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Szanowni Akcjonariusze i inwestorzy, 

 

W II kwartale 2019 r. Spółka - na skutek decyzji akcjonariuszy - zakończyła działalność w 
obszarze produkcji i wydawania gier komputerowych.  

Podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 13 maja 2019 r., akcjonariusze uchwalili emisję z 
prawem poboru nie więcej niż 30.800.000 akcji w cenie 0,10 zł za akcję. Podczas emisji 
zakończonej w sierpniu, Spółka pozyskała 1.150.000,00 zł. 

Walne Zgromadzenie zmieniło także firmę Spółki na „Cannabis Poland S.A.” i obecnie 
oczekujemy na jej wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Cannabis Poland planuje rozwój w dziedzinie produkcji i sprzedaży wyrobów 
farmaceutycznych i medycznych z głównym nastawieniem na produkty zawierające 
kanabinoidy wytwarzane z konopi siewnej, czyli gatunku konopi, który jest całkowicie legalny 
w Polsce. 

Spółka skupi swoją działalność na produkcji i dystrybucji urządzeń oraz olejków i suszu do 
waporyzacji (inhalacji) kanabinoidów, a także będzie prowadzić prace badawcze nad nowymi 
produktami spełniającymi wymagania prawne.  

Spośród kilkuset substancji wykrytych w konopiach, kanabinoidy takie jak CBD, CBC, CBG, czy 
CBN posiadają silne właściwości zdrowotne. Dla przykładu kanabidiol (CBD) jest najczęściej 
uzyskiwany poprzez ekstrakcję dwutlenkiem węgla. W ten sposób otrzymuje się czyste CBD, 
które następnie może zostać przetworzone w olejek do podawania doustnego lub w jeden z 
typów koncentratów przeznaczonych do waporyzacji. Waporyzacja produktów bogatych w 
kanabinoidy jest uznawana za najbardziej skuteczną, efektywną i oszczędną metodę ich 
przyjmowania. Dzięki niej kanabinoidy dostają się bezpośrednio do krwiobiegu zaledwie w 
kilkanaście sekund. 

Kanabinoidy są stosowane w kuracjach przeciwzapalnych, przeciwbólowych, 
przeciwlękowych, przeciwpsychotycznych i przeciwspazmatycznych. Znajdują zastosowanie w 
chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, białaczce, cukrzycy, astmie, epilepsji, urazach 
rdzenia kręgowego, migrenie, terapiach odwykowych. Pomagają w bólach reumatycznych. 
Mają właściwości przeciwwymiotne i stymulujące apetyt, co ma zasadnicze znaczenie dla 
osób w trakcie chemioterapii. Mogą być również stosowane w procesie odwykowym przy 
walce z nałogiem palenia tytoniu. 

W dniu 17 lipca 2019 roku Cannabis Poland zawarł „Umowę o współpracy” ze Spółką 
„Promotorzy Trading Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie. W ramach podpisanej umowy 
Partner podjął się: 

1) realizacji prac B+R oraz produkcji pod markami własnymi Spółki płynów do waporyzacji z 
głównym nastawieniem na produkty zawierające kanabinoidy;  
2) importu urządzeń do waporyzacji oraz akcesoriów – także z zastosowaniem w celach 
leczniczych - dystrybuowanymi następnie pod markami własnymi Spółki; 
3) dystrybucji w/w produktów poprzez kanały Partnera; 
Umowa została zawarta na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
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Partner działa w branży produkcji i dystrybucji wyrobów i akcesoriów tytoniowych oraz e-
papierosów i płynów. Na tle konkurencji portfolio Partnera jest dziś najszersze i najbardziej 
kompletne w Polsce, a jego obszary działania obejmują produkcję, import, eksport oraz 
dystrybucję w 11.000 sklepów w Polsce i za granicą. Partner posiada także własny dział 
badań i rozwoju („B+R”). 

Prace badawcze planowane są we współpracy z Neuphoria sp. z o.o. Neuphoria realizuje 
projekt Narodowego Centrum Badań Klinicznych, Diagnostyki i Terapii Padaczki 
NEUROSPHERA MIŁOMŁYN, będącym pierwszym wielospecjalistycznym ośrodkiem w Polsce, 
który zmieni oblicze opieki nad chorymi na padaczkę. Współpraca przewiduje 
przeprowadzenie pierwszych w Polsce oraz jednych z pierwszych na świecie badań, których 
celem będzie opracowanie nowych metod leczenia epilepsji w oparciu o waporyzację 
(inhalację) kanabinoidów. W podpisanej umowie Strony wyraziły wolę negocjacji warunków 
współpracy obejmującą wszelkie prace badawcze uwzględniające takie zakresy jak badania, 
rejestry i opracowania kliniczne do których Partner jest upoważniony przy uwzględnieniu 
posiadania pełnego zaplecza organizacyjnego, jak i merytorycznego. Prace dotyczyłyby 
wpływu urządzeń oraz wyrobów medycznych wykorzystujących metodę waporyzacji 
kanabinoidów na leczenie i wspomaganie procesu terapeutycznego jednostek chorobowych 
związanych z padaczką i padaczką lekooporną. 

Prace badawcze będą mogły dotyczyć także pozostałych schorzeń co do których istnieją 
wstępne wskazania dotyczące zastosowania kanabinoidów z podziałem na produkty: 
a) poniżej 0,2% THC; 
b) powyżej 0,2% THC, jeżeli Partner i/lub Spółka uzyskają do tego stosowne zgody z urzędów 
państwowych lub innych organów autoryzacyjnych. 
 
Kolejnym naszym partnerem jest Grupa Blue Medica, która jest właścicielem ogólnopolskiej 
sieci trzynastu nowoczesnych placówek medycznych. Współpraca przewiduje konsultacje 
medyczne dotyczące budowy sieci specjalistycznych sklepów z produktami pochodzenia 
konopnego oraz współpracę przy budowie sieci placówek medycznych specjalizujących się w 
leczeniu pacjentów produktami pochodzenia konopnego zawierającymi kanabinoidy, w tym 
THC poniżej 0,2%, jak i powyżej 0,2%, jak również udostępnienie know-how związanego z 
budową placówek medycznych. 
 
Ponadto podpisaliśmy umowy o współpracy z GMPV sp. z o.o. oraz Cannabis Light sp. z o.o. 
Współpraca przewiduje dostawy produktów roślinnych zawierających kanabinoidy (konopie) 
na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i innych wyrobów użytkowych oraz współpracę 
B+R nad produktami farmaceutycznymi, żywnością funkcjonalną oraz chemią użytkową oraz 
dostawy konfekcjonowanych produktów roślinnych zawierających kanabinoidy, w tym także 
na potrzeby przemysłu farmaceutycznego pod marką własną Cannabis Poland; dystrybucji 
przez Cannabis Poland w/w produktów pod marką partnerów; jak również inwestycji w 
Cannabis Light obejmującej uprawy konopi włóknistych bazującej m.in. na zezwoleniu 
uzyskanym przez Cannabis Light w dniu 8 lipca 2019 r. 

Warto dodać, iż od 1 listopada 2017 r. w Polsce dopuszczalne jest stosowanie do celów 
leczniczych marihuany wytwarzanej z konopi indyjskich. 
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Największe spółki z branży cannabis, takie jak Canopy Growth, Aurora Cannabis czy Cronos 
Group, są notowane na giełdach w Kanadzie i USA, a ich wyceny wynoszą odpowiednio  
11 mld USD, 7 mld USD i 5 mld USD. 

Według firmy Prohibition Partners wielkość rynku medycznego, bazującego na konopiach, 
szacowana jest w 2028 roku w Polsce na 2 mld EUR oraz na 58 mld EUR w całej Europie. 

Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze patrzą na rynek konopi z dużą nadzieją oraz 
przekonaniem, że Cannabis Poland ma duże szanse na odniesienie sukcesu w tej dziedzinie, 
będąc pierwszą polską spółką publiczną z tej branży notowaną na GPW. 

 

Z poważaniem, 

 

Grzegorz Konrad 

Członek Zarządu 
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Podstawowe informacje o Spółce 
Firma: Telehorse, nowa nazwa w trakcie rejestracji w KRS: „Cannabis Poland” 
Forma prawna: spółka akcyjna 
Kraj siedziby: Polska 
Siedziba: Warszawa 
Adres:  ul.  Lindleya 16, 02-013 Warszawa 
Internet: www.telehorse.pl , www.CannabisPoland.waw.pl  
E-mail: office@telehorse.pl, office@CannabisPoland.waw.pl  
KRS: 0000410247 
REGON: 145993939 
NIP: 1070021611 
 

W II kwartale 2019 r. Spółka - na skutek decyzji akcjonariuszy - zakończyła działalność w 
obszarze produkcji i wydawania gier komputerowych realizując proces emisji akcji z prawem 
poboru w celu pozyskania finansowania na rozpoczęcie działalności w dziedzinie waporyzacji 
kanabinoidów. 

Zarząd 

Do dnia 21 maja 2019 członkiem zarządu był pan Radomir Woźniak. 

W dniu 22 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 383 §1 k.s.h., 
podjęła uchwałę o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej Emitenta w osobie pana 
Grzegorza Konrada do pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta na okres trzech miesięcy.
   

Rada Nadzorcza  

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 

Grzegorz Konrad    Członek Rady Nadzorczej 
Włodzimierz Stępkowski  Członek Rady Nadzorczej 
Maciej Twaróg    Członek Rady Nadzorczej 
Jan Jakub Kowalczyk   Członek Rady Nadzorczej 
Jarosław Siudy   Członek Rady Nadzorczej 
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Akcjonariat  
Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, 
przedstawia się następująco: 

 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale 
zakładowym Liczba głosów 

Udział 
w ogólnej 

liczbie głosów 

Haprin sp. z o.o. 1 682 975 21,86 % 1 682 975 21,86 % 

Erne Ventures S.A. 792 078 10,29 % 792 078 10,29 % 

EBC Solicitors S.A. 
wraz z Erykiem 
Nyckowskim  

770 942 10,01% 770 942 10,01% 

Dariusz Cisak 706 553 9,18 % 706 553 9,18 % 

Zdzisław Gdaniec 600 000 7,79 % 600 000 7,79 

Tomasz Swadkowski 500 000 6,49 % 500 000 6,49 % 

Fund2 Zen Capital One 
sp. z o.o. S.K.A. 391 739 5,09 % 391 739 5,09 % 

Pozostali 
akcjonariusze 2 255 713 29,29% 2 255 713 29,29% 

Razem 7 700 000 100% 7 700 000 100% 
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Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w II 
kwartale 2019 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, 

w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte 
wyniki. 

W II kwartale 2019 r. - na skutek decyzji akcjonariuszy podjętej podczas Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13 maja 2019 r. - Spółka zakończyła działalność 
w obszarze produkcji i wydawania gier komputerowych. Walne Zgromadzenie zmieniło firmę 
Spółki na „Cannabis Poland S.A.” oraz uchwaliło emisję akcji z prawem poboru, która 
zakończyła się w dniu 22 lipca 2019 r. W wyniku tej emisji Spółka pozyskała 1.150.000,00 zł. 

Nowy przedmiot działalności Spółki obejmuje branżę wyrobów farmaceutycznych i 
medycznych z głównym nastawieniem na produkty zawierające kanabinoidy wytwarzane z 
konopi siewnych. Spółka planuje skupić swoją działalność na produkcji i dystrybucji urządzeń 
oraz olejków i suszu do waporyzacji (inhalacji) kanabinoidów, a także prowadzić w tej 
dziedzinie prace badawcze.  

Komentarz do wyników ujawnionych w jednostkowym sprawozdaniu 
finansowym za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. 

Należy mieć na uwadze, ze zmiany opisane w poprzednim rozdziale oznaczają odejście od 
dotychczasowego przedmiotu działalności Spółki, a co za tym idzie, wyniki finansowe 
prezentowane w niniejszym raporcie mają bardzo ograniczone znaczenie dla oceny sytuacji i 
perspektyw rozwoju Spółki. W kontekście perspektyw Spółki największe znaczenie ma fakt 
pozyskania w wyniku emisji akcji z prawem poboru kwoty 1.150.000 zł, która zostanie 
przeznaczona na sfinansowanie prowadzenia nowej działalności Spółki. 

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich 
realizacji, o których Emitenta informował w dokumencie informacyjnym. 

Nie dotyczy.  

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych 
prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników 

zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym. 
Emitent nie publikował prognoz finansowych na 2019 r. 

Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych 
w przedsiębiorstwie. 

Nie dotyczy. 

Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek 
podlegających konsolidacji. 

Emitent tworzy grupę kapitałową.  
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TELEHORSE SP. Z O.O.,  

Emitent posiada 100 udziałów w kapitale zakładowym Telehorse sp. z o.o. reprezentujących 
100% w kapitale zakładowym Telehorse sp. z o.o. 

Telehorse sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji i wydawnictwie gier na platformy 
mobilne (tablety iOS, Android), urządzenia PC/Mac, oraz platformy Xbox, Playstation, 
Nintendo Switch. 

W związku z decyzją o zakończeniu działalności w obszarze produkcji i wydawania gier 
komputerowych w najbliższym czasie Emitent zamierza zbyć wszystkie posiadane udziały 
Telehorse sp. z o.o. 

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, 
w przeliczeniu na pełne etaty. 

Aktualnie Emitent nie zatrudnia żadnych pracowników na podstawie umowy o pracę.  

Stosowane metody i zasady rachunkowości przy sporządzaniu jednostkowego 
sprawozdania finansowego przez spółkę TELEHORSE S.A. 

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 
września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. 

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. 

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią 
ekonomiczną. 

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej 
rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. 

Bilans został sporządzony na dzień 31.03.2019 r. oraz zawiera dane porównawcze na dzień 
31.03.2018 r. 

Rachunek zysków strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale 
własnym zostały sporządzone za I kwartał 2019 r. wraz z danymi porównawczymi 
obejmującymi I kwartał 2018 r. 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

PRZYCHODY 

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze 
sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane 
w okresach, których dotyczą. 
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KOSZTY  

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym, na kontach zespołu 4, gdzie ujmowane są 
wszystkie koszty rodzajowe dotyczące bezpośrednio działalności spółki. 

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto: 

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki 
w zakresie m.in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, 
aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na 
przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, 

 Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze 
zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic 
kursowych nad ujemnymi, 

 Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 
inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 

 Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie 
związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. 

OPODATKOWANIE 

Wynik finansowy brutto korygują: 

 bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, 

 aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone 
zgodnie z przepisami podatkowymi. 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY 

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych 
wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do 
odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego, którego jest podatnikiem. 

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 
uwzględnieniu zasady ostrożności. 

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty 
podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem 
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dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. 

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem 
rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu 
sprawozdawczego. 

Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji 
rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) 
własny. 

W firmie nie wystąpiły istotne różnice przejściowe uzasadniające naliczanie podatku 
odroczonego. 

BILANS 

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz 
o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się: 

 nabytą wartość firmy, 

 nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje, 

 nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, 

 know-how. 

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie 
przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: 

 wartość firmy       10 %, 

 nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje  10 %, 

 oprogramowanie komputerów     30 %, 

 pozostałe wartości niematerialne i prawne   10 %, 

 wartości niematerialne i prawe o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł 
w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji. 

ŚRODKI TRWAŁE  

Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia po aktualizacji wyceny 
składników majątku pomniejszonych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy 
aktualizujące ich wartość. 

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych 
w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień 



12 

 

bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków 
trwałych. 

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 
15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość 
amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów. 

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku 
oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo 
odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania. 

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po 
miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich 
ekonomicznej użyteczności. 

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące: 

budowle i budynki        10 %, 

urządzenia techniczne i maszyny 

(z wyłączeniem sprzętu komputerowego)   14% - 20 %, 

- sprzęt komputerowy     30 %, 

środki transportu       20% (nowe) lub 40% (używane),  

inne środki trwałe      20 %. 

ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE  

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających 
w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy 
z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu 
wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności 
i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących 
wytworzenie lub nabycie środków trwałych. 

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE 

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 

Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne i inne inwestycje nie stanowiące 
aktywów finansowych zaliczone do aktywów trwałych nie użytkowane przez jednostkę, lecz 
nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych 
aktywów lub uzyskania z nich przychodów, lub innych pożytków – wycenia się według ceny 
ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.  

Długoterminowe aktywa finansowe: 

Udziały lub akcje wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
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Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia 
pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych 

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia 
nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. 

NALEŻNOŚCI  

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej 
wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące). 

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim 
ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny 
i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do 
przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu 
wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków 
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub 
zmniejszenie tych kosztów). 

ŚRODKI PIENIĘŻNE  

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. 

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie średnim ustalonym 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE  

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione 
dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. 

KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE  

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej 
według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. 

Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub 
statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady 
kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. 

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego 
z aktualizacji wyceny. 

Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów jest to kapitał powstały jako 
skutek aktualizacji wyceny aktywów trwałych. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika 
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majątku odpowiednia część kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na 
kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio 
podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, 
która dotyczy tego składnika majątku trwałego. 

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny zwiększają również skutki przeszacowania 
inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych powodujące wzrost ich wartości do poziomu cen 
rynkowych. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny zmniejszają, do wysokości kwoty, o którą 
podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, skutki obniżenia wartości 
inwestycji uprzednio przeszacowanej, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była 
rozliczona do dnia wyceny. Skutki obniżenia wartości inwestycji w części przekraczającej 
utworzoną uprzednio część kapitału z aktualizacji zalicza się w koszty finansowe okresu 
sprawozdawczego. 

REZERWY  

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. 
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 
finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe 
zobowiązania się wiążą. 

ZOBOWIĄZANIA  

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem 
zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż 
środki pieniężne aktywów finansowych. 

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, 
z wyjątkiem zobowiązań z tyt. dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe 
części sald wykazywane są jako krótkoterminowe. 

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie 
sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie 
niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski 
na ten dzień. 

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień 
wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych 
i dodatnie do przychodów finansowych.  

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, 
obejmują w szczególności: 
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 równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu 
świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych, 

 ujemną wartość firmy, 

 otrzymane dotacje. 

 

Grzegorz Konrad 

Członek Zarządu 
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Telehorse S.A. Sprawozdanie finansowe jednostki

AKTYWA 30.06.2019 30.06.2018

A. AKTYWA TRWAŁE 118 853,27 4 110 654,98

I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2. Wartość firmy 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 0,00 0,00
1. Środki trwałe 0,00 0,00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00
d) środki transportu 0,00 0,00
e) inne środki trwałe 0,00 0,00

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

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

IV. Inwestycje długoterminowe 60 000,00 4 000 000,00
1. Nieruchomości 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 60 000,00 4 000 000,00

a) w jednostkach powiązanych 60 000,00 4 000 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58 853,27 110 654,98

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58 853,27 110 654,98
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. AKTYWA OBROTOWE 45 062,23 852 970,41
I. Zapasy 31 286,97 13 746,69

1. Materiały 0,00 0,00
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 0,00 0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi 31 286,97 13 746,69

II. Należności krótkoterminowe 13 032,26 39 710,72
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
3. Należności od pozostałych jednostek 13 032,26 39 710,72

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 21,98
do 12 miesięcy 0,00 21,98
powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 8 100,93 39 688,74
c) inne 4 931,33 0,00
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 743,00 799 513,00

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 743,00 799 513,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 424,00 0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 319,00 799 513,00
środki pieniężne w kasie i na rachunkach 319,00 225,00
 inne środki pieniężne 0,00 0,00
inne aktywa pieniężne 0,00 799 288,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00

AKTYWA RAZEM 163 915,50 4 963 625,39



Telehorse S.A. Sprawozdanie finansowe jednostki

PASYWA 30.06.2019 30.06.2018

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 968,60 4 876 556,95

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 770 000,00 570 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5 567 898,05 5 567 898,05

  - nadwyżka wartości sprzedaży (wart emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 4 580 000,00 5 567 898,05

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

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

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 118 741,91 318 741,91

 - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 118 741,91 318 741,91

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

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -6 425 750,79 -1 539 155,74

VI. Zysk (strata) netto -29 920,57 -40 927,27

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 162 946,90 87 068,44

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 3 855,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 3 855,00

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 0,00

długoterminowe 0,00 0,00

krótkoterminowe 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1. Zobowiązania 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 0,00 0,00

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00

e) inne 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 129 399,90 83 213,44

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 8 080,00

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 8 080,00

2.
Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 129 399,90 75 133,44

a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00

c) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9 022,90 75 133,44

do 12 miesięcy 9 022,90 75 133,44

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 i innych świadczeń 0,00 0,00

h) z tytułu wynagrodzeń 55 000,00 0,00

i) inne 65 377,00 0,00

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 33 547,00 0,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 33 547,00 0,00

długoterminowe 0,00 0,00

krótkoterminowe 33 547,00 0,00

PASYWA RAZEM 163 915,50 4 963 625,39



Telehorse S.A. Sprawozdanie finansowe jednostki

Rachunek zysków i strat
01.01.2019 -

30.06.2019

01.01.2018 -

30.06.2018

01.04.2019 -

30.06.2019

01.04.2018 -

30.06.2018

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 1 166,20 1 000,00 1 166,20 1 000,00

 - w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

   I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 166,20 1 000,00 1 166,20 1 000,00

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

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

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

B. Koszty działalności operacyjnej 23 925,50 41 916,56 17 815,05 5 846,68

   I. Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00

   II. Zużycie materiałów i energii 4 506,85 0,00 951,27 0,00

III. Usługi obce 14 412,95 35 386,61 13 190,05 5 302,53

IV. Podatki i opłaty, 3 236,61 6 294,15 3 078,25 544,15

 -  w tym podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00

   V. Wynagrodzenia 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

 - emerytalne 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 769,09 235,80 595,48 0,00

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

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -22 759,30 -40 916,56 -16 648,85 -4 846,68

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 1,00 0,00 0,00

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

II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00

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

IV. Inne przychody operacyjne 0,00 1,00 0,00 0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne 7 151,27 0,00 44,28 0,00

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

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

III. Inne koszty operacyjne 7 151,27 0,00 44,28 0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -29 910,57 -40 915,56 -16 693,13 -4 846,68

G. Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00

- w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00

V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00

H. Koszty finansowe 10,00 11,71 0,00 0,00

I. Odsetki, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

- dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

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

- w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

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

IV. Inne 10,00 11,71 0,00 0,00

I. Zysk (strata) brutto ( F +G-H) -29 920,57 -40 927,27 -16 693,13 -4 846,68

J. Podatek dochodowy: 0,00 0,00 0,00 0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmiejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 1,00 0,00 0,00

ZYSK (+) / STRATA (-) NETTO (I-J-K) -29 920,57 -40 927,27 -16 693,13 -4 846,68
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L.p. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
01.01.2019 -

30.06.2019

01.01.2018 -

30.06.2018

01.04.2019 -

30.06.2019

01.04.2018 -

30.06.2018

A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW  PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Wynik finansowy netto -29 920,57 -40 927,27 -16 693,13 -4 846,68

II. Korekty o pozycje: 28 934,37 34 504,44 16 126,66 4 921,93

1. amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00

2. zyski/straty z tyt.różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00

3. odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5. Zmiana stanu rezerw 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Zmiana stanu zapasów -31 286,97 -8 746,69 -27 803,97 -1 230,00

7. Zmiana stanu należności -9 063,26 669,96 -8 088,23 -800,17

8. Zmiana stanu zobow.krótkoterm.z wyj.pożyczek i kredytów 62 642,60 45 562,73 52 018,86 6 952,10

9. Zmiana stanów rozliczeń międzyokresowych 6 642,00 3 018,44 0,00 0,00

10. Inne korekty 0,00 -6 000,00 0,00 0,00

III. Środki pieniężne netto z dz.operacyjnej(I+/-II) -986,20 -6 422,83 -566,47 75,25

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z  DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 0,00 0,00

I.  Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Zbycie wartości niem.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomosci oraz wart.niem.i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00

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

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  - zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00 0,00 0,00

  - odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1. Nabycie wartości niemat.i prawnych oraz rzecz.aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

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

  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00

  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne (odsetki) 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Przepływy  pieniężne netto z dz.inwestycyjnej (I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00

C. PRZEPłYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 0,00 0,00

I. I.Wpływy 0,00 0,00 0,00 0,00

1.Wpływy netto z wydania udziałów 0,00 0,00 0,00 0,00

2.Kredyty i pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

1. Nabycie udziałów 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3. Inne wyplaty na rzecz włascicieli 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

8. Odsetki 0,00 0,00 0,00 0,00

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

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finans.(I-II) 0,00 0,00 0,00 0,00

D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII+BIII+CIII) -986,20 -6 422,83 -566,47 75,25

E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym: -986,20 -6 422,83 -566,47 75,25

- zmiana stanu środków pien.z tyt.różnic kursowych 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek roku obrotowego 1 305,20 6 647,83 885,47 149,75

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) w tym 319,00 225,00 319,00 225,00

- o ograniczonej możliwości dysponowania. 0,00 0,00 0,00 0,00
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
01.01.2019 -

30.06.2019

01.01.2018 -

30.06.2018

01.04.2019 -

30.06.2019

01.04.2018 -

30.06.2018

A KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO) 30 889,17 4 917 484,22 30 889,17 30 889,17

  - korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 0,00

  - skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

A.2 Kapitał własny na początek okresu po korektach 30 889,17 4 917 484,22 30 889,17 30 889,17

I Kapitał podstawowy na początek okresu 770 000,00 570 000,00 770 000,00 770 000,00

1 Zmiany kapitału podstawowego 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

a. zwiększenia 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

b. zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kapitał podstawowy na koniec okresu 770 000,00 570 000,00 770 000,00 770 000,00

II Kapitał zapasowy na początek okresu 5 567 898,05 5 567 898,05 5 567 898,05 5 567 898,05

1 zmiany kapitału zapasowego 0,00 0,00 0,00 0,00

a. zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00

aggio 0,00 0,00 0,00 0,00

b. zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00

     - pokrycie straty 0,00 0,00 0,00 0,00

     - inne korekty 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 567 898,05 5 567 898,05 5 567 898,05 5 567 898,05

III Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 0,00

a. zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00

b. zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

IV Pozostałe kapitały rezerwowe 318 741,91 118 741,91 118 741,91 318 741,91

1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -200 000,00 200 000,00 0,00 -200 000,00

a. zwiększenia (kapitał z emisji akcji w 2017 roku) 0,00 0,00 0,00 0,00

b. zmniejszenia (z emisji akcji zarejestrowanej w 2018 roku) 200 000,00 -200 000,00 0,00 200 000,00

2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 118 741,91 318 741,91 118 741,91 118 741,91

V Zysk (strata) netto z lat ubiegłych -1 539 155,74 -1 077 595,06 -6 425 750,79 -1 539 155,74

1 Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1 539 155,74 -1 077 595,06 -6 425 750,79 -1 539 155,74

a. zwiększenia -4 886 595,05 -461 560,68 -13 227,44 -36 080,59

b. zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 425 750,79 -1 539 155,74 -6 438 978,23 -1 575 236,33

VI Wynik netto -29 920,57 -40 927,27 -16 693,13 -4 846,68

a. zysk netto 0,00 0,00 0,00 0,00

b. strata -29 920,57 -40 927,27 -16 693,13 -4 846,68

B KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ) 968,60 4 876 556,95 968,60 4 876 556,95
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019

    SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA

na dzień na dzień

31.06.2019 30.06.2018

A. AKTYWA TRWAŁE 368 804,94 3 734 208,97

I. Wartości niematerialne i prawne 260 023,31 17 418,91

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych - -

2. Wartość firmy - -

3. Inne wartości niematerialne i prawne 10 023,31 17 418,91

4. Wartości niematerialne i prawne w trakcie realizacji 250 000,00 -

5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne - -

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 42 000,00 3 591 206,76

1. Wartość firmy - jednostki zależne 42 000,00 -

2. Wartość firmy - jednostki współzależne - 3 591 206,76

III. Rzeczowe aktywa trwałe 7 928,36 14 928,32

1. Środki trwałe 7 928,36 14 928,32

a) grunty (w tym prawo użytkow. wieczystego gruntu) - -

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - -

c) urządzenia techniczne i maszyny 7 928,36 14 928,32

d) środki transportu - -

e) inne środki trwałe - -

2. Środki trwałe w budowie - -

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - -

IV. Należności długoterminowe - -

1. Od jednostek powiązanych - -

2. Od pozostałych jednostek - -

V. Inwestycje długoterminowe 0,00 -

1. Nieruchomości - -

2. Wartości niematerialne i prawne - -

3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 -

a) w jednostkach zależnych i współzależnych nie objętych konsolidacją 0,00 -

- udziały lub akcje 0,00 -

- inne papiery wartościowe - -

- udzielone pożyczki - -

- inne długoterminowe aktywa finansowe - -

b)  w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 

wycenianych metodą praw własności
- -

- udziały lub akcje - -

- inne papiery wartościowe - -

- udzielone pożyczki - -

- inne długoterminowe aktywa finansowe - -

c) w pozostałych jednostkach - -

- udziały lub akcje - -

- inne papiery wartościowe - -

- udzielone pożyczki - -

- inne długoterminowe aktywa finansowe - -

4. Inne inwestycje długoterminowe - -

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58 853,27 110 654,98

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 58 853,27 110 654,98

2. Inne rozliczenia międzyokresowe - -

Wyszczególnienie
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019

na dzień na dzień

31.06.2019 30.06.2018

B. AKTYWA OBROTOWE 440 196,08 761 207,93

I. Zapasy 31 366,77 18 636,41

1. Materiały - -

2. Półprodukty i produkty w toku - -

3. Produkty gotowe - -

4. Towary - -

5. Zaliczki na dostawy 31 366,77 18 636,41

II. Należności krótkoterminowe 407 162,21 48 828,35

1. Należności od jednostek powiązanych - -

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

- do 12 miesięcy - -

- powyżej 12 miesięcy - -

b) inne - -

2. Należności od pozostałych jednostek 407 162,21 48 828,35

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - 21,98

- do 12 miesięcy - 21,98

- powyżej 12 miesięcy - -

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezp. społ. i zdrow. 8 416,88 48 267,28

c) inne 398 745,33 539,09

d) dochodzone na drodze sądowej - -

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 667,10 693 743,17

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 667,10 693 743,17

a) w jednostkach zależnych i współzależnych - -

- udziały lub akcje - -

- inne papiery wartościowe - -

- udzielone pożyczki - -

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - -

b) w jednostkach stowarzyszonych - -

- udziały lub akcje - -

- inne papiery wartościowe - -

- udzielone pożyczki - -

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe - -

c) w pozostałych jednostkach 424,00 -

- udziały lub akcje - -

- inne papiery wartościowe - -

- udzielone pożyczki - -

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe 424,00 -

d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 243,10 693 743,17

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 243,10 225,00

- inne środki pieniężne - -

- inne aktywa pieniężne - 693 518,17

2. Inne inwestycje krótkoterminowe - -

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe - -

V. Rozliczenia międzyokresowe - -

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - -

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE - -

809 001,02 4 495 416,90AKTYWA RAZEM   

Wyszczególnienie
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019

SKONSOLIDOWANY BILANS - PASYWA

na dzień na dzień

31.06.2019 30.06.2018

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 548 759,52 4 351 350,50

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 770 000,00 570 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy 5 567 898,05 5 567 898,05

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny - -

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 118 741,91 318 741,91

V. Różnice kursowe z przeliczenia - -

VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych (5 867 499,17) (1 621 256,51)

VII. Zysk (strata) netto (40 381,27) (484 032,95)

VIII. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotowego - -

B. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 0,00 0,00

C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne - -
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne - -

D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 260 241,50 144 066,40

I. Rezerwy na zobowiązania - 3 855,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 3 855,00

2. Rezerwy na świadczenia pracownicze - -

- długoterminowe - -
- krótkoterminowe - -

3. Pozostałe rezerwy - -

- długoterminowe - -
- krótkoterminowe - -

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 -

1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 -

2. Wobec pozostałych jednostek - -

a) kredyty i pożyczki - -

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -

c) inne zobowiązania finansowe - -

d) inne - -

III. Zobowiązania krótkoterminowe 213 354,18 122 558,65

1. Wobec jednostek powiązanych - -

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - -
- do 12 miesięcy - -
- powyżej 12 miesięcy - -
b) inne - -

2. Wobec pozostałych jednostek 213 354,18 122 558,65

a) kredyty i pożyczki - -

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - -

c) inne zobowiązania finansowe 41 900,00 -

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 39 424,32 116 050,69

- do 12 miesięcy 39 424,32 116 050,69

- powyżej 12 miesięcy - -

e) zaliczki otrzymane na dostawy - -

f) zobowiązania wekslowe - -

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadcz. 11 652,86 6 507,96

h) z tytułu wynagrodzeń 55 000,00 -

i) inne 65 377,00 -

3. Fundusze specjalne - -

IV. Rozliczenia międzyokresowe 46 887,32 17 652,75

1. Ujemna wartość firmy - -

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 46 887,32 17 652,75

- długoterminowe 13 340,32 -
- krótkoterminowe 33 547,00 17 652,75

PASYWA RAZEM   809 001,02 4 495 416,90

Wyszczególnienie
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Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM

za okres za okres za okres za okres

od 01.01 do od 01.01 do od 01.04 do od 01.04 do 

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZ. I ZRÓWN. Z NIMI, w tym: 6 681,54 6 597,76 2 977,02 3 767,30

- od jednostek powiązanych - - - -

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 681,54 6 597,76 2 977,02 3 767,30

II. Zmiana stanu produktów (zwiększ. "+", zmniejsz. "-") - - - -

III. Koszt wytw. produktów na własne potrzeby jednostki - - - -

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -

B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 33 750,01 98 264,45 21 060,38 34 273,43

I. Amortyzacja 4 685,04 4 685,04 2 342,52 2 342,52

II. Zużycie materiałów i energii 4 672,39 - 951,27 -

III. Usługi obce 19 378,03 70 642,76 14 089,05 15 602,78

IV. Podatki i opłaty, w tym: 3 236,61 6 294,15 3 078,25 544,15
- podatek akcyzowy - - - -

V. Wynagrodzenia - 15 384,00 - 15 384,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - - - -

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1 777,94 1 258,50 599,29 399,98

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - -

C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) (27 068,47) (91 666,69) (18 083,36) (30 506,13)

D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 0,00 6 668,42 (10 754,84) 6 667,42

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - -

II. Dotacje - 6 667,42 - 6 667,42

III. Inne przychody operacyjne - 1,00 (10 754,84) -

E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 7 302,80 0,00 195,81 0,00

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - - -

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - - - -

III. Inne koszty operacyjne 7 302,80 - 195,81 -

F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALN. OPERACYJNEJ (C+D-E) (34 371,27) (84 998,27) (29 034,01) (23 838,71)

G. PRZYCHODY FINANSOWE 0,00 87 300,00 0,00 0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - - -
- od jednostek powiązanych - - - -

II. Odsetki, w tym: - - - -

- od jednostek powiązanych - - - -

III. Zysk ze zbycia inwestycji - - - -

IV. Aktualizacja wartości inwestycji - 87 300,00 - -

V. Inne - - - -

H. KOSZTY FINANSOWE 10,00 87 311,71 0,00 0,00

I. Odsetki, w tym: - - - -

- dla jednostek powiązanych - - - -

II. Strata ze zbycia inwestycji - - - -

III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 87 300,00 - -

IV. Inne 10,00 11,71 - -

I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW 

JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

- - - -

J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁ. GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I) (34 381,27) (85 009,98) (29 034,01) (23 838,71)

K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY 6 000,00 399 022,97 3 000,00 199 511,49

I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne 6 000,00 399 022,97 3 000,00 199 511,49

II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne - - - -

L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne - - - -
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne - - - -

M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH 

PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW 
- - - -

N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J+/-K-L+M+/-N) (40 381,27) (484 032,95) (32 034,01) (223 350,20)

O. PODATEK DOCHODOWY 0,00 0,00 0,00 0,00

I. Część bieżąca - - - -
II. Część odroczona - - - -
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU - - - -

Q. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI - - - -

R. ZYSK (STRATA) NETTO (O-P-Q+/-R) (40 381,27) (484 032,95) (32 034,01) (223 350,20)

Wyszczególnienie



Telehorse SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

 za okres  za okres  za okres  za okres

Wyszczególnienie
od 01.01 do 

30.06.2019

od 01.01 do 

30.06.2018

od 01.04 do 

30.06.2019

od 01.04 do 

30.06.2018

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I. Zysk (strata) netto (40 381,27) (484 032,95) (32 034,01) (223 350,20)

II. Korekty razem 39 849,06 469 831,24 45 264,89 223 242,28

1. Zyski (straty) mniejszości - - - -

2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw 

własności
- - - -

3. Amortyzacja 4 685,04 4 685,04 2 342,52 2 342,52

4. Odpisy wartości firmy 6 000,00 399 022,97 3 000,00 199 511,49

5. Odpisy ujemnej wartości firmy - - - -

6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych - - - -

7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) - - - -

8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej - - - -

9. Zmiana stanu rezerw - - - -

10. Zmiana stanu zapasów (31 366,77) (13 636,41) (16 886,17) (4 015,81)

11. Zmiana stanu należności (7 509,21) 22 857,51 (7 976,79) 26 152,86

12.

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i 

kredytów

61 398,00 68 018,45 59 831,13 6 284,98

13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 642,00 (6 262,72) 1 256,37 (7 923,79)

14. Inne korekty z działalności operacyjnej - (4 853,60) 3 697,83 890,03

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) (532,21) (14 201,71) 13 230,88 (107,92)

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 0

I. Wpływy 0,00 683,17 0,00 183,17

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych
- - - -

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - - -

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 683,17 0,00 183,17

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

- zbycie aktywów finansowych - - - -

- dywidendy i udziały w zyskach - - - -

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - - -

- odsetki - - - -

- inne wpływy z aktywów finansowych - - - -

b) w pozostałych jednostkach 0,00 683,17 0,00 183,17

- zbycie aktywów finansowych - - - -

- dywidendy i udziały w zyskach - - - -

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - - -

- odsetki - - - -

- inne wpływy z aktywów finansowych - 683,17 - 183,17

4. Inne wpływy inwestycyjne - - - -

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

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych
- - - -

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - - -

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

a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00

- nabycie aktywów finansowych - - - -

- udzielone pożyczki długoterminowe - - - -

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

- nabycie aktywów finansowych - - - -

- udzielone pożyczki długoterminowe - - - -

4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom 

(akcjonariuszom) mniejszościowym

- - - -

5. Inne wydatki inwestycyjne - - - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0,00 683,17 0,00 183,17



Telehorse SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)

 za okres  za okres  za okres  za okres

Wyszczególnienie

I. Wpływy 151,53 0,00 124,75 0,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału
- - - -

2. Kredyty i pożyczki 151,53 - 124,75 -

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - - -

4. Inne wpływy finansowe - - - -

II. Wydatki 12 998,00 0,00 12 998,00 0,00

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych - - - -

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - - -

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

4. Spłaty kredytów i pożyczek 12 998,00 - 12 998,00 -

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - - -

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - - -

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego - - - -

8. Odsetki - - - -

9. Inne wydatki finansowe - - - -

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) (12 846,47) 0,00 (12 873,25) 0,00

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) (13 378,68) (13 518,54) 357,63 75,25

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM (13 378,68) (13 518,54) 357,63 75,25

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - - -

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 14 621,78 13 743,54 885,47 149,75

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM 1 243,10 225,00 1 243,10 225,00

- o ograniczonej możliwości dysponowania - - -

od 01.01 do 

30.06.2019

od 01.01 do 

30.06.2018

od 01.04 do 

30.06.2019

od 01.04 do 

30.06.2018



Telehorse SA

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019

za okres za okres za okres za okres

od 01.01 do 

30.06.2019

od 01.01 do 

30.06.2018

od 01.04 do 

30.06.2019

od 01.01 do 

30.06.2018

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 835 383,45 314 663,59 4 835 383,45 314 663,59

- korekty błędów podstawowych - - - -

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - - -

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 4 835 383,45 314 663,59 4 835 383,45 314 663,59

1. Kapitał podstawowy na początek okresu 770 000,00 170 000,00 770 000,00 570 000,00

1.1. Zmiany kapitału podstawowego - 400 000,00 - -

1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu 770 000,00 570 000,00 770 000,00 570 000,00

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 567 898,05 1 167 898,05 5 567 898,05 5 567 898,05

2.1. Zmiany kapitału zapasowego - - - -

a) zwiększenie (z tytułu) - 4 400 000,00 - -

- objecie udziałów - - - -

- podziału zysku - - - -

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

- pokrycia straty - - - -

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 567 898,05 5 567 898,05 5 567 898,05 5 567 898,05

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - - - -

- korekty błędów podstawowych - - - -

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - - -

3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu, po korektach - - - -

3.2. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - - -

3.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - 318 741,91 - 318 741,91

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 118 741,91 - 118 741,91 -

4.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 118 741,91 318 741,91 118 741,91 318 741,91

5. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu - - - -

- korekty błędów podstawowych - - - -

- skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości - - - -

5.1. Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu, po korektach - - - -

5.2. Zmiany różnic kursowych z przeliczenia - - - -

a) zwiększenie - - - -

b) zmniejszenie - - - -

5.3. Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu - - - -

6. Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu (1 621 256,51) (1 621 256,51) (5 867 499,17) (1 621 256,51)

6.1. Korekty - - - -

- korekty błędów podstawowych - - - -

6.2. Zysk/strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach (1 621 256,51) (5 867 499,17)

6.3. Zmiany zysku/straty z lat ubiegłych (4 246 242,66) - (260 682,76)

a) zwiększenie (z tytułu) -

- starta z poprzedniego roku (4 246 242,66) -

b) zmniejszenie (z tytułu) - - - -

- korekty konsolidacyjne -

6.4. Zysk/strata z lat ubiegłych na koniec okresu -5 867 499,17 -1 621 256,51 -5 867 499,17 -1 881 939,27

7. Wynik netto -40 381,27 -484 032,95 -40 381,27 -223 350,20

a) zysk netto - - - -

b) strata netto -40 381,27 -484 032,95 -32 034,01 -223 350,20

c) odpisy z zysku - - - -

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 548 759,52 4 351 350,50 548 759,52 4 351 350,50

III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) 548 759,52 4 351 350,50 548 759,52 4 351 350,50

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie


