dłu�nych papierów warto�ciowych 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowi�za� finansowych 0,00 0,00

7. Płatno�ci zobowi�za� z tytułu umów leasingu finansowego 46 223,86 0,00

8. Odsetki 1 481,44 3 312,49

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

III. Przepływy pieni��ne netto z działalno�ci finansowej (I-II) -47 705,30 -63 312,49
D. Przepływy pieni��ne netto razem (A.III.+B.III+C.III) 82 825,20 105 762,21
E. Bilansowa zmiana stanu �rodków pieni��nych, w tym: 82 825,20 105 762,21

– zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic kursowych 0,00 0,00
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI��NYCH (metoda po�rednia) (PLN) - ci�g dalszy z poprzedniej strony

Tre�� Nota 2014 2013

F. �rodki pieni��ne na pocz�tek okresu 389 191,47 283 429,26
G. �rodki pieni��ne na koniec okresu (F+D) 472 016,67 389 191,47

– o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 0,00 0,00

Sporz�dzono .................................................. dnia ........................................Kielce 30.03.2015

(miejscowo��) (data)

................................................................................................................................
(nazwisko i imi�, podpis osoby sporz�dzaj�cej)

Aneta Piskorz ................................................................................................................................
(podpisy członków Zarz�du)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

2014 2013

I. Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO) 1 635 052,30 1 640 100,88

– zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0,00 0,00

– korekty bł�dów 0,00 0,00

I.a. Kapitał (fundusz) własny na pocz�tek okresu (BO) po korektach 1 635 052,30 1 640 100,88

1. Kapitał (fundusz)podstawowy na pocz�tek okresu 971 517,60 971 517,60

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 971 517,60 971 517,60

2. Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy na pocz�tek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiana nale�nych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

2.2. Nale�ne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu 0,00 0,00

3. Udziały (akcje) własne na pocz�tek okresu 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

3.1. Udziały (akcje własne) na koniec okresu 0,00 0,00

4. Kapitał (fundusz) zapasowy na pocz�tek okresu 1 422 068,25 1 422 068,25

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej 0,00 0,00

– z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00

– z podziału zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) 0,00 0,00

– z innych tytułów 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– pokrycia straty 0,00 0,00

– z innych tytułów 0,00 0,00

4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 422 068,25 1 422 068,25

5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu 0,00 0,00

– zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0,00 0,00

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– korekty aktualizuj�cej warto�� 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– zbycia �rodków trwałych 0,00 0,00

– korekty aktualizuj�cej warto�� 0,00 0,00

5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na pocz�tek okresu 0,00 0,00

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz�tek okresu - 753 484,97 - 753 484,97

7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 0,00 0,00

– zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ci�g dalszy z poprzedniej strony

2014 2013

– korekty bł�dów 0,00 0,00

7.2. Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– odpis z zysku 0,00 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– podział zysku (na kapitał zapasowy) 0,00 0,00

– wypłata dywidendy 0,00 0,00

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

7.4. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, 753 484,97 753 484,97

– zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci 0,00 0,00

– korekty bł�dów 0,00 0,00

7.5. Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 753 484,97 753 484,97

a) zwi�kszenie (z tytułu) 5 048,58 0,00

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5 048,58 0,00

– 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

– 0,00 0,00

– 0,00 0,00

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 758 533,55 753 484,97

7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 758 533,55 - 753 484,97

8. Wynik netto 98 222,83 -5 048,58

a) zysk netto 98 222,83 0,00

b) strata netto 0,00 -5 048,58

c) odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 733 275,13 1 635 052,30

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0,00 0,00

Sporz�dzono .................................................. dnia ........................................Kielce 30.03.2015

(miejscowo��) (data)

................................................................................................................................
(nazwisko i imi�, podpis osoby sporz�dzaj�cej)

Aneta Piskorz ................................................................................................................................
(podpisy członków Zarz�du)
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Nota 1
Zmiany w warto�ciach niematerialnych i prawnych w 2014

Koszty prac
rozwojowych

Warto�� firmy Koncesje,
patenty, licencje

Oprogramowanie
komputerów

Inne Razem

Warto�� brutto na pocz�tek 
okresu 0,00 50 887,93 0,00 18 212,57 0,00 69 100,50

Zwi�kszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 5 454,55 0,00 5 454,55

– nabycie 0,00 0,00 0,00 5 454,55 0,00 5 454,55

– przemieszczenie 
wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 13 184,67 0,00 13 184,67

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 13 184,67 0,00 13 184,67

– aktualizacja warto�ci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– sprzeda� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– przemieszczenie 
wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Warto�� brutto na koniec 
okresu 0,00 50 887,93 0,00 10 482,45 0,00 61 370,38
Umorzenia na pocz�tek 
okresu 0,00 0,00 0,00 15 682,05 0,00 15 682,05

Umorzenia bie��ce - 
zwi�kszenia 0,00 0,00 0,00 1 051,90 0,00 1 051,90

Umorzenia - zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 13 184,67 0,00 13 184,67

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 13 184,67 0,00 13 184,67

– sprzeda� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– przemieszczenie 
wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem umorzenia na koniec 
okresu 0,00 0,00 0,00 3 549,28 0,00 3 549,28
Warto�� ksi�gowa netto na 
koniec okresu 0,00 50 887,93 0,00 6 933,17 0,00 57 821,10

Nota 2
Zmiany w �rodkach trwałych w 2014

Grunty własne Prawo
wieczystego
u�ytkowania

gruntów

Budynki i
budowle

Urz�dzenia
techniczne,

maszyny

�rodki
transportu

Pozostałe �rodki
trwałe

Razem

Warto�� brutto na pocz�tek 
okresu 0,00 0,00 27 992,56 776 232,74 622,30 1 455 782,65 2 260 630,25

Zwi�kszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 42 619,50 195 678,45 6 209,86 244 507,81

– nabycie 0,00 0,00 0,00 14 196,83 179 678,45 6 209,86 200 085,14

– przemieszczenie 
wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 28 422,67 16 000,00 0,00 44 422,67

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 182 815,26 16 000,00 14 241,67 213 056,93

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 182 815,26 0,00 9 309,00 192 124,26

– aktualizacja warto�ci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– sprzeda� 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00

– przemieszczenie 
wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 932,67 4 932,67

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Warto�� brutto na koniec okresu
0,00 0,00 27 992,56 636 036,98 180 300,75 1 447 750,84 2 292 081,13

Umorzenie na pocz�tek okresu 0,00 0,00 8 689,49 560 173,16 103,70 1 144 022,10 1 712 988,45

Umorzenia bie��ce - 
zwi�kszenia 0,00 0,00 2 565,97 102 744,92 25 118,68 95 949,85 226 379,42

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 182 159,63 16 000,00 9 309,00 207 468,63

– likwidacja 0,00 0,00 0,00 182 159,63 0,00 9 309,00 191 468,63

– sprzeda� 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000,00 0,00 16 000,00

– przemieszczenie 
wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 11 255,46 480 758,45 9 222,38 1 230 662,95 1 731 899,24
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Nota 2
Zmiany w �rodkach trwałych w 2014 - ci�g dalszy z poprzedniej strony

Grunty własne Prawo
wieczystego
u�ytkowania

gruntów

Budynki i
budowle

Urz�dzenia
techniczne,

maszyny

�rodki
transportu

Pozostałe �rodki
trwałe

Razem

Warto�� ksi�gowa netto 0,00 0,00 16 737,10 155 278,53 171 078,37 217 087,89 560 181,89

Stopie� zu�ycia od warto�ci 
pocz�tkowej (%) 0,00 0,00 40,21 75,59 5,11 85,01 75,56

Nota 3
Wysoko�� i wyja�nienie przyczyn odpisów aktualizuj�cych �rodki trwałe

2014 2013

RAZEM 0,00 0,00

Komentarz:

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 4
Warto�� gruntów u�ytkowanych wieczy�cie

2014 2013

Warto�� gruntów u�ytkowanych wieczy�cie 0,00 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 5
Warto�� nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostk� �rodków trwałych, u�ywanych na podstawie umów najmu, dzier�awy, lub 
innych umów

Rodzaj umowy Razem

Najem Leasing O innym
charakterze

Stan na pocz�tek roku 2014 0,00 181 298,36 0,00 181 298,36
- Leasing operacyjny nr 15093/Ki/12 z dnia 02.03.2012 - piec do pizzy 0,00 77 600,00 0,00 0,00

- Leasing operacyjny nr 15201/Ki/12 z dnia 12.04.2012 - urz�dz. 
chłodnicze 0,00 10 934,00 0,00 0,00

- Leasing operacyjny nr 15204/Ki/12 z dnia 12.04.2012 - urz�dz. 
gastronomiczne 0,00 37 802,90 0,00 0,00

- Leasing operacyjny nr 15442/Ki/12 z dnia 11.07.2012 - wałkownica 
do ciasta 0,00 35 146,46 0,00 0,00

- Leasing operacyjny nr 15443/Ki/12 z dnia 11.07.2012 - komory 
chłodnicze 0,00 20 815,00 0,00 0,00

- zwi�kszenia 0,00 0,00 0,00 0,00

- zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku 2014 0,00 181 298,36 0,00 181 298,36

Komentarz:

Nota 6
Zmiany w nale�no�ciach długoterminowych

Nale�no�ci
brutto

Odpis
aktualizuj�cy

Nale�no�ci netto

1. Od jednostek powi�zanych

Stan na pocz�tek roku obrotowego 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku obrotowego, w tym: 0,00 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 0,00

2. Od jednostek pozostałych

Stan na pocz�tek roku obrotowego 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku obrotowego, w tym: 0,00 0,00 0,00
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Nota 6
Zmiany w nale�no�ciach długoterminowych - ci�g dalszy z poprzedniej strony

Nale�no�ci
brutto

Odpis
aktualizuj�cy

Nale�no�ci netto

a) z tytułu dostaw i usług 0,00 0,00 0,00

b) inne 0,00 0,00 0,00

Razem na koniec roku obrotowego 0,00 0,00 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014 ROK DODATKOWE INFORMACJE I OBJA�NIENIA

Strona 20



Nota 7
Zmiany w inwestycjach długoterminowych

1.
Nieruchomo�ci

2. Warto�ci
niematerialne i

prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

Ogółem a) w jednostkach powi�zanych, w tym: b) w pozostałych jednostkach, w tym:

Razem - udziały lub
akcje

- inne papiery
warto�ciowe

- udzielone
po�yczki

- inne
długoterminowe

aktywa
finansowe

Razem - udziały lub
akcje

Stan na pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym w cenie nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwi�kszenia w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- korekty aktualizuj�ce warto�� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- sprzeda� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- korekty aktualizuj�ce warto�� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

w tym w cenie nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 8
Inwestycje w nieruchomo�ci amortyzowane przez Spółk�

2014 2013

Warto�� brutto na pocz�tek okresu 0,00 0,00

Zwi�kszenia, w tym: 0,00 0,00
– nabycie 0,00 0,00

– przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00
– likwidacja 0,00 0,00

– aktualizacja warto�ci 0,00 0,00

– sprzeda� 0,00 0,00

– przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00

Warto�� brutto na koniec okresu 0,00 0,00
Umorzenia na pocz�tek okresu 0,00 0,00

Umorzenia bie��ce - zwi�kszenia 0,00 0,00

Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00
– likwidacja 0,00 0,00

– sprzeda� 0,00 0,00

– przemieszczenia wewn�trzne 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00

Razem umorzenia na koniec okresu 0,00 0,00
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Nota 8
Inwestycje w nieruchomo�ci amortyzowane przez Spółk� - ci�g dalszy z poprzedniej strony

2014 2013

Warto�� ksi�gowa netto na koniec okresu 0,00 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 9
Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2014 2013

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: 0,00 0,00
a) odniesionych na wynik finansowy 0,00 0,00

b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00

c) odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy 0,00 0,00

2. Zwi�kszenia 30 759,00 0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi 21 137,00 0,00

– rezerwa na zobowi�zania finansowe z tytułu leasingu 21 137,00 0,00

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu) 9 622,00 0,00

– strata podatkowa z 2012 roku do odliczenia 1/2 kwoty 101.284,52 9 622,00 0,00

c) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi 0,00 0,00

d) odniesione na kapitał własny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu) 0,00 0,00

e) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami 
przej�ciowymi (z tytułu) 0,00 0,00

3. Zmniejszenia 0,00 0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0,00 0,00

b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu) 0,00 0,00

c) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0,00 0,00

d) odniesione na kapitał własny w zwi�zku ze strat� podatkow� (z tytułu) 0,00 0,00

e) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z ujemnymi ró�nicami 
przej�ciowymi (z tytułu) 0,00 0,00

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 30 759,00 0,00
a) odniesionych na wynik finansowy 30 759,00 0,00

b) odniesionych na kapitał własny 0,00 0,00

c) odniesionych na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy 0,00 0,00

Nota 10
Zapasy

2014 2013

Materiały 177 728,50 130 289,45

Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00

Produkty gotowe 0,00 0,00

Towary 0,00 0,00

Zaliczki na dostawy 0,00 0,00

RAZEM 177 728,50 130 289,45

Nota 11
Struktura nale�no�ci krótkoterminowych (nota dowolna)

Nale�no�ci
krótkoterminowe

brutto

Odpis
aktualizuj�cy

Nale�no�ci
krótkoterminowe

netto
1. Nale�no�ci od jednostek powi�zanych 0,00 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesi�cy 0,00 0,00 0,00
Stan na pocz�tek roku 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesi�ca 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 roku 0,00 0,00 0,00
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Nota 11
Struktura nale�no�ci krótkoterminowych (nota dowolna) - ci�g dalszy z poprzedniej strony

Nale�no�ci
krótkoterminowe

brutto

Odpis
aktualizuj�cy

Nale�no�ci
krótkoterminowe

netto
Razem 0,00 0,00 0,00

b) z tytułu dostaw i usług powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00 0,00
Stan na pocz�tek roku 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesi�ca 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

c) inne 0,00 0,00 0,00

Stan na pocz�tek roku 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesi�ca 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

2. Nale�no�ci od pozostałych jednostek 679 093,61 66 358,48 612 735,13
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesi�cy 452 397,99 0,00 452 397,99

Stan na pocz�tek roku 345 919,15 0,00 345 919,15

Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 385 162,55 0,00 385 162,55

– do 1 miesi�ca 59 248,73 0,00 59 248,73

– powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy 2 974,61 0,00 2 974,61

– powy�ej 3 m-cy do 6 m-cy 5 012,10 0,00 5 012,10

– powy�ej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 452 397,99 0,00 452 397,99

b) z tytułu dostaw i usług powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00 0,00
Stan na pocz�tek roku 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesi�ca 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00

c) nale�no�ci z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ. 414,86 0,00 414,86
Stan na pocz�tek roku 13 336,15 0,00 13 336,15

Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 414,86 0,00 414,86

– do 1 miesi�ca 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 414,86 0,00 414,86

d) inne nale�no�ci 159 922,28 0,00 159 922,28
Stan na pocz�tek roku 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 159 922,28 0,00 159 922,28

– do 1 miesi�ca 0,00 0,00 0,00
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Nota 11
Struktura nale�no�ci krótkoterminowych (nota dowolna) - ci�g dalszy z poprzedniej strony

Nale�no�ci
krótkoterminowe

brutto

Odpis
aktualizuj�cy

Nale�no�ci
krótkoterminowe

netto
– powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 roku 0,00 0,00 0,00

Razem 159 922,28 0,00 159 922,28

e) nale�no�ci dochodzone na drodze s�dowej 66 358,48 66 358,48 0,00
Stan na pocz�tek roku 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec roku, w tym:
  – nieprzeterminowane 0,00 0,00 0,00

– do 1 miesi�ca 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 m-ca do 3 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 3 m-cy do 6 m-cy 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 6 m-cy do 1 roku 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 1 roku 66 358,48 66 358,48 0,00

Razem 66 358,48 66 358,48 0,00
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Nota 12
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Ogółem a) w jednostkach powi�zanych, w tym:

Razem - udziały lub
akcje

- nale�no�ci z
tyt. dywidend i

innych udziałów
w zyskach

- inne papiery
warto�ciowe

- udzielone
po�yczki

- inne
krótkoterminowe

aktywa
finansowe

Razem - udziały lub
akcje

Stan na pocz�tek okresu 417 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 500,00 0,00

w tym w cenie nabycia 417 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417 500,00 0,00

Zwi�kszenia, w tym: 24 098,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 098,64 0,00

– nabycie 24 098,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 098,64 0,00

– korekty aktualizuj�ce warto�� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zmniejszenia, w tym 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00

– sprzeda� 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– korekty aktualizuj�ce warto�� 17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00

– przemieszczenie wewn�trzne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 424 098,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424 098,64 0,00

w tym w cenie nabycia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nota 13
�rodki pieni��ne i inne aktywa pieni��ne

2014 2013

�rodki pieni��ne w kasie i na rachunkach bankowych 322 016,67 389 191,47

Inne �rodki pieni��ne 150 000,00 0,00

Inne aktywa pieni��ne 0,00 0,00

RAZEM 472 016,67 389 191,47

Nota 14
Wykaz czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych

2014 2013

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe kosztów, w tym:

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 759,00 0,00

2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym: 0,00 0,00

Razem 30 759,00 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym:

a) czynne rozliczenia mi�dzyokresowe 9 228,08 83 012,60

– rozliczne w czasie ubezpieczenia maj�tkowe i komunikacyjne 7 433,15 4 294,47

– cz��� opłaty PCC z aktu notarialnego 0,00 875,00

– podatek VAT do odliczenia w styczniu nast�pnego roku obrotowego 0,00 1 441,19

– kaucje 0,00 74 943,95

– składki członkowskie 1 333,34 1 457,99

– prenumerata 161,57 0,00

– reklama 300,02 0,00

b) pozostałe rozliczenia mi�dzyokresowe 0,00 625,00

Razem 9 228,08 83 637,60
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Nota 14
Wykaz czynnych i biernych rozlicze� mi�dzyokresowych - ci�g dalszy z poprzedniej strony

2014 2013

Rozliczenia mi�dzyokresowe (pasywa), w tym:

2. Inne rozliczenia mi�dzyokresowe, w tym: 0,00 0,00

a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00

b) krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00

3. Rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów, w tym: 0,00 0,00

a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00

b) krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00

Nota 15
Odpisy aktualizuj�ce warto�� aktywów

Stan na pierwszy
dzie� roku

obrotowego

Zwi�kszenia Wykorzystanie Rozwi�zanie Stan na ostatni
dzie� roku

obrotowego
Warto�ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nale�no�ci krótkoterminowe 0,00 66 358,48 0,00 0,00 66 358,48

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 66 358,48 0,00 0,00 66 358,48

Nota 16
Kapitał podstawowy

2014 2013

1. Wysoko�� kapitału podstawowego 971 517,60 971 517,60

2. Ilo�� udziałów/akcji tworz�cych kapitał, w tym: 4 857 588,00 4 857 588,00

– akcje/udziały zwykłe 2 607 588,00 2 607 588,00

– akcje/udziały uprzywilejowane 2 250 000,00 2 250 000,00

3. Struktura własno�ci, w tym: 971 517,60 971 517,60

– Paweł Molenda 166 668,40 166 668,40

– Mariusz Molenda 166 665,20 166 665,20

Karol Molenda 166 666,40 166 666,40

INVESTcon Group SA 100 000,00 100 000,00

– Pozostali akcjonariusz 371 517,60 371 517,60

4. Warto�� nominalna jednej akcji/jednego udziału 0,20 0,20

Nota 17
Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych

Kapitał zapasowy

2014 2013

Stan na pocz�tek okresu 1 422 068,25 1 422 068,25

zwi�kszenia 0,00 0,00

zmniejszenia 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 1 422 068,25 1 422 068,25

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny

2014 2013

Stan na pocz�tek okresu 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 0,00 0,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014 ROK DODATKOWE INFORMACJE I OBJA�NIENIA

Strona 26



Nota 17
Pozostałe tabele do noty do zmian w kapitałach własnych - ci�g dalszy z poprzedniej strony
Pozostałe kapitały rezerwowe

2014 2013

Stan na pocz�tek okresu 0,00 0,00

+ zwi�kszenia 0,00 0,00

– zmniejszenia 0,00 0,00

Stan na koniec okresu 0,00 0,00

Zysk (strata) z lat ubiegłych

2014 2013

Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz�tek okresu - 753 484,97 - 753 484,97

Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 0,00 0,00

Zysk z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 0,00 0,00

a) zwi�kszenie (z tytułu) 0,00 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu 753 484,97 753 484,97

Strata z lat ubiegłych na pocz�tek okresu, po korektach 753 484,97 753 484,97

a) zwi�kszenie (z tytułu) 5 048,58 0,00

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5 048,58 0,00

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 758 533,55 753 484,97

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu - 758 533,55 - 753 484,97

Nota 18
Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

2014 2013*

ZYSK / STRATA NETTO 98 222,83 -5 048,58

Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty) 98 222,83 0,00

Pokrycie straty z lat ubiegłych 98 222,83 0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 19
Stan rezerw

Stan na pierwszy
dzie� roku

obrotowego

Zwi�kszenia Wykorzystanie Rozwi�zanie Stan na ostatni
dzie� roku

obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 30 968,00 0,00 0,00 30 968,00

2. Na �wiadczenia pracownicze, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) długoterminowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) krótkoterminowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– na udzielone gwarancje i por�czenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Razem 0,00 30 968,00 0,00 0,00 30 968,00

Nota 20
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2014 2013

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz�tek okresu, w tym: 0,00 0,00
a) odniesionej na wynik finansowy 0,00 0,00

b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00

c) odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy 0,00 0,00
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Nota 20
Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ci�g dalszy z poprzedniej strony
2. Zwi�kszenia 30 968,00 0,00

a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich ró�nic przej�ciowych (z tytułu) 30 968,00 0,00

– �rodki trwałe w leasingu 26 389,00 0,00

– udzielone po�yczki 4 579,00 0,00

b) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi (z tytułu) 0,00 0,00

c) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami 
przej�ciowymi (z tytułu) 0,00 0,00

3. Zmniejszenia 0,00 0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi 0,00 0,00

b) odniesione na kapitał własny w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami przej�ciowymi 0,00 0,00

c) odniesione na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy w zwi�zku z dodatnimi ró�nicami 
przej�ciowymi (z tytułu) 0,00 0,00

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 30 968,00 0,00
a) odniesionej na wynik finansowy 30 968,00 0,00

b) odniesionej na kapitał własny 0,00 0,00

c) odniesionej na warto�� firmy lub ujemn� warto�� firmy 0,00 0,00

Nota 21
Zobowi�zania długoterminowe - struktura czasowa

1. Wobec
jednostek

powi�zanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: Razem

Razem a) z tytułu
kredytów i
po�yczek

b) z tytułu emisji
papierów

warto�ciowych

c) inne
zobowi�zania

finansowe

d) inne

Okres spłaty

do roku

pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

koniec okresu 0,00 60 679,57 0,00 0,00 60 679,57 0,00 60 679,57

od 1 roku do 3 lat

pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

powy�ej 3 lat do 5 lat

pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

ponad 5 lat

pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Razem

pocz�tek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

koniec okresu 0,00 60 679,57 0,00 0,00 60 679,57 0,00 60 679,57

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 22
Struktura zobowi�za� krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

Stan na
pocz�tek roku
obrotowego

Stan na koniec roku obrotowego Razem na koniec
roku

obrotowego
nieprze-

terminowane
do 1 miesi�ca powy�ej 1 mies.

do 3 mies.
powy�ej 3 mies.

do 6 mies.
powy�ej 6 mies.

do 1 roku
powy�ej 1 roku

1. Wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– do 12 miesi�cy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek 345 881,77 444 164,83 65 178,73 4 629,24 2 919,72 2 753,79 0,00 519 646,31

a) kredyty i po�yczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłu�nych pap. 
wart. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

c) inne zobowi�zania finansowe 0,00 50 566,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 566,30

d) z tytułu dostaw i usług 334 510,91 313 475,80 65 178,73 4 629,24 2 919,72 2 753,79 0,00 388 957,28

– do 12 miesi�cy 334 510,91 313 475,80 65 178,73 4 629,24 2 919,72 2 753,79 0,00 388 957,28

– powy�ej 12 miesi�cy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

e) zaliczki otrzymane na poczet 
dostaw 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

f) zobowi�zania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g) z tytułu podatków, ceł, ubezp. 
społ. 11 113,86 30 122,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 122,73
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Nota 22
Struktura zobowi�za� krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna) - ci�g dalszy z poprzedniej strony

h) z tytułu wynagrodze� 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i) inne 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00

Razem 345 881,77 444 164,83 65 178,73 4 629,24 2 919,72 2 753,79 0,00 519 646,31

Nota 23
Fundusze specjalne

2014 2013

Fundusze specjalne 0,00 0,00

RAZEM 0,00 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2014 ROK DODATKOWE INFORMACJE I OBJA�NIENIA

Strona 29



Nota 24
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzeda�y towarów i produktów

2014 2013

1. Sprzeda� usług 0,00 0,00

2. Sprzeda� materiałów 0,00 0,00

3. Sprzeda� towarów 3 053 669,73 310 630,77

4. Sprzeda� produktów 1 547 431,73 3 538 616,06

5. Inne przychody ze sprzeda�y 0,00 0,00

RAZEM 4 601 101,46 3 849 246,83
w tym:

Sprzeda� dla odbiorców krajowych 4 601 101,46 3 849 246,83

Sprzeda� eksportowa 0,00 0,00

Nota 25
Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalno�ci) przychodów ze sprzeda�y

2014 2013

Przychody ze sprzeda�y usług, w tym: 0,00 0,00

- przychody netto ze sprzeda�y usług 0,00 0,00

- w tym: od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

Przychody ze sprzeda�y materiałów, w tym: 0,00 0,00

- przychody netto ze sprzeda�y materiałów 0,00 0,00

- w tym: od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

Przychody ze sprzeda�y towarów, w tym: 3 053 669,73 310 630,77

- przychody netto ze sprzeda�y towarów 3 053 669,73 310 630,77

- w tym: od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

Przychody ze sprzeda�y produktów, w tym: 1 547 431,73 3 538 616,06

- przychody netto ze sprzeda�y produktów 1 547 431,73 3 538 616,06

- w tym: od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

Inne przychody ze sprzeda�y 0,00 0,00

- przychody netto ze sprzeda�y pozostałej 0,00 0,00

- w tym: od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

RAZEM 4 601 101,46 3 849 246,83

Nota 26
Dane rozliczenia kr�gu kosztów

2014 2013

A. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/- 0,00 0,00

B. Zmiana stanu zapasów i rozlicze� mi�dzyokresowych kosztów +/- 0,00 0,00
1. Produkty gotowe 0,00 0,00

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

C. Koszt własny produkcji sprzedanej 2 359 236,68 2 336 748,54

D. Warto�� sprzedanych towarów i materiałów 2 146 155,13 1 517 563,76

Nota 27
Wysoko�� odpisów aktualizuj�cych warto�� zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy

2014 2013

RAZEM 0,00 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.
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Nota 28
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalno�ci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku 
nast�pnym

2014 2013

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 29
Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast�pny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 30
Dane o kosztach rodzajowych

2014 2013

Koszty wg rodzajów 2 359 236,68 2 336 748,54
1. Amortyzacja 187 941,32 295 446,16

2. Zu�ycie materiałów i energii 440 426,44 452 221,14

3. Usługi obce 1 264 549,45 1 093 929,05

4. Podatki i opłaty, w tym: 951,37 2 265,46

– podatek akcyzowy 0,00 0,00

5. Wynagrodzenia 363 950,13 271 782,16

6. Ubezpieczenia społeczne i inne �wiadczenia 70 827,38 52 507,78

7. Pozostałe koszty rodzajowe 30 590,59 168 596,79

RAZEM 2 359 236,68 2 336 748,54

Nota 31
Koszt wytworzenia �rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane ró�nice kursowe od zobowi�za� zaci�gni�tych w 
celu ich sfinansowania

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 32
Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast�pny rok nakłady na ochron� �rodowiska

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 33
Pozostałe przychody operacyjne

2014 2013

I. Przychody ze sprzeda�y niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

III. Inne przychody operacyjne, w tym: 71 807,99 0,26

1) rozwi�zanie odpisów aktualizuj�cych warto�� nale�no�ci 0,00 0,00

2) rozwi�zane rezerwy z tytułu 0,00 0,00

3) zwrócone, umorzone podatki 0,00 0,00

4) otrzymane zwroty kosztów post�powania spornego 0,00 0,00

5) z tytułu ró�nic inwentaryzacyjnych 914,36 0,00

6) przedawnione zobowi�zania 30 669,56 0,00

7) odpis aktualizuj�cy warto�� nieruchomo�ci zaliczanych do inwestycji 0,00 0,00

8) odpis aktualizuj�cy warto�� niematerialn� i prawn� zaliczan� do inwestycji 0,00 0,00

9) likwidacja szkody 649,10 0,00

10) sprzeda� faktury wystawione w 2014 r. przychód dotycz�cy 2013 r. 39 554,15 0,26

11) inne 20,82 0,00

RAZEM 71 807,99 0,26
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Nota 34
Pozostałe koszty operacyjne

2014 2013

I. Warto�� zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00

– warto�� netto �rodków trwałych 0,00 0,00

– koszty likwidacji �rodków trwałych 0,00 0,00

II. Aktualizacja warto�ci aktywów niefinansowych, w tym: 66 358,48 0,00

– odpis aktualizuj�cy warto�� zapasów 0,00 0,00

– odpis aktualizuj�cy warto�� nale�no�ci 66 358,48 0,00

– odpis aktualizuj�cy warto�� nieruchomo�ci zaliczanych do inwestycji 0,00 0,00

– odpis aktualizuj�cy warto�� niematerialn� i prawn� zaliczan� do inwestycji 0,00 0,00

III. Inne koszty operacyjne, w tym: 23 125,26 334,12

1) utworzone rezerwy 0,00 0,00

2) darowizny 8 000,00 0,00

3) odpisane nale�no�ci 0,00 0,00

4) koszty post�powania spornego 1 500,00 0,00

5) koszty likwidacji zapasów 0,00 0,00

6) czynsz koszt dotycz�cy 2013 r. 11 829,82 0,00

7) opłata PCC dotycz�ca 2013 r. 875,00 0,00

8) sprzeda� �T koszty nieamortyzowane 639,32 0,00

7) inne 281,12 334,12

RAZEM 89 483,74 334,12

Nota 35
Przychody finansowe

2014 2013

I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym: 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 24 647,52 3 663,24

– odsetki bankowe 111,38 0,00

– odsetki pozostałe 24 536,14 3 663,24

III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0,00

IV. Aktualizacja warto�ci inwestycji innych ni� wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a 0,00 0,00

V. Inne, w tym: 0,00 0,00

1) ró�nice kursowe 0,00 0,00

RAZEM 24 647,52 3 663,24

Nota 36
Koszty finansowe

2014 2013

I. Odsetki, w tym: 1 481,44 3 312,49

– odsetki do pozostałych kontrahentów 255,75 0,00

– odsetki bud�etowe 783,40 0,00

– odsetki bankowe -0,69 0,00

– odsetki pozostałe 442,98 3 312,49

II. Koszty zbycia inwestycji, w tym: 0,00 0,00

III. Aktualizacja warto�ci inwestycji innych ni� wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym: 0,00 0,00

IV. Inne, w tym: 0,00 0,00

1) ró�nice kursowe 0,00 0,00

RAZEM 1 481,44 3 312,49

Nota 37
Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

2014 2013

Razem zyski nadzwyczajne 0,00 0,00
Razem straty nadzwyczajne 0,00 0,00
Wynik zdarze� nadzwyczajnych 0,00 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.
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Nota 38
Rozliczenie głównych pozycji ró�ni�cych podstaw� opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) 
brutto

2014 2013

ZYSK / STRATA brutto 107 001,83 -5 048,58
Koszty niestanowi�ce kosztów uzyskania przychodów 92 830,86 3 762,34

– odpis aktualizuj�cy nale�no�ci 66 358,48 0,00

– amortyzacja 2 394,68 0,00

– zu�ycie materiałów i energii 4,44 0,00

– opłaty karne na rzecz bud�etu 783,40 0,00

– koszty dotycz�ce 2013 r. zaksi�gowane w 2014 r. 12 704,82 0,00

– sprzeda� �T koszty nieamortyzowane 639,32 0,00

– inne koszty (n.k.u.p.) 273,59 3 762,34

– ubezpieczenia 904,13 0,00

– darowizny 8 000,00 0,00

– korekta kosztów 768,00 0,00

Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych 32 435,02 0,00
– leasing bilansowo finansowy podatkowo operacyjny 32 435,02 0,00

Przychody ksi�gowe nie zaliczane do podatkowych 63 652,79 0,00
– naliczone odsetki 24 098,64 0,00

– pozostałe przychody 39 554,15 0,00

Odliczenie od dochodu (np. darowizny) 58 642,26 0,00
– darowizny 8 000,00 0,00

– 50% straty roku2012 50 642,26 0,00

Podstawa opodatkowania 45 103,00 0,00
Podatek dochodowy bie��cy 8 570,00 0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony 30 759,00 0,00

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony 30 968,00 0,00

Podatek stanowi�cy zobowi�zanie, wykazany w rachunku zysków i strat 8 779,00 0,00

Nota 39
Zobowi�zania zabezpieczone na maj�tku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia Rodzaj
zobowi�zania

(kredyt,
po�yczka)

Kwota
zabezpieczenia

Razem 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 40
Zobowi�zania warunkowe

2014 2013

Razem 0,00 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 41
Zobowi�zania wobec bud�etu pa�stwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własno�ci budynków i budowli

Wyszczególnienie 2014 2013

Razem: 0,00 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.
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Nota 42
Struktura �rodków pieni��nych do rachunku przepływów pieni��nych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2014 2013

Odsetki od lokat powy�ej 3 miesi�cy 0,00 0,00

Odsetki od udzielony po�yczek 24 262,29 0,00

Odsetki od kredytów 0,00 0,00

Otrzymane i zarachowane dywidendy 0,00 0,00

Zapłacone i zarachowane dywidendy 0,00 0,00

Pozostałe odsetki 0,00 0,00

Razem odsetki 24 262,29 0,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowi�zania 2014 2013

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 968,00 0,00

Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

Pozostałe rezerwy 0,00 0,00

Razem 30 968,00 0,00
Zmiana stanu 30 968,00 0,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów 2014 2013

Ogółem zapasy 177 728,50 130 289,45

Koszty zakupu 0,00 0,00

Aktualizacja wyceny zapasów 0,00 0,00

Razem 177 728,50 130 289,45
Zmiana stanu -47 439,05 0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu nale�no�ci 2014 2013

Nale�no�ci długoterminowe 0,00 0,00

Nale�no�ci krótkoterminowe od jednostek powi�zanych 0,00 0,00

Nale�no�ci krótkoterminowe od pozostałych jednostek 679 093,61 359 255,30

Razem nale�no�ci brutto 679 093,61 359 255,30
Odpisy aktualizuj�ce warto�� nale�no�ci 66 358,48 0,00

Razem nale�no�ci netto 612 735,13 359 255,30

Zmiana stanu nale�no�ci - 253 479,83 0,00

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowi�za� krótkoterminowych, bez kredytów i po�yczek 2014 2013

Zobowi�zania krótkoterminowe wobec jednostek powi�zanych 0,00 0,00

Zobowi�zania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek 519 646,31 345 881,77

Fundusze specjalne 0,00 0,00

Razem zobowi�zania, w tym: 519 646,31 345 881,77
Zobowi�zania z tytułu zakupu warto�ci niematerialnych i prawnych i �rodków trwałych 0,00 0,00

Zobowi�zania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomo�ci i warto�ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Inne zobowi�zania z tytułu działalno�ci inwestycyjnej 0,00 0,00

Razem zobowi�zania z działalno�ci inwestycyjnej 0,00 0,00
Zobowi�zania z tytułu nabycia (akcji) własnych 0,00 0,00

Zobowi�zania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz wła�cicieli 0,00 0,00

Zobowi�zania inne, ni� wypłaty na rzecz wła�cicieli, z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

Zobowi�zania z tytułu dłu�nych papierów warto�ciowych 0,00 0,00

Inne zobowi�zania finansowe -60 679,57 0,00

Zobowi�zania z tytułu umów leasingu finansowego 0,00 0,00

Zobowi�zania z tytułu kredytów i po�yczek 0,00 0,00

Razem zobowi�zania z działalno�ci finansowej -60 679,57 0,00
Zobowi�zania z działalno�ci operacyjnej 580 325,88 345 881,77

Zmiana stanu zobowi�za� 234 444,11 0,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych 2014 2013

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 30 759,00 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe 9 228,08 83 637,60

Razem 39 987,08 83 637,60
1. Zmiana stanu 43 650,52 0,00

Ujemna warto�� firmy 0,00 0,00
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Nota 42
Struktura �rodków pieni��nych do rachunku przepływów pieni��nych - ci�g dalszy z poprzedniej strony

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe (pasywa) 0,00 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe (pasywa) 0,00 0,00

Długoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 0,00 0,00

Krótkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe przychodów 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00
2.Zmiana stanu 0,00 0,00
Ogółem zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych (1+2) 43 650,52 0,00

Pozycja A. II. 10. Inne korekty 2014 2013

Niepieni��ne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalno�ci inwestycyjnej (plus) 0,00 0,00

Odpisy netto z tytułu utraty warto�ci, koryguj�ce warto�� składników aktywów trwałych oraz 
krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus) 0,00 0,00

Umorzenie zaci�gni�tych kredytów i po�yczek (minus) 0,00 0,00

Umorzenie po�yczek długoterminowych (plus) 0,00 0,00

Odpisanie warto�ci �rodków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego 0,00 0,00

Pozostałe 0,00 0,00

Razem 0,00 0,00
Zmiana stanu 0,00 0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana �rodków pieni��nych 2014 2013

�rodki pieni��ne w kasie 122 738,94 389 191,47

�rodki pieni��ne na rachunkach bankowych 199 277,73 0,00

Lokaty bankowe do 3 miesi�cy 150 000,00 0,00

Ekwiwalenty �rodków pieni��nych, w tym 0,00 0,00

– czeki, 0,00 0,00

– weksle, 0,00 0,00

– inne 0,00 0,00

Razem �rodki pieni��ne oraz ekwiwalenty �rodków pieni��nych 472 016,67 389 191,47
Zmiana �rodków pieni��nych oraz ekwiwalentów �rodków pieni��nych -82 825,20 0,00

Wycena bilansowa �rodków pieni��nych 0,00 0,00

Zmiana stanu �rodków pieni��nych z tytułu ró�nic kursowych 0,00 0,00
�rodki pieni��ne o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania 0,00 0,00

Nota 43
Przeci�tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Przeci�tna liczba zatrudnionych w
roku obrotowym

Przeci�tna liczba zatrudnionych w
roku poprzedzaj�cym

Ogółem, z tego: 12,76 12,58
– pracownicy 12,76 12,58

Nota 44
Wynagrodzenia, ł�cznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarz�du i organów nadzorczych spółek kapitałowych

2014 2013

Wynagrodzenie Zarz�du 53 428,00 38 400,00

Wynagrodzenie Rady Nadzorczej 0,00 0,00

Nota 45
Po�yczki i �wiadczenia udzielone członkom zarz�du i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Po�yczki i zaliczki Organy
nadzorcze

Zarz�d

Stan na koniec roku 0,00 0,00

Warunki oprocentowania i terminy spłaty po�yczek i innych �wiadcze� o podobnym charakterze 
udzielonych członkom Zarz�du

Warunki oprocentowania i terminy spłaty po�yczek i innych �wiadcze� o podobnym charakterze 
udzielonych członkom organów nadzoruj�cych
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Nota 45
Po�yczki i �wiadczenia udzielone członkom zarz�du i organów nadzorczych spółek kapitałowych - ci�g dalszy z poprzedniej strony
Po�yczki i zaliczki Organy

nadzorcze
Zarz�d

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 46
Kursy przyj�te do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyra�onych w walutach obcych

Waluta (kurs �redni) 2014 2013

Euro 0,00 0,00

Dolar 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 47
Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozda� finansowych, wypłacone lub nale�ne za rok 
obrotowy

Wyszczególnienie 2014 2013

Obowi�zkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 6 000,00 5 800,00

Razem 6 000,00 5 800,00

Nota 48
Zdarzenia po dniu bilansowym

Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 49
Działalno�� zaniechana

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Nota 50
Zmiany w zasadach rachunkowo�ci w okresie sprawozdawczym

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.
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Nota 51
Zdarzenia z lat ubiegłych uj�te w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Komentarz:
Pozycja nie dotyczy Jednostki.

Sporz�dzono .................................................. dnia ........................................Kielce 30.03.2015

(miejscowo��) (data)

................................................................................................................................
(nazwisko i imi�, podpis osoby sporz�dzaj�cej)

Aneta Piskorz ................................................................................................................................
(podpisy członków Zarz�du)
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Raport roczny  2014 
 
 
 
Sprawozdanie Zarz ądu z działalno ści spółki Maxipizza S.A. za  rok obrotowy 
2014, obejmuj ący okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
 

1. Spółka 
 

Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000279240. 

Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w dniu 
8.05.2007, sprzedaŜ rozpoczęto od 1.06.2007. 

Na dzień 31.12.2014 r. kapitał spółki dzieli się na 4 857 588 akcji o 
wartości nominalnej 0,20 PLN. 

Na dzień podpisania sprawozdania finansowego kapitał spółki dzieli się 
na 4 857 588 akcji o wartości nominalnej 0,20 PLN. 

 
2. Zarząd Spółki 
 

Na dzień 31.12.2014 r. Zarząd Spółki składał się z: 
Paweł Molenda – Prezes Zarządu 
Łukasz Misztal – Wiceprezes Zarządu 

 
3. Rada Nadzorcza 
 
  Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2014 r.: 
 Mariusz Molenda – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
 Karol Molenda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 Izabela Molenda – Sekretarz Rady Nadzorczej 
 Jacek Kluźniak – Członek Rady Nadzorczej 
 Małgorzata Molenda – Członek Rady Nadzorczej 
 
4. Walne Zgromadzenie 

 
Na dzień podpisania sprawozdania finansowego akcjonariuszami 
posiadającymi co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Maxipizza 
S.A. byli: Paweł Molenda, Mariusz Molenda, Karol Molenda, INVESTcon 
Group S. A. 
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 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na dzień podpisania sprawozdania finansowego.. 
 
 
 
 

 
 

5. Działalność spółki. 
 

Spółka prowadzi działalność gastronomiczną w segmencie casual 
dining oferując posiłki do spoŜycia na miejscu w restauracjach oraz 
dostarczając zamawiane potrawy bezpośrednio do klienta. Bazową pozycję w 
menu stanowi pizza. Dodatkowo oferowane są makarony, sałatki, desery oraz 
inne dania kuchni włoskiej. Na moment sporządzenia sprawozdania 
finansowego restauracje Maxipizza prowadzone są w Kielcach, Tychach, 
Krakowie, Sosnowcu, Świętochłowicach, Katowicach, Rzeszowie, Warszawie, 
Poznaniu. Spółka pozostaje równieŜ stroną umowy najmu restauracji w 
Zakopanem, którą podnajmuje niezaleŜnemu podmiotowi. Umowa najmu 
lokalu w Zakopanem wygasa we wrześniu 2016 roku, do momentu jej 
wygaśnięcia istnieje ryzyko ponoszenia przez spółkę kosztów utrzymania 
lokalu w Zakopanem w przypadku pojawienia się problemów związanych z 
egzekwowaniem naleŜności od podnajemcy. 

Istotny wpływ na funkcjonowanie spółki mają: otoczenie 
makroekonomiczne, sytuacja gospodarcza w kraju, wartość wydatków, jaką 
Polacy przeznaczają na posiłki przygotowywane poza domem jak równieŜ 
uwarunkowania wpływające na ceny artykułów rolno-spoŜywczych 
wykorzystywanych przez spółkę w produkcji.  

Istotny wpływ ma równieŜ znaczący wzrost ilości uruchamianych 
konceptów oraz punktów gastronomicznych, powodujący zaostrzenie 
konkurencji i wydłuŜenie czasu niezbędnego do pozyskania odpowiedniej 
liczby klientów. 

 
6. Istotne wydarzenia 

 
 

30 czerwca 2014  –  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Maxipizza S.A. 

 
 
 
 

Struktura akcjonariatu na dzie ń podpisania 
sprawozdania finansowego  

Wyszczególnienie 

Liczba 
posiadanych 

akcji 

Procent udziału w 
ogólnej liczbie 

wyemitowanych 
akcji 

Procent 
udziału w 

ogólnej liczbie 
głosów na 

WZA  

Mariusz Molenda 833 326 17,16% 22,28% 

Karol Molenda 833 332 17,16% 22,28% 

Paweł Molenda 833 342 17,16% 22,28% 

INVESTcon Group S.A. 500 010 10,29% 7,03% 

Pozostali akcjonariusze 1 857 578 38,23% 26,13% 

Suma 4 857 588 100,00% 100,00% 
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7. Wyniki finansowe 
 

W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. spółka osiągnęła przychody netto 
na poziomie 4 606 903,31 PLN. 
 
Zysk na działalności operacyjnej wyniósł:   83 835,75  PLN. 
Zysk brutto:         107 001,83 PLN. 
Zysk netto:         98 222,83  PLN. 
 

 
8. Nabywanie akcji własnych 

 
Spółka nie nabywała akcji własnych. 
 
 

9. Przewidywany rozwój 
 

Spółka w roku 2014 zgodnie z przyjętą wcześniej strategią w dalszym 
ciągu koncentrowała działania na umocnieniu pozycji rynkowej istniejących 
pizzerii i zwiększeniu rozpoznawalności marki Maxipizza. Strategia ta będzie 
kontynuowana w roku 2015. Spółka na bieŜąco podejmuje starania mające na 
celu urozmaicenie oferty i zaoferowanie klientom bardziej atrakcyjnego menu, 
systematycznie są wprowadzane w wybranych lokalizacjach nowe potrawy. 
Przygotowana została oferta róŜnorodnych makaronów, sałatek, deserów oraz 
innych dań kuchni włoskiej. W ofercie pojawiają się wkładki sezonowe z 
nowymi, ciekawymi propozycjami. 

Spółka prowadzi szeroko zakrojone działania marketingowe 
ukierunkowane na dotarcie do klientów z informacją o szeregu ciekawych 
pakietów promocyjnych. Na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek 
pizzerii w Polsce, umoŜliwienie klientom wyboru z bogatej oferty róŜnorodnych 
promocji jest warunkiem koniecznym osiągnięcia i utrzymania właściwego 
poziomu sprzedaŜy. 

Podejmowane działania skutkują pozyskiwaniem nowych klientów, co 
powoli zaczyna przekładać się na systematyczną poprawę wyników 
finansowych. 

Emitent nie wyklucza uruchomienia kolejnych pizzerii w przypadku 
pojawienia się atrakcyjnych, odpowiadających specyfice działalności Spółki 
lokalizacji. 

Emitent pozostaje równieŜ otwarty na współpracę z kolejnymi 
franchyzobiorcami. 

Aktualne pozostaje  porozumienie, na podstawie którego Spółka 
przekazała podmiotowi zewnętrznemu w podnajem restaurację w Zakopanem, 
co pozwoliło wyeliminować negatywny wpływ na wynik finansowy kosztów 
stałych generowanych w związku z jej prowadzeniem. Emitent zwraca 
jednocześnie uwagę, Ŝe pozostaje stroną umowy najmu pomieszczeń 
restauracji w Zakopanem, w związku z czym istnieje ryzyko konieczności 
ponoszenia przez Spółkę kosztów generowanych przez wspomnianą 
lokalizację w przypadku wystąpienia trudności w wyegzekwowaniu naleŜności 
od podnajemcy. 
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10. Czynniki ryzyka. 
 

Aktualne pozostają  w szczególności następujące czynniki ryzyka: 
• ryzyko związane z trudnościami w pozyskaniu odpowiednich lokali 

uŜytkowych, 
• ryzyko związane z wyborem niewłaściwej lokalizacji dla nowych 

restauracji, 
• ryzyko związane z utratą tytułów prawnych do uŜytkowania zajmowanych 

lokali, 
• ryzyko związane z wpływem czynników zewnętrznych na wyniki 

finansowe restauracji, 
• ryzyko związane z konkurencją, 
• ryzyko związane z trudnościami w zatrudnieniu pracowników, 
• ryzyko związane ze wzrostem cen lub ograniczeniem dostępności 

artykułów spoŜywczych.  
 
 
 
Ryzyko zwi ązane z trudno ściami w pozyskaniu odpowiednich lokali 
uŜytkowych 

Jednym z kluczowych czynników, determinujących moŜliwość realizacji 
zakładanej przez Emitenta strategii związanej z ekspansją terytorialną, jest 
moŜliwość pozyskania odpowiednich lokali uŜytkowych. Muszą one posiadać 
atrakcyjną lokalizację, a takŜe umoŜliwiać prowadzenie działalności 
gastronomicznej bez konieczności ponoszenia nadmiernych nakładów 
finansowych. 

Ryzyko związane z trudnościami w pozyskaniu odpowiednich lokali 
uŜytkowych w zakładanym przez Emitenta czasie moŜe wpłynąć na 
opóźnienie realizacji strategii dotyczącej ekspansji terytorialnej.  
 
Ryzyko zwi ązane z wyborem niewła ściwej lokalizacji dla nowych 
restauracji 

Wyniki finansowe generowane przez kaŜdą naleŜącą do Emitenta 
restaurację w sposób istotny uzaleŜnione są od jej właściwego zlokalizowania. 
Pomimo duŜego doświadczenia Zarządu Emitenta w wyborze lokalizacji dla 
nowych restauracji nie moŜna wykluczyć, Ŝe jedna lub więcej z nich, ze 
względu na umiejscowienie, będzie generowała przychody mniejsze niŜ 
zakładane. W konsekwencji mogłoby to doprowadzić do trudności w 
osiągnięciu zakładanego wyniku finansowego w przyszłości. 
 
Ryzyko zwi ązane z utrat ą tytułów prawnych do u Ŝytkowania 
zajmowanych lokali 

Emitent uŜytkuje lokale, w których zlokalizowane są restauracje, na 
postawie umów najmu lub dzierŜawy. W związku z tym, Emitent naraŜony jest 
na ryzyko, Ŝe nie będzie w stanie przedłuŜyć istniejących umów po okresie, na 
jaki zostały one zawarte lub/i wspomniane umowy zostaną wypowiedziane.  
Ryzyko związane z utratą tytułów prawnych do uŜytkowania zajmowanych 
lokali jest o tyle istotne, Ŝe jego realizowanie się mogłoby negatywnie wpłynąć 
na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe oraz utrudnić realizację przyjętej 
przez niego strategii. 
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Ryzyko zwi ązane z wpływem czynników zewn ętrznych na wyniki 
finansowe restauracji 

Sukces ekonomiczny restauracji Maxipizza jest w duŜej mierze 
uzaleŜniony od ich lokalizacji. W związku z tym Emitent przykłada duŜą wagę 
do wyboru lokalizacji dla nowych restauracji. KaŜda tego typu decyzja 
poprzedzona jest przeprowadzeniem rachunku ekonomicznego oraz analizy 
otoczenia.  

Nie moŜna jednak wykluczyć, Ŝe w wyniku wpływu czynników 
zewnętrznych wybrana przez Emitenta lokalizacja przestanie być atrakcyjna, 
co przełoŜy się na spadek przychodów ze sprzedaŜy. Do tego typu czynników 
moŜna zaliczyć między innymi zmiany demograficzne oraz urbanistyczne, jak 
równieŜ zmiany w upodobaniach klientów. 

Ze względu na specyficzny charakter opisanego powyŜej ryzyka 
Emitent nie jest w stanie nim sterować, niemniej jednak próbuje on 
antycypować zagroŜenia dla prowadzonej przez niego działalności. 
 
Ryzyko zwi ązane z konkurencj ą 

Emitent prowadzi restauracje typu casual dinning oferujące klientom 
pizzę oraz inne dania kuchni włoskiej. 

 Charakterystyczną cechą tego rynku jest wysoka wewnętrzna 
konkurencyjność.  

Emitent musi konkurować z innymi podmiotami oferującymi swoim 
klientom pizzę, ale równieŜ z innymi restauracjami działającymi w segmencie 
casual dinning. 

W przypadku rynku restauracji oferujących pizzę, Emitent konkuruje 
zarówno z duŜymi, ogólnopolskimi sieciami, jak równieŜ z podmiotami 
działającymi wyłącznie na rynku lokalnym. 

Nie moŜna wykluczyć, Ŝe w przyszłości nastąpi zaostrzenie walki 
konkurencyjnej w segmencie casual dinning. Mogłoby to w istotny sposób 
wpłynąć na konieczność obniŜenia marŜ, co skutkowałoby pogorszeniem 
rentowności działalności prowadzonej przez Emitenta. 

Emitent jest równieŜ naraŜony na ryzyko odpływu klientów do innych 
restauracji ze względu na mniej atrakcyjną ofertę. 

Emitent przeciwdziała opisanemu powyŜej ryzyku poprzez stałe 
monitorowanie działań konkurencji i odpowiednie dostosowywanie swojej 
oferty. Emitent stara się równieŜ rozwijać oferowane produkty, aby 
uwzględniać zmianę upodobań klientów. 
 
Ryzyko zwi ązane z trudno ściami w zatrudnieniu pracowników 
 

W związku z szeroką ofertą na rynku pracy dla osób pragnących podjąć 
zatrudnienie w gastronomii w dalszym ciągu występują trudności w 
pozyskaniu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników do nowo 
otwieranych oraz juŜ działających restauracji. Emitent steruje opisanym 
powyŜej ryzykiem poprzez wykorzystanie profesjonalnego sprzętu 
gastronomicznego, który pozwala na częściową automatyzację procesu 
przygotowania pizzy. Pozwala to zatrudniać niewykwalifikowanych 
pracowników, którzy po krótkim przeszkoleniu są w stanie wyrabiać pizzę 
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nieustępującą jakości tej, robionej przez pracowników posiadających 
wieloletnie doświadczenie w zawodzie. 

Dzięki wspomnianym działaniom Emitent nie jest uzaleŜniony od 
pozyskiwania wykwalifikowanych kucharzy, jak równieŜ moŜe ograniczyć 
koszty związane z zatrudnianiem pracowników posiadających wysokie 
kwalifikacje. 
 
 
 
Ryzyko zwi ązane ze wzrostem cen lub ograniczeniem dost ępności 
artykułów spo Ŝywczych  

Podstawową działalnością Emitenta jest prowadzenie sieci restauracji 
typu casual dining, gdzie serwowana jest pizza. Prowadzenie tego typu 
działalności wymaga regularnego zaopatrywania się w niezbędne artykuły 
spoŜywcze stanowiące podstawę przygotowywanych dań. Kluczowym 
elementem polityki w zakresie jakości jest przygotowywanie potraw wyłącznie 
ze świeŜych komponentów. W związku z tym, Emitent nie utrzymuje wysokich 
stanów magazynowych. W konsekwencji jest on naraŜony na ryzyko 
ograniczenia dostępności niektórych artykułów spoŜywczych, jak równieŜ 
wzrostu ich cen.  

Ze względu na stosunkowo duŜą konkurencję w segmencie restauracji 
casual dining Emitent moŜe w ograniczonym stopniu podnosić ceny 
oferowanych dań. W związku z tym, opisane powyŜej ryzyko mogłoby wpłynąć 
na pogorszenie rentowności prowadzonej działalności. 

Emitent przeciwdziała ryzyku związanemu ze wzrostem cen lub 
ograniczeniem dostępności artykułów spoŜywczych poprzez dostosowywanie 
oferty dań do sytuacji na rynku artykułów spoŜywczych. 

 
 

11.  Prognozy wyników 
 
 

Emitent nie publikuje prognoz wyników.  
 

 
12.  Informacja na temat łacznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków 

zarządu oraz rady nadzorczej. 
 
 

Łączna wysokość wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej 
Spółki w roku 2014 wyniosła 53 428,- PLN. 
 
Prezes Zarządu     Wiceprezes Zarządu 
 
Paweł Molenda     Łukasz Misztal 



 
 
Raport roczny  2014 
 
 
Oświadczenie Zarz ądu w sprawie rzetelno ści sporz ądzenia rocznego 
sprawozdania finansowego za  rok obrotowy 2014, obe jmuj ący okres od 
1.01.2014  r. do 31.12.2014 r. 
 
 
Zarząd Spółki Maxipizza S.A. oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy roczne 
sprawozdanie  finansowe  sporządzone  zostało zgodnie z  zasadami  rachunkowości  
obowiązującymi  w  Polsce  oraz  odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny 
sytuację majątkową i finansową Maxipizza S.A.  oraz  jej  wynik  finansowy,  oraz  Ŝe  
sprawozdanie  z  działalności  Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym 
opis podstawowych zagroŜeń i ryzyk.  
 
 
 
  Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu 
 
  Paweł Molenda    Łukasz Misztal 
 
 
 
 
 
Oświadczenie Zarz ądu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdania  finansowego. 

 

Zarząd  Spółki  Maxipizza  S.A.  oświadcza,  Ŝe  podmiot  uprawniony  do  badania 
sprawozdania  finansowego  za  2014  rok,  FK-EKSPERT Sp. z o.o., z  siedzibą  w  
Kielcach  przy   ul. Paderewskiego 31,  wpisany  na  listę  podmiotów  uprawnionych  
do badania  sprawozdań  finansowych  prowadzoną  przez  Krajową  Izbę  Biegłych 
Rewidentów pod nr 1232, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe  
podmiot  ten  oraz  biegli  rewidenci  dokonujący  badania  tego  sprawozdania,  
spełniali  warunki  do  wyraŜenia  bezstronnej  i  niezaleŜnej  opinii  o  badaniu,  
zgodnie z właściwymi przepisami prawa.  
 

 
 
 
  Prezes Zarządu    Wiceprezes Zarządu 
 
  Paweł Molenda    Łukasz Misztal 
 

















































 INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ MAXIPIZZA S.A . ZASAD ŁADU 
KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE  „DOBRE  PRAKTYKI 
SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEW CONNECT’’ 

PoniŜsza tabela zawiera informacje o stosowaniu przez Maxipizza S.A.   zasad ładu korporacyjnego,  
o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. W przypadku 
niestosowania przez Spółkę określonej Dobrej Praktyki komentarz zamieszczony pod opisem Dobrej 
Praktyki zawiera wyjaśnienia dotyczące stosowania danej zasady, okoliczności i przyczyny 
niestosowania zasady oraz informacje, w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki 
niestosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niestosowania 
danej zasady w przyszłości. 

PKT  Dobra praktyka  
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU 
DOBREJ PRAKTYKI W ROKU 2014 

TAK / NIE / NIE DOTYCZY  

Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę 
informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, 
jak i z uŜyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych 
narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, 
bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do 
informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z 
inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu równieŜ 
nowoczesne metody komunikacji internetowej, umoŜliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem 
sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na 
stronie internetowej. 

TAK   
z wyłączeniem transmisji obrad walnego 
zgromadzenia przez internet, rejestracji 

video przebiegu obrad oraz 
upublicznianiem takiej video rejestracji  

KOMENTARZ   

1  

Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu walnego zgromadzenia emitent publikuje w 
formie raportów bieŜących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej - zatem akcjonariusze nie biorący 
udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mają moŜliwość zapoznania 
się ze sprawami poruszanymi na tym walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą techniczną 
umoŜliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez internet emitent uznaje za niewspółmierne do 
ewentualnych korzyści z tego wynikających.  

2  
Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji 
niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu 
jej funkcjonowania.  

TAK  

3  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:  

3.1  
podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona 
startowa),  TAK 

3.2  
opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z 
której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,  TAK 

3.3  
opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem 
pozycji emitenta na tym rynku,  

NIE 
Rynek, na którym działa Emitent, ulega 

niezwykle dynamicznym zmianom. 
Szczegółowe informacje na ten temat są kilka 
razy w roku zamieszczane w prasie branŜowej. 

Emitent nie aktualizuje na bieŜąco takich 
informacji na stronie internetowej. 

3.4  Ŝyciorysy zawodowe członków organów spółki,  TAK 

3.5  

powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady 
nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej 
z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie 
mniej niŜ 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu 
spółki,  

NIE 
Dotychczas członkowie rady nadzorczej nie 

przekazywali zarządowi oświadczeń 
określonych niniejszą zasadą. 

3.6  dokumenty korporacyjne spółki,  TAK   



3.7  zarys planów strategicznych spółki,  TAK 

opublikowane prognozy wyników finansowych na bieŜący rok 
obrotowy, wraz z załoŜeniami do tych prognoz oraz korektami 
do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),  

NIE   

KOMENTARZ   

3.8  Emitent jest spółką we wczesnej fazie rozwoju, której wzrost jest w znacznym stopniu uzaleŜniony od 
trudnej do precyzyjnego oszacowania liczby pozyskanych nowych franchyzobiorców oraz od wyników, które 
nowi franchyzobiorcy osiągną. Wskazane powyŜej czynniki nie sprzyjają stabilności przesłanek niezbędnych 
do sporządzenia rzetelnych prognoz finansowych. Ponadto rynek, na którym działa emitent, charakteryzuje 
się duŜą zmiennością. Z powyŜszych względów zarząd emitenta podjął decyzję o niepublikowaniu prognoz 
finansowych.  

3.9  
strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych 
akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,  

TAK 

dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce 
za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,  TAK 

KOMENTARZ   
3.10  

Rozmiary emitenta, jak równieŜ stopień zainteresowania akcjonariuszy i mediów informacjami ze spółki 
oceniany częstotliwością zapytań nie uzasadnia ponoszenia kosztów zatrudnienia dodatkowej osoby 
odpowiedzialnej za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, w związku z czym obowiązki związane z 
ich wypełnianiem powierzono prezesowi zarządu spółki.  

3.11  ( skreślony ),  ------  

3.12  opublikowane raporty bieŜące i okresowe,  TAK 

3.13  
kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów 
okresowych, dat walnych zgromadzeń, a takŜe spotkań z 
inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,  

TAK 

3.14  

informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata 
dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub 
ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem 
terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje 
te powinny być zamieszczane w terminie umoŜliwiającym 
podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,  

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń  

3.15  ( skreślony ),  ------ 

3.16  
pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem 
obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz 
z odpowiedziami na zadawane pytania,  

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń  

3.17  
informację na temat powodów odwołania walnego 
zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z 
uzasadnieniem,  

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń  

3.18  
informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i 
powodach zarządzenia przerwy,  

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń  

informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała 
umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze 
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów 
telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,  

NIE  
 

KOMENTARZ   
3.19  

Zawarta przez spółkę umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy została rozwiązana w 
listopadzie 2009 w związku z wykonaniem przez Autoryzowanego Doradcę wszystkich czynności nią 
objętych.  

3.20  
Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora 
akcji emitenta,  

TAK   

3.21  
dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, 
opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,  

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń 



3.22  ( skreślony ). ------   

 

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być 
zamieszczane w sposób umoŜliwiający łatwy dostęp do tych 
informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji 
umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku 
pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia 
istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie 
internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona 
niezwłocznie.  

TAK   

4  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według 
wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty 
bieŜące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie 
internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym 
następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi 
emitenta.  

TAK 

Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów 
indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną 
korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej 
spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie 
www.GPWInfoStrefa.pl.  

TAK  
z wyłączeniem korzystania ze strony 
internetowej www.GPWInfoStrefa.pl  

KOMENTARZ   5  

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich stworzony 
zgodnie z rekomendacjami GPW. Strona ta jest na bieŜąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty 
zawierające treści istotne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz innych akcjonariuszy są na 
niej zamieszczane niezwłocznie i z zachowaniem naleŜytej staranności. W opinii zarządu spółki informacje 
przekazywane za pośrednictwem strony internetowej www.maxipizza.pl w sposób wystarczający i 
kompletny zapewniają inwestorom moŜliwość dokonywania bieŜącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania.  

6  

Emitent powinien utrzymywać bieŜące kontakty z 
przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem 
umoŜliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich 
obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę 
odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.  

SPÓŁKA NIE MA    
AUTORYZOWANEGO DORADCY   

7  

W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie 
emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez 
Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent 
niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego 
Doradcę.  

SPÓŁKA NIE MA    
AUTORYZOWANEGO DORADCY  

8  
Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp 
do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do 
wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.  

SPÓŁKA NIE MA    
AUTORYZOWANEGO DORADCY   

9  Emitent przekazuje w raporcie rocznym:  

9.1  
informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich 
członków zarządu i rady nadzorczej,  TAK 

9.2  
informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy 
otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec 
emitenta usług w kaŜdym zakresie.  

SPÓŁKA NIE MA    
AUTORYZOWANEGO DORADCY  

10  

Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w 
obradach walnego zgromadzenia w składzie umoŜliwiającym 
udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w 
trakcie walnego zgromadzenia.  

TAK   

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy 
Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie 
dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.  

NIE   11  

KOMENTARZ   



Biorąc pod uwagę rozmiary spółki oraz oraz stopień zainteresowania inwestorów i mediów takimi 
wydarzeniami jak WZA Maxipizza S.A., zarząd emitenta uwaŜa, Ŝe wystarczające dla wymaganej 
przejrzystości polityki informacyjnej jest wykorzystywanie korporacyjnej strony internetowej oraz 
moŜliwości, jakie dają łącza telefoniczne i internetowe. Na pytania ze strony inwestorów i mediów spółka 
udziela natychmiastowych odpowiedzi i zamierza taką politykę kontynuować w przyszłości, a wszelakie 
raporty publikowane są niezwłocznie po zaistnieniu istotnego wydarzenia. Ponadto na korporacyjnej stronie 
internetowej w module relacji inwestorskich spółka prowadzi newsletter, stanowiący dodatkowy kanał 
natychmiastowego pozyskiwania informacji o wszelkich aktualnościach przez interesariuszy.  

12  

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z 
prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo 
mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego 
upowaŜniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa 
poboru, w terminie umoŜliwiającym podjęcie decyzji 
inwestycyjnej.  

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń  

13  

Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 
zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy 
decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a 
datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z 
tych zdarzeń korporacyjnych.  

TAK   

13a 

W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od 
akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału 
zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, 
informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego 
zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje 
czynności, do których jest zobowiązany w związku z 
organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada 
ta ma zastosowanie równieŜ w przypadku upowaŜnienia przez 
sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego 
walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu 
spółek handlowych. 

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń 

14  

Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty 
dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający 
pomiędzy nimi był moŜliwie najkrótszy, a w kaŜdym przypadku 
nie dłuŜszy niŜ 15 dni roboczych. Ustalenie dłuŜszego okresu 
pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego 
uzasadnienia.  

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń  

15  

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy 
warunkowej moŜe zawierać tylko takie warunki, których 
ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do 
dywidendy.  

NIE BYŁO TAKICH ZDARZE Ń  

16  
Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od 
zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co 
najmniej:  

• informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w 
otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie 
emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla 
kondycji finansowej oraz wyników finansowych 
emitenta, 

• zestawienie wszystkich informacji opublikowanych 
przez emitenta w trybie raportu bieŜącego w okresie 
objętym raportem, 

• informacje na temat realizacji celów emisji, jeŜeli taka 
realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie 
objętym raportem, 

• kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające 
mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 
dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia 

NIE   



walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z 
inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin 
publikacji raportu analitycznego. 

KOMENTARZ   

W opinii emitenta, w okresach miesięcznych wystarczające jest naleŜyte wypełnianie obowiązków 
informacyjnych z wykorzystaniem stron internetowych (korporacyjnych spółki, rynku NewConnect). Spółka 
publikuje raporty kwartalne zawierające informacje pozwalające ocenić bieŜącą działalność emitenta.  

16a 

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku 
informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 
Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieŜące i 
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na 
rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie 
opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów 
bieŜących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą 
zaistniałą sytuację. 

TAK 

17 ( skreślony ). ------   

 
 


