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Sprawozdanie finansowe

SF-JIN SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Identyfikator podatkowy NIP / numer KRS

Od Do(dzień - miesiąc - rok) (dzień - miesiąc - rok)
Za okres:

Data (dzień - miesiąc - rok)

DANE JEDNOSTKI

ADRES ZAGRANICZNY (opcjonalnie)

DANE IDENTYFIKACYJNE

Nazwa pełna

Kraj Ulica Nr domu Nr lokalu

MiejscowośćKod pocztowy

Incuvo Spółka Akcyjna

DANE SIEDZIBY

Województwo Powiat

Gmina Miejscowość

ADRES SIEDZIBY

Województwo Powiat Gmina

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Poczta

śląskie Katowice Katowice

Ligocka 103

Katowice 40-568 Katowice

Precyzja kwot: złoteX tysiące złotych

DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Data od: -  - Data do: -  -

Data sporządzenia:

0000642202

31-12-201801-01-2018

27-03-2019

Śląskie Katowice

Katowice Katowice

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
Data od: 01-01-2018 Data do: 31-12-2018

INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne
sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Założenie kontynuacji działalnności
Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczejX

Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek

Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą, niezależnie od daty  
otrzymania lub dokonania płatności.

Wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze,  
przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w  
wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych  
produktów w ciągu tego okresu. Nieodpisane po upływie tego okresu koszty wytworzenia zwiększają pozostałe koszty  
operacyjne.

Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności  
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczane

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
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Sprawozdanie finansowe

go odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której  
dotyczy odpis aktualizacyjny. Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty, bez uwzględniania odsetek  
za zwłokę w zapłacie.

Koszty i przychody wyrażone w walutach obcych ujmowane są w księgach rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o  
podatku dochodowym od osób prawnych w tym zakresie.

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i  
umarzane są metodą liniową.

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości  
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o  
odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne  
podlegają aktualizacjom na podstawie odrębnych przepisów. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje  
ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego  
lub przyjęcia do używania, w tym również:
- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o  
przychody z tego tytułu.
Wartość początkową, stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego, powiększają koszty jego ulepszenia,  
polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka  
po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową. Środki trwałe amortyzowane  
są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następującym po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały  
do używania. Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, z zastrzeżeniem, odpisy amortyzacyjne  
ustalane są w sposób uproszczony w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym osób prawnych, tj. przez jednorazowy  
odpis wartości środka trwałego. Dla niektórych środków trwałych kierownik jednostki może wskazać inny, zgodny z ustawą o  
rachunkowości, sposób ustalania odpisów amortyzacyjnych.

Środki trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub  
wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.

Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec  
okresu sprawozdawczego, wartość ich pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości. Wartość w cenie nabycia  
podlega przeszacowaniu do wartości rynkowej, a różnice z przeszacowania odnosi się odpowiednio na kapitał z aktualizacji  
wyceny i rachunek zysków i strat.

Zapasy wyceniane są według cen ich zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień  
bilansowy. Wartość zapasów ustala się następująco:
Materiały – wg cen zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą FIFO – „pierwsze przyszło- pierwsze wyszło”, z  
uwzględnieniem rzeczywistych cen zakupu.
Towary – wg cen zakupu, przy czym rozchód wycenia się metodą FIFO - „pierwsze przyszło-pierwsze wyszło”, z  
uwzględnieniem rzeczywistych cen zakupu.
Zapasy wykazywane są w bilansie w wartości netto, tj. pomniejszone o wartość odpisów aktualizujących wynikających z ich  
wyceny.

Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według średniego kursu  
NBP ustalonego dla danej waluty na dzień poprzedzający ten dzień chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym  
jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej  
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Udziały i akcje wyceniane są według ceny nabycia. Nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się odpisu  
wyrażającego trwałą utratę ich wartości.

Udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożnej wyceny. Skutki  
wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji krótkoterminowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów  
finansowych.

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem  
inwestycji długoterminowych, oraz powstałe w związku z zapłatą należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy  
sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach – do 
kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych,  
środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych.

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym oraz sporządza porównawczy wariant rachunku  
zysków i strat.

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu  
podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Ustalenie wyniku finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem zasad przewidzianych dla jednostek innych niż banki, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Na sprawozdanie finansowe składa się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018;
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2018 do 31.12.2018;

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
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Sprawozdanie finansowe

- rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018 do 31.12.2018;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2018 do 31.12.2018;
- informacje dodatkowa do sprawozdania finansowego.

Spółka podlega obowiązkowi poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.
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KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

Sprawozdanie finansowe

6201Z - Działalność związana z oprogramowaniem

4799Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

6203Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

6209Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

6311Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

6312Z - Działalność portali internetowych

6399Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

7219Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
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BILANS - AKTYWA

Opis pozycji Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

A. Aktywa trwałe 1 665 034,471 424 973,08

I. Wartości niematerialne i prawne 1 571 534,991 397 945,75

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 681 534,98567 945,74

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne 890 000,01830 000,01

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 1 625,89406,33

1. Środki trwałe 1 625,89406,33

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny 1 625,89406,33

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe 9 198,4310 578,00

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w  
kapitale

3. Od pozostałych jednostek 9 198,4310 578,00

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w  
kapitale

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe

c) w pozostałych jednostkach

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe
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BILANS - AKTYWA

Opis pozycji Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82 675,1616 043,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 82 675,1616 043,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 1 769 031,981 127 383,58

I. Zapasy 1 165 275,24634 001,98

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku 14 667,3913 064,40

3. Produkty gotowe 1 150 607,85620 937,58

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 43 780,86105 982,96

1. Należności od jednostek powiązanych 100,37

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 100,37

– do 12 miesięcy 100,37

– powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada  
zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 43 780,86105 882,59

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 18 925,8085 062,59

– do 12 miesięcy 18 925,8085 062,59

– powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz  
innych tytułów publicznoprawnych

12 861,068 826,00

c) inne 11 994,0011 994,00

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 557 189,08287 280,97

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 557 189,08287 280,97

a) w jednostkach powiązanych

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

– udziały lub akcje

– inne papiery wartościowe

– udzielone pożyczki
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BILANS - AKTYWA

Opis pozycji Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

– inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 557 189,08287 280,97

– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 557 189,08287 280,97

– inne środki pieniężne

– inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 786,80100 117,67

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

D. Udziały (akcje) własne

AKTYWA RAZEM 3 434 066,452 552 356,66
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Opis pozycji Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

BILANS - PASYWA

A. Kapitał (fundusz) własny 2 784 925,901 916 593,15

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 860 200,005 860 200,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 91 674,0091 674,00

– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną  
udziałów (akcji)

91 674,0091 674,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:

– z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

– na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 690 008,55-3 166 948,10

VI. Zysk (strata) netto -476 939,55-868 332,75

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 649 140,55635 763,51

I. Rezerwy na zobowiązania 26 193,979 887,95

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 616,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 193,979 271,95

– długoterminowa

– krótkoterminowa 26 193,979 271,95

3. Pozostałe rezerwy

– długoterminowa

– krótkoterminowa

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w  
kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 250 138,49161 820,04

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy

– powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada  
zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

– do 12 miesięcy
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Opis pozycji Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

BILANS - PASYWA

– powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 250 138,49161 820,04

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 140 964,1914 587,40

– do 12 miesięcy 140 964,1914 587,40

– powyżej 12 miesięcy

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

f) zobowiązania wekslowe

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych  
tytułów publicznoprawnych

35 685,3567 599,70

h) z tytułu wynagrodzeń 73 298,5174 038,14

i) inne 190,445 594,80

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 372 808,09464 055,52

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 372 808,09464 055,52

– długoterminowe 263 957,30211 165,82

– krótkoterminowe 108 850,79252 889,70

PASYWA RAZEM 3 434 066,452 552 356,66
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Opis pozycji

Sprawozdanie finansowe

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 876 819,54375 671,81

– od jednostek powiązanych 101 519,241 157,84

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 961 540,07386 338,19

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie –
wartość ujemna)

-84 720,53-10 666,38

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej 1 783 686,211 569 607,43

I. Amortyzacja 176 308,89176 677,91

II. Zużycie materiałów i energii 9 955,1317 338,05

III. Usługi obce 718 343,80347 209,93

IV. Podatki i opłaty, w tym: 424,381 851,40

– podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 767 254,08873 894,29

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 98 386,49142 474,35

– emerytalne 44 931,8873 305,43

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 13 013,4410 161,50

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -906 866,67-1 193 935,62

D. Pozostałe przychody operacyjne 887 889,38888 687,79

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje 887 468,83886 379,87

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 420,552 307,92

E. Pozostałe koszty operacyjne 432 011,39498 555,13

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 431 529,85489 873,22

III. Inne koszty operacyjne 481,548 681,91

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -450 988,68-803 802,96

G. Przychody finansowe 88,793 566,66

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

I.a) Od jednostek powiązanych, w tym:

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

I.b) od jednostek pozostałych, w tym:

– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

II. Odsetki, w tym: 88,793 566,66

– od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Opis pozycji

Sprawozdanie finansowe

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

H. Koszty finansowe 105 876,80848,45

I. Odsetki, w tym: 9 487,93135,90

– dla jednostek powiązanych

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

– dla jednostek powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 84 000,00

IV. Inne 12 388,87712,55

I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -556 776,69-801 084,75

J. Podatek dochodowy -79 837,1467 248,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -476 939,55-868 332,75
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji

Sprawozdanie finansowe

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3 391 865,452 784 925,90

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3 391 865,452 784 925,90

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5 860 200,005 860 200,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– wydania udziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu)

– umorzenia udziałów (akcji)

2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5 860 200,005 860 200,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 91 674,0091 674,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

– emisji akcji powyżej wartości nominalnej

– podziału zysku (ustawowo)

– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

– pokrycia straty

2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 91 674,0091 674,00

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

130 000,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -130 000,00

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu) 130 000,00

Aktualizacja wartości udziałów w spółce Game Code Lab 130 000,00

– zbycia środków trwałych

2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu

1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 946 738,12-2 690 008,55

1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

a) zwiększenie (z tytułu)

– podziału zysku z lat ubiegłych

b) zmniejszenie (z tytułu)
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Opis pozycji

Sprawozdanie finansowe

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 946 738,12-2 690 008,55

– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

– korekty błędów

5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -2 946 738,12-2 690 008,55

a) zwiększenie (z tytułu) 476 939,55

– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 476 939,55

b) zmniejszenie (z tytułu) 256 729,57

pokrycie straty 256 729,57

6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 690 008,55-3 166 948,10

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 690 008,55-3 166 948,10

6. Wynik netto -476 939,55-868 332,75

a) zysk netto

b) strata netto -476 939,55-868 332,75

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 784 925,901 916 593,15

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku  
(pokrycia straty)

2 784 925,901 916 593,15
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Opis pozycji

Sprawozdanie finansowe

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -476 939,55-868 332,75

II. Korekty razem 57 215,18-283 006,81

1. Amortyzacja 176 308,89176 677,91

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -2 059,51

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 8 763,61

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 84 000,003 078,40

5. Zmiana stanu rezerw 26 193,97-16 306,02

6. Zmiana stanu zapasów 492 007,87531 273,26

7. Zmiana stanu należności 57 863,99-62 202,10

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  
kredytów

157 914,27-88 318,45

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -57 952,1260 548,72

10. Inne korekty -887 885,30-885 699,02

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -419 724,37-1 151 339,56

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów  
trwałych

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

– zbycie aktywów finansowych

– dywidendy i udziały w zyskach

– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

– odsetki

– inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki 6 327,08

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów  
trwałych

1 869,11

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach

– nabycie aktywów finansowych

– udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne 4 457,97

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -6 327,08

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 960 000,00888 081,67
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Opis pozycji

Sprawozdanie finansowe

Rok
bieżący

Rok
poprzedni

Przekształcone
dane

porównawcze

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów  
kapitałowych oraz dopłat do kapitału

2. Kredyty i pożyczki

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe 960 000,00888 081,67

II. Wydatki 190 824,12323,14

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

4. Spłaty kredytów i pożyczek 99 650,73

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

8. Odsetki 20 531,51

9. Inne wydatki finansowe 70 641,88323,14

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 769 175,88887 758,53

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 349 451,51-269 908,11

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 349 451,51-269 908,11

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 207 737,57557 189,08

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 557 189,08287 280,97

– o ograniczonej możliwości dysponowania
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INFORMACJE DODATKOWE

Opis załącznika

Sprawozdanie finansowe

Nazwa pliku

Objaśnienia do bilansu Nota_bilans.pdf

Objaśnienia do rachunku zysków i strat Nota_RZiS.pdf

Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych Nota_RPP.pdf

Objaśnienia pozostałe Nota_pozostale.pdf
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INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZACA PODATKU DOCHODOWEGO

Sprawozdanie finansowe

Opis pozycji

A. Zysk (strata) brutto za dany rok
Rok bieżący:

Rok poprzedni:

-801 084,75

Kwota łączna

Opis pozycji

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy  
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów  
podatkowych), w tym:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

Opis pozycji

C. Przychody niepodlegające opodatkowania w roku bieżącym, w tym:

890 505,69

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

Opis pozycji

Dotacje i subwencje

886 379,87886 379,87

17

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 21pkt: lit:

Opis pozycji

Naliczone (nie otrzymane) odsetki od należności

3 566,663 566,66

12

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 4ust: 2pkt: lit:

Opis pozycji

Wycena bilansowa 2018

559,16559,16

15a

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: ust: pkt: lit:

Opis pozycji

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach  
rachunkowych lat ubiegłych w tym: 2,512,51

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

Opis pozycji

Storno wyceny bilansowej 2017

2,512,51

15a

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: ust: pkt: lit:

Opis pozycji

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice  
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów  
podatkowych), w tym:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

Opis pozycji

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w  
tym: 953 695,39953 695,39

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

17



INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZACA PODATKU DOCHODOWEGO

Sprawozdanie finansowe

Opis pozycji

Amortyzacja WNIP finansowanej dotacją

52 791,4852 791,48

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 48pkt: lit:

Opis pozycji

Amortyzacja WNIP wniesionej aportem

60 000,0060 000,00

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 64pkt: lit:

Opis pozycji

Materiały NKUP

6,006,00

15

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: pkt: lit:

Opis pozycji

Koszty sfinansowane ze środków publicznych

776 155,57776 155,57

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 58pkt: lit:

Opis pozycji

Koszty sfinansowane ze środków publicznych - ryczałt

57 432,8857 432,88

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 58pkt: lit:

Opis pozycji

Usługi NKUP

1 091,791 091,79

15

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: pkt: lit:

Opis pozycji

Reprezentacja NKUP

637,70637,70

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 28pkt: lit:

Opis pozycji

Odsetki budżetowe

135,90135,90

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 21pkt: lit:

Opis pozycji

Pozostałe koszty operacyjne NKUP

8 669,808 669,80

15

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: pkt: lit:

Opis pozycji

Umowy cywilnoprawne 2018, wypłacone w 2019 (zarząd)

5 037,005 037,00

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 57pkt: lit:
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INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZACA PODATKU DOCHODOWEGO

Sprawozdanie finansowe

Opis pozycji

Umowy cywilnoprawne 2018, wypłacone w 2019 roku

879,00879,00

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 57pkt: lit:

Opis pozycji

Składki ZUS umów o prace 10.2018

3 388,303 388,30

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 57apkt: lit:

Opis pozycji

Składki ZUS umów o prace 2018, wypłacone w 2019

4 374,124 374,12

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 57apkt: lit:

Opis pozycji

Rezerwa na niewykorzystane urlopy pracownicze

-16 922,02-16 922,02

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 27pkt: lit:

Opis pozycji

Wycena bilansowa 2018

17,8717,87

15a

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: ust: pkt: lit:

Opis pozycji

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w  
księgach lat ubiegłych, w tym: 440 976,08440 976,08

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

Opis pozycji

Odpis aktualizujący Createrria

431 529,85431 529,85

15

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: pkt: lit:

Opis pozycji

Umowy cywilnoprawne 2017, wypłacone w roku 2018

3 159,003 159,00

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 57pkt: lit:

Opis pozycji

Storno wyceny bilansowej 2017

1 692,021 692,02

15a

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: ust: pkt: lit:

Opis pozycji

Składki ZUS umów o prace 2017, wypłacone w 2018

4 595,214 595,21

16

Podstawa prawna:

Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

art: 1ust: 57apkt: lit:
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INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZACA PODATKU DOCHODOWEGO

Sprawozdanie finansowe

Opis pozycji

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

Opis pozycji

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna Z zysków kapitał. Z innych źródeł

Opis pozycji

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna

Opis pozycji

K. Podatek dochodowy
Rok bieżący:

Rok poprzedni:

Kwota łączna
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