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W roku obrotowym 2020 stosowano zasady rachunkowści dostosowane do przepisów
wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowści.
1)Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz
pomiaru wyniku finansowego:
"w bilansie wg cen nabycia wyceniono: środki trwałe* - wartości niematerialne i prawne* -
pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe)
"środki trwałe o większej wartości (powyżej zł 10.000 ) amortyzuje się: liniowo
"środki trwałe o mniejszej wartości (do kwoty zł 10.000 ) amortyzuje się (zalicza do kosztów)
przy zastosowaniu zasady:
100% wartości w momencie zakupu*
przy czym składniki o cenie jednostkowej poniżej 3500 zł traktowane są jako materiały.
"przy amortyzacji stosuje się: stawki podatkowe*
"przy określaniu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się, że składniki o
cenie jednostkowej:
Wartości materialne i prawne do wartości 10.000 zł podlegają bezpośredniemu odpisaniu w
koszty działalności bez potrzeby ich amortyzowania.
od 10.000 zł rozliczne są w koszty w okresie 24 miesięcy*
przy czym składniki dotyczące opłaty za modyfikację programu komputerowego o cenie
jednostkowej poniżej 10.000 zł traktowane są jako usługi.
2) Należności wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. Nierozliczone na dzień
bilansowy należności w walutach obcych nie wystąpiły.
3)Jednostka sporządza rachunek wyników: porównawczy*
4)Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według cen nabycia.
5)Udziały w jednostkach podporządkowanych: nie wystapiły.
6) Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego
ustalanego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.
7) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne: obejmują nakłady na koszty usług obcych
dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych.
8) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Jeżeli termin wymagalności
przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań z wyjatkiem zobowiazań z tyt.
dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe.



Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią
ekonomiczną.
Wynik finansowy obejmuje wszystkie osiagnięte i przypadajace na jej rzecz przychody oraz
związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadą memoriału, współmiernosci
przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwe należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży
pomniejszone o Podatek od Towarów i Usług (VAT).
Spółka ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym. Koszty pośrednie dotyczące działalności
jednostki zalicza się do kosztów okresu sprawozdawczego jako koszt uzyskania przychodów w
dacie ich poniesienia.
Koszty bezpośrednie ujmowane są w ciężar kosztów okresu, w którym uzyskano ten przychód.
Spółka rok obrotowy 2020, zamknęła stratą bilansową w kwocie: 52.589,81 zł.
Podatek dochodowy bieżący: nie wystąpił.
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Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2020 i
kończący się 31.12.2020.
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2020 oraz dane finansowe
za poprzedni okres sprawozdawczy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, obowiązujacymi jednostki
kontynuujące działalność.
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31.12.2020

31.12.2020 31.12.2019
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0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

31.12.2020
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01.01.2020 - 31.12.2020

2020

64 508,34

71,54
36 437,80

6 768,00

21 231,00

-64 508,34
11 924,68

6,15

6,15
-52 589,81

-52 589,81

-52 589,81

2019
24 878,05

24 878,05

36 632,65
13 750,00

21 260,87
26,00

1 595,78

-11 754,60
317,00

562,84
500,00

62,84
-12 000,44

-12 000,44

-12 000,44

zł

EUROHIT SPÓŁKA 
AKCYJNA

11 924,68 317,00
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-52 589,81

-52 589,81

-12 000,44

61,60

-11 938,84

zł

Liczba dołączonych opisów: 0 Liczba dołączonych plików: 0
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01.01.2020 - 31.12.2020

31.12.2020

-2 794,04

-2 794,04

1 048 093,00

1 048 093,00

35 858,93

35 858,93

zł

31.12.2019

9 206,40

9 206,40

1 048 093,00

1 048 093,00

35 858,93

35 858,93
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0,00
-1 572,79

22 350,80
20 778,01

01.01.2020 - 31.12.2020EUROHIT SPÓŁKA 
AKCYJNA



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2020 r.
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 I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU: 

1. Wartość brutto/ Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych 
 

Lp. 
Określenie grupy składników 

majątku trwałego 

Stan na 
początek 
roku ob-
rotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na ko-
niec okresu 
obrotowego 

z zakupu 
bezpo-

średniego 

rozliczenie 
środków 
trwałych 

w budowie 

z leasingu fi-
nansowego 

z tytułu ak-
tualizacji 
wyceny 

nieodpłatne 
przekazania 

sprzedaż likwidacja 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 250.000      0  250.000 

a) koszty zakończonych prac rozwojowych          

b) wartość firmy          

c) inne wartości niematerialne i prawne 250.000      0  250.000 

d) zaliczki na wartości niematerialne i prawne          

2. Środki trwałe, w tym:         0 

a) grunty (w tym prawo wieczystego użytko-
wania gruntu) 

         

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej 

         

c) urządzenia techniczne i maszyny          

d) środki transportu         0 

e) inne środki trwałe          

3. Środki trwałe w budowie          

4. Zaliczki na środki trwałe w budowie          

5. Nieruchomości niewyceniane według cen 
rynkowych lub w wartości godziwej 
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Umorzenie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Określenie grupy składników ma-

jątku trwałego 

Stan na  po-
czątek roku 
obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan na ko-
niec okresu 

Wartość 
netto ogó-

łem 

Wpływy 
z tytułu 

sprzedaży 

amortyzacja 
z aktualizacji 

wyceny 
przekazane 
nieodpłatne 

sprzedaż 
(koszty) 

likwidacja 
planowa 

poza-
planowa 

1. Wartości niematerialne i prawne 250.000       250.000 0,00  

a) koszty zakończonych prac rozwo-
jowych 

          

b) wartość firmy           

c) inne wartości niematerialne 
i prawne 

250.000       250.000 0,00  

d) zaliczki na wartości niematerialne 
i prawne 

          

2. Środki trwałe           

a) grunty (w tym prawo wieczystego 
użytkowania gruntu) 

          

b) budynki, lokale i obiekty inżynie-
rii lądowej i wodnej 

          

c) urządzenia techniczne i maszyny           

d) środki transportu           

e) inne środki trwałe           
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2. Zmiana wartości inwestycji długoterminowych 
 

Lp. 
Określenie grupy składników inwestycji długo-

terminowych 

Stan na po-
czątek roku 
obrotowego 

Zwiększenia Zmniejszenia Stan na ko-
niec okresu 
obrotowego zakup 

aktualizacja 
wyceny 

przeklasyfiko-
wanie 

Sprzedaż 
aktualizacja 

wyceny 
przeklasyfiko-

wanie 

1. Nieruchomości 0    0   0,00 

2. Wartości niematerialne i prawne         

3. Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:         

a) w jednostkach powiązanych, w tym:         

 – udziały lub akcje 
 

      
 

 – inne papiery wartościowe         

 – udzielone pożyczki         

 – inne długoterminowe aktywa finansowe         

b) w pozostałych jednostkach, w tym:         

 – udziały lub akcje         

 – inne papiery wartościowe         

 – udzielone pożyczki         

 – inne długoterminowe aktywa finansowe    
 

   
 

4. Inne inwestycje długoterminowe         

5. Razem 0   
 

0   0,00 



 

 
 

 

3. Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście (pozyskanych w obrocie pierwotnym i wtórnym): 
 

Grunty  wieczyście Stan na pierwszy Zmiany w ciągu roku Stan na ostatni  
użytkowane dzień roku obrot. zwiększenia zmniejszenia dzień roku obrot. 

Powierzchnia     

Wartość ogółem     

W tym – nie ujęta w bilansie     

 

4. Informacje o nie amortyzowanych / nie umarzanych przez jednostkę nieruchomościach i innych środkach trwałych, 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym – z tyt. leasingu) oraz o zmianach w tym 
zakresie w ciągu roku obrotowego (w miarę możliwości - podać również wartość): 

brak danych 

5. Dane o liczbie i wartości nominalnej posiadanych akcji, udziałów, obligacji itp. obcych: 
 

 Stan w roku obrotowym: 
Wyszczególnienie na pierwszy   Na ostatni dzień 

 dzień - war-
tość 

Wartość ilość  
akcji -

udziałów 

% kapita-
łu pod-
staw. 

 I.  Udziały i akcje - razem, w tym::     

a) . . . .     

b) . . . .     

.c) . . . .     

d) pozostałe     

II. Obligacje itp. – razem,  w tym:     

a)     

b)     

c) pozostałe     

OGÓŁEM: I + II     

 
 
 
 
6. Stan kapitałów (funduszów) własnych: 
 

Wyszczególnienie Kapitał  
(fundusz) 

 podstawowy 

Kapitał  
(fundusz)  
zapasowy 

Kapitał  
(fundusz) rez. z 

aktualizacji 
wyce. śr. trwał. 

Pozostałe  
kapitały 

 (fundusze) 
własne 

Razem 
kapitały  

(fundusze)  
własne 

Stan na początek 
okresu 

1.048.093 35.858,93   1.083.951,93 

Zwięk- z zysku      
szenia: inne      
 
Zmniej-  

pokry-
cie strat 

     

szenia: inne      
Stan na koniec 
okresu 

1.048.093 35.858,93   1.083.951,93 

 

7. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji i 
udziałów, w tym - uprzywilejowanych: wartość nominalna akcji wynosi: 0,50 zł 

 



 

 
 

 Stan w roku obrotowym: 
Wyszczególnienie na pierwszy   na ostatni dzień 

 dzień - wartość wartość % akcji (udzia-
łów) 

I.  Udziały (akcje) posiadane przez głównych właś-
cicieli - razem, w tym:: 

   

a) akcja serii B 10.593 10.593 1,0 

b) akcja serii C 437.500 437.500 41,7 

.c) akcja serii A 600.000 600.000 57,3 

Wymienione akcje nie są uprzywilejowane     

II. Udziały (akcje) pozostałe    

OGÓŁEM: I + II 1.048.093 1.048.093 100,0 % 

8. Zysk - stratę za poprzedni rok obrotowy (2019 r.) oraz za rok sprawozdawczy podzielono-sfinansowano (proponuje 
się podzielić - sfinansować) w sposób następujący: 

 

Lp. Kierunek / sposób  podziału zysku - sfinansowania straty Dokonany podział  / 
sfinansowanie wy-

niku za rok po-
przedni 

Propozycja podziału 
– sfinansowania 

wyniku za rok spra-
wozdawczy 

1  Kapitał zapasowy - celowy    

2  Kapitał rezerwowy - bieżący     

3  Na wypłaty dywidend     

4  Na ZFŚS   

5  Przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 12.000,44 52.589,81 

6  Umorzenie kapitału   

7  Dopłaty wspólników   

8  Darowizny na cele społecznie użyteczne  itp.   

9  Inne   

 Razem 12.000,44 52.589,81 
 



 

 
 

 

9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na przestrzeni roku obrotowego: 
 

Lp. Rezerwy 
Stan na pierw-
szy dzień roku 

obrotowego 
Zwiększenia 

Wykorzys-
tanie 

Rozwiązanie 
Stan na ostatni 

dzień roku 
obrotowego 

1. Na odłożony podatek 
dochodowy 

     

2 Na pewne lub praw-
dopodobne straty z 
operacji w toku 

     

Uwaga: szczegółowa specyfikacja do rezerwy na podatek odłożony (lp. 1) - w pkt. II.11. 
 

10. Dane o stanie odpisów aktualizacyjnych na przestrzeni roku obrotowego: 
 

Lp. 
Odpisy aktualizacyjne 

– na: 

Stan na pierw-
szy dzień roku 

obrotowego 
Zwiększenia 

Wykorzys-
tanie 

Rozwiązanie 
Stan na ostatni 

dzień roku 
obrotowego 

1 Inwestycje długoter-
minowe 

     

2 Niechodliwe itp. zapa-
sy 

     

3 Należności  objęte po-
stępowaniem ugodo-
wym itp. 

     

4 Pozostałe należności      

5 Odsetki od powyż-
szych należności 

     

 

11. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 
umową, okresie spłaty (w tys. zł): 

 

 
Zobowiązania 

 
Razem - na 

Stan na koniec roku  
- wg okresu spłaty 

długoterminowe 
 

początek  
okresu 

koniec 
okresu 

do 1 roku od 1 roku 
do 3 lat 

od 3 lat do 
5 lat 

ponad 
 5 lat 

1. Długoterminowe  po-
życzki, obligacje i inne 
papiery wartościowe 

      

2.  Długoterminowe kredyty 
bankowe 

      

3.  Pozostałe zobowiązania 
długoterminowe 

0 0,00     

Razem 0 0,00     

 
 
 
 
 



 

 
 

 

12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów: 
 

  Stan na: 
L.p. Wyszczególnienie pierwszy dzień 

 roku obrotowego 
ostatni dzień  

roku obrotowego 
1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - razem, 

w tym: 
2.859,80 1.500 

 a) przygotowanie (uruchomienie) nowej produkcji   
 b) wdrożenia programów komputerowych   
 c) czynsz opłacony z góry   
 d) opłaty nie dotyczące roku sprawozdawczego 2.859,80 1.500 
 e) ubezpieczenia rzeczowe   
 f) pozostałe   

2 Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - razem 
w tym: 

  

 a) dostawy wykonane, lecz nie zafakturowane   
 b) składki ubezpieczeniowe, nie będące zobowiązaniami   
 c) zaległe urlopy dot. roku sprawozdawczego   
 d) planowane nagrody jubileuszowe i odprawy   
 e) większe remonty   
 f) pozostałe   

3 Przychody przyszłych okresów - razem 
w tym: 

  

 a) zapłaty za przyszłe świadczenia   
 b) ......................................................   
 c) ujemna wartość firmy   
 d) różnice z wyceny aportu   
 e) dotacje, subwencje, dopłaty itp.   
 f) pozostałe   

 

13. Zobowiązania bilansowe, zabezpieczone na majątku Jednostki : 
 

  Stan na: 
L.p. Wyszczególnienie pierwszy dzień 

 roku obrotowego 
ostatni dzień  

roku obrotowego 
OGÓŁEM, w tym:   

1 hipotecznie na nieruchomościach   
2 pod zastaw towarów   
3  z tyt. ustanowienia sekwestru   
4 Inne   

 
 

14. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez Jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe, oraz 
z tytułu hipoteki kaucyjnej: nie wystąpiły 



 

 
 

 

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I 
STRAT 

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży towarów i 
produktów: 

 
L.p. Wyszczególnienie Kraj Eksport Razem 

A. Przychody ze sprzedaży itp.     

1 Towary i materiały - razem    

 w tym - na rzecz Grupy Kapitałowej    

2 Wyroby    

 w tym - na rzecz Grupy Kapitałowej    

3 Usługi    

 w tym - na rzecz Grupy Kapitałowej    

4 Razem 1 + 2 + 3    

5 Plus zmiana stanu produktów   x   

6 Koszt wł. sprzedaży wewnętrznej   x   

7 OGÓŁEM PRZYCHODY ZE 
SPRZEDAŻY:  4 + 5 + 6 

0  0 

8 Pozostałe przychody operacyjne 11.924,68  11.924,68 

9 Przychody finansowe    

10 Zyski nadzwyczajne    
11 OGÓŁEM  

PRZYCHODY I ZYSKI 
11.924,68  11.924,68 

 

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość środków trwałych (pkt.I.1): 
brak  

3. Wyjaśnienie odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w pkt. I.10, lp.2: 
brak  

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 
zaniechania w roku następnym: 
brak  

 

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od 
wyniku finansowego (zysku, straty) księgowego brutto - przedstawiono w poniższym zestawieniu. 

 
 
 
 
 

L.p. Treść Znak Kwota 

1 Przychody księgowe + 11.924,68 

2 Eliminacja z przychodów kwot, które podatkowo powinny być wykazane 
po stronie kosztów, bądź w ogóle podatkowo nie powinny być wykazane 
(specyfikacja w załączniku): 

+ 

 - 

 

 

3 Minus przychody księgowe nie  zaliczane do podatkowych (specyfikacja 
w załączniku) 

-  

4 Plus przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów księgowych 
(specyfikacja w załączniku) 

+  



 

 
 

5 Razem przychody podatkowe: 1 +,- 2 - 3 + 4 + 11.924,68 

6 Koszty księgowe razem + 64.514,49  

7 Korekta kosztów o kwoty, wykazane ze znakiem przeciwnym po stronie 
przychodów, bądź które podatkowo w ogóle nie powinny być wykazane  
(specyfikacja w załączniku): 

+ 

- 

  

8 Minus - koszty księgowe przejściowo podatkowo nieuzasadnione (specy-
fikacja w załączniku) 

-   

9 Minus - koszty księgowe trwale podatkowo nieuzasadnione (specyfikacja 
w załączniku) 

-  

10 Plus koszty podatkowe, nie stanowiące kosztów księgowych (specyfika-
cja w załączniku) 

+   

11 Razem koszty uzyskania przychodów: 6 -7 -8 -9 + 10 + 64.514,49 

12 Podstawa opodatkowania brutto: 5 -11 = -52.589,81  

13 Odliczenia -doliczenia od-do  podstawy opodatkowania itp. - razem 

w tym: 

- 

+ 

 

 a)   strata z lat ubiegłych  -   

 b)   ulgi z tyt. inwestycji -  

 c)  darowizny na cele społecznie użyteczne - do ..... % dochodu -  

 d)  przeznaczenie dochodu na cele statutowe -  

 e)  inne korekty podstawy opodatkowania + 
- 

 

14 Podstawa opodatkowania netto =   

15 Podatek dochodowy od poz.14 x         .......% =   

Uwagi: ..................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

6. Wyliczenia wskazujące na poprawność ustalenia zmiany stanu produktów (w jednostkach, sporządzających porów-
nawczy rachunek zysków i strat) brak  

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz wytworzonych na własne potrzeby środków trwałych i prac 
rozwojowych: nie wystąpił 

8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe: 
 

L.p. Wyszczególnienie Ostatni rok obrotowy 
Planowane  

na następny rok 

1 Wartości niematerialne 0,00 0,00 

2 Środki trwałe 0,00 0,00 

3 W tym – nakłady na ochronę środowiska   

9. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych: 
 

L.p. Wyszczególnienie Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 

1 Zdarzenia losowe   

2 Zaniechanie lub zawieszenie pewnego rodzaju 
działalności 

  

3 Upadłość lub ugoda bankowa, postępowanie 
układowe bądź naprawcze 

  

4 . . . . .   

5 Pozostałe   

 Razem   
 



 

 
 

10.  Podatek dochodowy od wyniku na operacjach  nadzwyczajnych; 
............................................................................................................................................................. 

11. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego: 
 

L.p. Wyszczególnienie Kwota do opodatko-
wania 

Kwota podatku 

1 
Zarachowane a nie zapłacone odsetki  
- od należności 

  

 - od zobowiązań   

2 Różnice kursowe ujemne z wyceny bilansowej   

3 Różnice kursowe dodatnie z wyceny środków  pien.   

4 Odliczenie straty z lat ubiegłych   

5 Pozostałe tytuły   

 R a z e m:   
 

Uwagi: ..................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 



 

 
 

 

III. OBJAŚNIENIE STRUKTURY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (przyjętych do ra-
chunku przepływów pieniężnych) 

 
1. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego:. nie wystąpiły 

.............................................................................................................................................................  
 
2.  Nabycie/sprzedaż udziałów (akcji) w Jednostkach zależnych i stowarzyszonych: nie wystąpiły     

.............................................................................................................................................................  
 

3.    Odsetki uzyskane z papierów wartościowych: nie wystąpiły  
.............................................................................................................................................................  

 

4.  Przyczyny występujących niezgodności pomiędzy zmianami bilansowymi a zmianami stanu tych pozycji wykaza-
nych w rachunku przepływów pieniężnych.  
 

IV. INFORMACJE O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH ITP. ORGANÓW 
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH 

 

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie etatowe w grupach zawodowych: 
 

  Przeciętna liczba zatrudnionych w roku 
L.p Wyszczególnienie poprzedzającym obrotowym 

1 Administracja 
0 0 

2 Pracownicy podstawowi 
0 0 

3 Pracownicy pozostali 
0 0 

 Razem 
0 0 

 

Brak pracowników etatowych w spółce. 

 

 

2. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku (i udziałem w dywidendach), wypłacone lub należne osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych: 

 

L.p Wyszczególnienie Kwota w roku z tytułu: Razem 
  wynagrodzeń dywidend oraz 

udziału w zysku 
 

1 Członkowie organów zarzą-
dzających 

21.231,00  21.231,00 

2 Członkowie organów nadzo-
rujących 

   

 

 

3. Pożyczki i zaliczki (na cele inne, niż zakupy i koszty podróży) oraz inne świadczenia udzielone członkom organów 
zarządzających i organów nadzorujących spółek handlowych: 

 

Lp. Wyszczególnienie  Stan na początek 
roku obrotowego 

Udzielono w bie-
żącym roku obrot. 

Spłacono w bie-
żącym roku obrot. 

Stan na koniec 
roku obrot. 

 A/ Zarząd     

1 Pożyczki     



 

 
 

2 Zaliczki     

3 Inne świadczenia     

  B/ Rada Nadzorcza     

1 Pożyczki     

2 Zaliczki     

3 Inne świadczenia     
 

Wskazanie warunków oprocentowania i terminów spłaty: nie wystąpiły. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  

4. W jednostce transakcje (z wyjątkiem wypłat wynagrodzeń osobom fizycznym, wynikających z umów-zlecenia i o 
dzieło) z członkami zarządu i organami nadzorczymi oraz ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii 
prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub 
będącą w organach nadzorczych jednostki lub spółkami, w których osoby te są właścicielami, znaczącymi udzia-
łowcami lub akcjonariuszami: 

 nie występują* 

 występują*; dane o tych transakcjach podajemy w załączniku nr  

V. INFORMACJE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH LICZBO-
WYCH 

1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obroto-
wego:. W dniu 23.03.2020 r. nastąpiła zmiana Zarządu Spółki oraz nazwy dotychczas BOA S.A. na EUROHIT S.A. 

        Wpisem Rep. A. nr 1575/2020 zmieniono również adres siedzimy Spółki na ul. Grzegórzecka 67D lok. 26, 31-559 
Kraków. Dokonano również istotnej zmiany w przeważającym PKD działalności spółki z 70.10.Z Działalność firm 
Centralnych na 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , gdzie indziej niesklasyfikowa-
na. 

        Na Nowego Prezesa Zarządu wybrano Pana Łukasz Górski. 

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu 
finansowym:. po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym  

3. W roku obrotowym nie* miały miejsca/e zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym - metod wyceny oraz 
zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finan-
sową i wynik finansowy jednostki.  

4. Inne informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający 
ze sprawozdaniem za rok obrotowy : nie wystąpiły  

5. Informacje liczbowe o rozliczeniu dokonanego w roku obrotowym połączenia przedstawiamy w załączniku nr . 

       Nie nastąpiło w roku obrotowym połączenie spółek.  

6.    Wpływ na działalność jednostki w związku z COVID-19: brak danych. 
 
 

VI. INFORMACJE  O NIE*MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI 
 

1. Stwierdza się, że nie* występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności jednostki w dającej się 
przewidzieć perspektywie. Sprawozdanie finansowe nie* zawiera korekt/y z tym związane. 

2. Opis niepewności:  .............................................................................................................................  

3. Opis podejmowanych lub planowanych przez Jednostkę działań, mających na celu wyeliminowanie niepewności: 
.......................................................................................................................................... 
 

4 Inne informacje, których ujawnienie mogłoby wpłynąć w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 
oraz wynik finansowy jednostki: w roku obrotowym 2020 : brak informacji. 

 



 

 
 

* 
*         * 

 

 

Warszawa, dnia 26 lutego 2021 r. 

 

 
Sporządził: 

 
       Główny Księgowy 
     Ryszard Fryszkowski 
                         nazwisko i imię 

 
telefon nr: 601967060  

 KIEROWNICTWO  JEDNOSTKI: 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
podpisy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


