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Municipality: M.ST.WARSZAWA
Street: Żurawia
Building number: 22
Flat number: 301
City: Warszawa
Postal code: 00-515
Post office: WARSZAWA
Primary activity of entity:
Polish Classification of Activity codes (PKD):
3511Z
Tax Identfication Number (NIP): 5213918546
KRS number (National Court Register). Mandatory field for entities entered in the National Court
Register (KRS).: 0000879736

Indication of the period covered by the financial statements:
Date from: 2021-01-26
Date To: 2021-12-31

Indication that the financial statements contain aggregated data, if the entity maintains
internal organization units that prepare separate financial statements: true - the financial
statement contains aggregated data; false - the financial statements do not contain
aggregated data : False
Continuity assumption:
Indication whether the financial statement has been prepared assuming that the entity will continue its
activity in the foreseeable future: True
Indication whether there are any circumstances that could pose a threat to her going concern status: true
- No circumstances indicating a threat to continue activity; false - Circumstances indicating a threat to
continue activity occured: True

Accounting principles (policy). Adopted accounting (policy) principles, where the choice is
allowed by statutory provisions, including:
valuation methods of assets and liabilities (as well as of amortisation)),:
Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując zasady przyjęte w polityce rachunkowości, opisane
w zaakceptowanej przez zarząd dokumentacji. Zasady te są stosowane w sposób ciągły za
wyjątkiem poniższej zmiany. Spółka sporządza roczne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem
uproszczonych zasad przewidzianych w ustawie o rachunkowości dla jednostek małych, tj.
zastosowaniem art. 48a ust. 4, art. 48b ust. 5 ww. ustawy oraz art. 28b jeśli spełnione są warunki
wskazane w ustępie 1. 'Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne ujmuje się
w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą
liniową. Wartości niematerialne i prawne są prezentowane w bilansie w wartości brutto
pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu utraty wartości. Na wartości niematerialne i
prawne co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą
przynosić korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy
prezentowane są w pozycji pozostałe koszty operacyjne. Przykładowa stawka amortyzacyjna dla:
https://e-sprawozdania.biz.pl/show/?lang=en
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Projektów budowlanych 20% 'Środki trwałe Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w
księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem skutków przeszacowania
(aktualizacji). Środki trwałe prezentowane są w bilansie w wartościach brutto pomniejszonych o
odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Wartość początkowa
środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne podlegają aktualizacjom.
Aktualizacja do realnej wysokości wartości bilansowej aktywów służy zapewnieniu rzetelnego
obrazu dokonań i potencjału gospodarczego jednostki prezentowanego w księgach rachunkowych i
w sprawozdaniu finansowym. Odpisy aktualizujące mają za zadanie doprowadzenie wartości
składnika wynikającej z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku –
do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków
trwałych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okre
s budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice
kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia
lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na
przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa
tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość
użytkową. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w
następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania. Środki trwałe w budowie Środki
trwałe w budowie ujmuje się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku
z ich nabyciem lub wytworzeniem poniesionych do dnia bilansowego, pomniejszonych o
ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Środki trwałe w budowie nie podlegają
amortyzacji. 'Inwestycje Inwestycje obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w
formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji
handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i
prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych
korzyści. Środki trwałe przyjęte w leasing W związku z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości
Spółka kwalifikuje wszystkie umowy najmu, dzierżawy i podobne, w tym leasingowe zgodnie z
przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zapasy Zapasy wyceniane są
według cen ich nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na
dzień bilansowy. W zapasach jako towary wykazywane są prawa majątkowe wynikające ze
świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Ich
wartość ustalona na podstawie potwierdzonej ilości energii elektrycznej wytworzonej w
odnawialnych źródłach energii wykazywana jest w okresie, w którym wypracowano prawa
majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii. Prawa majątkowe ujmowane w pozycji
zapasów stanowią bieżące wytworzenie/wycenę energii elektrycznej, w ocenie spółki nie ma
ryzyka utraty ich wartości z uwagi na stałe zakontraktowane ceny. Metodą wyceny rozchodu
zapasów jest metoda FIFO. Po
lega ona na tym, że rozchód zapasów wycenia się kolejno po cenach tych zapasów, które zostały
nabyte najwcześniej. Na dzień bilansowy ceny zakontraktowane porównywane są z cenami
rynkowymi i tworzony jest ewentualny odpis aktualizujący w przypadku gdy ceny rynkowe są
niższe niż cena z kontraktów. Należności, roszczenia i zobowiązania Należności wykazuje się w
kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności
aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu
aktualizującego. Aktualizacja wyceny dotyczy należności przeterminowanych, jak i nie
przeterminowanych, jeżeli wiadomo, że ich zapłata jest zagrożona. W bilansie odpisy zmniejszają
należności, których dotyczą. Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się według średniego kursu
Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia
kosztu. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania odzwierciedlają wynikający z
przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania w przyszłości świadczeń, których kwotę można
wiarygodnie określić, chociaż ani ich ostateczna wysokość, ani termin wymagalności nie są w
chwili ich ujęcia pewne. Inwestycje krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach
obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z
którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej
waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Podatek dochodowy Podatek dochodowy
wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą oraz odroczoną. Bieżące
zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi. W
bieżącym roku Spółka utworzyła rezerwę i ustaliła aktywa z tytułu odroczonego podatku
https://e-sprawozdania.biz.pl/show/?lang=en
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dochodowego na podstawie różnic przejściowych między wykazywaną w księgach wartością
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w
przyszłości. 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,
ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego 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 aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego Wysokość aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się
przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku, w którym
przewidywane jest powstanie obowiązku podatkowego. Kompensata aktywów i rezerwy Rezerwy i
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, jeśli nie dotyczą one jednego tytułu, nie
podlegają wzajemnej kompensacie nawet, jeżeli jednostka posiada tytuł uprawniający ją do ich
jednoczesnego uwzględniania przy obliczaniu kwoty zobowiązania podatkowego. Ujęcie zmiany
stanu aktywów i rezerwy Zmianę stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ujmuje się w rachunku zysków i strat za rok obrotowy, chyba, że pozycje te dotyczą
operacji rozliczanych z kapitałem własnym, są one wówczas odnoszone na kapitał własny. Różnice
kursowe Wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje się w sposób
określony w art. 28 ust. 1 pkt 1-10 ustawy o rachunkowości. Na dzień bilansowy aktywa lub
pasywa wyrażone w walucie obcej, wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie
ogłoszonym dla danej waluty przez NBP (art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Różnice
kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach
obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą należności i
zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do kosztu wytworzenia
produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków
trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych. Do wyceny
pozycji bilansu wyrażonych w walutach obcych, przyjęto następujące kursy: Kursy zastosowane
dla pozycji bilansu EUR 31.12.2021 31.12.2020 4,5994 4,6148 Aktywa finansowe dzieli się na: •
aktywa finansowe przeznaczone do o
brotu, • pożyczki udzielone i należności własne, • aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności, • aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Zobowiązania finansowe dzieli się na: •
zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, • pozostałe zobowiązania finansowe. Zasady
ujmowania i wyceny instrumentów finansowych Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg
rachunkowych na dzień awarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej
poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś
zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych
składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione
przez Spółkę koszty transakcji. Pożyczki udzielone i należności własne Do pożyczek udzielonych i
należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu ich wymagalności (zapłaty), aktywa
finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków
pieniężnych. Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się także obligacje i inne
dłużne instrumenty finansowe nabyte w zamian za wydane bezpośrednio drugiej stronie kontraktu
środki pieniężne, jeżeli z zawartego kontraktu jednoznacznie wynika, że zbywający nie utracił
kontroli nad wydanymi instrumentami finansowymi. Pożyczki udzielone i należności własne, które
Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych
przeznaczonych do obrotu. Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się
nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia
instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej
ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie
wtórnym. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty
wynikającej z zawartych umów. Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe przeznaczone
do obrotu, w tym w szczególności instrumenty pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie
zostały wyznaczone jako instrumenty zabezpieczające, wykazywane
są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich wyceny ujmowane są bezpośrednio w
rachunku zysków i strat. Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymaganej
zapłaty wynikającej z zawartych umów. .. Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do
https://e-sprawozdania.biz.pl/show/?lang=en
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ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu. Kapitały własne Kapitały własne ujmuje się w
księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych w przepisach
prawa, postanowieniach statutu lub umowy o utworzeniu jednostki. W księgach rachunkowych
kapitały własne ujmowane są z podziałem na kapitał podstawowy, kapitał zapasowy, kapitał
rezerwowy. Kapitał podstawowy wykazuje objęty przez udziałowców kapitał zakładowy w
wysokości nominalnej, zgodnej z zawartą notarialnie umową. Rozliczenia międzyokresowe Czynne
rozliczenia międzyokresowe kosztów Jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
wykazywane są krótkoterminowe, przypadające na następny rok obrotowy koszty opłaconych z
góry usług. Bierne rozliczenia międzyokresowe W pasywach bilansu, jako rozliczenie
międzyokresowe przychodów wykazywana jest nominalna wartość stanu na dzień bilansowy już
otrzymanych aktywów, które staną się przychodem dopiero w przyszłych okresach. Dzieli się je na
krótkoterminowe - jeżeli przychody te zostaną odpisane w roku następującym po dniu bilansowym
i długoterminowe - obejmujące resztę rozliczeń. Długoterminowe międzyokresowe rozliczenia
przychodów obejmują w szczególności rzeczywiście otrzymane dotacje przeznaczone na
wytworzenie środków trwałych. Odpis dotacji następuje proporcjonalnie do amortyzacji wartości
początkowej dofinansowanej części środka trwałego. Wykazywane w bilansie jako rezerwy na
zobowiązania bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzone są w stosunku do
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, których kwotę
można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data ich powstania nie jest jeszcze znana.
determining the financial result:
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach których dotyczą,
niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w
układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w
rachunku zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do
produktów, towarów i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie
realizacji krótszym niż 6 miesięcy rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi.
Przychody ze sprzedaży towarów obejmują przychody ze sprzedaży składników majątkowych,
nabytych w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. W szczególności zalicza się do tej
pozycji sprzedaż praw ze świadectw pochodzenia energii wiatrowej ze źródeł odnawialnych. Do
przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i
usług. W szczególności zalicza się do tej pozycji sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej z
odnawialnych źródeł energii.
determining the financial statements preparation method:
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki
działające w Polsce, w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie
szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji
instrumentów finansowych. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się, nie rzadziej
niż na dzień bilansowy, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie lub wytworzenie koszty, z
zachowaniem zasady ostrożności, w sposób określony w rozdziale 4 Ustawy o Rachunkowości.

Balance sheet:

Total assets
A. Fixed assets
I. Intangible assets
3. Other intangible assets
II. Tangible fixed assets
1. Fixed assets
III. Long-term receivables
https://e-sprawozdania.biz.pl/show/?lang=en

Amount at the end Amount at the end of
of current financial previous
financial
year
year
87,538.12
0.00
45,568.94
45,444.76
45,444.76
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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IV. Long-term investments
3. Long-term financial assets
a) in related entities
b) in other entities, in which the
entity has equity participation
c) in other entities
V. Long-term accruals
1. Assets from deferred income tax
B. Current assets
I. Inventory
II. Short-term receivables
1. Receivables from related entities
a) trade receivables/payables,
with a maturity period of:
2. Receivables from other entities,
where entity holds involvment in
equity
a) trade receivables/payables,
with a maturity period of:
3. Receivables from other entities
a) trade receivables/payables,
with a maturity period of:
b) arising from taxes, subsidies,
customs, social and health
insurances, and other public law
liabilities
III. Short-term investments
1. Short-term financial assets
a) in related entities
b) in other entities
c) Cash and other financial assets
– cash in hand and in bank

Total liabilities
A. Equity
I. Share capital (fund) / Suscribed capital
VI. Net profit (loss)
B. Liabilities and provisions for liabilities
I. Liabilities provisions
2. Pension and related benefits
provisions
3. Other provisions
– short-term
II. Long-term liabilities
3. To other entities
III. Short-term liabilities
1. Liabilities to related parties
a) trade receivables/payables,
with a maturity period of:
2. Liabilities to other parties in which
the entity has equity participation
a) trade receivables/payables,
with a maturity period of:
https://e-sprawozdania.biz.pl/show/?lang=en

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
124.18
124.18
41,969.18
0.00
12,138.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,138.00

0.00

0.00

0.00

12,138.00

0.00

29,831.18
29,831.18
0.00
0.00
29,831.18
29,831.18

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

87,538.12

0.00

83,786.33
95,000.00
-11,213.67
3,751.79
1,379.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

1,379.82
1,379.82
0.00
0.00
2,371.97
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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3. Liabilities to other parties
d) trade receivables/payables,
with a maturity period of:
– to 12 months
IV. Accruals and deferred income
2. Other prepayments and accruals

2,371.97

0.00

2,371.97

0.00

2,371.97
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Profit and loss account:
Profit and loss account (single-step variant):

A. Net sales, including:
B. Operating activity
costs
I. Amortisation
III. Outsourced
services
IV. Taxes and fees,
including:
C. Profit (loss) from
sales) (A–B
D. Other operating
income
E. Other operating
expenses
III. Other operating
costs
F. Operating profit (loss))
(C+D–E
G. Financial income
V. Other
H. Financial costs
I. Gross profit (loss))
(F+G–H
J. Income tax
L. Net profit (loss)) (I–J–
K

Amount at the end of current Amount at the end of previous
financial year
financial year
0.00
0.00
11,602.25

0.00

770.24

0.00

10,382.01

0.00

450.00

0.00

-11,602.25

0.00

0.00

0.00

0.60

0.00

0.60

0.00

-11,602.85

0.00

265.00
265.00
0.00

0.00
0.00
0.00

-11,337.85

0.00

-124.18

0.00

-11,213.67

0.00

Additional information and clarifications:
Additional information and clarifications:
Description: brak
Attached file:
Name of file with extension.: NOTYDEV2021.pdf
Binary content of the base64-encoded file: NOTYDEV2021.pdf

Settlement of the difference between the basis of income tax and the financial result (profit,
loss) gross. Fill in only obligated entities:
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A. Gross profit (loss) for a given year
B. Tax-exempt income (permanent differences between profit / loss for
accounting purposes and income / loss for tax purposes), including:
C. Non-taxable revenue in the current year, including
D. Revenue subject to taxation in the current year, included in the accounting
books of previous years, including
E. Expenses not allowable for tax purposes (permanent differences between
profit / loss for accounting purposes and income / loss for tax purposes),
including:
F. Not recognized as tax-deductible costs in current year:
G. Costs recognized as tax deductible costs in the current year and included in
previous years' books, including:
H. Loss from previous years, including:
I. Other changes in tax basis, including:
J. Income tax basis
K. Income tax

https://e-sprawozdania.biz.pl/show/?lang=en

Current Previous
year
year
Total
Total
value
value
-11,337.85
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,379.82

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
-9,958.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

8/8

