DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Odniesienie do
załącznika nr 1
do Ustawy
o rachunkowości

Numer
noty

Tytuł noty

Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

3

1.1.

1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku
obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, stany i tytuły zmian
dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.3.

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 Ustawy o rachunkowości

1.1.

3

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, stany i tytuły zmian dotychczasowej
amortyzacji lub umorzenia

1.4.

4

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

1.5.

5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w
tym z tytułu umów leasingu

2.3.

6

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

2.7.

7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
w roku obrotowym

2.9.

8

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; poniesione i planowane nakłady na ochronę
środowiska; specyfikacja środków trwałych w budowie

1.2.

9

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów
niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.6.

10

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

1.1.

11

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych inwestycji długoterminowych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku
amortyzowanego - stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

12

Struktura należności krótkoterminowych

13

Należności z tytułu dostaw i usług według okresów przeterminowania

1.7.

14

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

1.8.

15

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

1.9.

16

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

1.10.

17

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

1.11.

18

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

1.12.

19

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty do 1 roku,
powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

1.13.

20

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

1.14.

21

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących
różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.15.

22

Powiązanie składnika aktywów lub pasywów między tymi pozycjami, w przypadku gdy jest on wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu (dotyczy
to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)

23

Zakres zmian stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

24

Zakres zmian stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1.16.

25

Łączna kwota zobowiązń 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 (informacje dotyczące zobowiązań
warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych wykazywać odrębnie)

1.17., 1.17a

26

Informacje na temat składników aktywów niebędących instrumentem finansowym wycenianych według wartości godziwej (dla każdej kategorii składnika
aktywów niebędącego instrumentem finansowym należy podać wartość godziwą wykazaną w bilansie oraz odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone
do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym)

1.17.

27

Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi, w przypadku gdy dane przyjęte
do ustalenia wartości godziwej nie pochodzą z aktywnego rynku

1
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załącznika nr 1
do Ustawy
o rachunkowości

Numer
noty

Tytuł noty

1.17.

28

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według wartości
godziwej

2.1.

29

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje istotnie różnią się od
siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

2.1.

30

Struktura terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rynki istotnie różnią się od
siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

2.2.

31

Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (dotyczy jednostek, które sporządzają rachunek zysków i
strat w wariancie kalkulacyjnym)

2.5.

32

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

2.4., 2.8.

33

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; odsetki i różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia
produktów w roku obrotowym

2.6.

34

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

2.10.

35

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

2.11

36

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art.33 ust. 2 do wartości
niematerialnych i prawnych

2.12

37

Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań w zakresie określonym w
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020 r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie
żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy

4.
1.18

38

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych
sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo przedstawienie uzgodnienia przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone
metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w
rachunku przpływów pieniężnych, wyjaśnienie ich przyczyn
Informacja o środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym VAT

5.1.

39

Informacje 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

5.2.

40

Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które
rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz
z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiąznymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia
ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki (informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane
według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednoski)

5.3.

41

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

5.4.

42

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających,
nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z
emetytur i 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

5.5.

43

Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów
zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot
spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

5.6.

44

Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

6.1.

45

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

6.2.

46

Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację
majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

6.3.

47

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

6.4.

48

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za
rok obrotowy

7.1.

49

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

7.2.

50

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

7.3.

51

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki;
informacje o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok
obrotowy

7.4.

52

Informacje wymagane w przypadku, gdy jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń

7.5.

53

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
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załącznika nr 1
do Ustawy
o rachunkowości

Numer
noty

7.6.

54

Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem
ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową

8.

55

Informacje wymagane w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie

9

56

Opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności 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)

10

57

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy
jednostki

§40 ust. 1 pkt 1-4

58

Klasyfikacja i charakterystyka instrumentów finansowych

§40 ust. 1 pkt 5

59

Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

§40 ust. 1 pkt 7

60

Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

§40 ust. 1 pkt 8

61

Informacje na temat ryzyka kredytowego

§40 ust. 2

62

Informacja na temat braku możliwości ustalenia wartości godziwej

§40 ust. 3

63

Informacje o wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w inny sposób

§40 ust. 7

64

Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

§40 ust. 5

65

Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy leasingu

§40 ust. 6

66

Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej do aktywów finansowych wycenianych w
skorygowanej cenie nabycia

67

Przychody finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych

68

Koszty finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych

69

Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Tytuł noty

Odniesienie do
Rozporządzenia
Ministra
Finansów

§41 ust. 1-4

3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Lp.

Waluta

1. EUR

Kurs
4,5994

Nota 1
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek
roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, stany i
tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.

Wyszczególnienie

Koszty
zakończonych
prac
rozwojowych

1. Wartość brutto na dzień 01.01.2021 r.
Zwiększenia, w tym:
– nabycie
– nieodpłatne przyjęcie
– aport
– aktualizacja wartości
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– sprzedaż
– nieodpłatne przekazanie
– aport
– aktualizacja wartości
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
2. Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.
3. Umorzenie na dzień 01.01.2021 r.
Zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– sprzedaż
– nieodpłatne przekazanie
– aport
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
4. Umorzenie na dzień 31.12.2021 r.
5. Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2021 r.
Utworzenie odpisu aktualizującego
Rozwiązanie odpisu aktualizujacego
6. Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2021 r.
7. Wartość netto na dzień 01.01.2021 r.
8. Wartość netto na dzień 31.12.2021 r.

4

Wartość firmy

Inne wartości
niematerialne
i prawne

Zaliczki na
wartości
niematerialne
i prawne

Razem

104 105,54
5 682,00
5 682,00

104 105,54
5 682,00
5 682,00

109 787,54

109 787,54

104 105,54
109 787,54

104 105,54
109 787,54

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 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 Ustawy o rachunkowości

Nie dotyczy.

5

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 3
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan końcowy, stany i tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie

Lp.

1.

Wartość brutto na dzień 01.01.2021 r.

Grunty, w tym
prawo
wieczystego
użytkowania
gruntu
577 534,99

Zwiększenia, w tym:

Budynki, lokale,
prawa do lokali
i obiekty
inżynierii lądowej
i wodnej

Środki transportu

Inne środki trwałe

18 589,78

Razem środki
trwałe

Środki
trwałe
w budowie

Zaliczki na
środki trwałe

Razem
rzeczowe
aktywa trwałe

7 845 442,67

3 695 811,39

646 693,18

12 784 072,01

397 742,54

1 550 568,48

14 732 383,03

1 921 880,62

63 000,00

68 894,31

2 053 774,93

1 648 539,33

20 500,00

3 722 814,26

50 000,00

68 894,31

118 894,31

1 648 539,33

20 500,00

1 787 933,64

– nabycie
– przyjęcie ze środków trwałych w budowie

Urządzenia
techniczne
i maszyny

1 921 880,62

1 921 880,62

1 921 880,62

13 000,00

13 000,00

– wykazanie leasingu w księgach
– nieodpłatne przyjęcie
– aport
– aktualizacja wartości

13 000,00

– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Zmniejszenia, w tym:

1 921 880,62

1 491 068,48

3 412 949,10

1 921 880,62

1 491 068,48

3 412 949,10

124 401,25

80 000,00

15 042 248,19

– likwidacja
– sprzedaż
– przyjęcie na stan środków trwałych
– nieodpłatne przekazanie
– aport
– aktualizacja wartości
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
2.
3.

Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.

577 534,99

Umorzenie na dzień 01.01.2021 r.
Zwiększenia

9 767 323,29

3 758 811,39

715 587,49

18 589,78

14 837 846,94

1 438 126,96

3 184 623,02

471 258,80

14 759,62

5 108 768,40

5 108 768,40

291 030,39

148 348,97

79 835,88

1 634,79

520 850,03

520 850,03

1 729 157,35

3 332 971,99

551 094,68

16 394,41

5 629 618,43

5 629 618,43

Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– sprzedaż
– nieodpłatne przekazanie
– aport
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
4.
5.

Umorzenie na dzień 31.12.2021 r.
Odpis aktualizujący na dzień 01.01.2021 r.
Utworzenie odpisu aktualizującego
Rozwiązanie odpisu aktualizujacego

6.

Odpis aktualizujący na dzień 31.12.2021 r.

7.

Wartość netto na dzień 01.01.2021 r.

577 534,99

6 407 315,71

511 188,37

175 434,38

3 830,16

7 675 303,61

397 742,54

1 550 568,48

9 623 614,63

8.

Wartość netto na dzień 31.12.2021 r.

577 534,99

8 038 165,94

425 839,40

164 492,81

2 195,37

9 208 228,51

124 401,25

80 000,00

9 412 629,76
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 4
Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nie dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 5
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy.

8

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 6
Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nie dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 7
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie

Lp.
1.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:
- odsetki

01.01-31.12.2021 r.

01.01-31.12.2020 r.

136 970,85

64 851,53

29 421,23

56 884,84

- skapitalizowane różnice kursowe
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 8
Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska; specyfikacja środków
trwałych w budowie
Wyszczególnienie

Lp.
1.

Nakłady na ochronę środowiska

2.

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

01.01-31.12.2021 r.

Planowane na okres
01.01-31.12.2022 r.

315 547,16

Razem

315 547,16

Specyfikacja środków trwalych w budowie
Wyszczególnienie

Lp.

Konto

Stan na 01.01.2021 r.

1.

Elewacja budynku biurowego

083-24

25 683,54

2.

Elewacja budynku warsztatu

083-26

57 717,71

3.

Hala namiotowa

083-27

4.

Czterokomorowa suszarnia

083-25

Zwiększenia

Zmniejszenia

25 683,54
57 717,71
41 000,00

Razem

11

Stan na 31.12.2021 r.

41 000,00

314 341,29

1 607 539,33

1 921 880,62

397 742,54

1 648 539,33

1 921 880,62

124 401,25

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 9
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz
długoterminowych aktywów finansowych
Nie dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 10
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 dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 11
Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych inwestycji długoterminowych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i
zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - stany i
tytuły zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Wyszczególnienie

Wartości
niematerialne
i prawne

Nieruchomości

Wartość brutto na dzień 01.01.2021 r.,
w tym:
– kapitał
– naliczone odsetki
– naliczone różnice kursowe
Zwiększenia, w tym:
– nabycie
– aport
– aktualizacja wartości
– udzielenie pożyczek
– naliczenie odsetek
– różnice kursowe
– przemieszczenia wewnętrzne
– inne
Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– sprzedaż
– aport
– aktualizacja wartości
– spłata pożyczek
– zapłata odsetek
– rozliczenie różnic kursowych
– przemieszczenia wewnętrzne
– inne
Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r.
Umorzenie na dzień 01.01.2021 r.
Zwiększenia
Zmniejszenia, w tym:
– likwidacja
– sprzedaż
– nieodpłatne przekazanie
– aport
– przemieszczenie wewnętrzne
– inne
Umorzenie na dzień 31.12.2021 r.
Wartość netto na dzień 01.01.2021 r.
Wartość netto na dzień 31.12.2021 r.
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Długoterminowe
aktywa finansowe

Inne inwestycje
długoterminowe

Razem

5 000,00

5 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

800 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

800 000,00

800 000,00

5 000,00
800 000,00

5 000,00
800 000,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 12
Struktura należności krótkoterminowych

Wyszczególnienie

Lp.

Wartość na na dzień
31.12.2021 r.

Należności
bieżące

Należności
przeterminowane

Odsetki
naliczone

Odpis aktualizujący
na dzień 31.12.2021 r.

Od jednostek powiązanych

1.
a)
b)

z tytułu dostaw i usług, w tym:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Od pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale

2.

z tytułu dostaw i usług, w tym:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Od pozostałych jednostek
3.
a) z tytułu dostaw i usług
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
a)
b)

b)

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

c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej
Razem

2 897 296,36
2 783 410,62
2 783 410,62

1 168 334,79
1 054 449,05
1 054 449,05

26 499,54

26 499,54

87 386,20

87 386,20

2 897 296,36

1 168 334,79

15

2 208 948,11
2 208 948,11
2 208 948,11

479 986,52
479 986,52
479 986,52

2 208 948,11

479 986,52

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 13
Należności z tytułu dostaw i usług według okresów przeterminowania
Lp.

Wartość bilansowa
na dzień
31.12.2021r.

Należności z tytułu dostaw i usług ogółem o okresie przeterminowania:

Odpisy aktualizujące
na dzień
31.12.2021r.

Wartość brutto
na dzień
31.12.2021r.

1.

Do 1 miesiąca

195 288,35

195 288,35

2.

Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy

555 597,70

555 597,70

3.

Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy

630 132,31

630 132,31

4.

Powyżej 6 miesiący do 12 miesięcy

320 454,90

5.

Powyżej 12 miesięcy
Razem

16

320 454,90

27 488,33

479 986,52

507 474,85

1 728 961,59

479 986,52

2 208 948,11

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 14
Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku
obrotowego

Wyszczególnienie

Lp.

Wartość na dzień
01.01.2021 r.

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Wartość
na dzień
31.12.2021 r.

1. Odpisy aktualizujące należności długoterminowe
2. Odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług

479 986,52

479 986,52

479 986,52

479 986,52

3. Odpisy aktualizujące inne należności krótkoterminowe
4. Odpisy aktualizujące należności dochodzone na drodze sądowej
Razem
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 15
Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych
Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 151 457,60 zł i składał się z 1 514 576 akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wśród akcjonariuszy Spółki znajdowali się:

1.
2.
3.
4.

Ilość posiadanych
akcji

Akcjonariusz

Lp.

Tomasz Stankiewicz
Łukasz Stankiewicz
Edward Stankiewicz
Pozostali

449
396
400
268

Razem

185,00
879,00
000,00
512,00

1 514 576,00

Wartość nominalna
akcji
44
39
40
26

Udział w kapitale
podstawowym na
dzień 31.12.2021 r.

918,50
687,90
000,00
851,20

29,66%
26,20%
26,41%
17,73%

151 457,60

100,00%

Uprzywilejowanie akcji
Akcjonariusz

Lp.
1.

Tomasz Stankiewicz

2.
3.

Łukasz Stankiewicz
Edward Stankiewicz

Rodzaj akcji

Seria
400
49
396
400

18

000,00
185,00
879,00
000,00

uprzywilejowane
zwykłe na okaziciela
uprzywilejowane
uprzywilejowane

Rodzaj
uprzywilejowania
uprzywilejowanie co do głosu
uprzywilejowanie co do głosu
uprzywilejowanie co do głosu

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STANDREW SA

ZA OKRES
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

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

ZA OKRES
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 17
Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zgodnie z propozycją Zarządu zysk netto zostanie przeznaczony na zasilenie kapitału zapasowego.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 18
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Wyszczególnienie

1.

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2.

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

Wartość na dzień
01.01.2021 r.

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Wartość na dzień
31.12.2021 r.

32 659,00

16 722,00

15 937,00

32 659,00

16 722,00

15 937,00

a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
3.

Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
b) krótkoterminowe
Rezerwy na zobowiązania razem
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 19
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat
do 5 lat, powyżej 5 lat
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Zobowiązania długoterminowe
- kredyty bankowe
- otrzymane pożyczki

Wartość bilansowa na
dzień 31.12.2021 r.

Wymagalne do
1 roku

Wymagalne powyżej 1
roku do 3 lat

Wymagalne powyżej 3
lat do 5 lat

Wymagalne powyżej 5
lat

4 006 149,22

1 276 397,22

972 840,00

765 540,00

991 372,00

3 819 887,00

1 090 135,00

972 840,00

765 540,00

991 372,00

186 262,22

186 262,22

- z tytułu dłużnych papierów wartościowych
- z tytułu leasingu
- inne zobowiązania finansowe
- inne
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 20
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Na 31 grudnia 2021 roku Spółka posiadała następujące zobowiązania, które były zabezpieczone na majątku Spółki:

Rodzaj zobowiązania

Lp.

Rodzaj zabezpieczenia i rodzaj aktywa stanowiącego
zabezpieczenie

Z tytułu kredytów

1.

- kredyt obrotowy Bank Spółdzielczy Czarnków (um. z 19.05.14)

Hipoteka łączna do kwoty 350 tys. zł ustanowiona na
nieruchomości położonej w Hucie Szklanej.
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego.
Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

- kredyt inwestycyjny Bank Spółdzielczy Czarnków (um. z 13.04.15)

Hipoteka do kwoty 1 mln zł ustanowiona na nieruchomości
położonej w Hucie Szklanej.
Przewłaszczenie - urządzenia techniczne i maszyny o
wartości 683 545,37.
Przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej
nieruchomości wraz z wyposażeniem
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel własny "in
blanco" wraz z deklaracją wekslową.

- kredyt inwestycyjny Bank Spółdzielczy Czarnków (um. z 2.09.16)

Hipoteka łączna do kwoty 1,4 mln zł ustanowiona na
nieruchomości położonej w Hucie Szklanej.
Przelew wierzytelności z polis ubezpieczeniowych ww.
nieruchomości.
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel własny "in
blanco" Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

- kredyt obrotowy Bank Spółdzielczy Czarnków (um. z 3.11.17)

Hipoteka łączna do kwoty 700 tys. zł ustanowiona na
nieruchomości położonej w Hucie Szklanej.
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel własny "in
blanco" Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

- kredyt obrotowy Bank Spółdzielczy Czarnków (um. z 5.10.18)

Hipoteka łączna do kwoty 1,2 mln zł ustanowiona na
nieruchomości położonej w Hucie Szklanej.
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel własny "in
blanco" Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

- kredyt inwestycyjny Bank Spółdzielczy Czarnków (um. z 28.05.19)

Hipoteka łączna do kwoty 2,3 mln zł ustanowiona na
nieruchomości położonej w Hucie Szklanej, przelew
wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel własny "in
blanco" Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową
Przewłaszczenie rzeczy - automatyczna korowarka,
przewłaszczenie wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej

- kredyt obrotowy Bank Spółdzielczy w Czarnkowie (um. z 6.12.19)

Hipoteka łączna do kwoty 2,2 mln zł ustanowiona na
nieruchomości położonej w Hucie Szklanej.
Przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej
nieruchomości.
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel własny "in
blanco" Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

- kredyt obrotowy Bank Spółdzielczy w Czarnkowie (um. z 1.03.21)

Hipoteka łączna do kwoty 1,1 mln zł ustanowiona na
nieruchomości położonej w Hucie Szklanej.
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel własny "in
blanco" Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

Hipoteka łączna do kwoty 4 mln zł ustanowiona na
nieruchomości położonej w Hucie Szklanej.
-

kredyt w rachunku bieżącym Bank Spółdzielczy w Czarnkowie (um. z
28.01.21)

Przelew wierzytelności z polis ubezpieczeniowych
nieruchomości.
Przewłaszczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku
(zapasy) o łącznej wartości 1 175 000,00 zł. Przelew
wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej przewłaszczanych
zapasów.
Pełnomocnictwo do rachunku bankowego, weksel własny "in
blanco" Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową

2.

Z tytułu leasingów:
- umowa leasingu operacyjnego zawarta z Impuls Leasing Polska Sp. z o.o. weksel "in blanco"
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 21
Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Wyszczególnienie

Lp.
I.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

1.
2.
a)
b)
-

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
ubezpieczenia
pozostałe

II.

Bierne rozliczenia międzyokresowe

1.
2.
a)
b)
-

Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
dotacja do ŚT z UP
krótkoterminowe
dotacja do ŚT z UP

31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

79 550,55

81 177,46

23 143,00
56 407,55

37 664,00
43 513,46

56 407,55
45 638,13
10 769,42

43 513,46
41 468,46
2 045,00

267,08

7 068,81

267,08

7 068,81
228,08
228,08
6 840,73
6 840,73

267,08
267,08
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 22
Powiązanie składnika aktywów lub pasywów między tymi pozycjami, w przypadku gdy jest on wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu (dotyczy
to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową)
L.p.
1.

Wyszczególnienie
Kredyty i pożyczki

31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

9 816 110,09

11 014 842,05

- część długoterminowa

4 006 149,22

4 761 485,33

- część krótkoterminowa

5 809 960,87

6 253 356,72
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 23
Zakres zmian stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie

Lp.
1.

31.12.2021 r.

Stan aktywów z tytułu OPD na początek okresu, w tym:
a) odniesiony na wynik finansowy

31.12.2020 r.

37 664,00

30 557,00

37 664,00

30 557,00

112,00

19 464,00

112,00

19 464,00

b) odniesiony na kapitał własny
2.

Zwiększenia, w tym:
a) odniesione na wynik finansowy
- odsetki niezapłacone na dzień bilansowy

2 070,00

- niezapłacony ZUS

12 627,00

- korekta sprzedaży

4 767,00

- wycena bilansowa

112,00

b) odniesione na kapitał własny
3.

Zmniejszenia, w tym:
a) odniesione na wynik finansowy

14 633,00

12 357,00

14 633,00

12 357,00

- odpis aktualizujący należności

12 357,00

- odsetki niezapłacone na dzień bilansowy

2 731,00

- niezapłacony ZUS

2 740,00

- korekta sprzedaży

9 162,00

b) odniesione na kapitał własny
4.

Stan aktywów z tytułu OPD na koniec okresu, w tym:
a) odniesiony na wynik finansowy
b) odniesiony na kapitał własny
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23 143,00

37 664,00

23 143,00

37 664,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STANDREW SA

ZA OKRES
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 24
Zakres zmian stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wyszczególnienie

Lp.
1.

31.12.2021 r.

Stan rezerw z tytułu OPD na początek okresu, w tym:
a) odniesiony na wynik finansowy

31.12.2020 r.

32 659,00

16 921,00

32 659,00

16 921,00

5 838,00

22 787,00

5 838,00

22 787,00

b) odniesiony na kapitał własny
2.

Zwiększenia, w tym:
a) odniesione na wynik finansowy
- wycena bilansowa

805,00

- umorzenia zobowiązań

21 982,00

- środki trwałe w leasingu

5 838,00

b) odniesione na kapitał własny
3.

Zmniejszenia, w tym:
a) odniesione na wynik finansowy

22 560,00

7 049,00

22 560,00

7 049,00

- środki trwałe w leasingu

7 049,00

- wycena bilansowa

578,00

- umorzenia zobowiązań

21 982,00

b) odniesione na kapitał własny
4.

Stan rezerw z tytułu OPD na koniec okresu, w tym:
a) odniesiony na wynik finansowy
b) odniesiony na kapitał własny
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15 937,00

32 659,00

15 937,00

32 659,00

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STANDREW SA

ZA OKRES
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 25
Łączna kwota zobowiązń 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 (informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w
zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych wykazywać odrębnie)

Na 31 grudnia 2021 roku Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na jej majątku.

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała zobowiązań warunkowych wobec jednostek powiązanych, w tym udzielonych przez nią gwarancji i poręczeń oraz zobowiązań wekslowych.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 26
Informacje na temat składników aktywów niebędących instrumentem finansowym wycenianych według wartości godziwej (dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego
instrumentem finansowym należy podać wartość godziwą wykazaną w bilansie oraz odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych lub odniesione
na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym)

Nie dotyczy.
Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 updop – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych
Nie dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 27
Istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi, w przypadku gdy dane przyjęte do
ustalenia wartości godziwej nie pochodzą z aktywnego rynku
Nie dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 28
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie składników aktywów niebędących instrumentami finansowymi wycenianych według
wartości godziwej
Nie dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 29
Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje istotnie różnią się od siebie,
z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Wyszczególnienie

Lp.
1.

Przychody netto ze sprzedaży towarów

2.
3.
4.

Przychody
Przychody
Przychody
Przychody

netto
netto
netto
netto

ze
ze
ze
ze

sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży
sprzedaży

materiałów
wyrobów gotowych
usług
razem

01.01-31.12.2021 r.
678 022,92
68
17 427
395
18 568

106,74
550,98
318,16
998,80
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01.01-31.12.2020 r.
504 420,20
206
14 129
505
15 346

636,29
510,47
540,62
107,58

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 30
Struktura terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem
zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług

Wyszczególnienie

Lp.
1.

Przychody netto ze sprzedaży towarów

01.01-31.12.2021 r.
678 022,92

01.01-31.12.2020 r.
504 420,20

- eksport
- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
- kraj
2.

Przychody netto ze sprzedaży materiałów

678 022,92

504 420,20

68 106,74

206 636,29

- eksport
- wewnątrzwspólnotowa dostawa materiałów
- kraj
3.

Przychody netto ze sprzedaży wyrobów gotowych

68 106,74

206 636,29

17 427 550,98

14 129 510,47

- eksport
- wewnątrzwspólnotowa dostawa wyrobów gotowych
- kraj
4.

Przychody netto ze sprzedaży usług

3 018 173,46

3 000 638,19

14 409 377,52

11 128 872,28

395 318,16

505 540,62

- eksport
- wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług
- kraj
Przychody netto ze sprzedaży razem

26 265,81

28 316,73

369 052,35

477 223,89

18 568 998,80

15 346 107,58
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 31
Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (dotyczy jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie
kalkulacyjnym)
Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 32
Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 33
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; odsetki i różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym
Nie dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
STANDREW SA

ZA OKRES
OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 34
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Wyszczególnienie

Lp.

01.01-31.12.2021 r.
Wartość łączna,
w tym:

z zysków
kapitałowych

01.01-31.12.2020 r.

z innych źródeł

Wartość łączna,
w tym:

z zysków
kapitałowych

z innych źródeł

1.

Zysk (strata) brutto

991 360,31 zł

989 860,31 zł

462 828,48 zł

462 828,48 zł

2.

Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu

361 976,29 zł

361 976,29 zł

683 565,28 zł

683 565,28 zł

112 885,73 zł

112 885,73 zł

116 863,54 zł

116 863,54 zł

- niezapłacony ZUS

81 445,92 zł

81 445,92 zł

199 661,15 zł

199 661,15 zł

- kary umowne

28 943,47 zł

28 943,47 zł

158 961,20 zł

158 961,20 zł

- odsetki NKUP

25 128,31 zł

25 128,31 zł

27 619,48 zł

27 619,48 zł

4 844,43 zł

4 844,43 zł

11,34 zł

11,34 zł

43 389,85 zł

43 389,85 zł

44 377,88 zł

44 377,88 zł

4 651,43 zł

4 651,43 zł

- amortyzacja NKUP

- wycena bilansowa
- PFRON, reprezentacja
- darowizny

6 715,00 zł

6 715,00 zł

- umorzone należności

39 015,84 zł

39 015,84 zł

- koszty dotyczące samochodów osobowych

12 142,41 zł

12 142,41 zł

3 321,78 zł

3 321,78 zł

7 465,33 zł

7 465,33 zł

128 097,48 zł

128 097,48 zł

191 741,39 zł

191 741,39 zł

146 193,41 zł

146 193,41 zł

53 594,89 zł

53 594,89 zł

34 865,50 zł

34 865,50 zł

116 957,44 zł

116 957,44 zł

43 667,82 zł

43 667,82 zł

2 859,96 zł

2 859,96 zł

2 621,63 zł

2 621,63 zł

65 038,46 zł

65 038,46 zł

392 657,04 zł

392 657,04 zł

72 450,00 zł

72 450,00 zł

- pozostałe
3.

1 500,00 zł

Zwiększenia kosztów podatkowych
- część kapitałowa rat leasingowych
- zapłacony ZUS za rok poprzedni
- amortyzacja podatkowa
- odpis aktualizujący
- zapłacone odsetki

4.

Przychody nie będące przychodami podatkowymi

18 329,10 zł

18 329,10 zł

611 064,33 zł

611 064,33 zł

- ujawnione środki trwałe
- różnice kursowe z wyceny bilansowej
- rozliczenia międzyokresowe dotacji na ŚT

587,84 zł

587,84 zł

6 801,72 zł

6 801,72 zł

- umorzenie zobowiązań (tarcza antykryzysowa)
- umorzenie składek ZUS
- korekta sprzedaży

48 223,46 zł

48 223,46 zł

555 451,31 zł

555 451,31 zł

115 693,76

115 693,76

- dotacja na kapitał obrotowy
- umorzenie subwencji PFR
5.

Zwiększenia przychodów podatkowych
- korekta sprzedaży
- umorzenie zobowiązań (tarcza antykryzysowa)

6.

Dochód / strata

7.

Odliczenia od dochodu

8.
9.

115 693,76 zł

5 368,10 zł

5 368,10 zł

6 828,72 zł

6 828,72 zł

115 693,76 zł

115 693,76 zł

67 982,84 zł

67 982,84 zł

124 333,62 zł

124 333,62 zł

25 092,36

25 092,36

25 092,36 zł

25 092,36 zł

115 693,76 zł

666 224,64 zł

1 500,00 zł

664 724,64 zł

632 635,67 zł

632 635,67 zł

Podstawa opodatkowania

666 225,00 zł

1 500,00 zł

664 725,00 zł

632 636,00 zł

632 636,00 zł

Podatek według stawki 19%

126 583,00 zł

285,00 zł

126 298,00 zł

120 201,00 zł

120 201,00 zł

126 583,00 zł

285,00 zł

126 298,00 zł

120 201,00 zł

120 201,00 zł

-7 107,00 zł

-7 107,00 zł

10.

Odliczenia od podatku

11.

Podatek należny

12.

Podatek 2020

13.

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

14.

Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

15.

Razem obciążenie wyniku brutto

478,00 zł

478,00 zł

14 521,00 zł

14 521,00 zł

-16 722,00 zł
124 860,00 zł

285,00 zł
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-16 722,00 zł

15 738,00 zł

15 738,00 zł

124 575,00 zł

128 832,00 zł

128 832,00 zł

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 35
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Spółka w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, związanej z pandemią COVID-19, otrzymała wsparcie w postaci szeregu działań
osłonowych. Otrzymane w postaci środków pieniężnych dofinansowania oraz umorzenie części zobowiązań stanowią przychód
Spółki.
W rachunku zysków i strat za 2021 rok wykazane zostały następujące nietypowe pozycje pozostałych przychodów operacyjnych:
Wyszczególnienie

Lp.

01.01-31.12.2021 r.

1. Przychody
-

555 451,31

umorzenie składek ZUS
dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń PUP
dotacja na kapitał obrotowy PARP
umorzenie części zobowiązań (nadleśnictwa)
umorzenie subwencji PFR

01.01-31.12.2020 r.
422 851,39
67
114
124
115

555 451,31
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982,84
841,17
333,62
693,76

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 36
Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i pracami rozwojowymi, które nie zostały zakwalifikowane zgodnie z art. 33 ust. 2 do
wartości niematerialnych i prawnych;
Nie dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 37
Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym, z przeznaczeniem na wykonywanie przez te organizacje zadań
w zakresie określonym w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U. z 2020
r. poz. 1645), lub kwotę opłaty za marnowanie żywności, o której mowa w art. 5 tej ustawy.
Nie dotyczy.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 38
Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy
rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo przedstawienie uzgodnienia
przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy
zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przpływów
pieniężnych, wyjaśnienie ich przyczyn

Wartość na dzień
31.12.2021 r.

Wyszczególnienie

Lp.

1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Wartość na dzień
31.12.2020 r.

324 106,80

319 438,59

324 106,80

319 438,59

2. Inne środki pieniężne
3. Inne aktywa pieniężne
4. Inne aktywa finansowe do 3 miesięcy
Razem

Informacje o środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunku rozliczeniowym VAT

Lp.

Wartość na dzień
31.12.2021 r.

Wyszczególnienie

1. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku rozliczeniowym VAT
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11 048,38

Wartość na dzień
31.12.2020 r.
4 359,79

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 39
Informacje 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.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES

STANDREW SA

OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU

Nota 40
Informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane
zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiąznymi oraz innymi informacjami dotyczącymi
transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki (informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane
według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
jednoski)
Nie dotyczy.
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Nota 41
Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Lp. Wyszczególnienie
1.

Pracownicy administracyjni

2.

01.01-31.12.2021 r.

01.01-31.12.2020 r.

7

7

Pracownicy fizyczni

41

40

Razem

48

47
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Nota 42
Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek
handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emetytur i 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

Wyszczególnienie

Lp.
1.

01.01-31.12.2021 r.

01.01-31.12.2020 r.

Organy zarządzające
a) wynagrodzenia wypłacone

170 728,00

70 728,00

b) wynagrodzenia należne
c) zobowiązania z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
dla byłych członków
2.

Organy nadzorujące

6 263,78

a) wynagrodzenia wypłacone

6 263,78

b) wynagrodzenia należne
c) zobowiązania z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
dla byłych członków
3.

Organy administrujące
a) wynagrodzenia wypłacone
b) wynagrodzenia należne
c) zobowiązania z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze
dla byłych członków
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Nota 43
Informacje o kwotach zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki, ze wskazaniem
ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze
wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów

Organ

Lp.
1.

Organy zarządzające
a) pożyczka

Wartość bilansowa na
dzień 31.12.2021 r.

Wartość bilansowa
na dzień 31.12.2020
r.

Kwota
udzielona

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Kwota spłacona
w roku obrotowym

Kwota umorzona lub
odpisana
w roku obrotowym

Główne warunki umowy

oprocentowanie

terminy spłaty

2,50

15.01.2027

2,50

15.01.2025

b) zaliczka
c) zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń
2.

Organy nadzorujące
a) pożyczka
b) zaliczka
c) zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń

3.

Organy administrujące
a) pożyczka
b) zaliczka
c) zobowiązania zaciągnięte w ich imieniu tytułem
gwarancji i poręczeń
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Nota 44
Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

L.p.

Wyszczególnienie

1.

Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
o biegłych rewidentach

2.

Inne usługi atestacyjne

3.

Usługi doradztwa podatkowego

4.

Pozostałe usługi

01.01-31.12.2021 r.

01.01-31.12.2020 r.

12 500,00

12 500,00

12 500,00

12 500,00
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Nota 45
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.
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Nota 46
Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na
sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki
Po dacie bilansu, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego, nie miały miejsca znaczące zdarzenia wpływające na sytuację materialną i finansową
Spółki, nieuwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat.
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Nota 47
Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację
majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmiany w kapitale
(funduszu) własnym, oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny

W roku obrotowym 2021 Spółka nie dokonywała zmian stosowanych zasad rachunkowości.
W 2021 roku Spółka nie dokonywała zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
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Nota 48
Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze
sprawozdaniem za rok obrotowy

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2021 oraz porównywalne dane za rok obrotowy 2020.
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Nota 49
Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Spółka nie zawierała transakcji z jednostkami powiązanymi w rozumieniu Ustawy o rachunkowości.
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Nota 50
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
W roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Spółka nie przeprowadzała wspólnych przedsięwzięć w rozumieniu pkt. 7 załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości.
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Nota 51
Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; informacje
o procencie posiadanego zaangażowania w kapitale oraz o kwocie kapitału własnego i zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy
Spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach.
W dniu 31.08.21 Spólka dokonała zbycia udziałów w spółce Standrew Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Hucie Szklanej, która nie prowadziła działalności operacyjnej i nie była przez
Standrew SA konsolidowana.
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Nota 52
Informacje wymagane w przypadku, gdy jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń
Nie dotyczy.
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Nota 53
Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Nie dotyczy.
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Nota 54
Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem
ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową
Nie dotyczy.
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Nota 55
Informacje wymagane w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie
Nie dotyczy.
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Nota 56
Opis niepewności co do możliwości kontynuowania działalności 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)
24.02.2022 roku rozpoczął się konflikt zbrojny w Ukrainie. Wybuch wojny nie wpływa w bezpośredni sposób na działalność Spółki. Spółka nie
dokonywała zakupu towarów ani nie sprzedawała wyrobów do kontrahentów z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Biorąc pod uwagę skalę globalną, rosyjska
agresja na Ukrainę odbiła się w negatywny sposób na światowej gospodarce, powodując między innymi znaczny wzrost cen paliw, który przekłada
się na ceny innych dóbr i usług. W opinii Zarządu skala negatywnych skutków wojny na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie jest na
tyle znacząca, aby mogła wpłynąć poważnie na działalność firmy. Zarząd Standrew SA na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji politycznogospodarczej w Ukrainie na działalność Spółki i w razie potrzeby będzie podejmował kroki, aby zniwelować negatywne skutki i istotne zagrożenia.
Spółka sporządziła niniejsze sprawozdanie finansowe przy założeniu kontynuacji działalności w niezmniejszonym istotnie zakresie. Zarząd Spółki nie
zidentyfikował do dnia sporządzenia tego sprawozdania finansowego innych informacji, których ujawnienie miałoby wpływ na ocenę sytuacji
majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki lub stanowiłoby zagrożenie w możliwości dalszego funkcjonowania Spółki.
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Nota 57
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz
wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy.
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Nota 58
Klasyfikacja i charakterystyka instrumentów finansowych
Wartość bilansowa

Wartość godziwa

Kategoria
31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

Sposób wyceny
na dzień
bilansowy

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:
- instrumenty pochodne
- akcje w jednostkach notowanych na aktywnym rynku
- akcje / udziały w pozostałych jednostkach
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym:
- akcje w jednostkach notowanych na aktywnym rynku
- akcje w jednostkach nienotowanych na aktywnym
rynku
- udziały w jednostkach zależnych
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
w tym:
- objęte obligacje
Pożyczki udzielone i należności własne, w tym:
- udzielone pożyczki
- należności handlowe
Środki pieniężne
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:

800 000,00
2 783 410,62
324 106,80

3 688 756,37
319 438,59

800 000,00
2 783 410,62
324 106,80

3 688 756,37
319 438,59

ZK
ZK
WG

2 388 133,41

2 647 318,29

9 209 841,03

11 014 841,85

2 388 133,41

2 647 318,29

ZK

9 209 841,03

11 014 841,85

23 615,49
89 706,90

107 169,77
138 763,14

ZK

23 615,49
89 706,90

107 169,77
138 763,14

ZK
ZK

- instrumenty pochodne
- zobowiązania handlowe
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym:
- z tytułu kredytów i pożyczek
- z tytułu obligacji
- z tytułu leasingu
- inne zobowiązania finansowe

Legenda - sposób wyceny na dzień bilansowy:
WGpWF - wycena w wartości godziwej przez wynik finansowy
WGpKzAW - wycena w wartości godziwej przez kapitał z aktualizacji wyceny
ZK - wycena wg zamortyzowanego kosztu
K - wycena po koszcie
Opis metod i istotnych założeń przyjętych do wyznaczania wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w takiej wartości
Wartość godziwa środków pieniężnych odpowiada ich wartości nominalnej.
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Nota 59
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych
Nie dotyczy.
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Nota 60
Informacje na temat ryzyka stopy procentowej

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zminimalizowaniu wahań przepływów odsetkowych z tytułu zobowiązań finansowych oprocentowanych zmienną
stopą procentową. Spółka jest narażona na ryzyko stopy procentowej głównie w związku z umowami leasingu finansowego oraz umowami kredytowymi.
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Nota 61
Informacje na temat ryzyka kredytowego

Maksymalna ekpozycja Spółki na ryzyko kredytowe określana jest poprzez wartość bilansową należności i środków pieniężnych.
Spółka w sposób ciągły monitoruje zaległości klientów oraz wierzycieli w regulowaniu płatności, analizując ryzyko kredytowe indywidualnie lub w ramach poszczególnych klas
aktywów określonych ze względu na ryzyko kredytowe. Ponadto w ramach zarządzania ryzykiem kredytowym Spółka dokonuje transakcji z kontrahentami o potwierdzonej
wiarygodności.
W ocenie Spółki opisywane aktywa finansowe, które nie są zaległe oraz objęte odpisem z tytułu utraty wartości na poszczególne dni bilansowe, uznać można za aktywa o
dobrej jakości kredytowej. Z tego też względu Spółka nie ustanawiała zabezpieczeń oraz innych dodatkowych elementów poprawiających warunki kredytowania.
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług Spółka nie jest narażona na ryzyko kredytowe w związku z pojedynczym znaczącym kontrahentem lub grupą
kontrahentów o podobnych cechach.
W oparciu o historycznie kształtujące się tendencje zalegania z płatnościami, zaległe należności nieobjęte odpisem nie wykazują znacznego pogorszenia jakości - większość z
nich mieści się w przedziale od miesiąca do 6 miesięcy i nie zachodzą obawy ci do ich ściągalności.
Ryzyko kredytowe środków pieniężnych uznawane jest za nieistotne ze względu na wysoką wiarygodność podmiotów będących stroną transakcji, do których należą przede
wszystkim banki.
Ryzyko kredytowe rynkowych papierów wartościowych oraz pochodych instrumentów finansowych jest nieistotne z uwagi, iż instrumenty finansowe nie były
wykorzystywane.
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Nota 62
Informacja na temat braku możliwości ustalenia wartości godziwej
Nie dotyczy.
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Nota 63
Informacje o wartości godziwej instrumentów finansowych wycenianych w inny sposób
Nie dotyczy.
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Nota 64
Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych
Nie dotyczy.
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Nota 65
Transakcje, w wyniku których aktywa finansowe przekształcone zostały w papiery wartościowe lub umowy leasingu
Nie dotyczy.
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Nota 66
Informacje na temat przeklasyfikowania aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej do aktywów finansowych wycenianych w skorygowanej cenie nabycia
Nie dotyczy.
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Nota 67
Przychody finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych

01.01-31.12.2021 r.

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności:
Odsetki
zrealizowane

do 3 miesięcy

od 3 do 12
miesięcy

powyżej 12
miesięcy

Razem

Dłużne instrumenty finansowe
Pożyczki udzielone i należności własne

0,00
1 698,62

1 698,62

Pozostałe aktywa

0,00

Razem

1 698,62

01.01-31.12.2020 r.

0,00

0,00

0,00

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności:
Odsetki
zrealizowane

do 3 miesięcy

od 3 do 12
miesięcy

powyżej 12
miesięcy

Dłużne instrumenty finansowe
Pożyczki udzielone i należności własne

Razem

0,00
52,51

52,51

Pozostałe aktywa
Razem

1 698,62

0,00
52,51
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Nota 68
Koszty finansowe z tytułu odsetek od instrumentów finansowych

01.01-31.12.2021 r.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe pasywa
Razem

Odsetki
zrealizowane

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
do 3 miesięcy

128 006,91
331 645,82

3 960,22

459 652,73

3 960,22

01.01-31.12.2020 r.

powyżej 12
miesięcy

0,00

0,00

Razem
0,00
131 967,13
331 645,82
0,00
463 612,95

Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
Odsetki
zrealizowane

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
Długoterminowe zobowiązania finansowe
Pozostałe pasywa
Razem

od 3 do 12 miesięcy

do 3 miesięcy

120 800,32
334 292,99

18 329,10

455 093,31

18 329,10
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od 3 do 12 miesięcy

0,00

powyżej 12
miesięcy

0,00

Razem
0,00
139 129,42
334 292,99
0,00
473 422,41
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Nota 69
Informacje na temat stosowanych zasad rachunkowości zabezpieczeń

Spółka nie stosuje polityki zabezpieczeń.

