
 

 

 

 

PLAN  POŁĄCZENIA  SPÓŁEK 

 

UZGODNIONY  DNIA 4 GRUDNIA  2020 ROKU 

POMIĘDZY: 

 

 

AZAGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach  

 

oraz  

 

RETRRRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AZAGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000363737, REGON: 241651191, NIP: 9542702720, kapitał zakładowy 

446 000 zł – opłacony w całości 
 

oraz 
 

RETRRRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Katowicach, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000399271, REGON: 242746500, NIP: 

954-273-23-36, kapitał zakładowy 151 000 zł – opłacony w całości 

 

 

 

działając na podstawie art. 498 KSH, niniejszym uzgadniają plan połączenia obu spółek, według 

następującej treści: 

 

§ 1 
 

W Planie Połączenia niżej wymienionym pojęciom nadano następujące znaczenie: 

1. Dzień Połączenia:   dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego wg siedziby Spółki 

Przejmującej. 

2. KSH:    ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. 

3. Plan Połączenia:  niniejszy dokument. 

4. Połączenie:   połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej dokonywane na 

warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia poprzez przeniesienie całego majątku 

Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie 

Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 

1 pkt 1) KSH oraz 493 § 1 i § 2 KSH. 

5. Spółka Przejmująca:   

Firma:     AZAGO Spółka Akcyjna. 

Siedziba:    ul. Koszarowa, nr 1, lok. 23, 40-068 Katowice. 

Typ:   Spółka Akcyjna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000363737. 

6. Spółka Przejmowana:   

Firma:   RETRRRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Siedziba:   ul. Rafała Pomorskiego 21, 40-748 Katowice. 

Typ:    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

pod nr KRS 0000399271. 

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki RETRRRO Sp. z o.o. przysługują 

jedynemu wspólnikowi jakim jest AZAGO S.A. 

7. Spółki:     łącznie Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana. 

 

 



 

 

§ 2 

1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie 

określonym w art. 492 § 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę 

Przejmującą. 

2. Podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej i Spółki 

Przejmowanej podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej i Nadzwyczajne 

Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające także zgody na treść Planu Połączenia.  

3. W związku z art. 500 § 2(1) KSH obie Spółki zamieszczą Plan Połączenia wraz z załącznikami na swoich 

stronach internetowych, który będzie dostępny co najmniej w okresie do dnia podjęcia przez oba 

zgromadzenia uchwał o połączeniu. 

§ 3 

1. W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem 

Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.  

2. Z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. 

Jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie przewidziany w 

przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. 

3. Z Dniem Połączenia wygasają mandaty wszystkich członków organów Spółki Przejmowanej. 

 

§ 4 

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, to obie spółki 

uznają określenie wartości Spółki Przejmowanej za pomocą metody bilansowej za w pełni 

wystarczające dla potrzeb połączenia. 

2. Na podstawie art. 515 § 1 KSH, art. 516 § 5 i § 6 KSH połączenie nastąpi: 

a) bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; 

b) bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej; 

c) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na 

akcje Spółki Przejmującej; 

d) bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce 

Przejmującej; 

e) bez określania w Planie Połączenia dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane 

wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestniczenia w zysku Spółki 

Przejmującej; 

f) baz podania Planu Połączenia badaniu przez biegłego; 

g) bez sporządzania przez zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 

501 KSH. 

3. W związku z tym, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez 

podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że połączenie nie spowoduje nowych 

okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut AZAGO S.A. z/s w 

Katowicach nie zostanie zmieniony. 

4. Wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2020 r., zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do niniejszego Planu Połączenia wynosi 18.702,36 zł. 

5. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

Nr 50, poz. 331), połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej nie stanowi koncentracji 

podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 



 

 

 

§ 5 

1. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania 

likwidacyjnego. 

2. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów 

Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, ani też dla akcjonariuszy Spółki Przejmującej, ani też dla 

jakichkolwiek innych osób.  

3. Plan Połączenia wraz z załącznikami, stosownie do art. 498 KSH został uzgodniony i podpisany w dniu 

4.12.2020 r. pomiędzy łączącymi się Spółkami w formie pisemnej i został zatwierdzony uchwałą 

Zarządu spółki AZAGO Spółka Akcyjna oraz uchwałą Zarządu spółki RETRRRO Spółka z ograniczona 

odpowiedzialnością. 

4. Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2(1) KSH, zostanie bezpłatnie udostępniony do 

publicznej wiadomości na stronach internetowych obu Spółek, tj. na https://www.azago.pl/ oraz 

https://retrrro.pl/, wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

 

§ 6 

Do Planu Połączenia załączono: 

a) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu 

Spółek (Załącznik nr 1); 

b) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o 

połączeniu Spółek (Załącznik nr 2); 

c) Oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.11.2020 r. 

(Załącznik nr 3); 

d) Oświadczenie Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia zawierające 

informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.11.2020 r. (Załącznik nr 4); 

e) Oświadczenie Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia zawierające 

informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.11.2020 r. (Załącznik nr 5). 

 

Powyższy Plan Połączenia przyjęto i uzgodniono w Katowicach, w dniu 4.12.2020 r. 

 

Za  AZAGO  S.A. – Spółkę Przejmującą 

 

 

Za RETRRRO Sp. z o.o.  – Spółkę Przejmowaną 

 

 

 

https://www.azago.pl/


 

 

 

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia  AZAGO S.A.  

z siedzibą w Katowicach ze spółką RETRRRO Sp. z o.o. z 

siedzibą w Katowicach.  

 

 

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 

 
Uchwała nr …. z dnia ………… r. 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Spółki AZAGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach 

w sprawie połączenia spółek AZAGO S.A. i  RETRRRO Sp. z o.o. 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AZAGO Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach działając 

na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek: 

a) AZAGO Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS pod nr 0000363737 (dalej jako Spółka Przejmująca); 

b) Brynowska 72 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Tarnowskich 

Górach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000399271 (dalej jako 

Spółka Przejmowana); 

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach 

opisanych w planie połączenia, o którym mowa w ust. 3 poniżej. 

2. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia przyjęty w dniu 4.12.2020 r. przez Zarząd Spółki 

Przejmującej oraz przyjęty 4.12.2020 r. przez Zarząd Spółki Przejmowanej i ogłoszony na stronach 

internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.  

3. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich 

czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą 

i obowiązującymi przepisami. 

6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia  AZAGO S.A.  

z siedzibą w Katowicach ze spółką RETRRRO Sp. z o.o.  

z siedzibą w Katowicach.  

 

 

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ: 

 
Uchwała nr ….. z dnia …………. 2020 r. 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

RETRRRO Sp. z o.o. w Katowicach 

w sprawie połączenia spółek AZAGO S.A.  RETRRRO Sp. z o.o.  

 

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki RETRRRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala połączenie spółek: 

a) AZAGO Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach, wpisana do Rejestru 

Przedsiębiorców KRS pod nr 0000363737 (dalej jako Spółka Przejmująca); 

b) Brynowska 72 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Tarnowskich 

Górach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr 0000399271 (dalej jako 

Spółka Przejmowana); 

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach 

opisanych w planie połączenia, o którym mowa w ust. 3 poniżej. 

2. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia przyjęty w dniu 4.12.2020 r. przez Zarząd Spółki 

Przejmującej oraz przyjęty 4.12.2020 r. przez Zarząd Spółki Przejmowanej i ogłoszony na stronach 

internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.  

3. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

4. Połączenie następuje bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 

§ 1 Kodeksu spółek handlowych. 

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich 

czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą 

i obowiązującymi przepisami. 

6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia  AZAGO S.A.  

z siedzibą w Katowicach ze spółką RETRRRO Sp. z o.o.  

z siedzibą w Katowicach.  

 

 

 

Oświadczenie Spółki RETRRRO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w 

Katowicach o ustaleniu majątku spółki przejmowanej na dzień 30.11.2020 r.  

 

 

 

RETRRRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Katowicach, zgodnie z art. 499 § 2 

pkt 3 KSH oświadcza, że wartość majątku spółki przejmowanej na dzień 30.11.2020 r. jest równa jej 

wartości skorygowanych aktywów netto, wyliczonych w oparciu o sporządzony bilans Spółki na dzień 

30 listopada 2020 r. i określona powyższą metodą wyniosła 18.702,36 zł (słownie:  osiemnaście tysięcy 

siedemset dwa złote 36/100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia  AZAGO S.A.  

z siedzibą w Katowicach ze spółką RETRRRO Sp. z o.o.  

z siedzibą w Katowicach.  

 

 

Oświadczenie Spółki RETRRRO Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w 

Katowicach o stanie księgowym Spółki  sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2020 r.  

 

RETRRRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Katowicach, zgodnie z art. 499 § 2 

pkt 4 KSH w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na określony 

dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, że stan 

księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 30.11.2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 

18.702,36 zł (słownie:  osiemnaście tysięcy siedemset dwa 36/100), a bilans w całości przedstawia się 

następująco: 

 

AKTYWA 
 

  

AKTYWA TRWAŁE   7280,07 

Rzeczowe aktywa trwałe   72800,07  

Wartości niematerialne    ………………… 

Akcje i udziały   ………………… 

Pozostałe aktywa długoterminowe     

Inwestycje w nieruchomości   ………………… 

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
  

………………… 

AKTYWA OBROTOWE   11422,29 

Należności z tytułu dostaw i usług   2512,23 

Należności z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego 
  

 ……………………. 

Pozostałe aktywa obrotowe   ………………… 

Wierzytelności nabyte   ………………… 

………………………   …………………  

………………………   ………………… 

Pozostałe aktywa finansowe     

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   8658,01 

Rozliczenia międzyokresowe   252,05 

AKTYWA TRWAŁE PRZEZNACZONE DO 

ZBYCIA  
  

………………… 

Aktywa razem   :   18702,36 

      

   



 

 

      

PASYWA 

 
KAPITAŁ WŁASNY 

  

17075,98 

Kapitał podstawowy   151000,00 

Akcje własne   ………………… 

Kapitał zapasowy z emisji    70156,00  

Kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego   ………………… 

Niepodzielony wynik , w tym: 

Zysk (strata) z lat ubiegłych 
  

(200050,70) 

Zysk (strata) netto okresu   (4029,32) 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE   1626,38 

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 
  

………………… 

Rezerwy długoterminowe   ………………… 

Kredyty i pożyczki długoterminowe     

Inne zobowiązania finansowe długoterminowe   ………………… 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE   1276,38 

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe   ………………… 

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu obligacji   ………………… 

Inne zobowiązania finansowe krótkoterminowe   ………………… 

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   1276,38 

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku 

dochodowego 
  

………………… 

Pozostałe zobowiązania i rozliczenia 

międzyokresowe bierne 
  

350,00 

Rezerwy krótkoterminowe   ………………… 

Przychody przyszłych okresów   ………………… 

Pasywa razem   :   18702,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia  AZAGO S.A.  

z siedzibą w Katowicach ze spółką RETRRRO Sp. z o.o.  

z siedzibą w Katowicach.  

 

Oświadczenie Spółki AZAGO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach o stanie księgowym Spółki  

sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2020 r.  

 

AZAGO Spółka Akcyjna z siedziba w Katowicach, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH w ramach 

przedstawienia informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu 

poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki 

Przejmującej na dzień 30.11.2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2 846 049,41 zł 

(słownie:  dwa miliony osiemset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści 

jeden groszy) a bilans w całości przedstawia się następująco: 

 

AKTYWA 

Wyszczególnienie aktywów Stan aktywów 
na: 

30 listopada 
2020 

1 2 

A.  Aktywa  trwałe 47 114,46 

      I.  Wartości niematerialne i prawne 0,00 

           1.  Koszty zakończonych prac rozwojowych   

           2.  Wartość  firmy   

           3.  Inne wartości niematerialne i prawne   

           4.  Zaliczki na wartości niematerialne i prawne   

      II.  Rzeczowe aktywa trwałe 7 797,98 

          1.   Środki trwałe 7 797,98 

a)    grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)   

b)    budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   

c)    urządzenia techniczne i maszyny 0,00 

d)    środki transportu 7 797,98 

e)    inne środki trwałe   

           2.   Środki trwałe w budowie   

           3.   Zaliczki na środki trwałe w budowie   

     III.  Należności długoterminowe 0,00 

           1.  Od jednostek powiązanych   

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

  

           3.  Od pozostałych jednostek   

     IV.  Inwestycje długoterminowe 39 316,48 

  1.  Nieruchomości 0,00 

  2.  Wartości niematerialne i prawne   



 

 

  3.  Długoterminowe aktywa finansowe 39 316,48 

a)    w jednostkach powiązanych 19 298,08 

-    udziały lub akcje 19 298,08 

-    inne papiery wartościowe   

-    udzielone pożyczki   

-    inne długoterminowe aktywa finansowe   

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

0,00 

-    udziały lub akcje   

-    inne papiery wartościowe   

-    udzielone pożyczki   

-    inne długoterminowe aktywa finansowe   

c)  w pozostałych jednostkach 20 018,40 

-    udziały lub akcje 20 018,40 

-    inne papiery wartościowe 0,00 

-    udzielone pożyczki   

-    inne długoterminowe aktywa finansowe   

  4. Inne inwestycje długoterminowe   

    V.  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 

1.  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe   

B.  Aktywa obrotowe 2 798 934,95 

      I.  Zapasy 630 287,45 

          1.  Materiały   

          2.  Półprodukty i produkty w toku   

          3.  Produkty gotowe   

          4.  Towary 613 567,44 

          5.  Zaliczki na dostawy i usługi 16 720,01 

      II. Należności krótkoterminowe 32 309,14 

          1.  Należności od jednostek powiązanych 0,00 

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

 -     do 12 miesięcy   

 -     powyżej 12 miesięcy   

b)  inne   

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

0,00 

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

 -     do 12 miesięcy   

 -     powyżej 12 miesięcy   

b)  inne   

          3.  Należności od pozostałych jednostek 32 309,14 

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

 -     do 12 miesięcy 0,00 

 -     powyżej 12 miesięcy   

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

32 238,00 

c)  inne 71,14 

d)  dochodzone na drodze sądowej   

    III.  Inwestycje krótkoterminowe 2 134 091,25 

          1.   Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 134 091,25 

a)  w jednostkach powiązanych 0,00 



 

 

-    udziały lub akcje   

-    inne papiery wartościowe   

-    udzielone pożyczki 0,00 

-    inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

b)  w pozostałych jednostkach 1 687 004,27 

-    udziały lub akcje 1 687 004,27 

-    inne papiery wartościowe   

-    udzielone pożyczki   

-    inne krótkoterminowe aktywa finansowe   

-   zaliczki na zakup akcji 0,00 

c)  środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 447 086,98 

 -     środki pieniężne w kasie i na rachunkach 446 980,58 

 -     inne środki pieniężne 106,40 

 -     inne aktywa pieniężne   

           2.   Inne inwestycje krótkoterminowe   

     IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 247,11 

C.  Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy   

D.  Udziały (akcje) własne   

Aktywa razem 2 846 049,41 

 

PASYWA 

 

Wyszczególnienie pasywów Stan pasywów 
na: 

30 listopada 
2020 

1 2 

A.  Kapitał (fundusz) własny  2 764 686,49 

I.      Kapitał  (fundusz) podstawowy 446 000,00 

II.     Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2 426 062,25 

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

2 426 062,25 

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

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej   

IV.    Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 6 898,53 

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 6 898,53 

- na udziały (akcje) własne   

V.     Zysk (strata) z lat ubiegłych   

VI.    Zysk (strata) netto -114 274,29 

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

B.  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 362,92 

      I.     Rezerwy na zobowiązania 0,00 

1.  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0,00 

2.  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 

a)  długoterminowa   

b)  krótkoterminowa   



 

 

3.  Pozostałe rezerwy 0,00 

a)  długoterminowe   

b)  krótkoterminowe   

      II.   Zobowiązania długoterminowe 72 000,00 

1.  Wobec jednostek powiązanych 0,00 

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

  

3.  Wobec pozostałych jednostek 72 000,00 

a)  kredyty i pożyczki 72 000,00 

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

c)  inne zobowiązania finansowe   

d)  zobowiązania wekslowe   

e)  inne    

III.   Zobowiązania krótkoterminowe 8 562,92 

1.  Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 

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

 -     do 12 miesięcy   

 -     powyżej 12 miesięcy   

b)  inne   

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

0,00 

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

 -     do 12 miesięcy   

 -     powyżej 12 miesięcy   

b)  inne   

3.  Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8 562,92 

a)  kredyty i pożyczki   

b)  z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   

c)  inne zobowiązania finansowe   

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

 -     do 12 miesięcy 402,12 

 -     powyżej 12 miesięcy   

e)    zaliczki otrzymane na dostawy i usługi   

f)     zobowiązania wekslowe   

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

2 905,08 

h)    z tytułu wynagrodzeń 4 802,72 

i)      inne 453,00 

4. Fundusze specjalne   

IV.   Rozliczenia międzyokresowe 800,00 

1.  Ujemna wartość firmy   

2.  Inne rozliczenia międzyokresowe 800,00 

a)   długoterminowe   

b)   krótkoterminowe 800,00 

Pasywa razem 2 846 049,41 

 


