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A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

 

 
1. Dane identyfikacyjne jednostki  

 

Nazwa jednostki:    Hub4Fintech Spółka akcyjna    

 

Siedziba:  41-400 Mysłowice ,ul. Mikołowska 29 

 

Oddziały i filie : Spółka nie posiada jednostek organizacyjnych wpisanych do rejestru handlowego 

sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe 

 

Identyfikacja podatkowa : NIP 7792311244 

  

Prezentowane sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania. 

 

Forma prawna: Spółka akcyjna 

 

    Czas, na jaki została utworzona  Spółka, zgodnie z umową jest nieoznaczony   
  

Sąd lub inny organ jednostki prowadzącej rejestr: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  

KRS 0000659423 wpis z 23 stycznia  2017 roku. 

 

     18.11.2016 roku, na podstawie aktu notarialnego Rep A nr 6479/2016, nastąpiła zmiana nazwy 

Spółki z Centrum Wspierania Administracji „Pro publico ” sp.  z o.o. na Centrum Wspierania 

Administracji sp. z o.o. 

     Na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CWA  Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością zawartej w akcie notarialnym z dnia 21 grudnia 2016,                 rep 

A nr  7258/2016, doszło do przekształcenia spółki CWA Sp. z o.o. w CWA S.A. 

     Spółka Centrum Wspierania Administracji „Pro publico” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością była zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000280007,wpis z 10 

maja 2007 roku.  

7 lipca 2020 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym  zmiana  nazwy Spółki  z 

CWA S.A. na Hub4Fintech S.A. 

 

 

Podstawowy przedmiot działalności: Numer REGON 300585764 , 

 

Zgodnie z wpisem do KRS przedmiotem działalności Spółki  jest: 

PKD 62,09,Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i 

komputerowych 

PKD 18,20,Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

PKD 26,20,Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

PKD 33,12,Z Naprawa i konserwacja maszyn 

PKD 33,20,Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 

PKD 58,11,Z Wydawanie książek 

PKD 58,12,Z Wydawanie wykazów oraz list 

PKD 58,13,Z Wydawanie gazet 

PKD 58,14,Z Wydawanie  czasopism i pozostałych periodyków 
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PKD 58,19,Z Pozostała działalność wydawnicza 

PKD 58,21,Z Działalność  wydawnicza w zakresie gier komputerowych 

PKD 58,29,Z Działalność  wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 

PKD 59,20,Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 

PKD 60,10,Z Nadawanie programów radiofonicznych 

PKD 60,20,Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 

PKD 62,01,Z Działalność związana z oprogramowaniem 

PKD 62,02,Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 

PKD 62,03,Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 

PKD 63,11,Z Przetwarzanie danych ; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna 

działalność 

 

PKD 63,12,Z Działalność portali internetowych 

PKD 73,11,Z Działalność agencji reklamowych 

PKD 85,59,B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowane 

PKD 95,11,Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

 

 
2. Prezentacja sprawozdań finansowych  

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 01 stycznia 

2020 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego 

nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla 

kontynuowania przez jednostkę działalności w najbliższym okresie. Dlatego sprawozdanie 

sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 

miesięcy od dnia bilansowego , w nie zmniejszonym istotnie zakresie.  

 
3. Porównywalność danych 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2019 oraz dane finansowe 

za rok obrotowy 2020.   

 

4.Zasady rachunkowości  

Sprawozdanie finansowe firmy Hub4Fintech S.A., z siedzibą w Mysłowicach  ( 41-400) przy 

ul. Mikołowskiej 29, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o 

Rachunkowości  obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność oraz Kodeksem Spółek 

Handlowych.  

 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 

ekonomiczną. 

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające 

na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami 

memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

 

 

4.1 Rachunek zysków i strat 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

 

a/Przychody  

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży 

tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których 

dotyczą. 
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b/Koszty  

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym. Koszt sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów 

pośrednich. 

Część stałych pośrednich kosztów produkcji, która nie odpowiada poziomowi tych kosztów 

przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych stanowi koszt okresu, w którym 

została poniesiona. 

 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w 

zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny 

aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien 

i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, 

 Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze 

zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad 

ujemnymi, 

 Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 

inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 

 

 

c/Opodatkowanie 

Wynik finansowy brutto korygują: 

 bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

 

 

d/Podatek dochodowy bieżący 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie 

z przepisami podatkowymi. Stawka podatku dochodowego w 2020 roku wynosiła 9%. 

 

e/Podatek dochodowy odroczony 

Jednostka tworzy rezerwę  i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , 

którego jest podatnikiem . 

 

 

4.2. Bilans 

a/ Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy 

umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

  

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie 

wykorzystany do produkcji, 

- nabytą wartość firmy, 

- nabyte  prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 

- know-how 
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Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej 

ekonomicznej użyteczności. 

 

W związku z faktem, iż nie wpływa to istotnie na rzetelność i jasność sytuacji majątkowej 

oraz wyniku finansowego, Spółka stosuje uproszczenie przewidziane w art. 4 ust. 4 oraz 4a, 

zgodnie z którym wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie 

przekraczającej 10,0 tyś zł. w dniu przyjęcia do użytkowania są jednorazowo spisanie w 

koszty amortyzacji.  

 

b/Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia lub wartości 

przeszacowanej (po aktualizacji wyceny składników majątku),  pomniejszonych o 

skumulowane umorzenie a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości. 

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych 

przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do 

używania.  

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi 

zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty 

obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość początkowa i dotychczas dokonane od środków 

trwałych odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) mogą na podstawie odrębnych przepisów, 

ulegać aktualizacji wyceny. Ustalona w wyniku aktualizacji wyceny wartość księgowa netto 

środka trwałego nie powinna być wyższa od realnej wartości, której odpisanie w 

przewidywanym okresie jego dalszego używania jest ekonomicznie uzasadnione.  

 

W związku z faktem, iż nie wpływa to istotnie na rzetelność i jasność sytuacji majątkowej 

oraz wyniku finansowego, Spółka stosuje uproszczenie przewidziane w art. 4 ust. 4 oraz 4a, 

zgodnie z którym składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania 

nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nie przekraczającej 10,0  tyś zł.  

Są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. 

 

 

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po 

miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 

ekonomicznej użyteczności. 

 

Spółka stosuje uproszczenie przewidziane w art. 3 ust. 6 odnoszące się do ujmowania umów 

leasingowych wg prawa podatkowego. 

 

c/ Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu 

trwałej utraty wartości.  Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie 

zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi 

różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane. 

 

d/ Inwestycje długoterminowe 

- Nieruchomości  oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące 

aktywów finansowych  zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz 

nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych 
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aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny 

ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.  

  

Udziały w innych jednostkach zaliczane do aktywów trwałych wycenia się według ceny 

nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.   

 

 

e/ Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe (instrumenty finansowe) 

- Instrumenty finansowe  

 

Korzystając z uproszczenia przewidzianego w art. 28 b, w związku ze spełnieniem warunków 

w nim określonych, Spółka nie stosuje do wyceny aktywów i zobowiązań finansowych 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 

uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów 

finansowych (Dz. U. z dnia Dz. U. z dnia 22 grudnia 2001, z późn. zmianami). 

 

 

f/ Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

 

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób: 

 

Materiały cena nabycia 

Półprodukty i produkty w toku koszt wytworzenia  

Produkty gotowe koszt wytworzenia 

Towary cena nabycia  

 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów: 

 wynikających z niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, 

 ogólnego zarządu, nie związanych z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w 

jakich się znajduje na dzień wyceny, 

 magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych 

kosztów jest niezbędne w procesie produkcji, 

 sprzedaży produktów. 

 

W sytuacjach uzasadnionych niezbędnym, przygotowaniem towaru lub produktu do sprzedaży 

bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia zwiększa się 

o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub 

produktów w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi 

różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu. 

  

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w 

związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do 

cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza 

się je odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych,  

 

g/Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym 

na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski . 
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Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i 

przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do 

przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia 

produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub 

wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych 

kosztów). 

 

h/ Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 

 

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z 

tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. 

 

i/ Kapitały 

-Kapitały(fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 

według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

 

-Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub 

statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe 

ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

 

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

aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej 

pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów 

finansowych. 

  

-Udziały lub akcje własne wyceniane są 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 a ostatnia aktualizacja przeprowadzona była 

na dzień 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku 

odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał 

zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał 

aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która 

dotyczy tego składnika majątku trwałego. 

 

-Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki 

przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich 

wartości do poziomu cen rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do 

wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, 

skutki obniżenia wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z 

przeszacowania nie była rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w 

części przekraczającej utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty 

finansowe okresu sprawozdawczego. 

 

j/ Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 

zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 
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Rezerwy tworzy się w ciężar kosztów działalności operacyjnej, późniejsze przeszacowanie tej 

rezerwy odnosi się w ciężar pozostałej działalności Spółki. 

 

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły: 

 straty z transakcji gospodarczych w toku, 

 udzielone gwarancje i poręczenia, 

 skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego, 

 przyszłe świadczenia pracownicze – nagrody jubileuszowe, 

 odprawy emerytalno-rentowe, 

 przyszłe zobowiązania związane z restrukturyzacją. 

 koszty związane z badaniem rocznego sprawozdania finansowego jednostki 

 

Dnia 10 września 2020 roku Spółka zawarła list intencyjny z MINUTOR-ENERGIA sp. z o.o. 

w sprawie połączenia Spółek. 

19 października 2020 roku zostało zawarte porozumienie . 

Zgodnie z zapisami tego dokumentu, w przypadku odstąpienia od porozumienia którejkolwiek 

ze stron z przyczyn niezależnych od drugiej strony, jednostka taka zapłaci na rzecz drugiej 

strony karę umowną w wysokości 2,5 mln zł. 

 

k/ Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem 

zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż 

środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które 

wycenia się według wartości godziwej. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z 

wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe 

części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 

 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po 

obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy 

Bank Polski. 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 

wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i 

dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu 

wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków 

trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.  

 

l/ Inne rozliczenia międzyokresowe 

 

W tej pozycji ujmowana jest nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi z 

tytułu realizacji kontraktów długoterminowych. 

-Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.  

-Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, 

obejmują w szczególności: 

 

 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 

świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 
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 środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków 

trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli 

stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. 

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo 

pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub 

umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych 

z tych źródeł, 

 ujemną wartość firmy, 

 nadwyżka zafakturowanych przychodów nad zarachowanymi dotycząca kontraktów 

długoterminowych. 

 

4.3. Rachunek przepływów pieniężnych. 

 

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

 

5.Wycena transakcji w walutach obcych 

 

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

dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie: 

 kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka 

– w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub 

zobowiązań, 

 średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu 

celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs – w 

przypadku pozostałych operacji. 

 

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 

 składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności) i pasywów  po obowiązującym na ten dzień 

średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, 

 

Różnice kursowe dotyczące inwestycji długoterminowych wyrażonych w walutach obcych, 

powstałe na dzień ich wyceny, rozlicza się z kapitałem (funduszem) z aktualizacji wyceny. 

Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich 

wartości do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. 

Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej utworzoną uprzednio część 

kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu sprawozdawczego. 

 

Różnice kursowe dotyczące pozostałych aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, 

powstałe na dzień ich wyceny oraz przy zapłacie należności i zobowiązań w walutach obcych 

zalicza się do przychodów i kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do kosztu 

wytworzenia produktu lub ceny nabycia towaru, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. 

 

6. Zmiany zasad rachunkowości w okresie sprawozdawczym 

Nie miały miejsca w okresie sprawozdawczym. 
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7.Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w 

sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz 

kwocie korekty 

 

 

Nie wystąpiły. 

 

8. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie 

uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 

 

Nie wystąpiły. 

  

9. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, 

w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, 

jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik 

finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 

finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

 

Nie miały miejsca w okresie sprawozdawczym. 

 

 

 

 

Poznań; dnia 03 luty 2021 r. 

 

 

              Jolanta Klorkowska - Przybyła 

 

…………………………………       ………………………………….. 

           (podpis Zarządu)     (podpis sporządzającego sprawozdanie)  


