
SIARKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2018 do 31.12.2018



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: SIARKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba:  ROŹDZIEŃSKIEGO 188 B, 40-203 KATOWICE

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

4675Z

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000375396

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie f inansowe sporządzone przy  za łożeniu  kontynuowania  dz ia ła lnośc i 

gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

1. Format oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. nr 76 z 2002 r. , poz. 694,  

z późniejszymi zmianami,  [„Ustawa”]

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. 

Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów według zasad 

przewidzianych ustawą o rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. 

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

Spółka sporządziła sprawozdanie  z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) oraz 

zestawienia zmian w kapitale własnym.

2. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w 

przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 

bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i 

prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym 
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wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości 

niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo.

3. Środki trwałe

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości 

przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu przez cenę nabycia 

rozumie się.

Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, 

p r z e g l ą d ó w ,  o p ł a t y  e k s p l o a t a c y j n e ,  w p ł y w a j ą  n a  w y n i k  f i n a n s o w y  o k r e s u 

sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, 

że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z 

tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie, w 

takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, są amortyzowane liniowo.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej to znaczy poniżej 3,5 tys. 

złotych odnoszone są jednorazowo w koszty

4. Inwestycje długoterminowe - nieruchomości 

Inwestycje długoterminowe obejmują aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści 

ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów oraz uzyskania z nich 

przychodów m. in. w wynajmu.

Do inwestycji w nieruchomości (obejmujących inwestycje w grunty) zalicza się takie 

nieruchomości których Spółka nie użytkuje na własne potrzeby. Inwestycje w 

nieruchomości wyceniane są według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe 

oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zarząd Spółki przewidział sytuacja finansową i zawiązał odpis z tytułu trwałej utraty 

wartości. Odpis był wyższy niż poniesiona strata przy sprzedaży części nieruchomości.

Spółka przez jednostki powiązane rozumie dwie lub więcej spółek wchodzących w skład 

danej grupy kapitałowej, gdzie grupa kapitałowa rozumiana jest jako jednostkę 

dominującą wraz z jednostkami zależnymi.

5. Zapasy

Zapasy są wyceniane według ceny nabycia (tj cena zakupu powiększona o koszty nabycia).

Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników zapasów do ich aktualnego miejsca i 

stanu ujmowane są metodą “pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”.

6. Należności krótko- i długoterminowe

Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy 

aktualizujące. 

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 

poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności 

zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów 

finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio 

odpisy aktualizujące ich wartość. 

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów 

aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 

odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

7. Transakcje w walucie obcej
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Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie 

przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia 

transakcji.

Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są 

przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na ten dzień średniego 

kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia 

różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów lub kosztów 

finansowych.

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny:

31 grudnia 2018 roku

31 grudnia 2017 roku

EURO 

4,3000

4,1709

USD

3,7597

3,4813

8. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 

Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. 

9. Rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów są dokonywane, jeżeli poniesione koszty 

d o t y c z ą  p r z y s z ł y c h  o k r e s ó w  s p r a w o z d a w c z y c h .  O d p i s y  c z y n n y c h  r o z l i c z e ń 

międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu. Czas i sposób 

rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady 

ostrożnej wyceny.

B i e r n e  r o z l i c z e n i a  m i ę d z y o k r e s o w e  k o s z t ó w  d o k o n y w a n e  s ą  w  w y s o k o ś c i 

prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. Czas i 

sposób rozliczenia jest uzależniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem 

zasady ostrożnej wyceny.

10. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy jest ujmowany w wysokości określonej w umowie i wpisanej w rejestrze 

sądowym.

Kapitał zapasowy składa się z zysków lat ubiegłych 

Zysk przedstawiany w kwocie netto po opodatkowaniu.

11. Rezerwy

Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub 

zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i jest ono pewne lub wysoce 

prawdopodobne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego 

zobowiązania. 

12. Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym 

zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą 

wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty 

finansowe, według wartości godziwej.
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13. Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka 

uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. 

14. Sprzedaż towarów i produktów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa 

własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują 

należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług 

(VAT).

15. Podatek dochodowy odroczony

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w 

stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między 

wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w 

sprawozdaniu finansowym.

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich 

dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych 

i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej 

wysokości ,  w jak ie j  jest  prawdopodobne,  że zostanie os iągnięty dochód do 

opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest 

weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile 

przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego 

do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek 

dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według 

uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 

aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i 

początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z 

kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

Ze względu na brak prognozy wskazującej możliwość wykorzystania aktywów z tyt. 

podatku odroczonego, tworzonych głównie na podstawie strat podatkowych, Odpis 

aktualizujący wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego jest tworzony w takiej 

wysokości aby wartości bilansowa aktywów w tytułu podatku odroczonego nie była 

wyższa niż wysokość rezerw na podatek odroczony. 

 Podatek dochodowy odroczony

Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w 

stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między 

wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w 

sprawozdaniu finansowym.

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich 

dodatnich różnic przejściowych. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych 

i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej 

wysokości ,  w jak ie j  jest  prawdopodobne,  że zostanie os iągnięty dochód do 

opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty.
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Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest 

weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile 

przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego 

do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek 

dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według 

uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik 

aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana.

Różnica pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i 

początek okresu sprawozdawczego wpływa na wynik finansowy, przy czym rezerwy i 

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z 

kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny.

Ze względu na brak prognozy wskazującej możliwość wykorzystania aktywów z tyt. 

podatku odroczonego, tworzonych głównie na podstawie strat podatkowych, Odpis 

aktualizujący wartość aktywów z tytułu podatku odroczonego jest tworzony w takiej 

wysokości aby wartości bilansowa aktywów w tytułu podatku odroczonego nie była 

wyższa niż wysokość rezerw na podatek odroczony. 

 Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów według zasad 

przewidzianych ustawą o rachunkowości stosowane były w sposób ciągły. 

Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w 

przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być 

bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i 

prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym 

wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 

pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości 

niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo.

Ustalenia wyniku finansowego:

Wg metody porównawczego rachunku wyników (szczególy w polityce i informacji)

Sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat Spółka sporządziła w wariancie porównawczym.

Spółka sporządziła sprawozdanie  z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) oraz 

zestawienia zmian w kapitale własnym.

Pozostałe przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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Aktywa Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE 411 609,21 2 232 242,87

I. Wartości niematerialne i prawne

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 13 069,00 13 069,00

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania 

wieczystego gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 13 069,00 13 069,00

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale

3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe 398 540,21 2 219 173,87

1. Nieruchomości 1 139 963,57 2 219 173,87

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b. w pozostałych jednostkach, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 1 130 261,42 111 265,38

I. Zapasy

1. Materiały

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary

5. Zaliczki na dostawy i usługi

II. Należności krótkoterminowe 31 922,57 33 532,27

1. Należności od jednostek powiązanych 599,59

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 599,59

- do 12 miesięcy 599,59

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Należności od pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 31 922,57 33 532,27

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 599,59

- do 12 miesięcy 599,59

- powyżej 12 miesięcy

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 

społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów 

publicznoprawnych

31 677,50 29 057,50

c) inne 245,07 3 875,18

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 098 338,85 77 509,34

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 098 338,85 77 509,34

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 098 338,85 77 509,34

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 098 338,85 77 509,34

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 223,77

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 

PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 128 200,00 128 200,00

AKTYWA RAZEM 1 670 070,63 2 471 708,25

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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BILANS

Pasywa Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący rok 

obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 612 084,36 1 991 211,71

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5 000 000,00 5 000 000,00

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 250 000,00 250 000,00

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 

emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów 

(akcji)

III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w 

tym:

- z tytułu aktualizacji wartości godziwej

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 258 788,29 -2 163 412,32

VI. Zysk (strata) netto -379 127,35 -1 095 375,97

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna)

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 

ZOBOWIĄZANIA

57 986,27 480 496,54

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

3. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 53 986,27 473 017,89

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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1. Wobec jednostek powiązanych 418 773,60

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności, w tym:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne 418 773,60

2. Wobec pozostałych jednostek, w których 

jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek 53 986,27 54 244,29

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów 

wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie 

wymagalności:

1 182,80 1 581,47

- do 12 miesięcy 1 182,80 1 581,47

- 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

2 120,00 2 120,00

h) z tytułu wynagrodzeń 6 994,16 6 994,16

i) inne 43 689,31 43 548,66

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe 4 000,00 7 478,65

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 000,00 7 478,65

- długoterminowe

- krótkoterminowe 4 000,00 7 478,65

PASYWA RAZEM 1 670 070,63 2 471 708,25

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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Kwota za bieżący rok 

obrotowy

Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 

w tym:

14 415,32 5 849,64

- od jednostek powiązanych

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 415,32 5 849,64

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

jednostki

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 

materiałów

B. Koszty działalności operacyjnej 130 272,33 134 927,66

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii 1 004,29 2 759,78

III. Usługi obce 30 489,55 43 665,07

IV. Podatki i opłaty, w tym: 18 457,08 12 354,96

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia 72 000,00 72 000,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w 

tym:

- emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 8 321,41 4 147,85

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -115 857,01 -129 078,02

D. Pozostałe przychody operacyjne 496 813,13 9 502,95

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych

388 474,70

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 108 338,43 9 502,95

E. Pozostałe koszty operacyjne 749 636,31 960 073,27

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów 

trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 741 423,36 960 059,83

III. Inne koszty operacyjne 8 212,95 13,44

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -368 680,19 -1 079 648,34

G. Przychody finansowe

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 

12

SIARKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



- w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 

tym:

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne

H. Koszty finansowe 10 447,16 15 727,63

I. Odsetki, w tym: 10 447,16 15 727,63

- dla jednostek powiązanych 10 446,95 15 698,63

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w 

tym:

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -379 127,35 -1 095 375,97

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -379 127,35 -1 095 375,97

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN Kwota na dzień 

kończący bieżący 

rok obrotowy

Kwota na dzień 

kończący poprzedni 

rok obrotowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO)

1 991 211,71 3 086 587,68

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu 

(BO), po korektach

1 991 211,71 3 086 587,68

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 

okresu

5 000 000,00 5 000 000,00

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- wydania udziałów (emisji akcji)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- umorzenia udziałów (akcji)

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec 

okresu

5 000 000,00 5 000 000,00

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 250 000,00 250 000,00

2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego

a) zwiększenie (z tytułu)

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej

- podziału zysku (ustawowo)

- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 

minimalną wartość)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- pokrycia straty

2.2. Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu 250 000,00 250 000,00

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

początek okresu - zmiany przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości

3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

- zbycia środków trwałych

3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na 

koniec okresu

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

początek okresu

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 

rezerwowych

a) zwiększenie (z tytułu)

b) zmniejszenie (z tytułu)

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na 

koniec okresu

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3 258 788,29 -2 163 412,32

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach

a) Zwiększenie (z tytułu)

- podziału zysku z lat ubiegłych

b) Zmniejszenie (z tytułu)

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 258 788,29 2 163 412,32

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- korekty błędów

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 

korektach

3 258 788,29 2 163 412,32

a) Zwiększenie straty (z tytułu)

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

b) Zmniejszenie straty (z tytułu)

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 258 788,29 2 163 412,32

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 258 788,29 -2 163 412,32

6. Wynik netto -379 127,35 -1 095 375,97

a) zysk netto 362 296,01 -1 095 375,97

b) strata netto

c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 612 084,36 1 991 211,71

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu 

proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

1 612 084,36 1 991 211,71

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN Kwota za bieżący rok 

obrotowy

Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -379 127,35 -1 095 375,97

II. Korekty razem 361 492,62 959 339,29

1. Amortyzacja

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10 447,16 15 727,63

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 352 948,66 960 059,83

5. Zmiana stanu rezerw -21 071,00

6. Zmiana stanu zapasów

7. Zmiana stanu należności 1 609,70 -6 941,54

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 

wyjątkiem pożyczek i kredytów

-258,02 -4 289,99

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 254,88 15 854,36

10. Inne korekty

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej (I±II)

-17 634,73 -136 036,68

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

inwestycyjnej

I. Wpływy 1 478 159,00 81 954,12

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych

1 478 159,00

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne

3. Z aktywów finansowych, w tym: 81 954,12

a) w jednostkach powiązanych

b) w pozostałych jednostkach 81 954,12

- zbycie aktywów finansowych

- dywidendy i udziały w zyskach

- spłata udzielonych pożyczek 

długoterminowych

- odsetki 81 954,12

- inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne

II. Wydatki

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:

a) w jednostkach powiązanych

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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b) w pozostałych jednostkach

- nabycie aktywów finansowych

- udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej (I–II)

1 478 159,00 81 954,12

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności 

finansowej

I. Wpływy 120 000,00

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

innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 

kapitału

2. Kredyty i pożyczki 120 000,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych

4. Inne wpływy finansowe

II. Wydatki 439 694,76 29,00

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 370 474,60

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 

finansowego

8. Odsetki 69 220,16 29,00

9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej (I–II)

-439 694,76 119 971,00

D. Przepływy pieniężne netto, razem 1 020 829,51 65 888,44

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 

w tym:

1 020 829,51 65 888,44

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 

kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu 77 509,34 11 620,90

G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 1 098 338,85 77 509,34

- o ograniczonej możliwości dysponowania

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN Kwota za bieżący rok 

obrotowy

Kwota za poprzedni 

rok obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -379 127,35 -1 095 375,87

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe 

różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów 

rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 

podatkowych), w tym:

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku 

bieżącym, w tym:

707 959,14 9 500,00

Pozostałe 9 500,00

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych (art. 

17)

707 959,14

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku 

bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat 

ubiegłych w tym:

81 954,12

Spłata odsetek, wpłacone w bieżącym (art. 12) 81 954,12

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania 

przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą 

dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów 

podatkowych), w tym:

771 524,89 974 219,28

Pozostałe 771 524,89 974 219,28

Usługi nie będące kosztem (art. 15)

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania 

przychodów w bieżącym roku, w tym:

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów 

w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w 

tym:

64 773,60 6 000,00

Pozostałe 6 000,00 6 000,00

Spłata odsetek, wypłacone w bieżącym (art. 15) 58 773,60

H. Strata z lat ubiegłych, w tym:

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:

J. Podstawa opodatkowania podatkiem 

dochodowym

-380 335,20 -38 974,94

K. Podatek dochodowy

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Kloc Michał dnia 2019-04-09

Bogusław Jan Cora dnia 2019-04-09

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 

19

SIARKA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Plik XML, z którego pochodzi ten wydruk jest sprawozdaniem finansowym w rozumieniu Ustawy o rachunkowości



Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

SIARKA_S.A._dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2018.pdf

SIARKA_SA_dodatkowe_informacje_i_objasnienia_2018.pdf

za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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