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FIGURES Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań 

Numer KRS: 244234, NIP: 778 14 30 896, kapitał zakładowy w wysokości 1.230.000,00 PLN.  
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3061. 

 

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA  
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

dla Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej 

BIURO PLUS SPÓŁKA AKCYJNA 

 z siedzibą w Poznaniu 

 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

Opinia  

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego (zwanego dalej „sprawozdaniem finansowym”) 

BIURO PLUS Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 75 lok. 38, 60-523 Poznań (nr KRS 

0000017564) (zwana dalej „Spółką”), na które składają się: 

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku,  

który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą  4.083.872,60 zł 

2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku 

wykazujący zysk netto w wysokości  46.401,02 zł 

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku  

wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę  34.427,00 zł 

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku  

wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 98.363,83 zł 

5. informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 

informacje i objaśnienia. 

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:  

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku 

oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia  

2021 roku zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku  

o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 – zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”) oraz przyjętymi 

zasadami (polityką) rachunkowości, 

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki, 

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami 

rozdziału 2 ustawy o rachunkowości. 
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Podstawa opinii  

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych 

Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 

2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz 

stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze 

publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415, z późn. zm.). Nasza 

odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania 

„Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego”.  

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym 

Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych 

(„Kodeks IESBA”), przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 

2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które 

mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne 

zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz 

firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie  

o biegłych rewidentach. 

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla 

naszej opinii.  

 

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe 

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej  

i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami 

(polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę 

wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego 

niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. 

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do 

kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją 

działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem 

sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo 

nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności. 

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe 

spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni 

za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. 

 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera 

istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania 

zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że 

badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą 

powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że 

pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego 

sprawozdania finansowego.  

Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu 

badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych 

zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego 

rewidenta. W związku z powyższym, wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania są 

wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze 

standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta. 
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Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności 

prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości. 

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także: 

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego 

oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom  

i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej 

opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego 

wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, 

wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej, 

- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur 

badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat 

skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki,  

- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków 

księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki, 

- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji 

działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje 

istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość 

zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, 

wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane 

ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą 

opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego 

sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka 

zaprzestanie kontynuacji działalności, 

- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy 

sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający 

rzetelną prezentację. 

 

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 

2021 roku (zwane dalej „Sprawozdaniem z działalności”).  

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej  

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.  

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności 

Spółki spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.  

Odpowiedzialność biegłego rewidenta 

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje sprawozdania z działalności. W związku  

z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze sprawozdaniem  

z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą 

wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie 

wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani 

poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy  

o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie 

z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.  
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Opinia o Sprawozdaniu z działalności 

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:  

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości, 

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. 

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie 

stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń. 

 

 

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie 

niezależnego biegłego rewidenta, jest Paweł Multaniak działający w imieniu FIGURES Kancelaria Rachunkowa 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, firmy audytorskiej wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 

ewidencyjnym 3061, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe. 

 

 

 

 

________________________________ 

Paweł Multaniak  

Numer w rejestrze 11281 

 

Poznań, 23 maja 2022 roku 
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Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego 2022-05-23

KodSprawozdania SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania 1

Sprawozdanie finansowe



1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy BIURO PLUS SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat M.POZNAŃ

Gmina M.POZNAŃ

Miejscowość POZNAŃ

1B. Adres

Adres

Kraj PL

Województwo WIELKOPOLSKIE

Powiat M.POZNAŃ

Gmina M.POZNAŃ

Nazwa ulicy DĄBROWSKIEGO

Numer budynku 75

Numer lokalu 38

Nazwa miejscowości POZNAŃ

Kod pocztowy 60-523

Nazwa urzędu pocztowego POZNAŃ

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD 4690Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP 7811643899

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000017564

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd 2021-01-01

DataDo 2021-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true -
sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalnności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false -
Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Dane jednostki:



7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

1.1.Do środków trwałych przyjmuje się składniki
majątku spełniające  definicję  ustawową,  których
wartość dodatkowo jest wyższa niż 1 000,00 zł.
W przypadku gdy wartość środka trwałego nie
przekracza wartości 3.500 zł jednostka dokonuje
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego:
- w miesiącu przyjęcia do używania.
1.2. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w
oparciu o przewidywany okres ich użytkowania.
Stosowane stawki amortyzacyjne dla środków
trwałych są następujące:
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
2,5%
- urządzenia techniczne i maszyny od 20% do 30%
- środki transportu (własne) 20%
- inne środki trwałe 20%
Pozostałe zasady amortyzacji środków trwałych:
Dla środków transportowych użytkowanych na
podstawie umów leasingowych, stawka
amortyzacyjna uzależniona jest od czasu
obowiązywania umowy leasingowej. Dla umów
zawartych na okres 3 lat stosowaną stawką
amortyzacji jest 33,33%. Podstawą naliczenia odpisów
amortyzacyjnych od środków transportowych
użytkowanych na podstawie umów leasingowych jest
wartość początkowa pomniejszona o wartość wykupu.

1.3. Do wartości niematerialnych i prawnych
przyjmuje się składniki majątku spełniające definicję
ustawową, których wartość dodatkowo jest wyższa niż

7B. ustalenia wyniku finansowego -

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w
wariancie porównawczym, a rachunek przepływów
pieniężnych metodą pośrednią.



Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

Aktywa razem 4 083 872,60 5 488 369,09 0,00

A. Aktywa trwałe 616 423,00 650 848,27 0,00

I. Wartości niematerialne i prawne 699,96 2 099,52 0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00

2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne 699,96 2 099,52 0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 601 733,83 636 622,75 0,00

1. Środki trwałe 601 733,83 636 622,75 0,00

A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 0,00

B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 531 756,83 552 906,59 0,00

C. urządzenia techniczne i maszyny 2 009,10 3 722,10 0,00

D. środki transportu 67 967,90 79 994,06 0,00

E. inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00

2. Środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

1. Nieruchomości 0,00 0,00 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

A. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

C. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13 989,21 12 126,00 0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 13 989,21 12 126,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 3 467 449,60 4 837 520,82 0,00

I. Zapasy 28,75 82 425,00 0,00



1. Materiały 0,00 0,00 0,00

2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00

3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00

4. Towary 28,75 184,37 0,00

5. Zaliczki na dostawy i usługi 0,00 82 240,63 0,00

II. Należności krótkoterminowe 2 474 627,10 3 863 843,37 0,00

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek 2 474 627,10 3 863 843,37 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2 468 219,10 3 798 267,69 0,00

1. – do 12 miesięcy 2 468 219,10 3 798 267,69 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5 984,00 59 185,54 0,00

C. inne 424,00 6 390,14 0,00

D. dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 987 578,62 887 323,05 0,00

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 987 578,62 887 323,05 0,00

A. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00 0,00

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00

C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 987 578,62 887 323,05 0,00

1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 987 578,62 887 323,05 0,00

2. – inne środki pieniężne 0,00 0,00 0,00

3. – inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 215,13 3 929,40 0,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

Pasywa razem 4 083 872,60 5 488 369,09 0,00

A. Kapitał (fundusz) własny 1 796 440,46 1 830 867,46 0,00

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 419 400,00 419 400,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 1 266 639,44 1 266 639,44 0,00



1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 66 000,00 66 000,00 0,00

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 64 000,00 64 000,00 0,00

1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00 0,00

2. – na udziały (akcje) własne 0,00 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00

VI. Zysk (strata) ne o 46 401,02 80 828,02 0,00

VII. Odpisy z zysku ne o w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 287 432,14 3 657 501,63 0,00

I. Rezerwy na zobowiązania 48 892,26 42 344,14 0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 203,00 1 464,00 0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00

1. – długoterminowa 0,00 0,00 0,00

2. – krótkoterminowa 0,00 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 47 689,26 40 880,14 0,00

1. – długoterminowe 0,00 0,00 0,00

2. – krótkoterminowe 47 689,26 40 880,14 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 66 248,74 64 071,19 0,00

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

3. Wobec pozostałych jednostek 66 248,74 64 071,19 0,00

A. kredyty i pożyczki 11 060,00 0,00 0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

C. inne zobowiązania finansowe 55 188,74 64 071,19 0,00

D. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00

E. inne 0,00 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 2 172 291,14 3 551 086,30 0,00

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00 0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 172 291,14 3 551 086,30 0,00

A. kredyty i pożyczki 18 960,00 144 000,00 0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

C. inne zobowiązania finansowe 9 222,22 8 259,62 0,00

D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 025 154,24 3 301 323,99 0,00

1. – do 12 miesięcy 2 025 154,24 3 301 323,99 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00 0,00

E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00 0,00

F. zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00



G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 87 367,14 62 954,94 0,00

H. z tytułu wynagrodzeń 31 300,24 23 512,65 0,00

I. inne 287,30 11 035,10 0,00

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00

1. – długoterminowe 0,00 0,00 0,00

2. – krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00



Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

A. Przychody ne o ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 9 492 867,01 12 773 130,89 0,00

J. – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

I. Przychody ne o ze sprzedaży produktów 1 942 457,63 2 105 133,08 0,00

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 0,00

IV. Przychody ne o ze sprzedaży towarów i materiałów 7 550 409,38 10 667 997,81 0,00

B. Koszty działalności operacyjnej 9 546 369,52 12 657 928,84 0,00

I. Amortyzacja 36 288,48 48 906,99 0,00

II. Zużycie materiałów i energii 31 380,30 34 477,45 0,00

III. Usługi obce 1 265 964,85 1 423 923,22 0,00

IV. Podatki i opłaty, w tym: 7 243,98 4 594,38 0,00

1. – podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 567 455,82 479 909,03 0,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 98 284,99 95 165,80 0,00

1. – emerytalne 44 916,99 43 279,31 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 31 756,33 13 919,23 0,00

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 507 994,77 10 557 032,74 0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -53 502,51 115 202,05 0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne 110 105,94 72 162,55 0,00

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

II. Dotacje 106 080,00 59 552,42 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 910,08 0,00 0,00

IV. Inne przychody operacyjne 1 115,86 12 610,13 0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne 9 559,52 30 522,49 0,00

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 13 008,96 0,00

III. Inne koszty operacyjne 9 559,52 17 513,53 0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 47 043,91 156 842,11 0,00

G. Przychody finansowe 2 960,67 51,93 0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00 0,00

A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00 0,00

1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 0,00 51,93 0,00

J. – od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00

J. – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

V. Inne 2 960,67 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 5 727,77 50 436,02 0,00

I. Odsetki, w tym: 5 727,77 5 197,79 0,00

J. – dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00

J. – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00



III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

IV. Inne 0,00 45 238,23 0,00

I. Zysk (strata) bru o (F+G–H) 44 276,81 106 458,02 0,00

J. Podatek dochodowy -2 124,21 25 630,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00

L. Zysk (strata) ne o (I–J–K) 46 401,02 80 828,02 0,00



Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 830 867,46 1 750 039,44 0,00

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00

2. – korekty błędów 0,00 0,00 0,00

IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 830 867,46 1 750 039,44 0,00

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 419 400,00 419 400,00 0,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. – wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. – umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 0,00

2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 419 400,00 419 400,00 0,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 1 266 639,44 1 264 611,53 0,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 2 027,91 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 2 027,91 0,00

1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 0,00

2. – podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00

3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 2 027,91 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. – pokrycia straty 0,00 0,00 0,00

2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 1 266 639,44 1 266 639,44 0,00

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. – zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00

2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 64 000,00 64 000,00 0,00

1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 64 000,00 64 000,00 0,00

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 80 828,02 2 027,91 0,00

1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 80 828,02 2 027,91 0,00

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00

2. – korekty błędów 0,00 0,00 0,00

2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 80 828,02 2 027,91 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. – podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 80 828,02 2 027,91 0,00

- przeznaczenie na kapitał zapasowy 0,00 2 027,91 0,00

- wypłata dywidendy 80 828,02 0,00 0,00

3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00 0,00

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00



2. – korekty błędów 0,00 0,00 0,00

5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00

6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00 0,00

6. Wynik ne o 46 401,02 80 828,02 0,00

A. zysk ne o 46 401,02 80 828,02 0,00

B. strata ne o 0,00 0,00 0,00

C. odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 796 440,46 1 830 867,46 0,00

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 750 039,44 1 750 039,44 0,00



Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za

poprzedni rok
obrachunkowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) ne o 46 401,02 80 828,02 0,00

II. Korekty razem 154 321,40 130 825,43 0,00

1. Amortyzacja 36 288,48 48 906,99 0,00

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -1 891,74 -128,19 0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5 710,72 5 152,72 0,00

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00 0,00

5. Zmiana stanu rezerw 6 548,12 8 230,19 0,00

6. Zmiana stanu zapasów 82 396,25 -15 509,77 0,00

7. Zmiana stanu należności 1 389 216,27 -455 436,07 0,00

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 360 797,76 541 500,02 0,00

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 148,94 -1 890,46 0,00

10. Inne korekty 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne ne o z działalności operacyjnej (I±II) 200 722,42 211 653,45 0,00

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0,00 0,00 0,00

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,00 0,00

A. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

1. – zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

2. – dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00

3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00

4. – odsetki 0,00 0,00 0,00

5. – inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00

II. Wydatki 0,00 0,00 0,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00 0,00

A. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00

1. – nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00

2. – udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne ne o z działalności inwestycyjnej (I–II) 0,00 0,00 0,00

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0,00 144 000,00 0,00

1. Wpływy ne o z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

4. Inne wpływy finansowe 0,00 144 000,00 0,00

II. Wydatki 102 358,59 23 536,53 0,00



1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00 0,00

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 80 828,02 0,00 0,00

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 7 900,00 0,00 0,00

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7 919,85 18 383,81 0,00

8. Odsetki 5 710,72 5 152,72 0,00

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne ne o z działalności finansowej (I–II) -102 358,59 120 463,47 0,00

D. Przepływy pieniężne ne o razem (A.III±B.III±C.III) 98 363,83 332 116,92 0,00

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 100 255,57 332 245,11 0,00

1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 891,74 -128,19 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 887 278,96 555 162,04 0,00

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 985 642,79 887 278,96 0,00

1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 96 617,79 423 000,56 0,00



Wartość łączna
z zysków

kapitałowych
z innych źródeł

przychodów Wartość łączna
z zysków

kapitałowych
z innych źródeł

przychodów

A. Zysk (strata) bru o za dany rok 44 276,81 106 458,02

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą
dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: 109 770,00 0,00 109 770,00 60 185,88 0,00 60 185,88

 C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: 9 089,77 0,00 9 089,77 120,56 0,00 120,56

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

33 203,81 0,00 33 203,81 111 642,18 0,00 111 642,18

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: 25 936,28 0,00 25 936,28 21 761,60 0,00 21 761,60

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w
księgach lat ubiegłych, w tym: 30 202,20 0,00 30 202,20 38 500,52 0,00 38 500,52

H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -45 645,07 141 054,84

K. Podatek dochodowy 0,00 26 800,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) bru o

ROK BIEŻĄCY ROK POPRZEDNI
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Dodatkowe informacje i objaśnienia 

1. Środki trwałe 

Zmiany w wartości brutto środków trwałych 

 

tytuł grunty 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne 
środki 
trwałe 

razem 

BO 0,00 845 986,52 315 067,38 90 015,86 21 726,63 1 272 796,39 

              

zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

aktualizacja 
wartości 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

nabycie 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

przemieszczenie 
wewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

zmniejszenia 0,00 0,00 35 184,32 0,00 20 009,74 55 194,06 

sprzedaż, 
likwidacja 

0,00 0,00 35 184,32 0,00 20 009,74 55 194,06 

odpisanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

BZ 0,00 845 986,52 279 883,06 90 015,86 1 716,89 1 217 602,33 
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Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących środki trwałe 

tytuł grunty 

budynki, 
lokale i 
obiekty 

inżynierii 
lądowej i 
wodnej 

urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

środki 
transportu 

inne środki 
trwałe 

razem 

BO 0,00 293 079,93 311 345,28 10 021,80 21 726,63 636 173,64 

              

zwiększenia: 0,00 21 149,76 1 713,00 12 026,16 0,00 34 888,92 

amortyzacja 0,00 21 149,76 1 713,00 12 026,16 0,00 34 888,92 

aktualizacja 
wartości 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

przemieszczenie 
wewnętrzne 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

zmniejszenia 0,00 0,00 35 184,32 0,00 20 009,74 55 194,06 

sprzedaż, 
likwidacja 

0,00 0,00 35 184,32 0,00 20 009,74 55 194,06 

przemieszczenie 
wewnętrzne 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

BZ 0,00 314 229,69 277 873,96 22 047,96 1 716,89 615 868,50 

wartość netto 
na BO 

0,00 552 906,59 3 722,10 79 994,06 0,00 636 622,75 

wartość netto 
na BZ 

0,00 531 756,83 2 009,10 67 967,90 0,00 601 733,83 

wartość netto 
po 
uwzględnieniu 
odpisów 
aktualizujących 

0,00 531 756,83 2 009,10 67 967,90 0,00 601 733,83 
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2. Wartości niematerialne i prawne 

Zmiany w wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych 

tytuł 
koszty 

zakończonych prac 
rozwojowych 

wartość firmy 
inne wartości 

niematerialne i 
prawne 

razem 

Bo 0,00 0,00 513 934,62 513 934,62 

         

zwiększenia: 0,00 0,00 0,00 0,00 

aktualizacja 
wartości 

0,00 0,00 0,00 0,00 

nabycie 0,00 0,00 0,00 0,00 

przemieszczenie 
wewnętrzne 

0,00 0,00 0,00 0,00 

inne 0,00   0,00 0,00 

         

zmniejszenia 0,00 0,00 49 989,10 49 989,10 

sprzedaż, 
likwidacja 

0,00 0,00 49 989,10 49 989,10 

odpisanie 0,00 0,00 0,00 0,00 

inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

Bz 0,00 0,00 463 945,52 463 945,52 

 



Sprawozdanie finansowe BIURO PLUS SA za rok 2021 
 

Sporządzający: Maciej Wojtkowiak                Prezes Zarządu: Iwona Kędzierska Strona 4 z 15

Zmiany w wartości umorzenia i odpisów aktualizujących wartości niematerialnych i 
prawnych 

  
koszty 

zakończonych prac 
rozwojowych 

wartość firmy 
inne wartości 

niematerialne i 
prawne 

Razem 

Bo 0,00 0,00 511 835,10 511 835,10 

         

zwiększenia: 0,00 0,00 1 399,56 1 399,56 

amortyzacja 0,00 0,00 1 399,56 1 399,56 

aktualizacja 
wartości 

0,00   0,00 0,00 

przemieszczenie 
wewnętrzne 

0,00   0,00 0,00 

inne 0,00   0,00 0,00 

         

zmniejszenia 0,00 0,00 49 989,10 49 989,10 

sprzedaż, 
likwidacja 

0,00   49 989,10 49 989,10 

odpisanie 0,00   0,00 0,00 

inne 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

Bz 0,00 0,00 463 245,56 463 245,56 

wartość netto 
BO 

0,00 0,00 2 099,52 2 099,52 

wartość netto 
BZ 

0,00 0,00 699,96 699,96 

wartość netto 
po 
uwzględnieniu 
odpisów 
aktualizujących 

0,00 0,00 699,96 699,96 
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3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość 
aktywów trwałych: 

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe. 

4. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw 
udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze 
wskazaniem praw jakie przyznają: 

nie występują 

5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek 
roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku 
obrotowego 

  

Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności - od jednostek pozostałych 

tytuł 

odpisy 

aktualizujące 
należności 

długotermin. 

odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe 

z tytułu dostaw i usług o 

terminie spłaty 

z tytułu 

podatków, 
dotacji, ceł, 
ubezpieczeń 

społecznych i 
zdrowotnych 

oraz innych 
świadczeń 

inne 
dochodzone 
na drodze 

sądowej 

Razem 

do 12 m-c pow. 12 m-c 

Bo 0,00 51 781,73 0,00 6 081,07 0,00 26 047,42 83 910,22 

               

Zwiększenia / 

utworzenie 
0,00 779,92 0,00 0,00 0,00 0,00 779,92 

wykorzystanie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

rozwiązanie 0,00 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 

               

BZ 0,00 48 871,65 0,00 6 081,07 0,00 26 047,42 81 000,14 
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6. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych: 

- Teresa Baron, Aleksander Rudziewicz - ilość udziałów/akcji - 20 

- Elżbieta Janowska,Tomasz Janowski - ilość udziałów/akcji - 39 

- Alicja Krzanowska - ilość udziałów/akcji - 29 

- Jerzy Rożen - ilość udziałów/akcji - 40 

- Włodzimierz Leszczyński - ilość udziałów/akcji - 40 

- Zbigniew Jakubczyk - ilość udziałów/akcji - 39 

- Lucyna Koptyra,Adam Koptyra - ilość udziałów/akcji - 40 

- Biuro Plus Ewa i Krzysztof Jatel s.j. - ilość udziałów/akcji - 39 

- Biuro Plus Barbara Krępa,Wojciech Krępa s.j. - ilość udziałów/akcji - 40 

- PAPIRUS M.Górecki,A.Nowicki,J.Karyś s.j. - ilość udziałów/akcji - 38 

- Biuro Plus Krosno Sp. z o.o. - ilość udziałów/akcji - 36 

- Maciej Śleszyński - ilość udziałów/akcji - 10 

- Arton Jan Stusio,Stefania Stusio s.j. - ilość udziałów/akcji - 22 

- Biuro Plus E.B. Stusio s.j. - ilość udziałów/akcji - 14 

- Adam Krzanowski - ilość udziałów/akcji - 10 

- Jarosław Sztobryn - ilość udziałów/akcji - 10 

 

Liczba głosów przypadających na jeden udział/akcję: 1 

Wysokość kapitału zakładowego: 419 400,00 

Wartość jednego udziału/akcji: 900,00 

7. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy: 

Wynik finansowy netto 46.401,02 zł 

Zysk planuje się przeznaczyć na: 

- wypłatę dywidendy w kwocie: 46.401,02 zł 

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, 
zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. 

8.1. Dane o stanie pozostałych rezerw na początek roku: 

a) długoterminowe: nie wystąpiły 

b) krótkoterminowe: 

- Rezerwa na niewykorzystane urlopy 40 880,10 zł.  
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8.2. Dane o stanie pozostałych rezerw na koniec roku: 

a) długoterminowe: nie wystąpiły 

b) krótkoterminowe: 

- Rezerwa na niewykorzystane urlopy 47.689,26 zł.  

Zmiany w stanie rezerw 

Tytuł 

rezerwa z 
tytułu 

odroczonego 
podatku 

dochodowego 

rezerwa na 
świadczenia 
emerytalne i 

podobne 

pozostałe 
rezerwy 

razem 

Bo 1.464,00 0,00 40 880,14 42 344,14 

     

w tym długoterminowe:  0,00 0,00 0,00 

w tym krótkoterminowe 1.464,00 0,00 40 880,14 42 344,14 

     

zwiększenia/utworzenie 0,00 0,00 6 809,12 6 809,12 

Wykorzystanie 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozwiązanie 261,00 0,00 0,00 261,00 

     

BZ 1.203,00 0,00 47 689,26  48 892,06 

w tym długoterminowe:  0,00 0,00 0,00 

w tym krótkoterminowe 1.203,00 0,00 47 689,26 48 892,06 
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9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia 
bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 

9.1. Wobec jednostek pozostałych:  

9.1.1.z tytułu kredytów i pożyczek: 30.020,00 zł 

a) do 1 roku: 18 960,00 zł 

b) powyżej 1 roku do 3 lat: 11 060,00 zł 

c) powyżej 3 do 5 lat: 0,00 zł 

d) powyżej 5 lat:  0,00 zł 

9.1.2. z tytułu innych zobowiązań finansowych: 64.410,96 zł 

a) do 1 roku: 9 222,22 zł 

b) powyżej 1 roku do 3 lat: 55 188,74 zł 

c) powyżej 3 do 5 lat: 0,00 zł 

d) powyżej 5 lat:  0,00 zł 

10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem 
charakteru i formy tych zabezpieczeń: 

Na majątku jednostki nie ustanowiono żadnych zabezpieczeń. 

11. 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: 

11.1. Czynne długoterminowe z tytułu: 

- aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 13 989,21 zł 

11.2. Czynne krótkoterminowe z tytułu ubezpieczeń, domen i portalu informacyjnego :  

 5 215,13 zł 

12. Podatek odroczony 

12.1. Stan rezerw z tytułu odroczonego PDOP: 

a) na początek roku 1 464,00 zł 

b) na koniec roku 1 203,00 zł 

12.2. Zmniejszenie rezerw z tytułu odroczonego PDOP: 

a) wpływające na wynik finansowy 261,00 zł 

b) wpływające na kapitał własny 0,00 zł 

c) uwzględnione przy ustaleniu wartości firmy  0,00 zł 
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d) pozostałe zwiększenia  0,00 zł 

12.3. Stan rozliczeń międzyokresowych z tytułu odroczonego PDOP: 

Na początek roku: 

a) brutto 12 126,00 zł 

b) wartość odpisów aktualizujących 0,00 zł 

Na koniec roku: 

a) brutto 13 989,21 zł 

b) wartość odpisów aktualizujących 0,00 zł 

w tym: 

wynikające ze strat podatkowych, których termin rozliczenia kończy się w ciągu: 

a) 1 roku od dnia bilansowego 0,00 zł 

b) 2 lat od dnia bilansowego 0,00 zł 

c) 3 lat od dnia bilansowego 0,00 zł 

d) 4 lat od dnia bilansowego 0,00 zł 

e) 5 lat od dnia bilansowego 0,00 zł 

wynikające z pozostałych ujemnych różnic przejściowych: 13 989,21 zł 

12.4. Rozliczenia międzyokresowe czynne z tytułu odroczonego PDOP: 

na początek roku: 

a) wpływające na wynik finansowy 12 126,00 zł 

b) wpływające na kapitał własny 0,00 zł 

c) wartość odpisów aktualizujących 0,00 zł 

na koniec roku: 

a) wpływające na wynik finansowy 13 989,21 zł 

b) wpływające na kapitał własny 0,00 zł 

c) wartość odpisów aktualizujących 0,00 zł 

12.5. Zwiększenia stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych z tytułu odroczonego PDOP: 

a) wpływające na wynik finansowy 1.863,21 zł 

b) wpływające na kapitał własny 0,00 zł 

c) uwzględnione przy ustaleniu wartości firmy 0,00 zł 

d) pozostałe zwiększenia  0,00 zł 

13. Składniki aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji 
bilansu oraz jego powiązania między tymi pozycjami: 
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Pozycja pasywów B.II.3.a oraz B.III.3.a dotyczą jednego zobowiązania z tytułu otrzymanej 
subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 
Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” 

Pozycja pasywów B.II.3.c oraz B.III.3.c dotyczą jednego zobowiązania z tytułu umowy 
leasingowej.  

14. Łączna kwota 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; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych 
w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub 
stowarzyszonych 

Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych, nie dokonała żadnych gwarancji ani poręczeń 
wobec innych podmiotów ani osób trzecich. 

 

15. Wartość środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku VAT, o którym mowa w 
art. 62a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2187, 2243 i 2354) oraz art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243) 
na dzień 31.12.2021 wynosi – 96.617,79 zł 

 

16. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (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 

1. Przychodów ze sprzedaży towarów: 

artykuły biurowe i papiernicze - w kwocie: 7 550 409,38 zł, w tym: 

- rynek krajowy - w kwocie: 7 550 409,38zł 

2. Przychodów ze sprzedaży usług: 

usługi akwizycji, marketingowe - w kwocie: 1 942 457,63 zł, w tym: 

- rynek krajowy - w kwocie: 1.849 278,91 zł 

- kraje Europy - w kwocie: 93 178,72 zł 

17. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe 

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących środki trwałe. 

18. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: 

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących zapasy. 
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19. 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. 

20. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem 
dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto: 

Wg tabeli  

21. Wartość odsetek i różnic kursowych, która powiększyła cenę nabycia towarów i koszt 
wytworzenia produktów w roku obrotowym wyniosła 0,00 zł 

22. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe 
aktywa trwałe, w tym poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 

1. Spóła nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe. 

3. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe. W kolejnym roku obrotowym planuje się ponieść 
następujące nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:  

- Budynki i lokale 0,00 zł 

- Urządzenia techniczne i maszyny 5 000,00 zł 

23. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych 
w walutach obcych – wg Tabeli nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31: 

1EUR - 4,5994PLN 

1 USD – 4,0600 PLN 

24. 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 

 
Stan środków pieniężnych przyjęty do rachunku przepływów pieniężnych jest zgodny ze 
stanem bilansowym, z wyłączeniem: 
 
- różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy, 
 
- zmiany stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek: 
 
a. bilansowa zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek: 
1.253.755,16 
b. płatności z tytułu leasingu - kapitał: -7.919,85 
c. przekwalifikowanie dotyczące długoterminowego zobowiązania z tytułu leasingu oraz 
subwencji PFR: 8.882,45 
d. umorzenie subwencji PFR: 106.080,00 
e. zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek wykazana 
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w przepływach pieniężnych: (a+b+c+d): 1.360.797,76 
 
Zmiany pozostałych pozycji bilansowych wykazane w rachunku przepływów pieniężnych są 
zgodne ze zmianami tych pozycji wykazanymi w aktywach. 

 

25. Inne informacje 

1. Opis charakteru i celu gospodarczego 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 istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na 
innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki 
powiązane i inne określone w zał. do ustawy o rachunkowości wraz z informacjami 
określającymi charakter tych transakcji. 

Jednostka nie zawarła takich transakcji. 

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

- pracownicy administracyjni - średnie zatrudnienie 5,92 etatów. 

Razem: 5,92 etatów. 

4. Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłacone lub należne osobom 
wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 
handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania 
wynikające z emerytur 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 : 

- wynagrodzenia za rok obrotowy wypłacone członkom organów zarządzających: 170.755,53 
zł 

 

5. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy z tytułu:  

- badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o biegłych rewidentach 10 000,00 zł 

26. 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 takie zdarzenia. 
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27. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację 
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki 

Nie wystąpiły takie zdarzenia  

28. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 
rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i 
wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku 
finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz przedstawienie zmiany 
sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyn 

Nie dokonano takich zmian. 

29. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania 
finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy 

Dane sprawozdania za rok ubiegły są porównywalne z wykazanymi za rok sprawozdawczy. 

30. 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 
rzeczowych składników aktywów trwałych, 

e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, 

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

g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia, 

Nie wystąpiły tego rodzaju przedsięwzięcia. 

31. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

Nie wystąpiły tego rodzaju transakcje. 

32. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w 
kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: 

Jednostka nie posiada takich udziałów. 

33. Inne informacje niż wymienione powyżej mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę 
sytuacji majątkowej, finansówej oraz wynik finansowy jednostki 
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-Wpływ pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działanie i funkcjonowanie Spółki  w 
2021 roku. 

Funkcjonowanie Spółki 
W związku z trwającym zagrożeniem spowodowanym pandemią koronawirusa (COVID-19), 
Spółka kontynuowała działania mające na celu zapobieganie możliwości pojawienia się i 
ewentualnego rozprzestrzenienia infekcji w strukturach. Zrezygnowano z wyjazdów 
służbowych i odwołano spotkania w siedzibie spółki. Odwołane zostały udziały w targach oraz 
konferencjach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a komunikacja z klientami i 
kontrahentami została przeniesiona do sieci.  
 
W następstwie pandemii na początku roku nie odbyły się żadne spotkania z dostawcami. 
Pierwsze spotkania, w opcji hybrydowej (część uczestników była obecna na spotkaniu 
fizycznie, część za pomocą połączeń online), odbywały się w połowie roku, w kontekście 
planowanego wydania katalogu. Spotkania te miały na celu utrzymanie obecnych relacji i 
kontynuacji obecności dostawców w planowanych wydawnictwach. 
 
W związku z obostrzeniami i zagrożeniem pandemicznym w 2021 r. nie odbyło się tradycyjne 
szkolenie dla oddziałów i spotkanie z dostawcami Biuro Plus.  
 
W pierwszej połowie roku kontynuowano pracę w trybie „home office”. W drugiej połowie 
roku zespół wrócił do pracy w trybie stacjonarnym. 
 
Działania rynkowe. 
Biuro Plus S.A. zostało zaproszone do złożenia oferty w 19 zapytaniach ofertowych / o cenę. 
Jedno z postępowań zakończyło się podpisaniem umowy. Spadek obrotów na Kliencie 
Korporacyjnym wyniósł 19%. 
W drugiej połowie roku pojawił się bardzo widoczny trend wzrostu cen u dostawców oraz 
kosztów logistycznych, co przełożyło się na zwiększenie marży  rynkowych.  
 
Pomimo pandemii, podobnie jak w poprzednim roku Spółka podjęła decyzję o wydaniu  
kolejnej edycji katalogu „Edukacja i kreacja” oraz katalogu biurowego, w którym 
kontynuowano wzrost  znaczenia branż rozwojowych, jak artykuły spożywcze i higieniczne. 
Podążając za trendami rynkowymi, w katalogu biurowym utworzyliśmy nowy dział „Ekologia 
w pracy”, który został pozytywnie przyjęty przez rynek. Dział „antycovidowy”, który został 
utworzony w poprzedniej edycji katalogu, był kontynuowany. W zakresie marketingowym 
kontynuowano projekt gazetek centralnych. 
 
Efektem pandemii był potężny wzrost kosztów frachtu oraz niedostępność kontenerów, czego 
konsekwencją był brak zamówień produktów marki własnej importowanych z Chin. 
 
Powrót pracowników do biur, praca hybrydowa, spowodowały, że branża biuro serwis zaczęła 
wzrastać w stosunku do roku ubiegłego. Istotna jest zmiana w produktach – o ile w 2020 roku 
prym wiodły produkty z działu „antycovidowego”, o tyle w 2021 r. znaczenie tej grupy 
produktowej spadło, a wzrosły typowe produkty biurowe, higieniczne oraz spożywcze. Wzrost 
obrotu w 2021 w spółce o 10 % to również efekt wzrostu cen w 4 kwartale 2021 roku, 
szczególnie papieru ksero oraz produktów z polipropylenu. 
 
 
Rynek i sytuacja makroekonomiczna. 
W związku z sytuacją pandemiczną na świecie w roku 2021 zaczęły pojawiać się trudności z 
dostępnością produktów mających w składzie polipropylen, co dla branży biuro serwis 
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oznaczało braki lub znaczący wzrost cen wielu towarów. Spowodowane to było ograniczeniem 
skali produkcji przez rafinerie, więc powstało mniej substancji wykorzystywanych w produkcji 
plastiku. Podczas gdy popyt na tworzywa nie spadł. Drugą grupą towarową, która zaczęła 
odnotowywać wzrosty cen oraz trudności z dostępnością były artykuły papiernicze, w 
szczególności papier kserograficzny oraz opakowaniowy. Pod koniec roku ceny zmieniały się 
już w niespotykanym dotąd tempie. Powodem były m.in. zamknięcie fabryk oraz strajki w 
europejskich fabrykach papieru, zmiana linii produkcyjnych z papieru kserograficznego na 
opakowania, brak kontenerów i nieustający wzrost cen frachtów.  
 
Wpływ wybuchu wojny w Ukrainie na działanie i funkcjonowanie Jednostki (finanse, 
działalność operacyjna) w roku 2022 rok (m.in. w kontekście wpływu wojny na sytuację 
gospodarczą w Polsce, Europie i na świecie, wpływu sankcji gospodarczych nałożonych 
na Rosję i Białoruś). 

Sytuacja geopolityczna wpłynęła na ograniczenie restrykcji covidowych w Polsce i Europie. A 
jednocześnie w Chinach na początku kwietnia 2022 r. z powodu pandemii został wprowadzony 
kolejny lockdown. Skutki tego będą odczuwalne w drugiej połowie roku, w postaci kolejnych 
podwyżek cen frachtów, braku kontenerów, braku dostępności towarów i podzespołów, a co za 
tym idzie, kolejne podwyżki cen produktów końcowych. 
 
Działania wojenne w Ukrainie spowodowały wzrost cen ropy, a co za tym idzie – wzrosty cen 
usług logistycznych, zarówno po stronie dostawców, jak i naszej, czego  konsekwencją są 
częstsze podwyżki cen towarów.  
Efektem wojny są również podwyżki cen gazu, co razem z szalejącymi cenami ropy wpływają 
na wzrost cen, zarówno po stronie zakupu jak i sprzedaży. 
 
Na rynku rosyjskim i ukraińskim umiejscowione są fabryki produkujące papier, pulpę i artykuły 
higieniczne. W związku z działaniami wojennymi musiały zawiesić działalność, w związku z 
tym kolejne towary trzeba sprowadzać z rynków zachodnich, gdzie surowiec jest znacznie 
droższy, a jego dostępność jest ograniczona. 
 
Rekordowa inflacja w Polsce przekłada się na działalność operacyjną, gdyż wzrost cen towarów 
i usług powoduje ograniczenie decyzji zakupowych przez klientów. 
 
W związku z nałożonymi sankcjami na firmy z kapitałem rosyjskim, pojawiają się sytuacje 
zablokowania płatności, a tym samym zadłużenia po stronie niektórych klientów, których 
odzyskanie wiąże się z dłuższym przedziałem czasowym. 

 

Jednostka ujawniła wszelkie informacje mogące istotnie wpłynąć na ocenę sytuacji 
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki w innych częściach sprawozdania 
finansowego. 

 

 

 

 

 




