
 

 

 

  

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA 
Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 

 

EFAKTOR S.A. 

 

ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 

31 GRUDNIA 2018 R. 

 
 

 

Sprawozdanie zawiera 4 strony 

 

 

 

 

Poznań, dnia 28 kwietnia 2019 r. 
 



  

1 

 

big business

SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA  
 
 

Dla Walnego Zgromadzenia i Zarządu eFaktor S.A. 

 

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego 

 

Opinia bez zastrzeżeń 

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego eFaktor S.A. 
z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Jednostka”), na które składają się: 

 wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 

 bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujący sumę bilansową 

w wysokości  33 497 883,38 zł, 

 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 

2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości  600 441,41 zł, 

 zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do 

dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie  kapitału własnego w wysokości   

600 441,41 zł, 

 rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 

grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie  stanu środków pieniężnych w wysokości   

1 445 908,72 zł, 

 dodatkowe informacje i objaśnienia, 

(„sprawozdanie finansowe”). 

Naszym zdaniem, sprawozdanie finansowe:  
 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 

grudnia 2018 roku, oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z  2019 r. poz. 351 

z późn. zm.) („Ustawa o rachunkowości”) przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,   

 jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem 

Jednostki,  

 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie 

z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości. 

Podstawa opinii bez zastrzeżeń 

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji 
przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB") oraz 

stosownie do ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 
i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach" - Dz. U. z 2017 r., poz. 1089). 
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 Kodeksem etyki zawodowych księgowych 
Międzynarodowej Federacji Księgowych („Kodeks IFAC") przyjętym uchwałami Krajowej Rady 
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 IFAC. 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. 
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Odpowiedzialność Zarządu 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 z 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 Spółki albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, 
albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub 

zaniechania działalności. 

Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania 
przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za nadzorowanie 
procesu sprawozdawczości finansowej Spółki. 

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego 

Naszymi celami są uzyskanie wystarczającej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie 
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie 
sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Wystarczająca 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. 

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 
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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 Spółki 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. 
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Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności 

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 
grudnia 2018 roku („Sprawozdanie z działalności"). 

Odpowiedzialność Zarządu  

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

Zarząd Spółki zobowiązany jest 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. 

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. 

 

 
 
 
 
Adam Toboła 
 

 
Członek Zarządu 
Biegły rewident, Numer ewidencyjny 12269 
 
Kluczowy biegły rewident  działający w imieniu 
 
B-think Audit sp. z o.o. 

61-119 Poznań, ul. św. Michała 43 
Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez KRBR, 

pod numerem ewidencyjnym 4063 
 

Poznań, dnia 28 kwietnia 2019 roku 

Niniejsze sprawozdanie zawiera 4 strony. 
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I. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego eFaktor S.A. za okres 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 
1. Podstawowe informacje o Spółce 

eFaktor S.A. (dalej również „Spółka”, „Jednostka”) powstała w wyniku uchwalenia statutu Spółki 

sporządzonego w dniu 5 grudnia 2014 r., w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 1672/2014) 

sporządzonego przed notariuszem Katarzyną Bąk w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Bąk ul. Królowej 

Marysieńki 20 lok. 1 w Warszawie. Zgodnie ze statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. 

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Adama Branickiego. 

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000539205. 

Spółka posiada numer NIP 9512387426 oraz symbol REGON 360668153. 

Podstawowy przedmiot działalności spółki: 

 64.92.Z pozostałe formy udzielania kredytów, 

 64.99.Z pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  

z  wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych. 

 

 

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Jest to czwarty rok 

obrotowy spółki. 

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone  

w roku obrotowym, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i 

przyjętymi zasadami polityki rachunkowości.  

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. 

Walutą sprawozdawczą jest złoty polski. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane Zarządowi okoliczności   

i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostkę 

działalności w najbliższym okresie, dlatego sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność 

będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. 

Wynik finansowy eFaktor S.A. za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz 

przychody oraz związane z tymi przychodami kosztami zgodnie z zasadami memoriału, współmierności 

przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

W skład eFaktor S.A. nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne 

sprawozdania finansowe. 

 

 



3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości 

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwaną dalej ustawą o rachunkowości.  

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich 

nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. 

 

3.1. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych 

o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.  

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających  

w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości. 

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu 

amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka 

trwałego. 

Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wartości niematerialne 

i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł obciążają koszty 

działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. 

Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć 

przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści 

ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.  

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne: 

Dla wartości niematerialnych i prawnych: 

 autorskie prawa majątkowe lub zrównane z nimi 50% 

 wartość firmy 20% 

 inne wartości niematerialne i prawne 20% 

Dla środków trwałych:  

 urządzenia techniczne i maszyny 30% 

 środki transportu 20% 

 pozostałe środki trwałe 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Inwestycje o charakterze trwałym 

Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na 

dzień ich nabycia lub powstania według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i 

rozliczenia transakcji nie są istotne. 

Na dzień bilansowy nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji 

wycenia się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych  

i prawnych, określonych w pkt 3.1.  

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych 

są wycenione według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.   

Odpisy odzwierciedlające trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje 

się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego.  

Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych obciążają koszty 

finansowe. W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu, równowartość całości lub 

części uprzednio dokonanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości zwiększa wartość danego 

składnika aktywów i podlega zaliczeniu do przychodów finansowych. 

 

 

3.3. Należności i zobowiązania 

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, 

z zachowaniem zasady ostrożności.  

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, wyceniane są 

według skorygowanej ceny nabycia, a przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, według 

wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. 

Zobowiązania finansowe wyceniane są na dzień bilansowy według skorygowanej ceny nabycia, a 

przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, według wartości rynkowej lub inaczej określonej 

wartości godziwej. 

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według kursu 

średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub 

ujemne różnice kursowe powstające w dniu uregulowania należności lub zobowiązań, wynikające 

z różnicy pomiędzy kursem faktycznie zastosowanym lub kursem średnim ogłoszonym dla danej waluty 

przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub 

zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji 

finansowych. 

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według 

średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.  

Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez 

dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do 

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której 

dotyczy odpis aktualizacji. 

 

 

 

 



3.4. Należności i zobowiązania z tytułu faktoringu 

Należności i zobowiązania związane z prowadzeniem działalności faktoringowej ujmowane są na 

kontach należności i zobowiązań i prezentowane w bilansie w pozycjach B.II.3.c. (inne należności od 

pozostałych jednostek) i B.III.3.i. (inne zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek). 

Wartość nominalna wykupionych wierzytelności (w momencie wykupu) zwiększa należności, 

jednocześnie zwiększając zobowiązania spółki z tytułu faktoringu. Wypłacona zaliczka faktoringowa 

pomniejsza wartość zobowiązań z tyt. faktoringu. Wartość faktur sprzedaży obejmująca wartość 

uzyskanych prowizji, odsetek oraz innych opłat faktoringowych pomniejsza wartość zobowiązań z tyt. 

faktoringu w momencie wystawienia. Prezentacja należności i zobowiązań faktoringowych jest 

dokonywana w szyku rozwartym. 

 

3.5. Środki pieniężne 

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.  

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich 

przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających 

zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie: 

 faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku 

sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 

 średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego 

ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne 

zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz 

zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji. 

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu 

ogłoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzień.  

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone 

na dobro przychodów lub w ciężar kosztów operacji finansowych. 

 

3.6. Udziały i akcje własne 

Na dzień bilansowy akcje własne, wycenia się według ceny nabycia. 

 

3.7. Kapitały 

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie Spółki i wpisanej w rejestrze 

sądowym.  

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z zysku Jednostki.  

 

 

 

 

 

 



3.8. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania 

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka 

dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede 

wszystkim: opłaty za domeny internetowe, zakupione abonamenty dot. dostępów do serwisów 

internetowych, prenumeratę czasopism, ubezpieczenia. 

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich 

powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych 

zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.  

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na 

bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez 

kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, 

których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.  

Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości. 

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat 

nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika. 

Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych 

niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartość usług, które zostaną wykonane w przyszłości a dotyczą 

bieżącego okresu obrotowego związanych z działalnością faktoringową i posiadaną siecią partnerów. 

 

3.9. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością 

aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz możliwymi do odliczenia w przyszłości stratami, 

Jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej 

w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, 

które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty 

podatkowej możliwej do odliczenia ustalonej, przy zachowaniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 

dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic 

przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku 

dochodowego w przyszłości.  

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy 

uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku 

podatkowego.   

 

3.10. Instrumenty finansowe 

Jednostka nie stosuje przepisów o szczególnych zasadach uznawania, metodach wyceny, zakresie 

ujawniania i sposobu instrumentów finansowych na podstawie postanowień art. 28b Ustawy.  

 

 

 

 



3.11. Wynik finansowy 

Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna z tego tytułu 

od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest 

przekazanie produktów lub półfabrykatów odbiorcy, odbiór przez odbiorcę usługi lub wykonanie na 

jego rzecz usługi. W przypadku eFaktor S.A. do przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przede 

wszystkim przychody z działalności faktoringowej (prowizje). 

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to poniesione koszty lub osiągnięte, niewątpliwe 

przychody niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Jednostki. 

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są 

to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków 

trwałych w budowie wpływają na wartość nabycia tych składników majątku. Różnice kursowe oraz 

odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu środka trwałego do użytkowania 

wpływają na wynik operacji finansowych. 
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II. Roczne Sprawozdanie finansowe eFaktor S.A. za okres 01.01.2018 r. – 

31.12.2018 r. 

eFaktor S.A.   
ul. Adama Branickiego 15   
02-972 Warszawa   

    
BILANS za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 
   

AKTYWA Nota 31.12.2018 31.12.2017 

A. Aktywa trwałe 6 330 490,23 205 772,69 

I. Wartości niematerialne i prawne 1 0,00  0,00  

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 0,00  0,00  

2. Wartość firmy 2 0,00  0,00  

3. Inne wartości niematerialne i prawne  0,00  0,00  

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

II. Rzeczowe aktywa trwałe  131 781,31  177 304,03  

1. Środki trwałe 3,5 131 781,31  177 304,03  

a) grunty(w tym prawo użytkow. wiecz. gruntu)    4 0,00  0,00  

b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej  0,00  0,00  

c) urządzenia techniczne i maszyny  39 953,99  61 268,87  

d) środki transportu  0,00  0,00  

e) inne środki trwałe  91 827,32  116 035,16  

2. Środki trwałe w budowie 7 0,00  0,00  

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

III. Należności długoterminowe 11 167 739,29  0,00  

1. Od jednostek powiązanych  0,00  0,00  

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

 0,00  0,00  

3. Od pozostałych jednostek  167 739,29  0,00  

IV. Inwestycje długoterminowe 8 0,00  0,00  

1. Nieruchomości  0,00  0,00  

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

3. Długoterminowe aktywa finansowe 9 0,00  0,00  

a) w jednostkach powiązanych  0,00  0,00  

- udziały lub akcje  0,00  0,00  

- inne papiery wartościowe  0,00  0,00  

- udzielone pożyczki  0,00  0,00  

- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00  

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

 0,00  0,00  

- udziały lub akcje  0,00  0,00  

- inne papiery wartościowe  0,00  0,00  

- udzielone pożyczki  0,00  0,00  

- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00  

c) w pozostałych jednostkach  0,00  0,00     



- udziały lub akcje  0,00  0,00  

- inne papiery wartościowe  0,00  0,00  

- udzielone pożyczki  0,00  0,00  

- inne długoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00  

4. Inne inwestycje długoterminowe  0,00  0,00  

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 30 969,63 28 468,66  

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.  30 969,63 28 468,66 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe  0,00  0,00  

B. Aktywa obrotowe  33 167 393,15  25 398 217,27  

I. Zapasy 12 15 227,57  22 628,35  

1. Materiały   0,00  0,00  

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

3. Produkty gotowe 13 0,00  0,00  

4. Towary 13 0,00  0,00  

5. Zaliczki na dostawy i usługi  15 227,57  22 628,35  

II. Należności krótkoterminowe 11 31 577 173,23  22 355 602,41  

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

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  0,00  0,00  

- do 12 miesięcy  0,00  0,00  

- powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00  

b) inne   0,00  0,00  

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

 0,00  0,00  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  0,00  0,00  

- do 12 miesięcy  0,00  0,00  

- powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00  

b) inne   0,00  0,00  

3. Należności od pozostałych jednostek  31 577 173,23  22 355 602,41  

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:  3 171 625,28  261,50  

- do 12 miesięcy  3 171 625,28  261,50  

- powyżej 12 miesięcy  0,00  0,00  

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

 14 856,85  10 558,87  

c) inne   28 390 691,10  22 344 782,04  

d) dochodzone na drodze sądowej  0,00  0,00  

III. Inwestycje krótkoterminowe  1 569 689,58  3 015 598,30  

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe  1 569 689,58  3 015 598,30  

a) w jednostkach powiązanych  0,00  0,00  

- udziały lub akcje  0,00  0,00  

- inne papiery wartościowe  0,00  0,00  

- udzielone pożyczki  0,00  0,00  

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe  0,00  0,00  

b) w pozostałych jednostkach  0,00  0,00  

- udziały lub akcje  0,00  0,00  

- inne papiery wartościowe  0,00  0,00  



- udzielone pożyczki  0,00  0,00  

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe   0,00  0,00  

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   1 569 689,58  3 015 598,30  

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24 1 569 689,58  3 015 598,30  

- inne środki pieniężne   0,00  0,00  

- inne aktywa pieniężne   0,00  0,00  

2. Inne inwestycje krótkoterminowe   0,00  0,00  

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 5 302,77 4 388,21 

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

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

A K T Y W A  R A Z E M   33 497 883,38   25 603 989,96   
 

    

    
Sporządzono: Warszawa, dnia 28 kwietnia 2019 r.   

 

                           Eliza Jabłońska    Piotr Gąsiorowski- Prezes Zarządu 

    

……………………………………………………………………………………….. ……….……………………………………….. 

                  (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) (podpisy członków Zarządu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



eFaktor S.A.    
ul. Adama Branickiego 15   
02-972 Warszawa    

    
BILANS za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 
   

PASYWA Nota 31.12.2018 31.12.2017 

A. Kapitał (fundusz) własny   2 003 280,94 1 402 839,53 

I. Kapitał (fundusz) podstawowy  15 501 000,00 501 000,00 

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:  16 901 839,53 146 488,78 

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

 0,00 0,00 

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:  16 0,00 0,00 

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej  0,00 0,00 

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:  16 0,00 0,00 

- tworzone zgodnie z umową (statutem spółki)   0,00 0,00 

- na udziały (akcje) własne   0,00 0,00 

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych  17 0,00 0,00 

VI. Zysk (strata) netto   600 441,41 755 350,75 

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

  0,00 0,00 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  20 31 494 602,44 24 201 150,43 

I. Rezerwy na zobowiązania 18  3 004,76 15 459,98 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   3 004,76 0,00 

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

- długoterminowa   0,00 0,00 

- krótkoterminowa   0,00 0,00 

3. Pozostałe rezerwy   0,00 15 459,98 

- długoterminowe   0,00 0,00 

- krótkoterminowe   0,00 15 459,98 

II. Zobowiązania długoterminowe 19 6 264 000,00 12 332 000,00 

1. Wobec jednostek powiązanych   0,00 0,00 

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

 0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek   6 264 000,00 12 332 000,00 

a) kredyty i pożyczki   0,00 0,00 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   6 264 000,00 12 332 000,00 

c) inne zobowiązania finansowe   0,00 0,00 

d) zobowiązania wekslowe  0,00 0,00 

e) inne   0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe   25 227 597,68 11 853 690,45 

1. Wobec jednostek powiązanych   0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   0,00 0,00 

- do 12 miesięcy   0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy   0,00 0,00 
   



b) inne   0,00 0,00 

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

 0,00 0,00 

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:  0,00 0,00 

- do 12 miesięcy  0,00 0,00 

- powyżej 12 miesięcy  0,00 0,00 

b) inne  0,00 0,00 

3. Wobec pozostałych jednostek   25 227 597,68 11 853 690,45 

a) kredyty i pożyczki   2 289 123,29 1 939 123,29 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   17 519 187,16 7 513 926,53 

c) inne zobowiązania finansowe   0,00 0,00 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   307 797,48 202 757,48 

- do 12 miesięcy   307 797,48 202 757,48 

- powyżej 12 miesięcy   0,00 0,00 

e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   0,00 0,00 

f) zobowiązania wekslowe   0,00 0,00 

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

  417 576,89 290 432,05 

h) z tytułu wynagrodzeń   0,00 0,00 

i) inne   4 693 912,86 1 907 451,10 

4. Fundusze specjalne   0,00 0,00 

IV. Rozliczenia międzyokresowe  25 0,00 0,00 

1. Ujemna wartość firmy   0,00 0,00 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe   0,00 0,00 

- długoterminowe   0,00 0,00 

- krótkoterminowe   0,00 0,00 

P A S Y W A   R A Z E M   33 497 883,38 25 603 989,96 
 

Sporządzono: Warszawa, dnia 28 kwietnia 2019 r.   

 

                           Eliza Jabłońska    Piotr Gąsiorowski- Prezes Zarządu 

    

……………………………………………………………………………………….. ……….……………………………………….. 

                  (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) (podpisy członków Zarządu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



eFaktor S.A.   
Ul. Adama Branickiego 15   
02-972 Warszawa   

    

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 
 

 Wyszczególnienie Nota 2018 2017 

A. 
 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 
tym:  8 033 294,58 6 298 300,39 

        – od jednostek powiązanych   0,00 0,00 

l.  Przychody netto ze sprzedaży produktów 26 8 033 294,58 6 298 300,39 

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

III. 
 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki  27 0,00 0,00 

IV.  Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów   0,00 0,00 

B.  Koszty działalności operacyjnej 27 5 161 141,60 3 671 038,02 

l.  Amortyzacja   45 522,72 13 473,40 

II.  Zużycie materiałów i energii   192 105,46 160 750,98 

III.  Usługi obce   3 475 359,25 2 557 744,90 

IV.  Podatki i opłaty, w tym:   34 828,22 28 634,90 

       – podatek akcyzowy   0,00 0,00 

V.  Wynagrodzenia   1 047 123,49 657 677,90 

VI.  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:   213 613,38 138 786,28 

       – emerytalne  0,00 0,00 

VII.  Pozostałe koszty rodzajowe   152 589,08 113 969,66 

VIII.  Wartość sprzedanych towarów i materiałów   0,00 0,00 

C.  Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)   2 872 152,98 2 627 262,37 

D.  Pozostałe przychody operacyjne  280 465,71 82 697,62 

l.  Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   0,00 0,00 

lI.  Dotacje  0,00 0,00 

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

IV.  Inne przychody operacyjne   280 465,71 82 697,62 

E. Pozostałe koszty operacyjne  559 497,48 191 955,59 

l.  Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   0,00 0,00 

II.  Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   302 978,12 0,00 

III.  Inne koszty operacyjne   256 519,36 191 955,59 

F.  Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)   2 593 121,21 2 518 004,40 

G.  Przychody finansowe  141 074,27 29 570,30 

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

  a) od jednostek powiązanych, w tym:   0,00 0,00 

 
- w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale  0,00 0,00 

 b) od jednostek pozostałych, w tym:  0,00 0,00 

 
- w których jednostka posiada 

zaangażowanie w kapitale  0,00 0,00 

II.  Odsetki, w tym:   51 805,79 29 570,30 

         – od jednostek powiązanych   0,00 0,00 

III.  Zysk ze zbycia aktywów finansowych, w tym:   0,00 0,00 

        – w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 



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

V.  Inne   89 268,48 0,00 

H.  Koszty finansowe  1 937 682,28 1 627 186,35 

I.  Odsetki, w tym:   1 855 507,27 1 388 301,15 

        – dla jednostek powiązanych   0,00 0,00 

II.  Strata ze zbycia aktywów finansowych, w tym:   0,00 0,00 

       – w jednostkach powiązanych  0,00 0,00 

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

IV. Inne   82 175,01 238 885,20 

I.  Zysk (strata) brutto (F+G–H)   796 513,20 920 388,35 

J.  Podatek dochodowy 29 196 071,79 165 037,60 

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

L.  Zysk (strata) netto (I–J–K)   600 441,41 755 350,75 
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eFaktor S.A. 

ul. Adama Branickiego 15   
02-972 Warszawa   

    
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 

  

Wyszczególnienie 01.01.2018 – 31.12.2018 01.01.2017 – 31.12.2017 

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1 402 839,53 266 488,78 

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

  - korekty błędów 0,00 0,00 

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1 402 839,53 266 488,78 

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 501 000,00 120 000,00 

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 381 000,00 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 381 000,00 

  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 381 000,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 501 000,00 501 000,00 

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 146 488,78 0,00 

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego  755 350,75 146 488,78 

  a) zwiększenie (z tytułu) 755 350,75 146 488,78 

 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00 

 - z podziału zysku (ustawowo) 60 428,06 14 876,19 

  - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 694 922,69 131 612,59 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

 - pokrycia straty 0,00 0,00 

2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 901 839,53 146 488,78 

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

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

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- zbycia środków trwałych 0,00 0,00 

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

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

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

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00 0,00 

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 755 350,75 185 952,34 

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 755 350,75 185 952,34 

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

  - korekty błędów  0,00 0,00 

5.2.  Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 755 350,75 185 952,34 

a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 



- podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 

b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

- przeznaczenie na pokrycie straty z roku ubiegłego 0,00 39 463,56 

- przeznaczenie na kapitał zapasowy 755 350,75 146 488,78 

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

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 -39 463,56 

  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 

  - korekty błędów 0,00 0,00 

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 -39 463,56 

  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 

  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00 

  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 

-pokrycie straty z zysku 0,00 39 463,56 

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

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

6. Wynik netto 600 441,41 755 350,75 

  a) zysk netto 600 441,41 755 350,75 

  b) strata netto  0,00 0,00 

  c) odpisy z zysku  0,00 0,00 

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 2 003 280,94 1 402 839,53 

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

2 003 280,94 1 402 839,53 
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ul. Adama Branickiego 15   
 

  

02-972 Warszawa   
 

  

    
 

  

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)      

za okres  01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.        

  Wyszczególnienie Nota 01.01.2018 – 31.12.2018 01.01.2017 – 31.12.2017 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     
 

  I. Zysk (strata) netto          36 600 441,41 755 350,75 

  II. Korekty razem:   -4 478 435,62 -10 187 848,35 

     1. Amortyzacja   45 522,72 13 473,40 

     2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych   -310,01 503,98 

     3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)  1 855 485,15 1 388 264,51 

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

     5. Zmiana stanu rezerw   -12 455,22 -93,53 

     6. Zmiana stanu zapasów   7 400,78 -22 628,35 

     7. Zmiana stanu należności   -9 389 310,11 -10 736 685,67 

  
   8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
pożyczek i kredytów   3 018 646,60 -814 023,24 

     9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych   -3 415,53 -16 659,45 

     10. Inne korekty   0,00 0,00 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)   -3 877 994,21 -9 432 497,60 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej       

  I. Wpływy   0,00 0,00 

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

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

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

         a) w jednostkach powiązanych   0,00 0,00 

         b) w pozostałych jednostkach:   0,00 0,00 

              - zbycie aktywów finansowych   0,00 0,00 

              - dywidendy i udziały w zyskach   0,00 0,00 

              - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   0,00 0,00 

              - odsetki   0,00 0,00 

              - inne wpływy z aktywów finansowych   0,00 0,00 

     4. Inne wpływy inwestycyjne   0,00 0,00 

 II. Wydatki   0,00 182 383,00 

 
   1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych   0,00 182 383,00 

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



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

         a) w jednostkach powiązanych   0,00 0,00 

         b) w pozostałych jednostkach:   0,00 0,00 

              - nabycie aktywów finansowych   0,00 0,00 

              - udzielone pożyczki długoterminowe   0,00 0,00 

     4. Inne wydatki inwestycyjne   0,00 0,00 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)   0,00 -182 383,00 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej       

  I. Wpływy   11 641 000,00 19 038 123,29 

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

      

  0,00 381 000,00 

     2. Kredyty i pożyczki   350 000,00 2 339 123,29 

     3. Emisja dłużnych papierów wartościowych   11 291 000,00 16 318 000,00 

     4. Inne wpływy finansowe   0,00 0,00 

  II. Wydatki   9 209 224,52 8 209 885,68 

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

     2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli   0,00 0,00 

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

     4. Spłaty kredytów i pożyczek   0,00 400 000,00 

     5. Wykup dłużnych papierów wartościowych   7 344 000,00 6 562 000,00 

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

     7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   0,00 0,00 

     8. Odsetki   1 865 224,52 1 247 885,68 

     9. Inne wydatki finansowe   0,00 0,00 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)   2 431 775,48 10 828 237,61 

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)   -1 446 218,73 1 213 357,01 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:   1 445 908,72 1 212 853,03 

      - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   310,01 -503,98 

F. Środki pieniężne na początek okresu   3 015 598,30 1 802 745,27 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:   1 569 689,58 3 015 598,30 

      - o ograniczonej możliwości dysponowania   0,00 0,00 
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III. Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego eFaktor 

S.A. za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 Nota nr 1 

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2018    

       

  
Koszty prac 

rozwojowych 
Wartość 

firmy 

Koncesje, 
patenty, 
licencje 

Oprogramowanie 
komputerów 

Inne Razem 

Wartość brutto na początek 
okresu - - 1 544,00 - - 1 544,00 

Zwiększenia, w tym: - - - - - - 

- nabycie - - - - - - 

- przemieszczenie wewnętrzne - - - - - - 

- inne - - - - - - 

Zmniejszenia - - - - - - 

- likwidacja - - - - - - 

- aktualizacja wartości - - - - - - 

- sprzedaż - - - - - - 

-przemieszczenie wewnętrzne - - - - - - 

- inne - - - - - - 

Wartość brutto na koniec 
okresu - - 1 544,00 - - 1 544,00 

Umorzenia na początek okresu - - 1 544,00 - - 1 544,00 

Umorzenia bieżące - zwiększenia 
(amortyzacja) - - 0,00 - - 0,00 

Umorzenia- zmniejszenia - - - - - - 

- likwidacja - - - - - - 

- sprzedaż - - - - - - 

- przemieszczenie wewnętrzne - - - - - - 

- inne - - - - - - 

Razem umorzenia na koniec 
okresu - - 1 544,00 - - 1 544,00 

Wartość księgowa netto na 
koniec okresu - - 0,00 - - 0,00 

 

Nota nr 2  

Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich 
odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art. 44b ust.10 

nie dotyczy 

 

 

 



Nota nr 3 
Zmiany w środkach trwałych w 2018 

  

Grunty 
własne 

Prawo 
wieczystego 
użytkowania 

gruntów 

Budynki 
i 

budowl
e 

Urządzenia 
techniczne, 

maszyny 

Środki 
transportu 

Pozostałe 
środki trwałe 

Razem 

Wartość brutto na początek 
okresu  - - - 71 049,80 - 121 039,80 192 089,60  

Zwiększenia, w tym:  - - - - - - - 

- nabycie  - - - - - - - 

- przemieszczenie wewnętrzne  - - - - - - - 

- inne  - - - - - - - 

Zmniejszenia, w tym:  - - - - - - - 

-likwidacja  - - - - - - - 

-aktualizacja wartości  - - - - - - - 

- sprzedaż  - - - - - - - 

- przemieszczenie  - - - - - - - 

- inne  - - - - - - - 

Wartość brutto na koniec 
okresu  - - - 71 049,80 - 121 039,80 192 089,60 

Umorzenie na początek okresu  - - - 9 780,93 - 5 004,64 14 785,57 

Umorzenia bieżące  - - - 21 314,88  - 24 207,84 45 522,72 

Zmniejszenia, w tym: -  -  -  -  -  - - 

- likwidacja -  -  -   -  -  -  - 

- sprzedaż -  -  -   -  -  -  - 

- przemieszczenie wewnętrzne -  -  -   -  -  -  - 

- inne -   - -   -    -  - 

Umorzenie na koniec okresu  - - - 31 095,81 - 29 212,48 60 308,29 

Wartość netto na początek 
okresu - - - 61 268,87 - 116 035,16 6 177 304,03 

Wartość netto na koniec 
okresu  - - - 39 953,99 - 91 827,32 131 781,31 

Stopień zużycia od wartości 
początkowej 0% 0% 0% 43,77% 0% 24,13% 31,40% 

 

Nota nr 4 
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 

nie dotyczy 

Nota nr 5 
Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy itp. – nie umarzana przez jednostkę 

Spółka użytkuje na podstawie umowy najmu 10 samochodów osobowych. Stanowią one narzędzie pracy 
Dyrektorów Regionalnych Spółki. 

 

 



Nota nr 6 
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla 
długoterminowych aktywów niefinansowych (z wyszczególnieniem środków trwałych) oraz 
długoterminowych aktywów finansowych 

nie dotyczy 

Nota nr 7 
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły 
koszt 

nie dotyczy 

Nota nr 8 
Zakres zmian inwestycji długoterminowych 

nie dotyczy 

Nota nr 9 
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe  

nie dotyczy 

Nota nr 10 
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, 
zmiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają 

nie dotyczy 

Nota nr 11 
Odpisy aktualizujące należności 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w sprawozdaniu finansowym uwzględniono odpisy aktualizujące wartość 
należności w kwocie 302 978,12 zł. Odpisy dotyczą należności faktoringowych. 

Nota nr 12 
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących zapasy 

nie dotyczy 

Nota nr 13 
Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów 
w roku obrotowym 

nie dotyczy 

 

 

 



Nota nr 14 
Rozliczenia międzyokresowe (aktywa) 

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych  

  
  2018 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:   

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 969,63 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym: - 

-przychód niestanowiący należności - 

    

Razem 30 969,63 

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:   

- podatek Vat do rozliczenia w przyszłym okresie - 

- ubezpieczenia  - 

- wieloletni czynsz za wynajem  - 

- koszty wywiadowni i raporty finansowe  - 

- pozostałe 5 302,77 

Razem 5 302,77 

Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:  - 

1. Ujemna wartość firmy  - 

2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:  - 

a) długoterminowe, w tym:  - 

b) krótkoterminowe, w tym:  - 

- rezerwa na niewykorzystane urlopy  - 

- rezerwa na świadczenia pracownicze  - 

- rezerwa na koszty usług obcych (ujęte w poz. B.I.3 Pozostałe rezerwy) - 

- inne  - 

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:  - 

a) długoterminowe, w tym:  - 

- środki z tytułu przyszłych świadczeń  - 

- inne  - 

b) krótkoterminowe, w tym:  - 

- niezrealizowane różnice kursowe  - 

- przedpłaty  - 

- różnica wyceny aportów do spółek zależnych  - 

- wycena kontraktów budowlanych  - 

- inne  - 

Razem - 

 

 

 



Nota nr 15 
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej 
subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych 

  2018 

1. Wysokość kapitału podstawowego 501 000,00 

2. Ilość akcji tworzących kapitał, w tym: 50 100,00 

- akcje zwykłe 50 100,00 

- akcje uprzywilejowane - 

3. Struktura własności, w tym: 50 100,00 

- Piotr Gąsiorowski 16 700,00 

- Jarosław Nowicki 16 700,00 

- Robert Barański 16 700,00 

4. Wartość nominalna jednej akcji 10,00 

 

Nota nr 16  
Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) 
zapasowych i rezerwowych oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza 
zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym 

nie dotyczy 

 

Nota nr 17 
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 

Propozycja podziału zysku za rok obrotowy  
 

  2018 

ZYSK NETTO 600 441,41 

Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny 
podział zysku)   

Kapitał zapasowy (+/-)  600 441,41 

Kapitał podstawowy - 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  - 

Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)  - 

Fundusz nagród  - 

Pokrycie straty z lat ubiegłych - 

Dopłaty wspólników  - 

Obniżenie kapitału podstawowego  - 

Pozostawiono jako niepodzielony  - 
 

 
 
 

 

 

 



Nota nr 18 
Zakres zmian stanu rezerw 

         

Rezerwy 
Stan 
początkowy Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan końcowy 

Na należności od dłużników - - - - - 

Na straty pewne lub prawdopodobne - - - - - 

Na straty z operacji w toku - - - - - 

Na odroczony podatek dochodowy 0,00 3 004,76 - - 3 004,76 

Inne 15 459,98 - - 15 459,98 0,00 

Razem 15 459,98 3 004,76 - 15 459,98 3 004,76 

 
 

Nota nr 19 
Struktura czasowa zobowiązań długoterminowych     

        

  

1. Wobec 
jednostek 

powiązanych 

2. Wobec pozostałych jednostek, w tym: 

Razem 
Razem 

a) z 
tytułu 

kredytó
w i 

pożycze
k 

b) z tytułu emisji 
papierów 

wartościowych 

c) inne 
zobowiązania 

finansowe 

d) 
inne 

Okres spłaty               

do roku               

początek okresu - - - - - - - 

koniec okresu - - - - - - - 

od 1 roku do 3 
lat               

początek okresu - 12 332 000,00 - 12 332 000,00 - - 12 332 000,00 

koniec okresu - 6 264 000,00 - 6 264 000,00 - - 6 264 000,00 

powyżej 3 lat do 
5 lat               

początek okresu - - - - - - - 

koniec okresu - - - - - - - 

ponad 5 lat               

początek okresu - - - - - - - 

koniec okresu - - - - - - - 

Razem               

początek okresu - 12 332 000,00 - 12 332 000,00 - - 12 332 000,00 

koniec okresu - 6 264 000,00 - 6 264 000,00 - - 6 264 000,00 

 

Nota nr 20 
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 

nie dotyczy 

 
 



Nota nr 21 
Informacje o przypadkach gdy składnik aktywów lub pasywów jest wskazany w więcej niż jednej pozycji 
bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami – w szczególności podział należności i zobowiązań na część 
długoterminową i krótkoterminową 

Wyemitowane obligacje przez Spółkę ze względu na termin wymagalności są prezentowane w zobowiązaniach 
krótkoterminowych w kwocie 17 519 187,16 zł oraz w długoterminowych 6 264 000,00 zł. Na wartość 
krótkoterminowych zobowiązań z tyt. emisji obligacji składają się również naliczone memoriałowo odsetki 
należne za rok 2018 a wypłacone w roku 2019. 

 

Nota nr 22 
Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także 
wekslowe, niewykazane 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 i 
stowarzyszonych  
 
W dniu 15.01.2019 r. Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 4 200 000,00 zł w związku 
z objęciem 2 800 sztuk obligacji przez fundusz IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych z siedzibą w Warszawie. 
 
W dniu 17.01.2019 r. Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 3 087 082,27 zł w 
odniesieniu do wypełniania zobowiązań z tytułu umowy najmu powierzchni biurowej. 
 

 
Nota nr 23 
Informacje o przypadkach, gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane 
według wartości godziwej 

nie dotyczy 

 

Nota nr 24 
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach VAT 

 2018 

Środki pieniężne zgromadzone 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) 0,00 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT, o którym mowa w 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). 0,00 

 

Nota nr 25 
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa) 

nie dotyczy 

 

 



Nota nr 26 
Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

  2018 

Przychody ze sprzedaży usług, w tym: 8 033 294,58 

- ze sprzedaży usług faktoringu 7 961 697,79 

 - ze sprzedaży usług pozostałych 71 596,79 

Przychody ze sprzedaży materiałów - 

Przychody ze sprzedaży towarów - 

Przychody ze sprzedaży produktów - 

RAZEM 8 033 294,58 

 

Nota nr 27 
Koszty rodzajowe oraz koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym 

 

Nota nr 28 

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

nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota nr 29 
Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku 
finansowego brutto 
 

  2018 

ZYSK/STRATA brutto 796 513,20 

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów 454 693,78 

- różnice kursowe 0,00 

- odsetki od zobowiązań budżetowych 18,00 

- odsetki od obligacji do zapłaty (naliczone) 160 187,16 

- odsetki od pożyczek akcjonariuszy nkup 4 396,27 

- inne koszty (nkup) 4 009,74 

- odpis aktualizujący należności 286 082,61 

Koszty podatkowe niezaliczone do kosztów rachunkowych 169 926,53 

- zapłacone odsetki od obligacji 169 926,53 

Przychody księgowe niezaliczanie do podatkowych 51 977,07 

- rozwiązanie rezerwy  15 459,98 

- różnice kursowe z wyceny 36 517,09 

Przychody podatkowe niezaliczone do księgowych 0,00 

- odsetki uzyskane - 

Odliczenie od dochodu (np. darowizny) 0,00 

- darowizny - 

- 50% straty roku 0,00 

Podstawa opodatkowania/strata 1 029 303,38 

Podatek dochodowy bieżący 195 568,00 

Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej - 

Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony 2 500,97 

Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony 3 004,76 

Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku 
zysków i strat 196 071,79 

 

Nota nr 30 
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie 
należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 

Spółka nie poniosła wydatków na nabycie środków trwałych. Spółka nie poniosła nakładów związanych z 
ochrona środowiska. W 2018 roku nie są planowane nakłady na środki trwałe, w tym na ochronę środowiska. 

 

Nota nr 31 
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które 
wystąpiły incydentalnie 

nie dotyczy 

 



Nota nr 32 
Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich 
wyceny 
 

Waluta (kurs średni) 2018 2017   
Euro 4,3000 4,1709   

 

Nota nr 33 
Przeciętne zatrudnienie 

  

Przeciętna liczba 
zatrudnionych w roku 

obrotowym 

Ogółem, z tego:  

- pracownicy umysłowi 14 

 

 

Nota nr 34 

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, dla osób wchodzących w skład organów zarządzających 

oraz nadzorujących 

 

nie dotyczy 

 

Nota nr 35 

Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w 

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

jednostki 

 

nie dotyczy 

 

Nota nr 36 

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku 

gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą majątkową bezpośrednią dodatkowo 

uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią. 

Objaśnienie przyczyny różnicy pomiędzy zmianami stanu pozycji w bilansie a zmianami wykazanymi w 

rachunku przepływów pieniężnych – jeżeli dotyczy 

 

W rachunku przepływów pieniężnych wartość środków pieniężnych różni się o kwotę różnic kursowych 

związanych z wyceną środków pieniężnych w walucie na koniec roku obrotowego. Kwota różnicy 310,01 zł. 

 

 

 

 



Nota nr 37 

Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach 

niż rynkowe ze stronami powiązanymi wraz Az informacjami określającymi charakter związku ze stronami 

powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi do zrozumienia ich wpływu na  

sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. 

 

nie dotyczy 

 

Nota nr 38 

Informacja o zaliczkach, kredytach, pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych 

osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek 

handlowych 

 

nie dotyczy 

 

Nota nr 39 

Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy 

 

Wyszczególnienie Należne 

Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 7 000,00 

Inne usługi poświadczające  - 

Usługi doradztwa podatkowego  - 

Pozostałe usługi  - 

- badanie planu przekształcenia spółki z o.o. na spółkę akcyjną  - 

Razem 7 000,00 

 

Nota nr 40 

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 dotyczy 

 

 

Nota nr 41 

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w 

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

jednostki 

 

nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota nr 42 

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 informacje liczbowe zapewniające 

porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok 

obrotowy, a także przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z 

podaniem jej przyczyny 

 

Począwszy od sprawozdania finansowego za rok 2016 dokonano zmiany prezentacji należności i zobowiązań 

dotyczących transakcji faktoringowych z należności i z zobowiązań z tyt. dostaw i usług na inne 

krótkoterminowe należności oraz zobowiązania. 

 

 

Nota nr 43 

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 i kosztach z nimi związanych, 

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 dotyczy 

 

 

Nota nr 44 

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi 

 

nie dotyczy 

 

 

Nota nr 45 

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej 

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

posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek 

za ostatni rok obrotowy 

 

nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota nr 46 

Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub 

wyłączeń, informacje o: 

a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji 

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym 

szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, 

c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek 

powiązanych w dany i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: 

-wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, 

-wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, 

- wartość aktywów, 

   -przeciętne roczne zatrudnienie 

d)   rodzaju stosowanych standardów rachunkowości (krajowych czy międzynarodowych) przez jednostki 

powiązane. 

 

nie dotyczy 

 

 

Nota nr 47 

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna oraz miejscu, 

w którym sprawozdanie to jest dostępne 

 

nie dotyczy 

 

 

Nota nr 48 

Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 

najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna należącej 

jednocześnie do grupy kapitałowej oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne 

 

nie dotyczy 

 

 

 

Nota nr 49 

Informacje o nazwie, siedzibie zarządu lub siedzibie statutowej jednostki oraz formie prawnej każdej z 

jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność 

majątkową 

 

nie dotyczy 

 

 

Nota nr 50 

Informacje o sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie 

 

nie dotyczy 

 

 

 

 

 



 

Nota nr 51 

Informacje o przypadku postępowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych 

niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe 

zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź 

planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności 

 

nie dotyczy 

 

 

Nota nr 52 

Informacja o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na 

ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki 

 

nie dotyczy 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono: Warszawa, dnia 28 kwietnia 2019 r.   

                           Eliza Jabłońska           Piotr Gąsiorowski- Prezes Zarządu 

   
……………………………………………………………………… ………………………………….. 

        (nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej) (podpisy członków Zarządu) 
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