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Druk: Sage 50c 2020.2 Strona 1 z 23



Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Wprowadzenie

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy Tech Invest Group Spółka Akcyjna

Siedziba

Województwo Dolnośląskie

Powiat Wrocławski

Gmina Kobierzyce

Miejscowość Wysoka

1B. Adres

Adres

Kraj PL

Województwo Dolnośląskie

Powiat Wrocławski

Gmina Kobierzyce

Nazwa ulicy Fiołkowa

Numer budynku 3

Nazwa miejscowości Wysoka

Kod pocztowy 52-200

Nazwa urzędu pocztowego Wrocław

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD 7022Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP 8971742783

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 0000347674

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd 2019-01-01

DataDo 2019-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą
wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true -
sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalnności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false -
Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w
jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

Dane jednostki:
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Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Wprowadzenie

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości
wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości i
wydanych na jej podstawie rozporządzeń. W
sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o
rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszej
Polityce Rachunkowości stosuje się Krajowe
Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku -
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości”

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki pieniężne
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
wycenia się według wartości nominalnej.
Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach
bankowych jest przeprowadzana poprzez
potwierdzenie sald z bankiem.
Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz
innych aktywów pieniężnych  jest przeprowadzana
poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z
dokumentami

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Należności i zobowiązania
• należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów
i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są w
kwocie wymaganej zapłaty, z zastrzeżeniem zasad
opisanych w punkcie „Instrumenty finansowe inne
niż udziały i akcje w jednostkach
podporządkowanych”,
• należności i zobowiązania w walutach obcych w
momencie powstania ujmowane są według
średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej
waluty obcej według kursu z dnia powstania,
• dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w
wyniku różnicy pomiędzy kursem waluty na dzień
zapłaty, a kursem waluty w dniu powstania należności
lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na
przychody lub koszty operacji finansowych,
• nierozliczone na dzień bilansowy należności lub
zobowiązania w walucie obcej wycenia się po
obowiązującym na dany dzień średnim kursie
ustalonym dla obcej waluty przez NBP,
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Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Wprowadzenie

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

• wartość należności aktualizuje się uwzględniając
stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizującego, który spółka
tworzy na:
- należności od dłużników postawionych w stan
likwidacji lub upadłości do wysokości
    należności nieobjętych gwarancją lub innym
zabezpieczeniem należności zgłoszonej
    likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w
postępowaniu upadłościowym,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia
wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli
    majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania upadłościowego w
    wysokości 100 % należności,
- należności kwestionowane przez dłużników (sporne)
oraz należności skierowane do
    postepowania sadowego w wysokości 100 %
należności
-  należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a
zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości
    100 % należności.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych
Udziały i akcje w jednostkach  odporządkowanych
wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Skutki
odpisów prezentowane są w rachunku zysków i strat
w działalności operacyjnej jako aktualizacja wyceny
akcji i udziaów w przychodach (wzrost wartości) lub
kosztach (utrata wartości).
W przypadku akcji znajdujących się w obrocie
(Alternatywny System Obrotu lub rynek regulowany
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
lub inny zorganizowany system obrotu), będą one
wyceniane po wartości godziwej stanowiącej cenę
rynkową pomniejszoną o hipotetyczne koszty
związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich
wysokość była znacząca. Za cenę rynkową przyjmuje
się kurs zamknięcia na dzień bilansowy. W przypadku,
gdy w dniu bilansowym nie miały miejsce transakcje
rynkowe – kurs zamknięcia z dnia poprzedniego lub z
ostatniego dnia, w którym transakcje miały miejsce.
Skutki sprzedaży akcji/udziałów, w związku z
charakterem prowadzonej przez Spółkę działalności,
prezentuje się w rachunku zysków i strat jako zysk lub
strata z tytułu rozchodu udziałów i akcji.

Druk: Sage 50c 2020.2 Strona 4 z 23



Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Wprowadzenie

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Instrumenty finansowe inne niż udziały i akcje w
jednostkach podporządkowanych
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do
ksiąg rachunkowych wyceniane są według ceny,
stanowiącej wartość godziwą poniesionych wydatków
lub przekazanych w zamian innych składników
majątkowych, zaś zobowiązania finansowe – w
wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości
otrzymanych innych składników majątkowych. Koszty
transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych
instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są
wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą
zawarcia transakcji.
W dniu nabycia instrumenty finansowe są zaliczane
do jednej z czterech kategorii:
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu
wymagalności,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe i zobowiązania finansowe
przeznaczone do obrotu,
• Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Akcje i udziały
Wszystkie posiadane przez Spółkę akcje i udziały
zakwalifikowane są jako aktywa finansowe dostępne
do sprzedaży. Wycenia się je w wiarygodnie ustalonej
wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty
transakcji, jakie Spółka poniosłaby, zbywając te
aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z
innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów
byłaby znacząca. Za wiarygodną uznaje się wartość
godziwą ustaloną w szczególności drogą:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

1) wyceny instrumentu finansowego po cenie
ustalonej w aktywnym obrocie regulowanym, zaś
informacje o tej cenie są ogólnie dostępne;
2) zastosowania właściwego modelu wyceny
instrumentu finansowego, a wprowadzone do tego
modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego
obrotu regulowanego;
3) oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla
którego nie istnieje aktywny obrót regulowany, na
podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w
aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego
się istotnie, podobnego instrumentu finansowego,
albo cen składników złożonego instrumentu
finansowego;
4) oszacowania ceny instrumentu finansowego za
pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za
poprawne.
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Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Wprowadzenie

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Skutki przeszacowania, o którym mowa powyżej
wykazuje się w ten sposób, że zyski lub straty z
przeszacowania zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów działalności operacyjnej w
pozycjach Aktualizacja wyceny akcji i udziałów w
okresie sprawozdawczy, w którym nastąpiło
przeszacowanie.
Aktywa finansowe, dla których nie istnieje cena
rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym
albo których wartość godziwa nie może być ustalona
w inny wiarygodny sposób, wycenia się w cenie
nabycia, tj. w wartości godziwej poniesionych
wydatków lub przekazanych w zamian innych
składników majątkowych.
Skutki sprzedaży instrumentów finansowych o
charakterze inwestycyjnym, w związku z charakterem
prowadzonej przez Spółkę działalności (działalność
inwestycyjna), prezentuje się w rachunku zysków i
strat w części dotyczącej podstawowej działalności
operacyjnej. Wartość sprzedanych w trakcie roku
udziałów i akcji ustalana jest w oparciu o wycenę
bazującą na kursie pochodzącym z bilansu otwarcia,

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Skutki przeszacowania, o którym mowa powyżej
wykazuje się w ten sposób, że zyski lub straty z
przeszacowania zalicza się odpowiednio do
przychodów lub kosztów działalności operacyjnej w
pozycjach Aktualizacja wyceny akcji i udziałów w
okresie sprawozdawczy, w którym nastąpiło
przeszacowanie.
Aktywa finansowe, dla których nie istnieje cena
rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym
albo których wartość godziwa nie może być ustalona
w inny wiarygodny sposób, wycenia się w cenie
nabycia, tj. w wartości godziwej poniesionych
wydatków lub przekazanych w zamian innych
składników majątkowych.
Skutki sprzedaży instrumentów finansowych o
charakterze inwestycyjnym, w związku z charakterem
prowadzonej przez Spółkę działalności (działalność
inwestycyjna), prezentuje się w rachunku zysków i
strat w części dotyczącej podstawowej działalności
operacyjnej. Wartość sprzedanych w trakcie roku
udziałów i akcji ustalana jest w oparciu o wycenę
bazującą na kursie pochodzącym z bilansu otwarcia,
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Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Wprowadzenie

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją
obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę
wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych.
Jeśli dowody obiektywnie istnieją, Spółka ustala
szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika
aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu
utraty wartości.
Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów
finansowych lub portfela podobnych składników
aktywów finansowych ustala się:
• W przypadku aktywów finansowych wycenianych w
wysokości skorygowanej cena nabycia – jako różnicę
między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg
rachunkowych na dzień wyceny i możliwa do
odzyskania kwotą. Kwota możliwa do odzyskania
stanowi bieżącą wartość przyszłych przepływów
pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę,
zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy
procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas,
wyceniając przeszacowany składnik aktywów
finansowych lub portfel podobnych składników
aktywów finansowych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

• W przypadku aktywów finansowych wycenianych w
wartości godziwej – jako różnicę między ceną nabycia
składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną
na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą
dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny
rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów
pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę
zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy
procentowej stosowanej do podobnych
instrumentów finansowych.
• W przypadku pozostałych aktywów finansowych –
jako różnicę między wartością składnika aktywów
wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością
przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych
przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej
rynkowej stopy procentowej stosowanej do
podobnych instrumentów finansowych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według
cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o dotychczasowe odpisy
umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane
przy zastosowaniu metody liniowej.

Mając na uwadze zasadę istotności wynikająca z art.
4. ust 4 UoR potwierdzoną postanowieniem ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d dla
wartości niematerialnych i prawnych o wartości do
3.500,00 zł ustala się odpisy amortyzacyjne
jednorazowo w miesiącu oddania iż do użytkowania.

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
jest przeprowadzana w formie porównania danych
ewidencyjnych z dokumentacją.
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Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Wprowadzenie

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia
się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
pomniejszonych o dotychczasowe odpisy
umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków
trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy
czym dla środków trwałych o wartości do 3.500,00 zł
ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w
miesiącu oddania ich do użytkowania, zgodnie z art
32 ust 6 UoR.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy
zastosowaniu metody liniowej. Jednostka stosuje
odrębne stawki dla amortyzacji bilansowej i
podatkowej.

Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z
planem amortyzacji sporządzonym odrębnie dla
amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Odsetki, prowizja od kredytów oraz różnice kursowe
dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają
wartość nabycia tych składników majątku.

Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest
przeprowadzana w formie spisu z natury.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w
wysokości kosztów przypadających na następne
okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych
składników majątku jest niższa niż zobowiązania na
nie w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i
pożyczek to różnica stanowi czynne rozliczenia
międzyokresowe kosztów . Odpisuje się je w koszty w
równych ratach w ciągu okresu, na jakie zaciągnięto.
Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede
wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na
ubezpieczenia majątkowe, czynsze, podatek VAT
naliczony do rozliczenia w następnych okresach oraz
koszty emisji nowych akcji.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w
wysokości przypadającej na bieżący okres
sprawozdawczy:
• ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na
rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących
zobowiązania,
• prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź
data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest
jeszcze oznaczona
Przewidywane, lecz jeszcze nie poniesione, wydatki
objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi
zmniejszają bieżąco koszty, nie później niż do końca
roku obrachunkowego następnego po roku ich
ustalenia.
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Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Wprowadzenie

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Na składniki aktywów, co do których istnieje
podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości
nie będą przynosić korzyści ekonomicznych. Spółka
będzie dokonywała odpisu z tytułu utraty ich
wartości.
W związku z przejściowymi różnicami miedzy
wykazywaną w księgach rachunkowych wartością
aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz
stratą podatkową możliwą do odliczenia w
przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu
odroczonego podatku dochodowego.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w
przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w
związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które
spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy
obliczenia podatkowego oraz straty podatkowej
możliwej do odliczenia.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek
podatku dochodowego obowiązującego w roku
powstania obowiązku podatkowego.
Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest
przeprowadzona w formie porównania danych
ewidencyjnych z dokumentacją

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego
zysku rocznego Spółki, ponadto do kapitału
zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w
wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości
nominalnej po potrąceniu kosztów emisji.

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest
przeprowadzana w formie porównania danych
ewidencyjnych z dokumentacją.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Rezerwy – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy to –
zobowiązania, których termin wymagalności lub
kwota nie są pewne.
Jednostka tworzy rezerwy zgodnie z obowiązkiem
prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem
handlowy, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże
prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność
wywiązania się jednostki z ciążącego na niej
obowiązku, a koszty lub straty wymagające
poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są
na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku
finansowym tego okresu, w którym obowiązek
powstał, spowodowałyby istotne zniekształcenie
obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku
finansowego jednostki.
Inwentaryzacja rezerw przeprowadzana jest w formie
porównania danych ewidencyjnych
z dokumentacją.
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Wprowadzenie

7B. ustalenia wyniku finansowego

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w
wariancie porównawczym, koszty podstawowej
działalności operacyjnej są ewidencjonowane
układzie rodzajowym (konta zespołu 4) i
równocześnie w układzie funkcjonalnym, według
miejsca ich powstania (konta zespołu 5).

7B. ustalenia wyniku finansowego

Przychody ze sprzedaży
Przychody z tytułu świadczeń usług jest kwota
należna z tytułu od odbiorcy, pomniejszona o
podatek od towarów i usług oraz rabaty.

Przychodem ze sprzedaży papierów wartościowych
jest wynik na sprzedaży (suma sprzedaży
pomniejszona o koszt sprzedaży). W przypadku
inwestycji, gdzie koszt sprzedaży jest wyższy niż
osiągnięty z tego tytułu przychody, strata z inwestycji
jest prezentowana jest w kosztach działalności
podstawowej

7B. ustalenia wyniku finansowego

Pozostałe przychody i koszty operacyjne
Pozostałe przychody i operacyjne są to przychody i
koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością
spółki

Przychody i koszty finansowe
Przychody finansowe są to należne przychody z
operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są
to poniesione koszty operacji finansowych.

7B. ustalenia wyniku finansowego

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany
w oparciu o zysk brutto ustalony w oparciu o zysk
brutto ustalony na podstawie ustawy o
rachunkowości, skorygowany o przychody nie
stanowiących przychodów podlegających
opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów
uzyskania przychodów

7B. ustalenia wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto Spółki składają się:
• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu
pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
• wynik operacji finansowych,
• obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku
dochodowego.

Druk: Sage 50c 2020.2 Strona 10 z 23



Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Wprowadzenie

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe
zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o
rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się
bilansu, rachunku zysków i strat, informacji
dodatkowej obejmującej wprowadzenie do
sprawozdania finansowego oraz dodatkowej
informacji i objaśnień. Sprawozdanie finansowe
obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale
własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych,
który sporządzany jest w wariancie pośrednim. Dane
liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazywane
są w pełnych zł. Roczne sprawozdanie finansowe
sporządzane jest w formie elektronicznej i
podpisywane jest kwalifikowanym podpisem lub
profilem zaufanym ePUAP

7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Dane wg stanu na dzień 31.12.2018 r. w rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięznych
zostały zaprezentowane po doprowadzeniu ich do
porównywalności, co zostało opisane w nocie nr 40

Druk: Sage 50c 2020.2 Strona 11 z 23



Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Bilans

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

Aktywa razem 4 529 349,02 7 132 167,12

A. Aktywa trwałe 3 426 305,20 3 873 121,45

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 6 494,59 46 104,78

1. Środki trwałe 6 494,59 46 104,78

A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00

B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0,00 0,00

C. urządzenia techniczne i maszyny 2 528,65 5 002,07

D. środki transportu 0,00 32 123,59

E. inne środki trwałe 3 965,94 8 979,12

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 3 135 339,64 3 245 810,92

1. Nieruchomości 0,00 0,00

2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe 3 135 339,64 3 245 810,92

A. w jednostkach powiązanych 14 586,52 14 586,52

1. – udziały lub akcje 14 586,52 14 586,52

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1 526 600,00 1 354 859,80

1. – udziały lub akcje 1 526 600,00 1 354 859,80

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

C. w pozostałych jednostkach 1 594 153,12 1 876 364,60

1. – udziały lub akcje 1 594 153,12 1 876 364,60

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 284 470,97 581 205,75

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 283 372,00 580 249,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 098,97 956,75
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Bilans

B. Aktywa obrotowe 1 103 043,82 3 259 045,67

I. Zapasy 0,00 0,00

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 0,00 0,00

II. Należności krótkoterminowe 7 194,00 23 758,09

1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00

2. – 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 6 150,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

B. inne 6 150,00 0,00

3. Należności od pozostałych jednostek 1 044,00 23 758,09

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0,00 14 581,00

C. inne 44,00 9 177,09

D. dochodzone na drodze sądowej 1 000,00 0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe 1 090 195,70 3 230 523,23

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 090 195,70 3 230 523,23

A. w jednostkach powiązanych 10 619,19 10 119,18

1. – udziały lub akcje 0,00 0,00

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 10 619,19 10 119,18

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach 1 004 653,20 3 049 558,04

1. – udziały lub akcje 1 004 653,20 2 584 396,80

2. – inne papiery wartościowe 0,00 0,00

3. – udzielone pożyczki 0,00 465 161,24

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 74 923,31 170 846,01

1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 74 923,31 170 846,01

2. – inne środki pieniężne 0,00 0,00

3. – inne aktywa pieniężne 0,00 0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 654,12 4 764,35

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00

D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00

Druk: Sage 50c 2020.2 Strona 13 z 23



Tech Invest Group Spółka Akcyjna
52-200 Wysoka ul. Fiołkowa 3
NIP: 8971742783

Bilans

Pasywa razem 4 529 349,02 7 132 167,12

A. Kapitał (fundusz) własny 1 392 553,45 4 542 479,47

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 684 153,84 684 153,84

II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 228 051,28 228 051,28

1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 228 051,28 228 051,28

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

1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00

IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11 585 139,17 11 585 139,17

1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 11 585 139,17 11 585 139,17

2. – na udziały (akcje) własne 0,00 0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 954 864,82 0,00

VI. Zysk (strata) netto -3 149 926,02 -7 954 864,82

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

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 136 795,57 2 589 687,65

I. Rezerwy na zobowiązania 296 330,70 635 353,27

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 215 940,00 543 910,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00

1. – długoterminowa 0,00 0,00

2. – krótkoterminowa 0,00 0,00

3. Pozostałe rezerwy 80 390,70 91 443,27

1. – długoterminowe 0,00 0,00

2. – krótkoterminowe 80 390,70 91 443,27

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

1. 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 2 840 464,87 1 954 334,38

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00

1. – do 12 miesięcy 0,00 0,00

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 1 033,30

A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 1 033,30

1. – do 12 miesięcy 0,00 1 033,30

2. – powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

B. inne 0,00 0,00

3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2 840 464,87 1 953 301,08

A. kredyty i pożyczki 119 862,76 114 832,36

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1 911 621,09 1 777 421,09
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C. inne zobowiązania finansowe 0,00 13 593,69

D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 36 945,36 33 583,88

1. – do 12 miesięcy 36 945,36 33 583,88

2. – 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 społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 143,88 11 495,75

H. z tytułu wynagrodzeń 1 891,78 1 738,31

I. inne 768 000,00 636,00

4. Fundusze specjalne 0,00 0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

1. – długoterminowe 0,00 0,00

2. – krótkoterminowe 0,00 0,00
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RZiS

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 230 050,76 25 001,00

J. – od jednostek powiązanych 0,00 0,00

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00

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

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

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

V. Zysk z tytułu rozchodu akcji i udziałów 230 050,76 25 001,00

B. Koszty działalności operacyjnej 2 780 095,28 8 366 133,83

I. Amortyzacja 20 826,35 22 738,06

II. Zużycie materiałów i energii 11 883,56 13 009,79

III. Usługi obce 589 042,28 495 313,10

IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 053,00 4 051,83

1. – podatek akcyzowy 0,00 0,00

V. Wynagrodzenia 27 610,00 28 704,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 11 041,73 5 931,58

1. – emerytalne 2 854,80 2 422,18

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 26 380,08 13 180,15

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

X. Aktualizacja wyceny aktywów portfelowych 1 827 047,20 7 104 991,08

IX. Strata z tytułu rozchodu akcji i udziałów 265 211,08 678 214,24

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2 550 044,52 -8 341 132,83

D. Pozostałe przychody operacyjne 18 628,58 268 921,49

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 3 459,96 0,00

II. Dotacje 0,00 0,00

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

IV. Inne przychody operacyjne 15 168,62 268 921,49

E. Pozostałe koszty operacyjne 41 961,10 104 911,36

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00 220,92

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

III. Inne koszty operacyjne 41 961,10 104 690,44

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -2 573 377,04 -8 177 122,70

G. Przychody finansowe 27 102,47 135 737,90

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

A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0,00 0,00

1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0,00 0,00

1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

II. Odsetki, w tym: 27 102,47 85 580,37

J. – od jednostek powiązanych 21 900,01 22 200,02

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

J. – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 50 157,53

V. Inne 0,00 0,00
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H. Koszty finansowe 634 744,45 655 538,02

I. Odsetki, w tym: 143 683,21 123 996,37

J. – dla jednostek powiązanych 96 230,40 78 847,78

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

J. – w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 491 061,24 531 536,97

IV. Inne 0,00 4,68

I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -3 181 019,02 -8 696 922,82

J. Podatek dochodowy -31 093,00 -742 058,00

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

L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -3 149 926,02 -7 954 864,82
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Zmiany w kapitale własnym

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4 542 479,47 12 497 344,29

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

2. – korekty błędów 0,00 0,00

IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4 542 479,47 12 497 344,29

1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 684 153,84 684 153,84

1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

1. – wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

1. – umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00

2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 684 153,84 684 153,84

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 228 051,28 1 725 458,46

1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 -1 497 407,18

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 7 122 457,81

1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00

2. – podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00

3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0,00 0,00

4.- przeniesienie z kapitału rezerwowego 0,00 7 122 457,81

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 8 619 864,99

1. – pokrycia straty 0,00 8 619 864,99

2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 228 051,28 228 051,28

3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

1. – zbycia środków trwałych 0,00 0,00

2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00

4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11 585 139,17 18 707 596,98

1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 -7 122 457,81

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 7 122 457,81

1.- przeniesienie na kapitał zapasowy 0,00 7 122 457,81

2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11 585 139,17 11 585 139,17

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 954 864,82 -8 619 864,99

1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

2. – korekty błędów 0,00 0,00

2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

1. – podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00

3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7 954 864,82 8 619 864,99
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Zmiany w kapitale własnym

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00

2. – korekty błędów 0,00 0,00

5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7 954 864,82 8 619 864,99

A. zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00

1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00

B. zmniejszenie (z tytułu) 0,00 8 619 864,99

1. -pokrycie straty z kaptału zapasowego 0,00 8 619 864,99

6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 954 864,82 0,00

7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 954 864,82 0,00

6. Wynik netto -3 149 926,02 -7 954 864,82

A. zysk netto 0,00 0,00

B. strata netto 3 149 926,02 7 954 864,82

C. odpisy z zysku 0,00 0,00

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1 392 553,45 4 542 479,47

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 392 553,45 4 542 479,47
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Rachunek przepływów pieniężnych

Kwota na dzień
kończący bieżący rok

obrachunkowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok

obrachunkowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto -3 149 926,02 -7 954 864,82

II. Korekty razem 3 053 686,97 7 038 218,00

1. Amortyzacja 20 826,35 22 738,06

2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 114 164,15 43 686,14

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 494 601,28 -9 565,60

5. Zmiana stanu rezerw -339 022,57 -1 085 160,44

6. Zmiana stanu zapasów 0,00 0,00

7. Zmiana stanu należności 16 564,09 112 282,16

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 760 493,78 -6 625,34

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 295 845,01 357 947,94

10. Inne korekty 0,00 0,00

11. Zmiana stanu inwestycji kapitałowych 1 690 214,88 7 602 915,08

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -96 239,05 -916 646,82

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 24 162,60 67 886,75

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 24 162,60 396,95

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

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

A. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

1. – zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00

2. – dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00

3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00

4. – odsetki 0,00 0,00

5. – inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 67 489,80

II. Wydatki 5 918,80 92 525,64

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 918,80 3 551,89

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

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

A. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00

B. w pozostałych jednostkach 0,00 0,00

1. – nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00

2. – udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00

4. Inne wydatki inwestycyjne 4 000,00 88 973,75

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 18 243,80 -24 638,89

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0,00 977 880,00

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 0,00

2. Kredyty i pożyczki 0,00 212 880,00

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 740 000,00
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Rachunek przepływów pieniężnych

4. Inne wpływy finansowe 0,00 25 000,00

II. Wydatki 17 927,45 129 130,84

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00

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

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0,00 100 000,00

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

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

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 13 593,69 17 066,10

8. Odsetki 4 333,76 12 064,74

9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -17 927,45 848 749,16

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -95 922,70 -92 536,55

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -95 922,70 -92 536,55

1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0,00 0,00

F. Środki pieniężne na początek okresu 170 846,01 263 382,56

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 74 923,31 170 846,01

1. – o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00
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Dodatkowe inf.

Wartość łączna z zysków
kapitałowych

z innych źródeł
przychodów

Wartość łączna z zysków
kapitałowych

z innych źródeł
przychodów

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -3 181 019,02 -8 696 922,82

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy
zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów
podatkowych), w tym:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: 1 023 632,08 996 696,73 26 935,35 3 007 044,80 2 716 030,58 291 014,22

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w
księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: 2 716 030,58 2 716 030,58 0,00 ########## ########## 72 892,98

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w tym:

57 170,76 44 416,78 12 753,98 33 601,39 0,00 33 601,39

F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w
tym: 1 452 670,72 952 262,78 500 407,94 2 311 296,40 118 451,00 2 192 845,40

G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte
w księgach lat ubiegłych, w tym: 56 893,96 46 564,21 10 329,75 1 734 188,74 83 071,00 1 651 117,74

H. Strata z lat ubiegłych, w tym: 0,00 0,00 0,00 247 273,23 247 273,23 0,00

I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: 2 500,00 2 108,23 391,77 0,00 0,00 0,00

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -38 173,00 -468 473,17

K. Podatek dochodowy 0,00 0,00

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

ROK BIEŻĄCY ROK POPRZEDNI
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Dodatkowe inf.

TIG SA JSF 2019 Informacja dodatkowa TIG_JSF_2019_Informacja_dodatkowa.pdf

Załączniki
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