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Podstawowe informacje o spółce 
 

Firma MERIT INVESTMENTS ASI S.A. 

Forma prawna Spółka Akcyjna 

Siedziba Częstochowa, Polska 

Adres siedziby ul. Bór 182, 42-202 Częstochowa 

e-mail piotr.brewczynski@meritinvest.pl 

Kontakt dla inwestorów +48 601 721 721 

Strona internetowa  www.meritinvest.pl  

REGON 142555251 

NIP 9482569794 

Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/ś w 

Swidniku, VI Wydział Gospodarczy KRS 

Data rejestracji 1 września 2010 roku 

Numer KRS 0000362881 

Reprezentacja Spółki Piotr Brewczyński | Prezes Zarządu 

Rada Nadzorcza  Dorota Denis – Brewczyńska | Przewodnicząca Rady 

Piotr Adamik | Zastępca Przewodniczącego Rady 

Grażyna Brewczyńska | Członek Rady   

Edward Brewczyński | Członek Rady 

Michał Szewczyk | Członek Rady 

Kapitał zakładowy 300.000,00 zł wpłacony w całości 

Akcje 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A 

   500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B 

   154.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C 

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D 

   345.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E 
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List Prezesa Zarządu  

 

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy ! 

 

Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie 

przedstawia Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2020 roku. 

Raport roczny zawiera sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 

do dnia 31 grudnia 2020 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki we wskazanym 

okresie oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego Spółki, jak również dane finansowe spółki zależnej Merit 

Business Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu. 

MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadzi wyłącznie działalność inwestycyjną, 

typową dla funduszy kapitałowych o charakterze Opportunity Fund. W 2020 roku Spółka 

MERIT INVESTMENTS ASI S.A. prowadziła jedynie działania w zakresie inwestycji 

kapitałowych, głównie na rynku giełdowym, rozbudowując swój portfel inwestycyjny. W 

roku 2020 aktywność inwestycyjna Spółki w tym segmencie opierała się na obrocie 

akcjami 32 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 

zarówno na rynku ASO, jak i na rynku regulowanym. Na koniec roku 2020 MERIT 

INVESTMENTS ASI S.A. posiadała w swoim portfelu inwestycyjnym akcje 16 spółek 

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zarówno na rynku ASO, 

jak i na rynku regulowanym. Ich wartość rynkowa wynosiła na dzień 31.12.2020 roku 

943.508,65 zł. Spółka posiadała ponadto akcje dwóch spółek nie notowanych na giełdzie, 

w cenach nabycia, która wynosi w księgach 215.000,00 zł. Z kolei łączna wartość udziałów 

w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością w cenach nabycia wynosi w 

księgach na dzień 31.12.2020 roku 25.977,00 zł. 

Porównując giełdową działalność inwestycyjną w roku 2020 w okresie od 1 

stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku do roku ubiegłego, nastąpił ponad 

osiemnastokrotny wzrost wartości akcji notowanych w naszym portfelu inwestycyjnym. 

Odpowiednio wartość tej klasy aktywów wzrosła z 51,28 tys. zł do 943,51 tys. zł. 

Uwzględniając wzrost wartości zobowiązań w tym okresie o kwotę 767,67 tys. zł, to 

wzrost wartości aktywów w portfelu inwestycyjnym w kategorii akcji notowanych na 

giełdzie o 892,23 tys. zł uznaję za wynik satysfakcjonujący. Wartość akcji i udziałów 
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nienotowanych pozostała niezmienna. W mojej ocenie najlepszą miarą dynamiki rozwoju 

Spółki w roku 2020 był przyrost wartości aktywów w portfelu inwestycyjnym i kapitałów 

własnych, w okresie rok do roku, jak również osiągnięty zysk z działalności inwestycyjnej. 

Zysk netto osiągnięty w roku 2020 wyniósł 265.762,56 zł w porównaniu do straty z roku 

2019, która wynosiła 90.226,76 zł. Restrykcyjna polityka kosztowa była jednym z wielu 

elementów sukcesu Spółki w roku 2020. W dniu 23 listopada 2020 roku wskazałem 

model, elementy i możliwe kierunki realizacji polityki inwestycyjnej ASI w latach 2020 – 

2025, zgodnej ze strategią inwestycyjną Spółki. Jest to zarówno z poziomu akcjonariusza 

i zarządzającego ważny element, który w czytelny sposób określa sposób w jaki będą 

realizowane nasze inwestycje oraz czego można się spodziewać w zakresie sposobów 

realizacji polityki inwestycyjnej. Liczę, że zachęci to również nowych emitentów do 

współpracy z nami. Moim nadrzędnym celem jest wprowadzenie do portfela 

inwestycyjnego Spółki, akcji podmiotów już notowanych na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie lub akcji spółek ubiegających się w krótkim horyzoncie 

czasowym o status spółek publicznych, które planują swój debiut na Giełdzie Papierów 

Wartościowych w Warszawie. Nastawienie się na wybór lokat do naszego portfela 

inwestycyjnego głównie w oparciu o podmioty już notowane, ma wiele zalet. Bez 

wątpienia jedną z nich jest zapewnienie Spółce płynności w sytuacjach kryzysowych. 

Rzetelność prezentacji wyników z dokonywanych inwestycji dzięki rynkowej wycenie 

pozycji portfelowych. Większa transparentność, która cechuje podmioty już obecne na 

rynku giełdowym lub ubiegające się o status spółki publicznej. Szybszy dostęp do 

okresowych danych finansowych i szeroki dostęp do wydarzeń spółek portfelowych 

pozwala na sprawną reakcję co do obecności pozycji w portfelu inwestycyjnym, a co za 

tym idzie mniejsze ryzyko utraty kapitału. 

W segmencie inwestycji na rynku niepublicznym, w roku 2020 MERIT 

INVESTMENTS ASI S.A. nie zawierała żadnych transakcji, co nie oznacza, że nie byliśmy 

aktywni w tym obszarze. Działalność inwestycyjna w segmencie Private Equity jest 

jednym z kluczowych elementów dla rozwoju Spółki, tuż po aktywności inwestycyjnej na 

giełdzie. Oceniliśmy szerzej siedem projektów, które po analizie mogą stać się celem 

inwestycyjnym w przyszłości. Pięć projektów polega na zakupie udziałów lub akcji spółek 

co do których mamy głębokie przekonanie, że inwestycja w ich zakup samodzielnie przez 

Spółkę lub wraz z partnerami; ko-inwestorami, osiągając tym samym kontrolę nad 

przedsiębiorstwami jest zasadna i może przynieść szereg długofalowych korzyści. Dwa 
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projekty znajdują się w sektorze nieruchomości, a ich losy zależą od sytuacji na rynku, co 

w czasie pandemii jest trudne do przewidzenia. 

Ważnym wydarzeniem roku 2020 w mojej ocenie jest uzyskany niski koszt kapitału 

z pożyczek przeznaczonych na rozbudowę portfela inwestycyjnego Spółki. Jest to dowód 

na duży poziom zaufania inwestorów, tym bardziej, że finansowanie nie jest 

zabezpieczone na żadnym ze składników majątku Spółki. Akcje własne Spółki dzięki temu 

mogą zostać przeznaczone do sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych środków 

obrotowych, a obrót akcjami z portfela odbywa się bez presji. 

Wycena rynkowa Spółki charakteryzuje się dużym optymizmem inwestorów. 

Rozwijamy się bardzo dynamicznie, realizując szereg dobrych i trafionych inwestycji. Rok 

2020 potwierdził skuteczność realizowanej metodyki inwestycyjnej. W 95% przypadków 

przeprowadzanych transakcji osiągnęliśmy zysk. Skład naszego portfela inwestycyjnego i 

posiadana baza kapitałowa na koniec 2020 roku pozwoliła mi planować ze spokojem 

nowe transakcje. Część z aktualnie realizowanych inwestycji i przygotowywanych planów 

opisałem już w sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki. Zachęcam Wszystkich do 

lektury każdego ze składowych elementów niniejszego raportu rocznego. 

Z pewnością bieżący rok będzie należał do bardzo wymagających, między innymi 

z powodu trwającej pandemii, która niweczy lub zmusza nas do zmiany planów. Zyczę 

wiec wiele sukcesów i wytrwałości każdemu inwestorowi, przedsiębiorcy i menadżerowi, 

pracownikom wszelkich służb i zawodów czasem niezauważonych, a wspierających 

naszych rodaków w tym nie łatwym okresie. W naszym narodowym interesie leży abyśmy 

w tym jakże trudnym czasie przynajmniej zachowali stan posiadania i mogli z dumą 

budować Polskę. Pomimo wielu możliwości nie zdecydowałem się na skorzystanie z 

pomocy finansowej w trakcie pandemii, pozostawiając środki dla innych, bardziej 

potrzebujących. Jest to gest skromny, ale w świecie inwestycji, a szczególnie w życiu liczą 

się nawet te małe i symboliczne. 

 

Dziękuję za powierzone mi zaufanie i zachęcam Państwa do lektury raportu rocznego. 

              
          Częstochowa, 22 marca 2021 roku                                                       
                             Prezes Zarządu       

                                                                                                         Piotr Brewczyński       
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Wybrane dane finansowe MERIT INVESTMENTS ASI S.A. za 2020 rok 
 

Wyszczególnienie 

  w tys. PLN w tys. EURO 
01-01-

2020 31-
12-2020 

01-01-
2019 31-
12-2019 

01-01-
2020 31-
12-2020 

01-01-
2019 31-
12-2019 

                                                    dane dotyczące rocznego sprawozdania finansowego 
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów 0 0 0 0 
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -53 -104 -11 -24 
III. Zysk (strata) brutto 289 -90 63 -21 
IV. Zysk (strata) netto 266 -90 58 -21 
V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej -52 -87 -11 -20 
VI. Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej -543 78 -118 18 
VII. Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 731 9 158 2 
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 136 0 29 0 
IX. Aktywa razem 1342 308 291 72 
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 970 202 210 47 
XI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 970 202 210 47 
XIII. Kapitał własny (aktywa netto) 372 106 81 25 
XIV. Kapitał zakładowy 300 300 65 70 
     
Sposób przeliczenia kwot na EURO:     
- pozycje bilansu przeliczono stosując kurs średni NBP na ostatni 
dzień roku   
- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych 
przeliczono przy zastosowaniu średniej arytmetycznej kursów obowiązujących 
na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie  
  
     
   2020 2019 

 

kurs na koniec 
okresu 
  4,6148 4,2585 

 
kurs średni 
 4,4742 4,3017 

 
 

    
 
 

 

 



MERIT INVESTMENTS ASI S.A. 
 
 

Raport roczny MERIT INVESTMENTS ASI S.A. za rok 2020 

 

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA 
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MERIT 

INVESTMENTS ASI S.A. ZA 2020 ROK 
 
Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy 
roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 
przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny 
i jasny sytuację majątkową i finansową MERIT INVESTMENTS ASI S.A. oraz jej wynik 
finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz 
sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. 
 
Częstochowa, 22 marca 2021 roku 
 

                                                                                                     Prezes Zarządu       
                                                                                                                       Piotr Brewczyński 
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OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO 

DO BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
MERIT INVESTMENTS ASI S.A. ZA 2020 ROK 

 
Zarząd Spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do 
badania sprawozdania finansowego, „Consultant” Jadwiga Michalczyk Firma Audytorska 
Nr 4111 z siedzibą w Częstochowie - Pani Jadwiga Michalczyk biegły rewident numer 
10074, został wybrany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury 
wyboru firmy audytorskiej oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu 
wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego 
sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. 
 
Częstochowa, 22 marca 2021 roku 
 

                                                                                      Prezes Zarządu       
                                                                                                               Piotr Brewczyński 
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Oświadczenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. 

w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1  
do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy 

z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”,  
zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu 
„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. 

 
LP. ZASADA TAK/NIE/NIE 

DOTYCZY 
KOMENTARZ 

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i 
efektywną politykę informacyjną, zarówno z 
wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z 
użyciem nowoczesnych technologii oraz 
najnowszych narzędzi komunikacji 
zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz 
szeroki i interaktywny dostęp do informacji. 
Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z 
tych metod, powinna zapewnić odpowiednią 
komunikację z inwestorami i analitykami, 
wykorzystując w tym celu również nowoczesne 
metody komunikacji internetowej, umożliwiać 
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować 
przebieg obrad i upubliczniać go na stronie 
internetowej. 

TAK Spółka zamierza stosować 
wymienione metody dystrybucji 
informacji do szerokiego grona 
odbiorców z wyłączeniem 
transmisji obrad walnego 
zgromadzenia z 
wykorzystaniem sieci Internet, 
rejestracji przebiegu obrad oraz 
upubliczniania go na stronie 
internetowej Emitenta. 

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do 
informacji niezbędnych do oceny sytuacji i 
perspektyw spółki oraz sposobu jej 
funkcjonowania. 

TAK  

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową 
i zamieszcza na niej: 

 

TAK  

 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności TAK  

 3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem 
rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje 
najwięcej przychodów, 

TAK  

 3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z 
określeniem pozycji emitenta na tym rynku, 

TAK  

 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki, TAK  

 3.5. informacje o powiązaniach członków RN z 
akcjonariuszem >5% głosów na WZ 

TAK  

 3.6. dokumenty korporacyjne spółki, TAK  

 3.7. zarys planów strategicznych spółki, TAK  

 3.8. prognozy wyników finansowych na bieżący rok 
obrotowy 

NIE Specyfika działalności 
inwestycyjnej na pozawala na 
publikowanie prognoz 

 3.9. strukturę akcjonariatu TAK  

 3.10. dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za 
relacje inwestorskie 

TAK  

 3.11. Skreślony -  

 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe TAK   

 3.13. kalendarz publikacji dat TAK  
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 3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych TAK  

 3.15. Skreślony. -  

 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych 
porządkiem obrad WZ 

TAK  

 3.17. informacje na temat powodów odwołania, 
zmiany terminu, porządku obrad WZ 

TAK  

 3.18. informacja o przerwie w obradach WZ i 
powodach przerwy 

TAK  

 3.19. informacje na temat Autoryzowanego Doradcy TAK  

 3.20. informacje na temat Animatora akcji emitenta TAK  

 3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) TAK  

 3.22. Skreślony. -  

 3.23. Informacje zawarte w sposób umożliwiający 
łatwy dostęp do tych informacji. 

TAK  

4. Strona internetowa w języku polskim lub 
angielskim 

TAK W języku polskim 

5. Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na 
stronie 

GPWInfoStrefa 

NIE Spółka publikuje wszystkie 
istotne 
informacje zarówno w 
systemach EBI i ESPI oraz na 
stronie internetowej 
www.meritinvest.pl w zakładce 
„Relacje inwestorskie”. 

6. Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD NIE Spółka nie korzysta z usług AD 

7. Niezwłoczne informowanie AD o istotnym 
zdarzeniu 

NIE Spółka nie korzysta z usług AD 

8. Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i 
niezbędnych 

Informacji 

NIE Spółka nie korzysta z usług AD 

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:   

 9.1. informację na temat łącznej wysokości 
wynagrodzeń 

wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 

TAK  

 9.2. informację na temat wynagrodzenia 
Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od 
emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług 
w każdym zakresie. 

NIE Spółka nie korzysta z usług AD  

10. Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej 
w obradach WZ 

TAK  

11. Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, 
analitykami, mediami 

NIE Spółka rozważa możliwość 
organizacji takich spotkań i w 
przypadku zmiany decyzji złoży 
stosowne oświadczenie 

12. Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji 
akcji z prawem poboru 

TAK  

13. Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego 
pomiędzy decyzjami 

TAK  

13a. Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy TAK  

14. Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i 
dnia jej wypłaty 

TAK  

15. Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty TAK  
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dywidendy warunkowej 

16. Raporty miesięczne TAK  

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta 
obowiązku uzasadnienie naruszenia obowiązku 
informacyjnego 

TAK  

17. Skreślony. -  

 
INFORMACJE O ZASADACH RACHUNKOWOŚCI PRZYJĘTYCH PRZY 

SPORZĄDZANIU RAPORTU 
 

1. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 
przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, 
zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek 
mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.               
          
A. Amortyzacja 
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
dokonywane są na podstawie planu amortyzacji, zawierającego kwoty rocznych odpisów. 
Srodki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 
nieprzekraczającej 3.500,00zł. ujmowane są w ewidencji oraz amortyzowane jednorazowo w 
miesiącu przekazania do użytkowania 
          
B,C. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe 
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 3500 zł ujmowane są w 
ewidencji  amortyzowane w czasie, począwszy od miesiąca  następującego po ich przekazaniu 
do użytkowania; Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości niższej 
amortyzowane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania i ujmowane są w 
ewidencji. 

D. Wycena materiałów, towarów  - nie występują 

F. Wycena wyrobów gotowych – nie występują 

G. Wycena produkcji w toku – nie występuje 

H. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia 

1. Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia wykazywane są w 
wartości netto (pomniejszonej o odpisy aktualizujące wartość należności).  
2. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.  
3. Odpisy aktualizujące tworzone są na należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa 
nieściągalności. Odpis tworzony jest przy uwzględnieniu struktury czasowej należności oraz 
oszacowania możliwości odzyskania należności. Odpis tworzony jest w ciężar pozostałych 
kosztów operacyjnych – w przypadku należności z tytułu dostaw i usług, a w przypadku 
należności z tytułu odsetek – w ciężar kosztów finansowych. 
4. Należności przedawnione, co których Spółka nie ma możliwości odzyskania – spisywane są 
w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub bezpośrednio na wynik finansowy – jako 
korekty lat ubiegłych.  

I. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe 
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Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Kwota ta obejmuje oprócz 
wartości nominalnej zobowiązań także odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań. Odsetki te 
są księgowane w ciężar kosztów finansowych.  
 
J. Aktywa i pasywa 
Aktywa i Pasywa wyrażone w walutach obcych wycenia się w ciągu roku wg kursu średniego 
ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski  z dnia poprzedzającego dzień 
wystawienia faktury.  
Aktywa i Pasywa wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy według kursu  
średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień 
31 grudnia . Na ten dzień nie wystąpiły aktywa i pasywa wyrażane w walutach obcych. 
 
K. Inwestycje krótkoterminowe 
1. Przychody i rozchody walut obcych wycenia się w ciągu roku w wartości wynikającej z ich 
każdorazowo obowiązujących kursów: 1.Kurs sprzedaży banku obsługującego: w przypadku 
wpływu waluty (zakup dewiz w banku)  ; 2. Kurs kupna banku obsługującego w przypadku  
rozchodu walut z rachunku (odsprzedaż dewiz bankowi).   
2. Inwestycje krótkoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się 
według cen nabycia. Spółka posiada inwestycje krótkoterminowe w postaci akcji Spółek  
notowanych na rynku papierów wartościowych. 
3. Inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe: akcje notowane na rynku giełdowym na 
dzień bilansowy oraz na ostatni dzień kwartalnych okresów sprawozdawczych wyceniane są 
wg wartości rynkowych, ustalanych na podstawie kursu akcji na ostatni dzień roku oraz na 
ostatni dzień danego kwartalnego okresu sprawozdawczego wg notowań giełdy papierów 
wartościowych. 
4. Inwestycje krótkoterminowe w aktywa finansowe (akcje nie  notowane na rynku 
giełdowym) na dzień bilansowy wyceniane są wg wartości godziwej 
5. Inwestycje w postaci aktywów finansowych zaliczane są do krótkoterminowych aktywów 
finansowych, jeżeli są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy 
od dnia ich założenia, wystawienia lub nabycia. 
6. Rozchód inwestycji jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na 
podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, których ceny nabycia są różne, wycenia się według 
metody FIFO (pierwsze weszło, pierwsze wyszło) 
7. Skutki wyceny inwestycji krótkoterminowych do wartości rynkowej odnoszone są w ciężar 
kosztów lub przychodów finansowych 

L. Inwestycje długoterminowe 
1. Inwestycje długoterminowe w księgach na moment ich nabycia lub powstania wycenia się 
według cen nabycia. 
2. Rozchód inwestycji długoterminowych jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze 
względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, których ceny nabycia są różne, wycenia 
się według metody FIFO (pierwsze weszło pierwsze wyszło) 

2. Pomiar wyniku finansowego 

Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat. 

 

3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego 
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Spółka sporządza sprawozdanie zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, bez zastosowania zasad 
określonych w MSR. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany wg metody 
pośredniej 

4. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian metod księgowości 
Nie dokonywano zmian metod księgowości 
 

 
             Prezes Zarządu       

                                                                                                                      Piotr Brewczyński 
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