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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu obejmują w szczególności: 

1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz 

inwestycji długoterminowych,  

1. Środki trwałe 

Zmiany w wartości brutto środków trwałych 

Nota 1. Zmiana wartości aktywów trwałych. 
     

Rzeczowe aktywa trwałe: 
     

       

Wartość brutto  Grunty  
 Budynki i 
budowle  

 Urz.tech. i maszyny   Środki transportu   Pozostałe śr.trw.   Razem  

Stan na początek roku 57 799,90 1 762 017,65 6 180 664,68 1 021 377,18 126 357,56 9 148 216,97 

Zwiększenia, w tym: 
                                                     
-                             -                                -                                 -                                 -                            -       

- zakup 
                                                     
-                             -                                -                                 -                                 -                            -       

- inne 
                                                     
-                             -                                -                                 -                                 -                            -       

Zmniejszenia, w tym: 
                                                     
-                             -                 429 989,19                  37 498,96                               -             467 488,15     

- sprzedaż 
                                                     
-                             -                 429 989,19                  37 498,96                               -             467 488,15     

- likwidacja 
                                                     
-                             -                                -                                   -                            -       

- inne                         -                                -                                 -                              -       

Stan na koniec roku 
                                         
57 799,90          1 762 017,65            5 750 675,49                983 878,22                126 357,56        8 680 728,82     

       

Umorzenie  Grunty  
 Budynki i 
budowle  

 Urz.tech. i maszyny   Środki transportu   Pozostałe śr.trw.   Razem  

Stan na początek roku 0,00 901 482,99 2 489 651,71 945 553,72 73 152,41 4 409 840,83 

Zwiększenia, w tym: 
                                                     
-                 70 559,18               112 912,11                  34 657,59                    6 887,12           225 016,00     

    - umorzenie planowe 
                                                     
-                 70 559,18               112 912,11                  34 657,59                    6 887,12           225 016,00     

    - inne 
                                                     
-                             -                                -                                   -                            -       

Zmniejszenia, w tym: 
                                                     
-                             -                 429 989,19                  37 498,96                               -             467 488,15     

    - inne 
                                                     
-                             -                 429 989,19                  37 498,96                               -             467 488,15     

Stan na koniec roku 
                                                     
-               972 042,17            2 172 574,63                942 712,35                  80 039,53        4 167 368,68     

       

Wartość netto  Grunty  
 Budynki i 
budowle  

 Urz.tech. i maszyny   Środki transportu   Pozostałe śr.trw.   Razem  

Stan na początek roku 
                                         
57 799,90             860 534,66            3 691 012,97                  75 823,46                  53 205,15        4 738 376,14     

Stan na koniec roku 
                                         
57 799,90             789 975,48            3 578 100,86                  41 165,87                  46 318,03        4 513 360,14     
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Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice 
kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania 
 

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka poniosła nakłady na środki trwałe w budowie –
maszyny i urządzenia. Na posiadane środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nie 
tworzono odpisów aktualizujących. Spółka nie posiada środków trwałych nie amortyzowanych.  
 

Środki trwałe w budowie 
    

Wartość brutto Budynki i budowle   Urz.tech. i maszyny     Środki transportu     Pozostałe śr.trw.     Razem   

Stan na początek roku          263 001,31                                 -                  263 001,31     

Zwiększenia, w tym:                        -                                  -                                   -                                  -       

    - zakup                        -                                  -                     40 000,00                  40 000,00     

    - inne                            -                                   -                                   -                                  -       

Zmniejszenia, w tym:                            -                                   -                                   -                                  -       

- przyjęcie na ŚT                        -                                  -                                  -                                 -       

    - likwidacja                        -                                  -                                   -                                  -       

    - przesunięcie                        -                                  -                                   -                                  -       

Stan na koniec roku          263 001,31                                -                     40 000,00                303 001,31     

 

       Wartość 
brutto  

 Koszty 
org.prac.rozw.  

 Wartość firmy  
 Inne wart.niem.i 

pr.  
 Zaliczki na 
w.niem.i pr.  

 Razem  

Stan na początek roku                       -                                -                    78 722,31                               -               73 156,31     

Zwiększenia, w tym:                       -                                -                                 -                                 -                            -       

    - zakup                       -                                -                                 -                                 -                            -       

    - inne                       -                                -                                 -                                 -                            -       

Zmniejszenia, w tym:                       -                                -                                 -                                 -                            -       

    - sprzedaż                       -                                -                                   -                            -       

    - likwidacja                       -                                -                                 -                                 -                            -       

    - inne                       -                                -                                 -                                 -                            -       

Stan na koniec roku                       -                                -                    78 722,31                               -               78 722,31     

       
Umorzenie 

 
 Koszty 

org.prac.rozw.  
 Wartość firmy  

 Inne wart.niem.i 
pr.  

 Zaliczki na 
w.niem.i pr.  

 Razem  

Stan na początek roku                       -                                -                    72 995,98                               -               72 995,98     

Zwiększenia, w tym:                       -                                -                      1 301,00                 1 301,00     

    - umorzenie planowe                       -                                -                      1 301,00                 1 301,00     

    - likwidacja                       -                                -             

Zmniejszenia, w tym:                       -                                -                                 -                                 -                            -       

    - inne                       -                                -                                 -                                 -                            -       

Stan na koniec roku                       -                                -                    74 296,98                               -               74 296,98     

       Wartość 
netto  

 Koszty 
org.prac.rozw.  

 Wartość firmy  
 Inne wart.niem.i 

pr.  
 Zaliczki na 
w.niem.i pr.  

 Razem  

Stan na początek roku                       -                                -                      5 726,33                               -                 5 726,33     

Stan na koniec roku                       -                                -                      4 425,33                               -                 4 425,33     
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2. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 
długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 
 

 Należności długoterminowe  Spółka nie posiada należności długoterminowych  

 Inwestycje długoterminowe  Spółka posiada nieruchomość – halę magazynową w 
miejscowości Kunów – nie tworzono odpisów. 

3. kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwotę wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich 

odpisywania, określonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 

Spółka nie posiada kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy 
 

4. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych 

dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 

Spółka jest wspólnikiem spółki Tube Welding Technology spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa, która powstała w 2014 roku. Ponieważ spółka 
powiązana  nie prowadzi działalności gospodarczej dokonano odpisu aktualizującego w latach 
poprzednich – wartość w bilansie wynosi zero. 
 
5. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 
 

Lp. Rodzaj 
Stan na początek 

okresu 
Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 

Stan na koniec 
okresu 

1 2 3 4 5 6 7 

  Odpis na należności handlowe 591 164,58 zł 0,00 zł 209 349,06 zł 0,00 zł 381 815,52 zł 
 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Spółka nie tworzyła odpisów aktualizujących na 
należności. Należności sporne nie wystąpiły.  

6. dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w 
tym uprzywilejowanych  
 

Kapitały własne – Spółka sporządza zestawienia zmian w kapitale własnym. 

 

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego 
  

     
Kapitał podstawowy w kwocie 11 000 000,00 zł , dzieli się na  110 000 000 udziałów / akcji 
każda o wartości nominalnej 0,10 zł 

   
Kapitał opłacony                       9 000 000,00 zł. 

  

Akcjonariusz /  
Udziałowiec 

Liczba posiadanych 
akcji / udziałów 

Wartość 
nominalna 

jednej akcji / 
udziału 

Wartość 
nominalna 

posiadanych 
akcji / udziałów 

Procentowy udział 
posiadanych akcji / 

udziałów 

Szymon Rurarz 16 850 000 0,10 1 685 000,00 15,32% 

Beata Rurarz Grocholska 27 900 000 0,10 2 790 000,00 25,37% 

Pozostali 25 250 000 0,10 2 525 000,00 22,95% 

* Emisja serii D 40 000 000 0,10 4 000 000,00 36,36% 

Razem 110 000 000   11 000 000,00 100,00% 

 

Należne wpłaty na kapitał podstawowy w wysokości 2mln PLN prezentowane są w aktywach w 
pkt. C w związku ze zmianą ustawy o rachunkowości. Akcjonariusz Częstochowskie Centrum 
Innowacji został wykreślony z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców. Do chwili podpisania 
Sprawozdania finansowego Spółka nie otrzymała informacji od ewentualnego nabywcy akcji. 
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7. propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Strata netto w wysokości -2 326 875,04 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego. 
 

8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, 
rozwiązaniu i stanie końcowym 
Spółka utworzyła rezerwę na zobowiązania z tytułu badania rocznego sprawozdania 
finansowego. 
 

9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym 

umową, okresie spłaty: 

a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 do 5 lat, d) powyżej 5 lat 
 

Zobowiązania długoterminowe – w prezentowanym okresie sprawozdawczym wystąpiły 
zobowiązania długoterminowe z tytułu umowy PFR – COVID-19. 
Zobowiązania wg okresów wymagalności: 

Lp. Zobowiązania wobec 

Okres wymagalności 

do 1 roku powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat 

stan na: 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek 
roku 

obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Jednostek powiązanych             

a) z tyt. dostaw robót i usług             

b) inne             

2. Pozostałych jednostek 7 862 522,78 6 613 286,02 0,00       

a) kredyty i pożyczki 2 727 471,19 1 884 361,57         

b) z tyt. dostaw robót i usług 2 191 582,02 2 557 125,69         

c) 
z tyt. emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

  0,00         

d) inne zobowiązania finansowe 2 519 568,74 1 670 404,57 0,00       

e) inne 423 900,83 501 394,19         

RAZEM (1+2) 7 862 522,78 6 836 860,19 6 613 286,02 zł 0,00     

        

Lp. Zobowiązania wobec 

Okres wymagalności 

Razem 
  

powyżej  5 lat 
  

stan na: 
  

początek roku 
obrotowego 

koniec roku 
obrotowego 

początek roku 
(3+5+7+9) 

koniec roku 
(4+6+8+10)   

1 2 9 10 11 12 
  

1. Jednostek powiązanych         
  

a) z tyt. dostaw robót i usług         
  

b) inne         
  

2. Pozostałych jednostek     7 862 522,78 6 613 286,02 
  

a) kredyty i pożyczki     2 727 471,19 1 884 361,57 
  

b) z tyt. dostaw robót i usług     2 191 582,02 2 557 125,69 
  

c) 
z tyt. emisji dłużnych papierów 
wartościowych 

    0,00 0,00 
  

d) inne zobowiązania finansowe     2 519 568,74 1 670 404,57 
  

e) inne     423 900,83 501 394,19 
  

RAZEM (1+2)     7 862 522,78 6 613 286,02 
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10. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych 
zabezpieczeń 

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

 Wykazany wg załącznika nr 1. Poza wekslami in blanco złożonymi w banku dla 

zabezpieczenia kredytu i factoringu, innych zobowiązań warunkowych nie ma. 
 

11. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych 
 

 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. 
 

   
Lp. Wyszczególnienie 

Stan na 

początek roku koniec roku 

1 2 3 4 

A. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: 156 526,20 139 802,02 

1. Długoterminowe RMO 118 883,19 118 883,19 

a) aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 118 883,19 76 584,00 zł 

b) inne rozliczenia międzyokresowe    

2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 55 267,69 20 918,83 

a) koszty większych remontów środków trwałych     

b) koszty zakupu     

c) opłacony z góry (za następny rok) prenumerata czasopism i innych publikacji     

d) podatki, opłaty, czynsze 0,00 0,00 

e) opłacone z góry (za następny rok) ubezpieczenia majątkowe 46 099,35 11 750,49 

f) inne rozliczenia międzyokresowe 9 168,34 9 168,34 

      

 

Rozliczenia bierne krótkoterminowe: Nie wystąpiły 

12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także 

wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz 

charakteru i formy tych zabezpieczeń. 

 
Nie występują. 
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Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat obejmują w szczególności: 

1. strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży 

towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad 

organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług 

Spółka w 2020r sprzedawała towary na terenie Unii Europejskiej, kraju, jak również na eksport. 

Sprzedaż utrzymała się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku 2019r.  
 

2. informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do 
zaniechania w roku następnym 

W jednostce nie zaniechano prowadzenia żadnego rodzaju działalności, ani też nie planuje się 

jej zaprzestania w przyszłym roku obrotowym. 
 

3. poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy 
wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 

Zwiększenia wartości środków trwałych w budowie w roku obrotowym: 

 nabycie materiałów i usług do wytworzenia środków trwałych 40 000,00 zł 

 Spółka nie poniosła nakładów na ochronę środowiska w 2020r 

 Spółka planuje zakończyć nakłady na środki trwałe w budowie  w latach 2020-2021. 

4. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły 
incydentalnie 
 

Nie wystąpiły. 
 

5. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.  
 

W prezentowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły odpisy na zapasy. 
 

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów 
 

        

Lp. Przychody netto ze sprzedaży 

Sprzedaż ogółem  W tym za granicę W tym  do państw UE 

poprzedni rok 
obrotowy 

bieżący rok 
obrotowy 

poprzedni 
rok 

obrotowy 

bieżący rok 
obrotowy 

poprzedni 
rok 

obrotowy 

bieżący rok 
obrotowy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Usług, w tym: 1 452 758,29 912 375,67     58 611,43 48 599,95 

a) usługi działalności podstawowej 1 452 758,29 912 375,67     58 611,43 48 599,95 

b) pozostałe usługi             

2. Wyrobów, w tym: 12 827 164,56 10 539 647,60     2 610 532,59 2 162 213,07 

a) sprzedaż wyrobów 12 827 164,56 10 539 647,60     2 610 532,59 2 162 213,07 

2. Towarów i materiałów w tym: 4 855 629,50 8 844 772,98       3 918 921,97 

a) sprzedaż towarów handlowych 4 855 629,50 8 844 772,98       3 918 921,97 

RAZEM przychody ze sprzedaży 19 135 552,35 20 296 796,25     2 669 144,02 6 129 734,99 
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Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w 
walutach obcych 

 
Tabela nr 255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 
r 
Kurs Euro – euro    1 EUR  4,6148 
Kurs USD – dolar amerykański  1 USD  3,7584 

 
Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych 

1. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, w tym wyjaśnienie 

przyczyn różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji 

wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych:  

Wartości wykazane w Rachunku przepływów pieniężnych wynikają bezpośrednio z pozycji 

bilansu oraz rachunku zysków i strat. Struktura przepływów pieniężnych: 

Rodzaj działalności 2019r 2020r 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej  -1 621 840,18 445 681,24 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej  1 386 235,22 69 750,31 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej  326 593,62 -561 762,79 

Przepływy pieniężne netto razem  90 988,66 zł -46 331,24 zł 
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Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia 
osobowe 

1. informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w 

zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

Jednostka nie zawarła takich umów 

2. informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze 

stronami powiązanymi 

Jednostka nie zawarła takich umów 

 
3. informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe: 

Grupy zawodowe w   31-12-2020  

Zarząd, RN i kontrakty menedżerskie 0 

Pracownicy administracyjni 15 

Pracownicy fizyczni 19 

Osoby korzystające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych 0 

Razem 34  

 

4. informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych  

Nie wystąpiły.  
 
5. informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki. 

W Spółce nie wystąpiły takie świadczenia. 
 
6. informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: 

a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,  

b) inne usługi poświadczające, 

c) usługi doradztwa podatkowego,  

d) pozostałe usługi 

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 

wypłacone lub należne za rok obrotowy 

 
 

Wyszczególnienie 

 

Wynagrodzenie  

ogółem 
W tym 

wypłacone należne 
1 2 3 4 

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 10 000 zł  10 000 zł 

Inne usługi poświadczające    
Usługi doradztwa podatkowego    
Pozostałe usługi    
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Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki 

rachunkowości 

1. informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku 

obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 
 

Nie wystąpiły  

2. informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu 

finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki 
 

Nie wystąpiły  

3. przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, 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, oraz przedstawienie 
zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny 
 

Nie wystąpiły  

4. informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za 

rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 
 

Dane liczbowe są porównywalne 
 

Transakcje z jednostkami powiązanymi i zagadnienia dotyczące konsolidacji 
1. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji 

 

Nie wystąpiły. 
 

2. informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 
 

Nie wystąpiły 

3. wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie 

głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie posiadanego 

zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok 

obrotowy 
 

Pozostałe informacje i objaśnienia 
 

Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej 
oraz wynik finansowy jednostki 
 
Nie wystąpiły 
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Podpisy osób wchodzących w skład kierownictwa jednostki: 

 

SZYMON RURARZ – PREZES ZARZĄDU 

 

 

 

BEATA RURARZ – GROCHOLSKA - PROKURENT 
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