
 

 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 

za 2020 rok 

1. 

1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych 

aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji 

wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy,  

a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian 

dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia: 

Ruch majątku trwałego : 

 - według wartości brutto 

 Stan na 01.01.2020 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2020 

Grunty 353.015,05       ------------       ------------ 353.015,05 

budynki i budowle 

 

1.940.634,63   1.940.634,63 

śr.trwałe  

w budowie (domek 

wzorcowy, nowa 

prod, chwytak, 

piła) 

0    

Maszyny 

urządzenia 

852.386,51  3.843,00 848.543,51 

śr.transportowe 32.371,68 1.455,08 16.700,00 17.126,76 

Inne śr. trwałe 124.295,87   124.295,87 

Razem 3.302.703,74 1.455,08 20.543,00 3.283.615,82 

 

- według umorzenia 

 Stan na 01.01.2020 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 31.12.2020 

Grunty     ----------       ------------       ------------     ---------- 

śr.trwałe w 

budowie, budynki i 

budowle 

 

819.648,42 49.889,92  869.538,34 

Maszyny i 

urządzenia 

770.927,32 19.662,48 3.843,00 

 

786.746,80 

śr.transportowe 32.371,68 1.455,08 16.700,000 17.126,76 

Inne śr. trwałe 26.289,61 15.158,64  41.448,25 

Razem 1.649.237,03 86.166,12 20.543,00 1.714.860,15 

     

  



 

2) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów 

trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 

aktywów finansowych:- nie wystąpiły. 

2) Kwotę kosztów zakończonych prac rozwojowych, oraz kwotę wartości firmy, a także 

wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44 ust.10; -

nie prowadzono prac rozwojowych 

 

 

3) wartość gruntów użytkowanych wieczyście: nie wystąpiły 

 

Grunty wieczyste 

użytkowanie 

Stan na 01.01.2020 Zmiany w ciągu roku Stan na 31.12.2020 

 0 0 0 

Wartość 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

5)  wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na 

podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: 
 

 

 Dzierżawa samochodów umowa leasingu operacyjnego: 
Lp B0 01.01.2020 Zwiększenia Zmniejszenia BZ 31.12.2020 

1 130.500,00 0 130.500,00 0 

2 102.683,81 0 0 102.683,81 

RM 233.183,81 0 0 102.683,81 

 

 

6) Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 

zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów opcji, ze wskazaniem praw, jakie 

przyznają;- nie wystąpiły 

 

7) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku 

obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:  nie 

wystąpiły 

 

BO stan na 

01.01.2020r. 

zwiększenia zmniejszenia BZ stan na 

31.12.2020. 

0 0 0 0 

 

 

 

8) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie  i wartości nominalnej 

subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:     

1. Osoba prawna -  Kapitał zakładowy spółki wynosi 517.250 dzieli się na 10000000/dziesięć 

milionów/ akcji serii A o wartości nominalnej po 0,05 zł/pięć groszy/ każda, oraz  345.000 akcji 

zwykłych na okaziciela serii B od nr 000001 do nr 345.000 o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) 

każda akcja. 
9) Stan na początek roku obrotowego ,zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów 

(funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale 



 

(funduszu) własnym: zmiany w kapitałach zaprezentowane są w sprawozdaniu ze Zmian w 

kapitale(funduszu własnym). 

 

10)  Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:  stratę za rok 2020 

w wysokości  246.299,21 pokryć z funduszu zapasowego powstałego z czystego zysku w latach 

poprzednich. 

 

11) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 

wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie tworzono 

 

 

12) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, 

przewidywanym umową, okresie spłaty: 

 

a) do 1 roku,   -       brak, 

b) powyżej 1 roku do 3 lat   -      - 

c) powyżej 3 lat do 5 lat  -       brak,   

d)    powyżej 5 lat    -      756.751,69 

 

13)łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy 

tych zabezpieczeń;  nie występuje 

 

14)wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych 

rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych 

finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie ; 

 

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych: 

• rozpoczęte w roku bieżącym polisy dotyczące ubezpieczeń nieruchomości i majątku 

ruchomego 2.411,16 

• niewypłacone wynagrodzenia 20.000,00 

• składki ZUS do zapłacenia w roku następnym 2.112,82 

• niezapłacony podatek od nieruchomości 52.446,00 

 

 

15)W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji 

bilansu, jego powiązanie miedzy pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i 

zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową; nie występuje 

 

16)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 wystąpiły 

 

17)W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według 

wartości godziwej: 

a) Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, 

b) Dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym –

wartość 

c) Tabelę zmian w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału 

(funduszu). 

 



 

– nie występuje. 

 

18)  Środki pieniężne zgromadzone zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w a: art.62 ust 1 

ustawy z 29 sierpnia 1997r-Prawo bankowe (Dz.U z 2017r, poz.1876.2361 i 2491 oraz z 2018r. [pz. 

62,106 i 138) , b ) art.3b ust.1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo- kredytowych (Dz.U. Z 2017 t. poz.2065,2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz.62,106 i 

138)- brak środków na rachunku VAT 

 

 

 

2. 

 

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialną (rynki geograficzne) przychodów netto ze 

sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim Re rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z 

uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług: 

 

PRZYCHODY ZE 

SPRZEDAŻY NETTO 

           KRAJ 

        WARTOŚĆ 

    DOSTAWA UE 

        WARTOŚĆ 

       RAZEM 

     WARTOŚĆ 

TOWARY  

i MATERIAŁY    

PRODUKTY 

   

PÓŁFABRYKATY 

- - - 

USŁUGI 

248.170,60 - 248.170,60 

OGÓŁEM 

248.170,60 - 248.170,60 

 

2) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane 

o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby , oraz kosztach rodzajowych: 

 

a) amortyzacja                 85.842,34 

b) zużycie materiałów i energii     9.121,47 

c) usługi obce     51.197,11 

d) podatki i opłaty                31.515,20 

e) wynagrodzenia    68.906,58 

f) ubezpieczenia i inne świadczenia          9.795,74 

g)  pozostałe koszty rodzajowe              239.969,83 

h) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby –nie wystąpiły 

 

3)  wysokość wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: nie wystąpiły 

4) wysokość odpisów aktualizacyjnych zapasów:  nie wystąpiły 

  stan na początek okresu 01.01.2020r= 0 

  stan na koniec okresu 31.12.2020r.= 0 

     5)  informacje p przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub        

przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie występuje 



 

 

6)  rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem 

finansowym (zyskiem, stratą) brutto: 

 

a) wynik finansowy brutto                                  -             (-) 246.299,21 

b) przychody podlegające opodatkowaniu         -                  258.535,82 

c) koszty dotyczące pozycji b                             -                 465.862,02 

d)   wynik podatkowy                                            -           (-) 207.326,20 

 

 

 

e) różnica pomiędzy wynikiem finansowym brutto a stratą podatkową stanowiąca kwotę 

38.973,01 wynika z kosztów   nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu są to w szczególności:     

 

– niezapł. odsetki od poż. Wspólników  24.195,59 

– odsetki budżetowe  535,00 

– koszty związane z wejściem na giełdę  8.966,00   

– pozostałe ( błędne dokumenty, wyks. różnic z dokumentów, brak faktur , koszty dotyczące 

samochodów ) 5.276,42 

  

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły 

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: nie wystąpiły 

 

 

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia 

produktów w roku obrotowym: nie wystąpiły 

 

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe; 

odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska: nie wystąpiły 

 

10)  kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które 

wystąpiły incydentalnie:(straty i zyski nadzwyczajne lub inne zdarzenia) nie było 

 

 

 

,3. 
 Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych- kursy przyjęte do ich wyceny: 

 

- spółka nie przeprowadzała transakcji w walutach obcych, 

- spółka posiada rachunek bankowy prowadzony w walucie Euro – bieżące transakcje rozliczane były po 

kursie z dnia operacji banku prowadzącego rachunek – stan gotówki w walucie wyceniono na dzień 

bilansowy wg kursu NBP z dnia 31.12.2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. 
Struktura przepływów środków pieniężnych : 
 

Lp. 
Poz. 
CF 

Wyszczególnienie 
Za okres bieżący Za okres poprzedni 

20.01.01-2020.12.31 2019.01.01-2019.12.31 

0 1 2   

1 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7.104,36 217.984,89 

2 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -631,3 -6,5 

3 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24.485,84 0 

  4 D. Przepływy pieniężne netto, razem -18.012,78 192.502,43 

5 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:  192.502,43 

6 – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   

7 F. Środki pieniężne na początek okresu 587.801,15 395.298,72 

8 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/–D): 569.788,37 587.801,15 

 

 

 

5. Informacje o: 
 

1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bi-

lansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik 

finansowy jednostki; nie wystąpiły 

 

         

2) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż ryn-

kowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w 

międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania mię-

dzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter 

związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbęd-

nymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jed-

nostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich ro-

dzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne 

dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;  nie wy-

stąpiły 

 

 

 

         

3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe; 

 

- przeciętne ogółem 2 osoby 

      - w tym na stanowiskach robotniczych: 0 osób 

      - nie robotniczych: 2 osoby 

 

 

         



 

4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 
handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynika-
jących z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub 
zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla 
każdej kategorii organu; nie wystąpiły 

 

         

5) kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych oso-
bom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jed-
nostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot 
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytu-
łem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych 
organów; nie wystąpiły 

 

 
 
 
         
6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fi-
nansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: 
 

 

         

 
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r –6.000,00 
(sześć tysięcy złotych) 

 

 b) inne usługi poświadczające, - brak  

 c) usługi doradztwa podatkowego – brak  

 d) pozostałe usługi - brak  

6. 

  

1) informacje o przychodach i kosztach z tytułu 
błędów popełnionych w latach ubiegłych odno-
szonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) 
własny z podaniem ich kwot i rodzaju;  nie wy-
stąpiły 

 

2) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie na-
stąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnio-
nych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich 
wpływie na sytuację majątkową, finansową 
oraz wynik finansowy jednostki; nie wystąpiły 

 

         
3) przedstawienie dokonanych w roku obroto-
wym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w 
tym metod wyceny, jeżeli wywierają one 
istotny wpływ na sytuację majątkową, finan-
sową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny 

 



 

i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finan-
sowego oraz zmian w kapitale (funduszu) wła-
snym, oraz przedstawienie zmiany sposobu 
sporządzania sprawozdania finansowego wraz z 
podaniem jej przyczyny; nie wystąpiły 

         
4) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, 
zapewniające porównywalność danych spra-
wozdania finansowego za rok poprzedzający ze 
sprawozdaniem za rok obrotowy: nie dotyczy 

 

         

7.  

         
1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, 
które nie podlegają konsolidacji, w tym: 

 

         

 
a) nazwie, zakresie działalności wspólnego 
przedsięwzięcia, 

 b) procentowym udziale, 

 

c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych 
składników aktywów trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych, 

 

d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby 
przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczo-
wych składników aktywów trwałych, 

 e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 

 
f) przychodach uzyskanych ze wspólnego 
przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, 

 

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyj-
nych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia; 
 
- nie dotyczy 

         
2) informacje o transakcjach z jednostkami po-
wiązanymi; nie dotyczy. 

 

         
3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których 
jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 
lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie sta-
nowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać 
także informacje o procencie posiadanego za-
angażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału 
własnego i zysku lub stracie netto tych spółek 
za ostatni rok obrotowy; nie dotyczy 

 

         



 

4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowa-
nego sprawozdania finansowego, korzystając ze 
zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: 

 

         

 
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasad-
niającymi odstąpienie od konsolidacji, 

 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miej-
scu jego publikacji, 

 

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-
finansowych, charakteryzujących działalność 
jednostek powiązanych w danym i ubiegłym 
roku obrotowym, takich jak: 

         

  

- przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów oraz przychody finan-
sowe, 

  
- wynik finansowy netto oraz kwota kapitału 
(funduszu) własnego, z podziałem na grupy, 

  - wartość aktywów, 

  - przeciętne roczne zatrudnienie, 

         

 

d) rodzaju stosowanych standardów rachunko-
wości (krajowych czy międzynarodowych) 
przez jednostki powiązane; 
 
- nie dotyczy 

         

5) informacje o:  

         

 

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w któ-
rej skład wchodzi spółka jako jednostka za-
leżna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to 
jest dostępne, 

 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład 
której wchodzi spółka jako jednostka zależna, 
oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest 
dostępne; 
 
-nie dotyczy 

         



 

4) nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby 
statutowej jednostki oraz formę prawną 
każdej z jednostek, których dana jednostka 
jest wspólnikiem ponoszącym nieograni-
czoną odpowiedzialność majątkową: - nie 
dotyczy 

 

         
8. W przypadku sprawozdania finansowego 
sporządzonego za okres, w ciągu którego nastą-
piło połączenie: 

 

         
1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą 
nabycia: 

 

         

 
a) firmę i opis przedmiotu działalności spółki 
przejętej, 

 
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów 
(akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

 

c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto we-
dług wartości godziwej spółki przejętej na 
dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji; 

         
2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą 
łączenia udziałów: 

 

         

 

a) firmy i opis przedmiotu działalności spółek, 
które w wyniku połączenia zostały wykreślone 
z rejestru, 

 
b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów 
(akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 

 

c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany 
w kapitałach własnych połączonych spółek za 
okres od początku roku obrotowego, w ciągu 
którego nastąpiło połączenie, do dnia połącze-
nia. 
 
- nie dotyczy 

         
9. W przypadku występowania niepewności co 
do możliwości kontynuowania działalności, opis 
tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka 
niepewność występuje, oraz wskazanie, czy 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym 
związane; informacja powinna zawierać rów-
nież opis podejmowanych bądź planowanych 

W wyniku  podjętych prac uzyskano produkt  w 
postaci wielkoformatowego, poliuretanowo-
cementowego elementu budowlanego. 
Zostały zawarte umowy z inwestorami  

indywidualnymi na wykonanie domów 

jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach 

Inwestorów w  Zielonej Gorze. Opracowana 

przez Spółkę technologia, pozwala na 



 

przez jednostkę działań mających na celu elimi-
nację niepewności: 

wznoszenie większości obiektów budowlanych : 

od małych form typu garaż,  poprzez nieduże 

gabarytowo domki letniskowe, po domy 

całoroczne. Uzyskane stosunkowo niskimi 

nakładami parametry termoizolacyjne sprawiają, 

ze  opracowana technologia w zestawieniu z 

szybkim montażem stanowi unikat na rynku 

budowlanym. 
 

Osiągnięte w poprzednim roku obrotowym 

przychody z najmu powierzchni magazynowo-

biurowej, oraz z budowy obiektów mieszkalnych 

nie pokryły wszystkich kosztów działalności 

Spółki. Koszty poniesione na budowę 

zamówionych przez klientów  obiektów 

mieszkalnych przekroczyły przychody, a 

powodem tego była konieczność ponoszenia 

zwiększonego w stosunku do szacowanego 

kosztu  pracy w sytuacji kiedy jednocześnie 

występował obowiązek wywiązania się Spółki z 

podpisanych umów i dotrzymania terminów 

realizacji.   
Zawarte z klientami kolejne umowy uwzględniają 

już konieczność zwiększenia nakładów na 

wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, jak i 

podwykonawców. Nabywane doświadczenie 

wykorzystywane jest do udoskonalania, zarówno 

produktu jak i procesu montażu. 

 

 

         
10. Inne informacje niż wymienione powyżej, 
jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 
ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz 
wynik finansowy jednostki: nie wystąpiły 

 

         

 

 
 
        

Zielona Góra  dnia : 28.01.2021r.      

         

 


