Śląska Grupa Kapitałowa S.A.
ul. Puławska 16 lok. U8
05-500 Piaseczno

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Firma Spółki brzmi: Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna. ------2.

Spółka może używać skrótu firmy: Śląska Grupa Kapitałowa

S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.
----------------------------------------------------------3. Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno. -----------------------------------------4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----5.

Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium

Rzeczypospolitej i poza granicami. ---------------------------------------------------------------6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------7. Założycielami Spółki są: Victor Tromer, Elżbieta Anna Tromer, Natalia
Tromer oraz spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z siedzibą
w Piasecznie (KRS 0000302929).-----------------------------------------------------------------PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
§ 2.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-------------------------------------------1) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych; -----------------------2) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
3)

PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi

lub dzierżawionymi;
----------------------------------------------------------------------------------------4) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; --------------5)

PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na

zlecenie;--------------------------------------------------------------------------------------------------6) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem;--------------------------7) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
8)

PKD 70.22 - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia

działalności gospodarczej i zarządzania
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9) PKD 73.1 - Reklama;----------------------------------------------------------------10) PKD 73.11 - Działalność agencji reklamowych; ----------------------------11)

PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele

reklamowe w mediach drukowanych;
----------------------------------------------------------------------------12)

PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele

reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
------------------------------------------------------------13) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe
w pozostałych mediach;------------------------------------------------------------------------------14) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej;---------------------------15)

PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych

produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; ------------------------16) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem
porządku w budynkach; ------------------------------------------------------------------------------17)

PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i

kongresów; ----------------------------------------------------------------------------------------------18) PKD 82.92.Z - Działalność związana z parkowaniem;--------------------19)

PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie

działalności, gdzie indziej nieklasyfikowana; ---------------------------------------------------20)

PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej

nieklasyfikowane; --------------------------------------------------------------------------------------21)

PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami

internetowymi (hosting) i podobna działalność. ------------------------------------------------2.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na

podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką
koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi
ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.---------------------------3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego
Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w
obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE
§ 3.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.151.600,00 zł (jeden milion sto
pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na: ----------------------------------

340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach

od A000001 do A340000 i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
-------- 811.600 (osiemset jedenaście tysięcy sześćset) akcji imiennych serii B
o numerach od B000001 do B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda akcja. ---------------------------------------------------------------------------------------------2. Akcje serii A zostały objęte w następujący sposób: -----------------------------a) Elżbieta

Anna Tromer, PESEL XXXXXXXXXXXX , objęła 210.000

(dwieście dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od
A000001 do A210000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o
łącznej wartości nominalnej 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) i
pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 210.000,00 zł (dwieście dziesięć
tysięcy

złotych),

--------------------------------------------------------------------------------------------------b) Natalia Tromer, PESEL XXXXXXXXXXX objęła 20.000 (dwadzieścia
tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A210001 do
A230000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej
wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i pokryła je w całości
wkładem pieniężnym w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), -----------c) spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z
siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 110.000 (sto dziesięć tysięcy)
uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A230001 do A340000, o
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości
nominalnej 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i pokryła je w całości wkładem
pieniężnym w kwocie 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych). -----------------------3. Akcje serii B zostały objęte w następujący sposób: -----------------------------a) Elżbieta

Anna Tromer, PESEL XXXXXXXXXXX objęła 180.000 (sto

osiemdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od
PEB000001 do B180000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja,

łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i pokryła je w
całości wkładem pieniężnym w kwocie 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),
----------------------------------------------------------------------------------------b) Victor Tromer, PESEL XXXXXXXXXXX, objął 600.000 (sześćset tysięcy)
uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B180001 do B780000, o
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości
nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i pokrył je w następujący sposób:
-

200 (dwieście) akcji o numerach od B180001 do B180200 zostało

pokrytych w całości wkładem pieniężnym w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych), ----

319.800 (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji o numerach od

B180201 do B500000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci
samochodu osobowego marki Audi R8 5.2. Quattro (rok produkcji 2011), nr VIN
WUAZZZ421CN001407, o wartości godziwej 319.800,00 zł (trzysta dziewiętnaście
tysięcy osiemset złotych), ----------------------------------------------------------------------------

280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od B500001

do B780000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci 120 (sto
dwadzieścia)

udziałów

w

spółce

pod

firmą

SGK

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno, ulica
Puławska nr 16 lok. U8, REGON: 364441156, NIP: 1231317832), wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617233, o wartości godziwej
280.000,00 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), -------------------------------------c) spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z
siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 31.600 (trzydzieści jeden tysięcy
sześćset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B780001 do
B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej
wartości nominalnej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i pokryła
je w całości wkładem niepieniężnym postaci samochodu osobowego marki Porche
Cayenne (rok produkcji 2003), nr VIN WP1ZZZ9PZ4LA42753, o wartości godziwej
31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych).------------------------------------
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4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem
Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Akcje serii A oraz akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten
sposób, że każdej akcji przyznaje się 2 (dwa) głosy. Akcje serii A oraz akcje serii B
są ponadto uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że przyznają
uprawnionemu dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną do
wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych. -------------------6. W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych (co do głosu oraz w
zakresie dywidendy), uprzywilejowanie to wygasa tylko w przypadku, gdy zbycie akcji
uprzywilejowanych nastąpi na rzecz osób niebędących założycielami Spółki. --------7. Akcje mogą być umarzane za zgodzą akcjonariusza w drodze ich nabycia
przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). ----------------------------------------------------------§ 3a
1.

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej

liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż
863.700,00

zł

(osiemset

sześćdziesiąt

trzy

tysiące

siedemset

złotych).

Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3
(trzech) lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach
upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do
emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu
upływającym nie później niż 3 (trzy) lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2.

W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może

wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3.

Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub

wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o
którym

mowa

w

ust.

1,

nie

wymaga

zgody

Rady

Nadzorczej.

---------------------------------------4.

Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów

subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za
zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w
całości lub w części. -----------------------------------------------------------------------------------
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ORGANY SPÓŁKI
§ 4.
Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------1. Zarząd Spółki, -------------------------------------------------------------------------2. Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------3. Walne Zgromadzenie.---------------------------------------------------------------A. Zarząd
§ 5.
1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. ---------------2.

Członków

Zarządu

powołuje

i

odwołuje

Rada

Nadzorcza.

Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje, z wyjątkiem
pierwszego składu Zarządu, który powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego
statutu.----------------------------------------------------------------------------------------------------3.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w

sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany
uchwałą

Walnego

Zgromadzenia.

-----------------------------------------------------------------------------4.

Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. W przypadku Zarządu

wieloosobowego kadencja jest wspólna. --------------------------------------------------------5.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.----------------------------------6.

Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze

kadencje.-------------------------------------------------------------------------------------------------§ 6.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. ---------------------------2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.------------------------------3.

Zasady

funkcjonowania

Zarządu

Spółki

oraz

zasady

wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę
Nadzorczą. -------------
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4.
niezastrzeżone

Do

kompetencji
do

Zarządu

kompetencji

należą

wszelkie

pozostałych

sprawy

organów

Spółki
Spółki.

--------------------------------------------------§ 7.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes
Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub
jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----------------------------------§ 8.
Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej
interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent)
udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
B. Rada Nadzorcza
§ 9.
1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.
2.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek

handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje
oraz

na

podstawie

Regulaminu

uchwalanego przez Walne Zgromadzenie,

określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
3.

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków,

powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszego
składu Rady Nadzorczej, który powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego
Statutu. --------------------------------------------------------------------------------------------------4.

Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej mandat członka

Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji, na skutek śmierci
lub wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, pozostali członkowie Rady
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Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej,
który swoje czynności sprawować będzie do chwili zatwierdzenia wyboru Rady
Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia
upływu kadencji Rady Nadzorczej. Brak zatwierdzenia kooptacji przez najbliższe
Walne

Zgromadzenie

równoznaczny

będzie

z

wygaśnięciem

mandatu

dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.--------------------------------6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
7.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia

walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok
obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie
spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------------------------8.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na

dalsze kadencje. --------------------------------------------------------------------------------------§ 10.
1.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki

osobiście i w sposób łączny. ------------------------------------------------------------------------2.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone

na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
------------------------------------------

§ 11.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien
przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. -----------------------------------------2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------a) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji;
b)
sprawozdania

wybór

biegłego

finansowego

rewidenta

przeprowadzającego

badanie

Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada

Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego
niezależność przy
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wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz
na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę
osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna
korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----------------------c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;----------------------------------d) zawieranie umów z członkami Zarządu; ---------------------------------------e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;-----------------f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;-----------------------------g)

zawieszanie,

poszczególnych

lub

z

ważnych

wszystkich

powodów,
członków

w

czynnościach

Zarządu

Spółki;

------------------------------------------------------------h)
(trzy)

miesiące,

delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3
do

czasowego

wykonywania czynności członków Zarządu

niemogących sprawować swoich czynności; ---------------------------------------------------i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; ----------------------------------------j)

składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego

zgromadzenia; ------------------------------------------------------------------------------------------k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy
Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; ----------------------------------------------------------l)

zwoływanie

nadzwyczajnego

walnego

zgromadzenia,

jeżeli

zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w
terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę
Nadzorczą.
§ 12.
1.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie

rzadziej jednak niż jeden raz w roku obrotowym.----------------------------------------------2.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki,

chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem
nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki, w miejscu
wskazanym w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej. Zgoda może
dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia
zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. --------------
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3.

Posiedzenie

Rady Nadzorczej może także odbyć się bez

formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady
Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do
porządku

obrad

posiedzenia.---------------------------------------------------------------------------------------------4.

Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący

Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W
przypadku

nieobecności

Wiceprzewodniczącego,

na

posiedzeniu

przewodniczącego

Przewodniczącego

posiedzenia

wybiera

i
Rada

Nadzorcza.---------------------------------5.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest

obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy
podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.----------------------------------------------------------------------------------------------6.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni
o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. -----------------------------------------7.
za

Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie

pośrednictwem

innego

członka

Rady

Nadzorczej.

--------------------------------------------C. Walne Zgromadzenie
§ 13.
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. --------§ 14.
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz w Katowicach i
Świętochłowicach i w m.st. Warszawie. ----------------------------------------------------------§ 15.
1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością

głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią

inaczej.--------------

Śląska Grupa Kapitałowa S.A.
ul. Puławska 16 lok. U8
05-500 Piaseczno

2.

W

przypadku

przewidzianym

w

art.

397

Kodeksu

spółek

handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech
czwartych)

głosów

oddanych.

-------------------------------------------------------------------------------------3.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek

choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. --------------------------------§ 16.
1.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub

w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób
uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności
tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona
przez Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------2.
szczegółowo

Walne

Zgromadzenie

uchwala

tryb

swój

regulamin

określający

prowadzenia

obrad.

-----------------------------------------------------------------------------§ 17.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ----------------------------a)
spółki

oraz

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
sprawozdania

finansowego

za

ubiegły

rok

obrotowy,----------------------------------b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, --------------c)
przez

udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania
nich

obowiązków,

--------------------------------------------------------------------------------------d)

podejmowanie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego

roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy

zawiązaniu Spółki

lub

sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -------------------------------------------------------------e)

podejmowanie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich
ograniczonego prawa rzeczowego, ---------------------------------------------------------------f) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa, -------g) rozwiązanie Spółki, -------------------------------------------------------------------

h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, --------------------

Śląska Grupa Kapitałowa S.A.
ul. Puławska 16 lok. U8
05-500 Piaseczno

i)

powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz

ustalanie ich wynagrodzenia, z wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej który
powołany

zostanie

przy

podpisaniu

niniejszego

statutu,

--------------------------------------------------j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,--------------------------------------k)
Radę

rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez
Nadzorczą

lub

Zarząd,

-------------------------------------------------------------------------------l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub
niniejszy Statut. ----------------------------------------------------------------------------------------2.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu

lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu
wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy o
subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ---------------------------RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 18.
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy
się 31 grudnia 2019 roku.----------------------------------------------------------------------------§ 19.
1. Spółka tworzy: ------------------------------------------------------------------------a) kapitał zakładowy,--------------------------------------------------------------------b) kapitał zapasowy, --------------------------------------------------------------------c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. ---------§ 20.
1.

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent)

zysku za dany rok obrotowy. ------------------------------------------------------------------------2.

Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego

kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.
----------------------------------------
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3.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie,

jednak część kapitału zapasowego — w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału
akcyjnego

może

być

wykorzystana

na

pokrycie

strat

bilansowych.-------------------------------------§ 21.
Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest
na: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ pokrycie strat za lata ubiegłe,--------------------------------------------------------

dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie

przez Walne Zgromadzenie,
-------------------------------------------------------------------------------- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -------------------§ 22.
1.

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez

Walne Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------2.

Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę

akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.----------------------3.

Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie

określonym w Kodeksie spółek handlowych. ---------------------------------------------------POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23.
Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.----§ 24.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem będą
zastosowanie

odpowiednie

przepisy

Kodeksu

spółek

handlowych

i

miały
innych

obowiązujących Spółkę aktów prawnych.” ------------------------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym brali udział
akcjonariusze, reprezentujący 1.151.600 (jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy

Śląska Grupa Kapitałowa S.A.
ul. Puławska 16 lok. U8
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sześćset) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego oraz, że
oddano 2.303.200 (dwa miliony trzysta trzy tysiące dwieście) ważnych głosów, z
czego „za” oddano 2.303.200 (dwa miliony trzysta trzy tysiące dwieście) głosów, przy
braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego powyższa uchwała
została powzięta. --------------------------------------------------------------------------------------Do punktu 6 porządku obrad: ------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął
Zgromadzenie. -----------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Do niniejszego aktu załącza się listę obecności. -------------------------------

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 405 i art. 421
Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów
wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy,
a ponadto o treści art. 92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 540), tj. o tym, że niezwłocznie po
sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące
podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo
podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru
przedsiębiorców

Krajowego

Rejestru

Sądowego

notariusz

umieszcza

jego

elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów
Notarialnych. --------------------------------------------------------------------------------------------§ 3. Tożsamość Przewodniczącego Victora Tromer, syna XXXX i XXXX,
zamieszkałego: XXXXXXXXXX, PESEL XXXXXXXXXX, notariusz stwierdziła na
podstawie okazanego dowodu osobistego XXXXXXXXX, ważnego do dnia
XXXXXXXX. ------------------------------§

4.

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce, jej założycielom

i

Akcjonariuszom. --------------------------------------------------------------------------------------§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----------------------------------------§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -------------------------------------------

taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy

Śląska Grupa Kapitałowa S.A.
ul. Puławska 16 lok. U8
05-500 Piaseczno

notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.)

100,00 zł

- podatek od towarów i usług - (VAT) - 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1 w
związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.)

23,00 zł

Powyższe uchwały nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych –
na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności
cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 1519).-----------------------Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ---------------------------------Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 30.03.2020 godz. 14:59:26
Numer KRS: 0000822742
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

13.01.2020

Ostatni wpis

Numer wpisu

2

Sygnatura akt

WA.XIV NS-REJ.KRS/45950/19/925/NIP

Oznaczenie sądu

------

Data dokonania wpisu

15.01.2020

Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 384173438, NIP: 1231458490

3.Firma, pod którą spółka działa

ŚLĄSKA GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat PIASECZYŃSKI, gmina PIASECZNO, miejsc. PIASECZNO

2.Adres

ul. PUŁAWSKA, nr 16, lok. U8, miejsc. PIASECZNO, kod 05-500, poczta PIASECZNO, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie

1

1)

statutu

20.08.2019 R., REP. A NR 5979/2019, NOTARIUSZ DARIA STOJAK-KOWALIK,

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE;
2)

16.10.2019 R., REP. A NR 9400/2019, NOTARIUSZ DARIA STOJAK-KOWALIK,

KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 3 I § 3A UST.1;
3) 20.12.2019 R., REP. A NR 12811/2019, NOTARIUSZ DARIA STOJAK-KOWALIK, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 5 UST.3;

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka

NIEOZNACZONY

2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor
Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do
ogłoszeń spółki

------

4.Czy statut przyznaje uprawnienia
osobiste określonym akcjonariuszom lub
tytuły uczestnictwa w dochodach lub
majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału NIE
w zysku?

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

1 151 600,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

863 700,00 ZŁ

3.Liczba akcji wszystkich emisji

1151600

4.Wartość nominalna akcji

1,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego

1 151 600,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego

------

Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1.Określenie wartości akcji objętych za
aport

1

631 400,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji
1

1.Nazwa serii akcji

A

2.Liczba akcji w danej serii

340000

2

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

340.000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH SERII A. SĄ ONE UPRZYWILEJOWANE: CO DO GŁOSU W
TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI PRZYZNAJE SIĘ DWA GŁOSY ORAZ CO DO DYWIDENDY W TEN
SPOÓB, ŻE PRZYZNAJĄ UPRAWNIONEMU DYWIDENDĘ, KTÓRA PRZEWYŻSZA O POŁOWĘ
DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM Z AKCJI
NIEUPRZYWILEJOWANYCH.

1.Nazwa serii akcji

B

2.Liczba akcji w danej serii

811600

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba
akcji uprzywilejowanych lub
informacja, że akcje nie są
uprzywilejowane

811.600 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH SERII B. SĄ ONE UPRZYWILEJOWANE: CO DO GŁOSU W
TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI PRZYZNAJE SIĘ DWA GŁOSY ORAZ CO DO DYWIDENDY W TEN
SPOÓB, ŻE PRZYZNAJĄ UPRAWNIONEMU DYWIDENDĘ, KTÓRA PRZEWYŻSZA O POŁOWĘ
DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM Z AKCJI
NIEUPRZYWILEJOWANYCH.

Rubryka 11
1.Czy zarząd lub rada administrująca są
upoważnieni do emisji warrantów
subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma
2.Imiona
3.Numer PESEL/REGON

TROMER
VICTOR
XXXXXXXXXXXX

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6.Czy osoba wchodząca w skład
zarządu została zawieszona w
czynnościach?

NIE

7.Data do jakiej została zawieszona

------

Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

RADA NADZORCZA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko

TROMER

2.Imiona

HENRYK TOMASZ
XXXXXXXXXXXX

3.Numer PESEL

2

1.Nazwisko

SULARZ

2.Imiona

JACEK
XXXXXXXXX

3.Numer PESEL

3

1.Nazwisko

SULARZ

2.Imiona

KRZYSZTOF
XXXXXXXXXX

3.Numer PESEL

Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

2.Przedmiot pozostałej działalności

1

68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

2

68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

3

68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

4

70, 2, , DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

5

70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

6

70, 22, , POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

7

73, 1, , REKLAMA

8

73, 11, , DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

9

73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH

przedsiębiorcy

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy,
za który należy złożyć sprawozdanie
finansowe

31.12.2020

Dział 4

Dział 5

Dział 6

WYPIS
Repertorium A Nr 1296/2020

AKT NOTARIALNY
Dnia czternastego lutego roku dwa tysiące dwudziestego (14.02.2020 r.)
notariusz w Warszawie Daria Stojak-Kowalik, prowadząca Kancelarię Notarialną
w Warszawie, przy ulicy Puławskiej nr 361, sporządziła protokół Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka
akcyjna z siedzibą w Piasecznie (adres spółki: 05-500 Piaseczno, ulica Puławska
nr 16 lok. U8, REGON 384173438, NIP 1231458490) („Spółka”), które odbyło się

w jej obecności, w dniu czternastego lutego roku dwa tysiące dwudziestego
(14.02.2020

r.),

w

tutejszej

Kancelarii

Notarialnej.

---------------------------------------------Spółka pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą
w Piasecznie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000822742, co potwierdza załączona Informacja
odpowiadająca

odpisowi

aktualnemu

z Rejestru

Przedsiębiorców

pobrana

na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym
Rejestrze Sądowym, dnia 14 lutego 2020 roku wydana przez Centralną Informację
Krajowego

Rejestru

Sądowego.----------------------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AKCYJNEJ
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Śląska Grupa
Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie otworzył Henryk Tomasz
Tromer – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzisiejszym
Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są wszyscy akcjonariusze

2
Spółki, a następnie zaproponował wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego

Zgromadzenia

Spółki.

---------------------------------------------------------------------Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
wybrany został jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, Victor Tromer, który wybór
przyjął, następnie sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że Walne
Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na dzisiejszym Walnym
Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 1.151.600
(jeden milion sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) w całości pokrytych akcji
imiennych, w tym: 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A oraz
811.600

(osiemset jedenaście tysięcy sześćset) akcji imiennych serii B,

stanowiących

łącznie 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki,

uprawniających do wykonania 2.303.200 (dwa miliony trzysta trzy tysiące dwieście)
głosów, a nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku
obrad oraz, że stosownie do treści § 14 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie mogą
odbywać się w Warszawie, wobec czego, zgodnie z art. 405 § 1 Kodeksu spółek
handlowych,

Zgromadzenie

przewidzianych

jest

zdolne

do

następującym

powzięcia

wiążących

uchwał

porządkiem

obrad:---------------------------------------------1. otwarcie Zgromadzenia,-----------------------------------------------------------------2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki,
------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności

do podjęcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad, ----------------------------4.

podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
----------------5.
6.

podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
------------------------------

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
--7.

zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
----------------

Do pkt 3 porządku obrad: -----------------------------------------------------------------Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został

przyjęty jednomyślnie.
---------------------------------------------------------------------------------Do punktu 4 porządku obrad: -------------------------------------------------------------Przewodniczący

Zgromadzenia

zaproponował

podjęcie

uchwały
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o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą
w Piasecznie
z dnia 14 lutego 2020 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Śląska
Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie, działając na podstawie
art. 431 § 1 w zw. z art. 431 § 2 pkt 3) w zw. z art. 432 § 1 w zw. z art. 433 § 2
Kodeksu

spółek

handlowych,

niniejszym

uchwala,

co

następuje:

-------------------------§ 1.
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.151.600,00 zł (jeden milion
sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie mniejszej niż
1.157.359,00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta
pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie większej niż 1.535.477,00 zł (jeden milion

pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych), tj. o
kwotę nie niższą niż 5.759,00 zł (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć

złotych) i nie wyższą niż 383.877,00 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące
osiemset siedemdziesiąt siedem złotych), w zależności od ilości objętych
akcji.
------------------------------------------------------------------------------------------------2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w punkcie 1. powyżej, zostanie
dokonane w drodze emisji nie mniej niż 5.759 (pięć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 383.877 (trzysta osiemdziesiąt trzy
tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem) niezdematerializowanych akcji
imiennych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja
(„Akcje Serii C”). -------------------------------------------------------------------------------3. Obejmowanie

Akcji

Serii

C

nastąpi

w

drodze

subskrypcji

otwartej

w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych. --------------------4. Oferowanie objęcia

Akcji

Serii

C

nastąpi

w trybie oferty publicznej

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
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systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku,
poz. 623).----------------------------------------------------------------------------------5.

Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 5,21 zł (pięć złotych dwadzieścia jeden

groszy). --------------------------------------------------------------------------------------------6. Akcje Serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w całości
przed

złożeniem

zarejestrowanie

wniosku

do

podwyższenia

właściwego
kapitału

Sądu

zakładowego

Rejestrowego

o

wynikającego

z

niniejszej uchwały.------------------------------------------------------------------------------7. Z Akcjami Serii C nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.-----------8. Akcje Serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia
2020 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------9. Terminy otwarcia oraz zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C zostaną określone
przez Zarząd Spółki, który jest upoważniony do określenia tych terminów
dowolnie, według własnego wyboru. ------------------------------------------------------§ 2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Zarządu
Spółki w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji
Serii C, przychylając się do jej treści oraz działając w interesie Spółki, postanawia
wyłączyć

prawo

poboru

Akcji

Serii

C

-

przysługujące

dotychczasowym

akcjonariuszom Spółki - w całości. ----------------------------------------------------------------§ 3.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki
do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji niniejszej
uchwały, w szczególności do ustalenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii
C, określenia terminów i wysokości wpłat na akcje, złożenia oświadczenia o
wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w
związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, a także do zgłoszenia
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do właściwego sądu rejestrowego. -----§ 4.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie dniem jej powzięcia.” -------------------------
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Przewodniczący

stwierdził,

że

w

głosowaniu

jawnym

brali

udział

akcjonariusze, reprezentujący 1.151.600 (jeden milion sto pięćdziesiąt jeden
tysięcy sześćset) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego
oraz, że oddano 2.303.200 (dwa miliony trzysta trzy tysiące dwieście) ważnych
głosów, z czego „za” oddano 2.303.200 (dwa miliony trzysta trzy tysiące dwieście)
głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego
powyższa

uchwała

została

powzięta.--------------------------------------------------------------Do punktu 5 porządku obrad: -------------------------------------------------------------Przewodniczący

Zgromadzenia

zaproponował

podjęcie

uchwały

o następującej treści:-----------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą
w Piasecznie
z dnia 14 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Śląska
Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie, dokonuje zmiany § 3
Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -------------------------------------------------------

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.157.359,00 zł (jeden

milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie
więcej niż 1.535.477,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta
siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: --------------------------------------------------

340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o

numerach od A000001 do A340000 i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda akcja,----

811.600 (osiemset jedenaście tysięcy sześćset) akcji imiennych serii B

o numerach od B000001 do B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda

akcja,

----------------------------------------------------------------------------------------------

nie mniej niż 5.759 (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) i nie

więcej niż 383.877 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt
siedem) niezdematerializowanych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej
1,00

zł

(jeden

złoty)

każda

akcja.

-------------------------------------------------------------------
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2. Akcje serii A zostały objęte w następujący sposób: -----------------------------a)

Elżbieta Anna Tromer, PESEL XXXXXXXXXXX objęła 210.000

(dwieście dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach
od A000001 do A210000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja,
o łącznej wartości nominalnej 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) i
pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 210.000,00 zł (dwieście
dziesięć

tysięcy

złotych),

------------------------------------------------------------------------------Natalia

Tromer,

PESEL XXXXXXXXXXX objęła 20.000 (dwadzieścia tysięcy)

uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A210001 do A230000, o
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości
nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i pokryła je w całości
wkładem pieniężnym w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
------------b)

spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z

siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 110.000 (sto dziesięć tysięcy)
uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A230001 do A340000, o
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości
nominalnej 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i pokryła je w całości
wkładem pieniężnym w kwocie 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych).-----------3. Akcje serii B zostały objęte w następujący sposób: -----------------------------a)

Elżbieta Anna Tromer, PESEL XXXXXXXXXXX objęła 180.000 (sto

osiemdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od
B000001 do B180000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o
łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i
pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 180.000,00 zł (sto
osiemdziesiąt tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------b)

Victor Tromer, PESEL XXXXXXXXXXX, objął 600.000 (sześćset

tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B180001 do
B780000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej
wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i pokrył je w
następujący

sposób:

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 (dwieście) akcji o numerach od B180001 do B180200 zostało
pokrytych w całości wkładem pieniężnym w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych), ----

319.800 (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji o numerach od

B180201 do B500000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci
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samochodu osobowego marki Audi R8 5.2. Quattro (rok produkcji 2011), nr VIN
WUAZZZ421CN001407, o wartości godziwej 319.800,00 zł (trzysta dziewiętnaście
tysięcy osiemset złotych), ---------------------------------------------------------------------------- 280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od B500001
do B780000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci 120 (sto
dwadzieścia)

udziałów

w

spółce

pod

firmą SGK spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno, ulica
Puławska nr 16 lok. U8, REGON: 364441156, NIP: 1231317832), wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617233, o wartości godziwej
280.000,00

zł

(dwieście

osiemdziesiąt

tysięcy

złotych),

--------------------------------------c)

spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z

siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 31.600 (trzydzieści jeden tysięcy

sześćset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B780001 do
B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej
wartości nominalnej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i
pokryła je w całości wkładem niepieniężnym postaci samochodu osobowego marki
Porche Cayenne (rok produkcji 2003), nr VIN WP1ZZZ9PZ4LA42753, o wartości
godziwej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych).----------------------5.

Zebranie kapitału zakładowego przy zawiązaniu Spółki, nastąpiło

poprzez objęcie akcji pierwszej i drugiej emisji pokrytych w całości przed
zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców. --------------------------------------6.

Akcje serii A oraz akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten

sposób, że każdej akcji przyznaje się 2 (dwa) głosy. Akcje serii A oraz akcje serii B
są ponadto uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że przyznają
uprawnionemu dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną
do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.---------------7.

W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych (co do głosu oraz

w zakresie dywidendy), uprzywilejowanie to wygasa tylko w przypadku, gdy zbycie
akcji uprzywilejowanych nastąpi na rzecz osób niebędących założycielami Spółki. -8.

Akcje serii C nie są uprzywilejowane i zostaną w całości pokryte

wkładem

pieniężnym.

----------------------------------------------------------------------------------------------9. Akcje mogą być umarzane za zgodzą akcjonariusza w drodze ich
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nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).”. ----------------------------------------------§ 2.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonanych
na

podstawie

niniejszej

uchwały.

-------------------------------------------------------------------Przewodniczący

stwierdził,

że

w

głosowaniu

jawnym

brali

udział

akcjonariusze, reprezentujący 1.151.600 (jeden milion sto pięćdziesiąt jeden
tysięcy sześćset) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego
oraz, że oddano 2.303.200 (dwa miliony trzysta trzy tysiące dwieście) ważnych
głosów, z czego „za” oddano 2.303.200 (dwa miliony trzysta trzy tysiące dwieście)
głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego
powyższa

uchwała

została

powzięta.--------------------------------------------------------------Do punktu 6 porządku obrad: -------------------------------------------------------------Przewodniczący

Zgromadzenia

zaproponował

podjęcie

następującej

uchwały
treści:

-------------------------------------------------------------------------------------Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą
w Piasecznie
z dnia 14 lutego 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Śląska
Grupa Kapitałowa spółka akcyjna z siedzibą w Piasecznie, przyjmuje tekst jednolity
Statutu Spółki, udokumentowanego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 20
sierpnia 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię Stojak-Kowalik, za
Repertorium

A

nr 5979/2019, zmienionego następnie: aktem notarialnym

sporządzonym w dniu 16 października 2019 roku, przez notariusza w Warszawie
Darię Stojak-Kowalik, za Repertorium A nr 9400/2019 oraz aktem notarialnym
sporządzonym w dniu 20 grudnia 2019 roku, przez notariusza w Warszawie Darię
Stojak-Kowalik, za Repertorium A nr 12811/2019, uwzględniający zmiany

wynikające z uchwały nr 2 zaprotokołowanej niniejszym aktem notarialnym,
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w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------------------------

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Firma Spółki brzmi: Śląska Grupa Kapitałowa spółka akcyjna. ------2.

Spółka może używać skrótu firmy: Śląska Grupa Kapitałowa S.A.
i wyróżniającego ją znaku graficznego. ----------------------------------------------------------3. Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno.-----------------------------------------4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ------

5.

Spółka

może tworzyć

filie,

oddziały i

biura na
terytorium

Rzeczypospolitej i poza granicami.----------------------------------------------------------------6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. --------------------------------------7. Założycielami Spółki są: Victor Tromer, Elżbieta Anna Tromer, Natalia
Tromer oraz spółka pod firmą „TROCASA

sp. z o.o.” spółka komandytowa

z siedzibą w Piasecznie (KRS 0000302929). --------------------------------------------------PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
§ 2.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ------------------------------------------1) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych; -----------------------2) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
3)

PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami

własnymi lub
dzierżawionymi;------------------------------------------------------------------------------------4) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; --------------5) PKD 68.32.Z

- Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na

zlecenie; --------------------------------------------------------------------------------------------------6)
7)

PKD

PKD 70.2 - Doradztwo związane z
zarządzaniem;--------------------------70.21.Z

-

Stosunki międzyludzkie
(public
relations)

i komunikacja; -------------------------------------------------------------------------------------------8)

PKD

70.22
w

zakresie

-

Pozostałe

doradztwo

prowadzenia działalności gospodarczej i

zarządzania; ---------------------------------------------------------
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9) PKD 73.1 - Reklama;----------------------------------------------------------------10) PKD 73.11 - Działalność agencji reklamowych; ----------------------------11)

PKD 73.12.B

- Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele

reklamowe w mediach drukowanych; ------------------------------------------------------------12)

PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele

reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); --------------------------------------------13)

PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele

reklamowe w pozostałych mediach; --------------------------------------------------------------14) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; --------------------------15)

PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych

produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; ------------------------16) PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem
porządku w budynkach; ------------------------------------------------------------------------------17)

PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów,

wystaw i kongresów;
----------------------------------------------------------------------------------------------18) PKD 82.92.Z - Działalność związana z parkowaniem; -------------------19)

PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie

działalności, gdzie indziej nieklasyfikowana; ---------------------------------------------------20) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
nieklasyfikowane; --------------------------------------------------------------------------------------21)

PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami

internetowymi (hosting) i podobna działalność. ------------------------------------------------2.

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na

podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką
koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi
ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.---------------------------3.

Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego
Zgromadzenia zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w
obecności

akcjonariuszy

reprezentujących

co

najmniej

połowę

kapitału

zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------------KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE
§ 3.
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1.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.157.359,00 zł (jeden

milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych) i nie
więcej niż 1.535.477,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta
siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na: --------------------------------------------------

340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach
od A000001 do A340000 i wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, ----

811.600 (osiemset jedenaście tysięcy sześćset) akcji imiennych serii B

o numerach od B000001 do B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
każda

akcja,

----------------------------------------------------------------------------------------------

nie mniej niż 5.759 (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć) i nie

więcej niż 383.877 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt
siedem) niezdematerializowanych akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej
1,00

zł

(jeden

złoty)

każda

akcja.

------------------------------------------------------------------2. Akcje serii A zostały objęte w następujący sposób: -----------------------------a)

Elżbieta Anna Tromer, PESEL XXXXXXXXXXX, objęła 210.000

(dwieście dziesięć tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach
od A000001 do A210000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja,
o łącznej wartości nominalnej 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) i
pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 210.000,00 zł (dwieście
dziesięć

tysięcy

złotych),

------------------------------------------------------------------------------b)

Natalia

Tromer,

PESEL

XXXXXXXXXXX,

objęła

20.000

(dwadzieścia tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od
A210001 do A230000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o
łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) i pokryła je w
całości wkładem pieniężnym w kwocie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych),
------------c)

spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z

siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 110.000 (sto dziesięć tysięcy)
uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, o numerach od A230001 do A340000, o
wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej wartości
nominalnej 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) i pokryła je w całości
wkładem pieniężnym w kwocie 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych).
------------

3. Akcje serii B zostały objęte w następujący sposób: -----------------------------a) Elżbieta Anna Tromer, PESEL XXXXXXXXXXX, objęła 180.000 (sto
osiemdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od
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B000001 do B180000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o
łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i
pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 180.000,00 zł (sto
osiemdziesiąt tysięcy złotych), ---------------------------------------------------------------------b)

Victor Tromer, PESEL XXXXXXXXXXX, objął 600.000 (sześćset

tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B180001 do
B780000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej
wartości nominalnej 600.000,00 zł (sześćset tysięcy złotych) i pokrył je w
następujący

sposób:

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 200 (dwieście) akcji o numerach od B180001 do B180200 zostało
pokrytych w całości wkładem pieniężnym w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych), ----

319.800 (trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset) akcji o numerach od

B180201 do B500000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci
samochodu osobowego marki Audi R8 5.2. Quattro (rok produkcji 2011), nr VIN
WUAZZZ421CN001407, o wartości godziwej 319.800,00 zł (trzysta dziewiętnaście
tysięcy osiemset złotych), ----------------------------------------------------------------------------

280.000 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o numerach od

B500001 do B780000 zostało pokrytych w całości wkładem niepieniężnym postaci
120 (sto dwadzieścia) udziałów w spółce pod firmą SGK spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (adres Spółki: 05-500 Piaseczno, ulica
Puławska nr 16 lok. U8, REGON: 364441156, NIP: 1231317832), wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000617233, o wartości godziwej
280.000,00

zł

(dwieście

osiemdziesiąt

tysięcy

złotych),

--------------------------------------c)

spółka pod firmą „TROCASA sp. z o.o.” spółka komandytowa z

siedzibą w Piasecznie, KRS 0000302929, objęła 31.600 (trzydzieści jeden tysięcy
sześćset) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, o numerach od B780001 do
B811600, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda akcja, o łącznej
wartości nominalnej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i
pokryła je w całości wkładem niepieniężnym postaci samochodu osobowego marki
Porche Cayenne (rok produkcji 2003), nr VIN WP1ZZZ9PZ4LA42753, o wartości
godziwej 31.600,00 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych).-----------------------
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5.

Zebranie kapitału zakładowego przy zawiązaniu Spółki, nastąpiło

poprzez objęcie akcji pierwszej i drugiej emisji pokrytych w całości przed
zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców. --------------------------------------6.

Akcje serii A oraz akcje serii B są uprzywilejowane co do głosu w ten

sposób, że każdej akcji przyznaje się 2 (dwa) głosy. Akcje serii A oraz akcje serii B
są ponadto uprzywilejowane w zakresie dywidendy w ten sposób, że przyznają
uprawnionemu dywidendę, która przewyższa o połowę dywidendę przeznaczoną
do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.---------------7.

W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych (co do głosu oraz

w zakresie dywidendy), uprzywilejowanie to wygasa tylko w przypadku, gdy zbycie
akcji uprzywilejowanych nastąpi na rzecz osób niebędących założycielami Spółki. -8.

Akcje serii C nie są uprzywilejowane i zostaną w całości pokryte

wkładem

pieniężnym.

----------------------------------------------------------------------------------------------9. Akcje mogą być umarzane za zgodzą akcjonariusza w drodze ich
nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). ------------------------------------------------§ 3a
1.Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby
podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż
863.700,00

zł

(osiemset

sześćdziesiąt

trzy

tysiące

siedemset

złotych).

Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres 3
(trzech) lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach
upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do
emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu
upływającym nie później niż 3 (trzy) lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może
wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i również niepieniężne.
3.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania
akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym
mowa w ust. 1, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.---------------------------4.Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów
subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, za
zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w
całości lub w części.------------------------------------------------------------------------------------
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ORGANY SPÓŁKI
§ 4.
Organami Spółki są: --------------------------------------------------------------------1. Zarząd Spółki, -------------------------------------------------------------------------2. Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------3. Walne Zgromadzenie.---------------------------------------------------------------A. Zarząd
§ 5.
1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków.---------------2.

Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje, z
wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołany zostanie przy podpisaniu
niniejszego

statutu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------3.

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w

sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany
uchwałą

Walnego

Zgromadzenia.

-----------------------------------------------------------------------------4.

Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. W przypadku Zarządu

wieloosobowego kadencja jest wspólna. --------------------------------------------------------5.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego

Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i
sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. ----------------------------------6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze
kadencje. -------------------------------------------------------------------------------------------------§ 6.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. ---------------------------2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.------------------------------3.

Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady

wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę
Nadzorczą. ------------4.

Do kompetencji

Zarządu

należą

wszelkie

Spółki niezastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Spółki.
------------------------------

sprawy

§ 7.

15
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes
Zarządu działający samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub
jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. ----------------------------------§ 8.
Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej
interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej
bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent)
udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
B. Rada Nadzorcza
§ 9.
1.Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością
Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2.Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek
handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i
kompetencje

oraz

na

podstawie

Regulaminu

uchwalanego

przez

Walne

Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez
Radę Nadzorczą.--------------------------------------------------------------------------------------3.Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków,
powoływanych

i

odwoływanych

przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem

pierwszego składu Rady Nadzorczej, który powołany zostanie przy podpisaniu
niniejszego Statutu.-----------------------------------------------------------------------------------4.Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej mandat członka
Rady Nadzorczej wygaśnie wobec złożenia przez niego rezygnacji, na skutek
śmierci lub wystąpienia innych nadzwyczajnych okoliczności, pozostali członkowie
Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady
Nadzorczej, który swoje czynności sprawować będzie do chwili zatwierdzenia
wyboru Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak
niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. Brak zatwierdzenia kooptacji przez
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najbliższe Walne Zgromadzenie równoznaczny będzie z wygaśnięciem mandatu
dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. -------------------------------6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
7.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia

walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok
obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie
spółek handlowych.-----------------------------------------------------------------------------------8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na
dalsze kadencje. --------------------------------------------------------------------------------------§ 10.
1.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki

osobiście i w sposób łączny.
------------------------------------------------------------------------2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na
dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ----------------------------------------§ 11.
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we
wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien
przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----------------------------------------2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -------------------------------------a) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji;
b)

wybór

biegłego

rewidenta

przeprowadzającego

badanie

sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada
Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego
niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna
nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta
rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym
okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego
badania; -----------c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; ---------------------------------d) zawieranie umów z członkami Zarządu; ---------------------------------------e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; ----------------f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;------------------------------
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g)

zawieszanie,

poszczególnych

lub

z

ważnych

wszystkich

powodów,
członków

w

czynnościach

Zarządu

Spółki;

-------------------------------------------------------h)

delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż

3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu
niemogących sprawować swoich czynności; ---------------------------------------------------i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; ----------------------------------------j) składanie

do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego

zgromadzenia;
------------------------------------------------------------------------------------------k)zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy
Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; ----------------------------------------------------------l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie
go uzna za wskazane, a zarząd Spółki nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie
2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę
Nadzorczą.----------------------------------------------------------------------------------------------§ 12.
1.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż jeden raz w roku obrotowym.----------------------------------------------2.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba
że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem
nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki, w miejscu
wskazanym w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej. Zgoda może
dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia
zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę. -------------3.Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego
zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad
posiedzenia.
---------------------------------------------------------------------------------------------4.Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady
Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku
nieobecności

na

posiedzeniu

Przewodniczącego

i

Wiceprzewodniczącego,

przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. ---------------------------------

5.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna
co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
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Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy
podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady
Nadzorczej.
----------------------------------------------------------------------------------------------6.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Uchwała

jest

ważna,

gdy

wszyscy

członkowie

Rady

Nadzorczej zostali

powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. ----------------------7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą oddawać swój głos na piśmie za
pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. --------------------------------------------C. Walne Zgromadzenie
§ 13.
Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -------§ 14.
Walne

Zgromadzenia

odbywają

się

w

siedzibie

Spółki

oraz

w Katowicach i Świętochłowicach i w m.st. Warszawie.-------------------------------------§ 15.
1.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością

głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. --2.

W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek

handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech
czwartych)

głosów

oddanych.--------------------------------------------------------------------------------------3.
wniosek

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na

choćby

jednego

z

obecnych

uprawnionych

do

głosowania.

--------------------------------§ 16.
1.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej

lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród
osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie
nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba
wyznaczona

przez

Zarząd.

--------------------------------------------------------------------------------------------
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2.Walne

Zgromadzenie

uchwala

swój

regulamin

określający

szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----------------------------------------------------------§ 17.
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: ----------------------------a)

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności

spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-------------------------b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,--------------c)udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez
nich

obowiązków,

--------------------------------------------------------------------------------------d)

podejmowanie uchwały w sprawie postanowienia dotyczącego

roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, -------------------------------------------------------------e)

podejmowanie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia

przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich
ograniczonego

prawa

rzeczowego,

---------------------------------------------------------------f) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,-------g) rozwiązanie Spółki, ------------------------------------------------------------------h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -------------------i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie
ich wynagrodzenia, z wyjątkiem pierwszego składu Rady Nadzorczej który
powołany zostanie przy podpisaniu niniejszego statutu, ------------------------------------j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -------------------------------------k)rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę
Nadzorczą

lub

Zarząd,--------------------------------------------------------------------------------l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks spółek handlowych lub
niniejszy

Statut.

-----------------------------------------------------------------------------------------2.Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub
ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu
wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, a także zawarcie umowy
o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -------------------------

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 18.
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Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy
kończy się 31 grudnia 2019 roku. -----------------------------------------------------------------§ 19.
1. Spółka tworzy:-------------------------------------------------------------------------a) kapitał zakładowy,--------------------------------------------------------------------b) kapitał zapasowy, --------------------------------------------------------------------c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.---------§ 20.
1.

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent)

zysku za dany rok obrotowy.------------------------------------------------------------------------2.
kapitału

Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego

będzie

równy

1/3

(jednej

trzeciej)

kapitału

akcyjnego.

---------------------------------------3.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie,

jednak część kapitału zapasowego — w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału
akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych. ----------------------§ 21.
Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest
na: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- pokrycie strat za lata ubiegłe,--------------------------------------------------------

dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez

Walne Zgromadzenie, -------------------------------------------------------------------------------- inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -------------------§ 22.
1.

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych

przez Walne Zgromadzenie.
-----------------------------------------------------------------------------2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. ---------------------3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie
określonym w Kodeksie spółek handlowych. ---------------------------------------------------POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§ 23.
Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. ---§ 24.
W

sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem będą miały

zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych
obowiązujących Spółkę aktów prawnych.” ------------------------------------------------------Przewodniczący

stwierdził,

że

w

głosowaniu

jawnym

brali

udział

akcjonariusze, reprezentujący 1.151.600 (jeden milion sto pięćdziesiąt jeden
tysięcy sześćset) akcji, które stanowią 100% (sto procent) kapitału zakładowego
oraz, że oddano 2.303.200 (dwa miliony trzysta trzy tysiące dwieście) ważnych
głosów, z czego „za” oddano 2.303.200 (dwa miliony trzysta trzy tysiące dwieście)
głosów, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, wobec czego
powyższa

uchwała

została

powzięta.--------------------------------------------------------------Do punktu 7 porządku obrad: -------------------------------------------------------------Wobec

wyczerpania

porządku

obrad

Przewodniczący

zamknął

Zgromadzenie.
-------------------------------------------------------------------------------------------§ 2. Do niniejszego aktu załącza się listę obecności.-------------------------------Notariusz poinformowała Przewodniczącego o treści art. 405 i art. 421
Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów
wypis z protokołu wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy oraz
o treści art. 431 Kodeksu spółek handlowych, a ponadto o treści art. 92a § 2 ustawy
z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku,
poz. 540 ze zm.), tj. o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego
zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do
akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym
Repozytorium

Elektronicznych

Wypisów

Aktów

Notarialnych.------------------------------§ 3. Tożsamość Przewodniczącego
XXXX i XXXX

Victora

zamieszkałego: XXXXXXXX

Tromer,

syna

PESEL XXXXXXXXXXX, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu

22
ważnego do dnia

osobistego
XXXXXXXXX
§ 4. Wypisy

tego

aktu

należy

wydawać

Spółce,

jej

założycielom

i Akcjonariuszom. ---------------------------------------------------------------------------------------§ 5. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. ------------------------------------------§ 6. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: --------------------------------------------

taksa notarialna - na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) ---- 1.100,00
zł
- podatek od towarów i usług - (VAT) - 23 % - na podstawie art. 41 ust. 1
w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106)
-

253,00 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 6 ust. 1

pkt 8 ppkt b) i ust. 9 oraz art. 7 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 9 września 2000
roku

o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019

roku, poz. 1519 ze zm.), § 3 i § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.), art. 41 ust. 1 w związku z art.
146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106), art. 55 ustawy z dnia 28 lipca 2005
roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019
roku, poz. 785), § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja
2014 roku
Sądowego

w

sprawie

wydawania

i

rozpowszechniania

Monitora

i Gospodarczego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1957) oraz

art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 roku, poz. 900 ze zm.) (383.877,00 zł – 1.100,00 zł – 253,00 zł 250,00 zł - 100,00 zł = 382.174,00 zł, podstawa opodatkowania 382.174,00
zł)x0,5%= ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.911,00 zł
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ---------------------------------Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego i Notariusza

Opinia

niezależnego biegłego rewidenta
na temat wartości godziwej
samochodu osobowego stanowiących przedmiot
wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej pod
firmą Śląska Grupa Kapitałowa
w związku z art. 3121 kodeksu spółek handlowych
Niniejsza opinia została sporządzona stosownie do art. 3121 kodeksu spółek
handlowych, w związku z planowanym wniesieniem aportu w postaci samochodu
osobowego marki Audi do spółki akcyjnej Śląska Grupa Kapitałowa w organizacji
Badanie przeprowadzono stosownie do:
● artykułu 3121 w związku z artykułem 126 oraz 431 ustawy z dnia 15
września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn.
zm.),
● krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce,
Niniejsza opinia na temat wartości godziwej przygotowana została na podstawie
informacji otrzymanych od Zleceniodawcy.
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Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Niniejszy dokument został sporządzony do wiadomości Spółki w związku z
planowaną transakcją aportu. Biegły rewident nie ponosi odpowiedzialności za
efekty wykorzystania opinii przez osoby trzecie, nie będące jej adresatem oraz za
skutki jakichkolwiek decyzji podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym
dokumencie.
Przedmiot aportu
Przedmiotem aportu ma być samochód osobowy marki Audi R8 5.2 Quattro, nr VIN
WUAZZZ421CN001407
Wycena przedmiotu aportu
Wycena przedmiotu planowanego aportu sporządzona została w dniu 01.10.2019r.
przez rzeczoznawcę samochodowego Marcina Iwańskiego RS 001261 w oparciu o
system Eurotax.
Podsumowanie i wnioski
Na podstawie otrzymanych dokumentów ustalono, że godziwa ww. samochodu
wynosi 319,8 tys. PLN.

Krzysztof Goliński
Biegły rewident
Nr ewidencyjny 11413

Płońsk, 08.10.2019r.

2

Opinia

niezależnego biegłego rewidenta
na temat wartości godziwej
samochodu osobowego stanowiących przedmiot
wkładu niepieniężnego do spółki akcyjnej pod
firmą Śląska Grupa Kapitałowa
w związku z art. 3121 kodeksu spółek handlowych
Niniejsza opinia została sporządzona stosownie do art. 3121 kodeksu spółek
handlowych, w związku z planowanym wniesieniem aportu w postaci samochodu
osobowego marki Porche Cayenne do spółki akcyjnej Śląska Grupa Kapitałowa w
organizacji
Badanie przeprowadzono stosownie do:
● artykułu 3121 w związku z artykułem 126 oraz 431 ustawy z dnia 15
września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn.
zm.),
● krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę
Biegłych Rewidentów w Polsce,
Niniejsza opinia na temat wartości godziwej przygotowana została na podstawie
informacji otrzymanych od Zleceniodawcy.

1

Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Niniejszy dokument został sporządzony do wiadomości Spółki w związku z
planowaną transakcją aportu. Biegły rewident nie ponosi odpowiedzialności za
efekty wykorzystania opinii przez osoby trzecie, nie będące jej adresatem oraz za
skutki jakichkolwiek decyzji podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym
dokumencie.
Przedmiot aportu
Przedmiotem aportu ma być samochód osobowy marki Porche Cayenne, nr VIN
WP1ZZZ9PZ4LA42753.
Wycena przedmiotu aportu
Wycena przedmiotu planowanego aportu sporządzona została na podstawie średniej
z cen rynkowych tego samego typu pojazdów. Dane rynkowe pobrano ze strony
internetowej OLX.
Podsumowanie i wnioski
Na podstawie otrzymanych dokumentów ustalono, że godziwa ww. samochodu
wynosi 31,6 tys. PLN.
Krzysztof Goliński
Biegły rewident
Nr ewidencyjny 11413

Płońsk, 15.10.2019r.
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Sprawozdanie Finansowe
SGK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
za okres od 21 marca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku
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1. Podstawowy przedmiot działalności spółki
Przedmiotem działalności spółki SGK Sp. z o.o., z siedzibą w Piasecznie przy ulicy Fabrycznej 32 lok.
13, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem
0000617233 jest:
● działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
● doradztwo związane z zarządzaniem
● badania i analizy techniczne
● działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
● reklama, badanie rynku i opinii publicznej
● działalność zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
● roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
● zakwaterowanie
● działalność usługowa związana z wyżywieniem
Zgodnie z umową spółki czas trwania działalności spółki jest nieoznaczony
2. Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
jednostki w przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania
działalności.
Sprawozdanie finansowe jest prezentowane od 21 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Sprawozdanie
jest pierwszym sprawozdaniem finansowym spółki.
3.
Podsumowanie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku
finansowego
(a) Podstawy prawne
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o
rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa
między innymi ogólne zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania
zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady kosztów historycznych, za wyjątkiem inwestycji,
zobowiązań finansowych i instrumentów finansowych, które wycenia się według wartości godziwej.
(b) Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne
Środki trwałe są to aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż jeden rok, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.
Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczane są prawa majątkowe wykorzystywane przez
jednostkę do prowadzenia działalności gospodarczej, których przewidywany okres ekonomicznej
użyteczności jest dłuższy niż rok.
Wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub
według wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, oraz o
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
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Do rzeczowych aktywów trwałych zaliczone są również obce aktywa trwałe używane przez jednostkę
na podstawie umowy leasingu, jeżeli umowa spełnia warunki określone w Ustawie.
Środki trwałe w budowie są to zaliczone do rzeczowych aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w
okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.
Zaliczki na środki trwałe w budowie są to środki pieniężne lub ich ekwiwalenty przekazane dostawcom
na poczet przyszłych dostaw środków trwałych i środków trwałych w budowie.
Rzeczowe aktywa trwałe wykazywane są w sprawozdaniu finansowym w wartości księgowej netto, to
jest według ich wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej
utraty ich wartości. Na wartość początkową środków trwałych oraz środków trwałych w budowie składa
się ogół kosztów poniesionych przez jednostkę, za okres budowy, montażu, ulepszenia i przystosowania
składnika aktywów do używania, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i
usług oraz koszt zaciągniętych zobowiązań pomniejszony o przychody z tego tytułu. W szczególności
podlegające aktywowaniu koszty zobowiązań mogą obejmować odsetki, prowizje i różnice kursowe od
kredytów i pożyczek, a także przedpłat i zobowiązań handlowych za okres realizacji budowy.
Przychody pomniejszające aktywowane koszty dotyczyć mogą odsetek otrzymanych z lokowania
czasowo niewykorzystanych środków pieniężnych z zaciągniętych zobowiązań.
Odpisu z tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że
kontrolowany przez jednostkę składnik rzeczowych aktywów trwałych nie przyniesie w przyszłości w
znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. W przypadku zmiany
technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania lub innych przyczyn
powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów
operacyjnych odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość.
Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od
miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania.
Poprawność przyjętych okresów używania i innych danych jest okresowo weryfikowana przez
kierownika jednostki, co powoduje odpowiednią korektę rocznych stawek i kwot odpisów
amortyzacyjnych począwszy od pierwszego miesiąca kolejnego roku obrotowego.
Spółka stosuje następujące stawki roczne dla podstawowych grup środków trwałych:

Urządzenia techniczne i maszyny

20- 60

%

Środki transportu

20

%

Pozostałe środki trwałe

10- 20

%

(c) Inwestycje
Do inwestycji zaliczane są aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z
przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych
pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te
nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały
nabyte w celu osiągnięcia korzyści.
Inwestycje długoterminowe wycenia się według ceny nabycia.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny nabycia.
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Udzielone pożyczki wskazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny.
(d) Zapasy
Zapasy są wyceniane według rzeczywistych cen nabycia.
Cena nabycia jest to rzeczywista cena zakupu materiałów obejmująca kwotę należną sprzedającemu
(bez naliczonego podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego), a w przypadku importu
powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio
związane z zakupem, łącznie z kosztami transportu, załadunku i wyładunku, a pomniejszona o
zmniejszenie ceny (rabaty, upusty).
Koszt wytworzenia produktu lub cena nabycia towaru obejmuje również koszt zobowiązań
zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów lub produktów w okresie ich przygotowania do
sprzedaży bądź wytworzenia, pomniejszone o przychody z tego tytułu.
(e) Należności
Należności zalicza się do należności długoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest
dłuższy niż jeden rok oraz do należności krótkoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest
krótszy niż jeden rok.
Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z doliczonymi
odsetkami za zwłokę w zapłacie należności i wykazuje w wartości netto (tj. pomniejszone o dokonane
odpisy aktualizujące).
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez
dokonanie odpisu aktualizacyjnego, który odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub
kosztów operacji finansowych, zależnie od rodzaju należności.
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych oraz pozostałe należności są
wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty na podstawie przepisów, umów lub innych dokumentów.
(f) Aktywa pieniężne
Do aktywów pieniężnych zalicza się znaki pieniężne w gotówce, środki na rachunkach bankowych,
lokaty pieniężne płatne w ciągu 3 miesięcy oraz czeki, weksle obce oraz podobne dokumenty, jeżeli są
one płatne w ciągu 3 miesięcy od daty ich wystawienia. Do aktywów pieniężnych zaliczane są także
naliczone odsetki od aktywów finansowych.
Aktywa finansowe płatne lub wymagalne w ciągu 3 miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia,
nabycia lub założenia (lokaty) zaliczane są do środków pieniężnych.
Środki pieniężne są wyceniane w wartości nominalnej.
Odsetki otrzymane i należne zalicza się do przychodów z operacji finansowych.
(g) Rozliczenia międzyokresowe
i.

Czynne rozliczenia międzyokresowe

Do czynnych rozliczeń międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące późniejszych okresów niż ten,
w którym je poniesiono. Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów,
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
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ii.

Bierne rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:
ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, gdy kwotę
zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,
z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania nie jest
jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego
użytku.
Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu /
wielkości świadczeń.
Czas i sposób rozliczenia jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady
ostrożności.
iii.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane są z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny i
obejmują w szczególności:
równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń,
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych;
środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w
tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie
zwiększają one kapitałów własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub
umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł;
wartość przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w
budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zaliczone do rozliczeń
międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne,
równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych;
- ujemną wartość firmy.
(h) Kapitał własny
Kapitały własne stanowią kapitał zakładowy, kapitał zapasowy tworzony przez spółkę zgodnie z
obowiązującym prawem, łącznie z kwotą wynikającą z nie podzielonego wyniku finansowego z lat
ubiegłych.
Kapitał zakładowy spółki wykazany jest w wysokości określonej w umowie właścicieli, stanowiący
równowartość wkładów pieniężnych i rzeczowych wniesionych do spółki. Niewpłacone i niewniesione
wkłady przewidziane umową spółki ujmowane są jako należne wpłaty na kapitał podstawowy.
Kapitał zapasowy stanowi kwoty wyniku finansowego przekazane na kapitał zapasowy zgodnie z
uchwałą Właścicieli.
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(i) Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
Rezerwy tworzone są na:
pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można
w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w
tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się
postępowania sądowego;
przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych
przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące
umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych
zobowiązań.
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z
zakładowego układu zbiorowego pracy / odprawy emerytalne, których obowiązek wypłaty wynika z art.
92 Kodeksu pracy. Rezerwa tworzona jest w wysokości określonej przez aktuariusza.
Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, lub
strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
(j) Zobowiązania
Zobowiązania zalicza się do zobowiązań długoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy jest
dłuższy niż jeden rok oraz do zobowiązań krótkoterminowych jeżeli okres spłaty na dzień bilansowy
jest krótszy niż jeden rok.
Zobowiązania są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z odsetkami przypadającymi
na dzień bilansowy. Odsetki te księgowane są w ciężar kosztów finansowych.
(k) Rozliczenia z zagranicą
Na dzień bilansowy ujmuje się aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych po obowiązującym na
ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
W ciągu roku obrotowego ujmowane są wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze dotyczące:
-środków pieniężnych, wpłaty należności i zapłaty zobowiązań – po kursie kupna lub sprzedaży walut
banku, z którego usług korzysta spółka;
-należności i zobowiązań - po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa Narodowego
Banku Polskiego obowiązującym na ostatni dzień roboczy poprzedzający przeprowadzenie transakcji,
chyba że dowód odprawy celnej wyznacza inny kurs.
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie oraz na moment bilansowy odnosi się do kosztów i
przychodów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach do kosztu wytworzenia produktów lub ceny
nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w
budowie, lub wartości niematerialnych i prawnych.
(l) Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi. Sprzedaż
wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz wszelkich
udzielonych rabatów.
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AKTYWA

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Należności od jednostek powiązanych
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaangażowanie w kapitale
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
inne
Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
inne
dochodzone na drodze sądowej
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
inne środki pieniężne
inne aktywa pieniężne
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
Udziały (akcje) własne
Suma

Nota

1

Na
koniec
2016-12-3
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34 862,01
0,00
6 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 525,00
0,00
0,00
0,00

2

6 525,00
0,00
0,00
28 276,71
28 276,71
0,00
0,00
28 276,71
28 276,71
0,00
0,00
0,00
60,30
0,00
0,00
34 862,01
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PASYWA

Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością
nominalną udziałów (akcji)
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
z tytułu aktualizacji wartości godziwej
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
na udziały (akcje) własne
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania Rezerwy na
zobowiązania Zobowiązania
długoterminowe Zobowiązania
krótkoterminowe
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka
posiada zaangażowanie w kapitale
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
oraz innych tytułów publicznoprawnych
z tytułu wynagrodzeń
inne
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
Suma

Nota

3

4

5

Na
koniec
2016-12-3
1
33 397,58
72 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-38 902,42
0,00
1 764,43
0,00
0,00
1 464,43
0,00
0,00
1 464,43
0,00
0,00
0,00
1 464,43
1 464,43
0,00
0,00
0,00

6

0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
34 862,01
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Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.
Nota

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie
- wartość ujemna)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:
emerytalne
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
Pozostałe przychody operacyjne
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych Inne przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk (strata) brutto (F+G-H)
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto (I-J-K)

7

9

8

10

11
11

4

Na
koniec
2016-1
2
1 747,97
0,00
1 747,97
0,00
0,00
0,00
39 316,33
0,00
299,21
22 383,13
37,01
0,00
0,00
511,95
0,00
16 085,03
0,00
-37 568,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 334,06
0,00
0,00
1 334,06
-38 902,42
0,00
0,00
-38 902,42
0,00
0,00
-38 902,42
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1. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe

Należności od pozostałych jednostek
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innych tytułów publicznoprawnych
Razem

Na
koniec
2016-12-3
1
6 525,00
0,00
0,00
0,00
6 525,00
6 525,00

2.Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Na
koniec
2016-12-3
1
28 276,71
28 276,71

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

środki pieniężne w kasie i na rachunkach
Razem

3.Kapitał podstawowy
Kapitał (fundusz) podstawowy właścicieli
Wspólnicy

31.12.2016
Liczba udziałów
Wartość nominalna

Victor Tromer
Trocasa Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

204
36

Razem

240

61 200,00
10 800,00
72 000,00

4. Wynik finansowy netto roku obrotowego
Na dzień 31 grudnia 2016 roku wynik finansowy spółki wyniósł PLN - 38 902,42. Decyzje dotyczące
wyniku finansowego zarząd spółki przedstawi w osobnym piśmie.

5. Zobowiązania krótkoterminowe
Na dzień 31 grudnia 2016 spółka posiadała zobowiązania krótkoterminowe w wysokości PLN 1 464,43.
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6. Rozliczenia międzyokresowe
Na rozliczenia między okresowe składa się rezerwa na sprawozdanie finansowe i usługi księgowe.
7. Przychody z działalności operacyjnej

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Przychody netto ze sprzedaży usług
Razem

Na
koniec
2016-1
2
1 747,97
1 747,97

8. Pozostałe przychody z działalności operacyjnej
Na koniec roku finansowego spółka nie odnotowała pozostałych przychodów operacyjnych
9. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
podatek akcyzowy
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:
emerytalne
Pozostałe koszty rodzajowe
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Razem

Na
koniec
2016-1
2
0,00
299,21
22 383,13
37,01
0,00
0,00
511,95
0,00
16 085,03
0,00
39 316,33

10. Pozostałe koszty działalności operacyjnej

Pozostałe koszty operacyjne
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne
Razem

Na
koniec
2016-12
0,00
0,00
1 334,06
1 334,06
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11. Przychody i koszty finansowe netto
W okresie sprawozdawczym spółka nie odnotowała przychodów i kosztów finansowych netto.
12. Przeciętne zatrudnienie
Na 31 grudnia 2016 r. spółka nie zatrudniała pracowników.
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AKTYWA

A. Aktywa trwałe
I
Wartości niematerialne i prawne
II
Rzeczowe aktywa trwałe
III
Należności długoterminowe
IV Inwestycje długoterminowe
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I
Zapasy
1
Materiały
2
Półprodukty i produkty w toku
3
Produkty gotowe
4
Towary
5 Zaliczki na dostawy i usługi
II
Należności krótkoterminowe
1
Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-(1) do 12 miesięcy
-(2) powyżej 12 miesięcy
b) inne
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
2
zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-(1) do 12 miesięcy
-(2) powyżej 12 miesięcy
b) inne
Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
-(1) do 12 miesięcy
-(2) powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
b) zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
c) inne
d)
dochodzone na drodze
sądowej III
Inwestycje
krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
-(1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach
-(2) inne środki pieniężne
-(3) inne aktywa pieniężne
2
Inne inwestycje krótkoterminowe
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy
D. Udziały (akcje) własne
Suma

Nota

6

3

Na
Na koniec
koniec
2016-12-3
2017-12-3 1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140450,74 34 862,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87 746,57
6 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
87 746,57
87 746,57
87 746,57
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
6 525,00
6 525,00
6 525,00
0,00
6 525,00

7

0,00
0,00
52 408,33
52 408,33
52 408,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,84
0,00
0,00

0,00
0,00
28 276,71
28 276,71
0,00
0,00
28 276,71
28 276,71
0,00
0,00
0,00
60,30
0,00
0,00

140 450,74

34 862,01
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PASYWA

A.
I
II

Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
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, w tym:
-(1)
tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
-(2)
na udziały (akcje) własne
V
Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI Zysk (strata) netto
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I
Rezerwy na zobowiązania
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3 Pozostałe rezerwy
II
Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
2 zaangażowanie w kapitale
3 Wobec pozostałych jednostek
III Zobowiązania krótkoterminowe
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których
2 jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
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) do 12 miesięcy
-(2) powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i
g) zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4 Fundusze specjalne
IV Rozliczenia międzyokresowe
1
2
Suma

Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
-(1) długoterminowe
-(2) krótkoterminowe

Nota

8

9

10

11

12

Na
koniec
2017-12-3
1
38 216,30
72 000,00
0,00

Na
koniec
2016-12-3
1
33 097,58
72 000,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-38 902,42
5 118,72
0,00
102 234,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-38 902,42
0,00
1 764,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
101 490,90
0,00

0,00
1 464,43
0,00

0,00

0,00

101 490,90
0,00
0,00
0,00
57 664,36
57 664,36
0,00
0,00
0,00

1 464,43
0,00
0,00
0,00
1 464,43
1 464,43
0,00
0,00
0,00

36 445,88

0,00

4 380,66
3 000,00
0,00
743,54
0,00

0,00
0,00
0,00
300,00
0,00

743,54
0,00
743,54
140 450,74

300,00
0,00
0,00
34 862,01
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Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
Nazwa pozycji
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
- od jednostek powiązanych
I
Przychody netto ze sprzedaży produktów
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
I
Amortyzacja
II
Zużycie materiałów i
energii III
Usługi obce
IV
Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V
Wynagrodzenia
VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:
- emerytalne
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
trwałych II
Dotacje
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
IV Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III Inne koszty operacyjne
E. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe
I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- 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
I
Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
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)
J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

Nota
1

3

2

4

5

5

9

Na koniec
2017-12-3
1
189 599,13
0,00
189 599,13

Na koniec
2016-12-3
1
1 747,97
0,00
1 747,97

0,00
0,00
0,00
186 062,11
0,00
10 833,27
80 241,02
1 233,33
0,00
60 085,91
680,00
0,00
32 988,58
0,00
3 537,02
21 138,21
0,00
0,00
0,00
21 138,21
19 556,51
0,00
0,00
19 556,51
5 118,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 118,72
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
39 316,33
0,00
299,21
22 383,13
37,01
0,00
0,00
511,95
0,00
16 085,03
0,00
-37 568,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 334,06
0,00
0,00
1 334,06
-38 902,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-38 902,42
0,00
0,00

5 118,72

-38 902,42
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Sprawozdanie finansowe
Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2018-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2019-03-29

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Druk: Sage 50c 2019.2
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Dane jednostki:
1. Dane identyfikujące jednostkę
1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania
NazwaFirmy

SGK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba
Województwo

mazowieckie

Powiat

piaseczyński

Gmina

Piaseczno

Miejscowoś

Piaseczno

ć
1B. Adres
Adres

PL

Kraj
Województwo

mazowieckie

Powiat

piaseczyński

Gmina

Piaseczno

Nazwa ulicy

Fabryczna

Numer budynku

32

Numer lokalu

13

Nazwa miejscowości

Piaseczno

Kod pocztowy

05-500

Nazwa urzędu pocztowego

Piaseczno

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
KodPKD

7010Z

1D. Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
Numer KRS

0000617233

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym
DataOd

2018-01-01

DataDo

2018-12-31

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 p rzez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

false

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią
działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości

Druk: Sage 50c 2019.2

Strona 2 z 12

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

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

7C. ustalenia wyniku finansowego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu
sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o
rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej
Ustawą, która określa między innymi ogólne zasady
rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub
miejsce sprawowania zarządu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka rachunkowości i jej
cele: Zasadniczym celem przedstawionych niżej zasad
jest obowiązek stosowania rozwiązań przewidzianych
w ustawie o rachunkowości oraz umożliwienie
osiągnięcia niżej wymienionych celów: Rzetelnego i
prawidłowego ustalenia oraz jasnego
odzwierciedlenia stanu majątkowego i finansowego
spółki; Prawidłowego ustalenia wyniku finansowego i
rentowności; Sporządzenia prawidłowych
sprawozdań finansowych; Ustalenia podstaw do
rozliczeń z tytułu podatków, opłat, składek, itp.;
Prawidłowego ustalenia stanów rozliczeń z
kontrahentami; Stworzenia skutecznej kontroli
wewnętrznej dokonywanych operacji gospodarczych.
Przyjęta do stosowania dokumentacja w myśl art. 10
ustawy o rachunkowości dotycząca zasad
prowadzenia rachunkowości obejmuje: Wykaz kont
księgi głównej i kont pomocniczych oraz zasady
prowadzenia kont ksiąg pomocniczych; Ogólne zasady
klasyfikacji i ujmowania w księgach rachunkowych
zdarzeń gospodarczych; Zasady wyceny aktywów i
pasywów; zasady i terminy przeprowadzania
inwentaryzacji; Ustalenie rodzajów dowodów
księgowych oraz wymogów stawianych dowodom
Zapisy księgowe są prowadzone według zasady
kosztów historycznych, za wyjątkiem inwestycji,
zobowiązań finansowych i instrumentów
finansowych, które w które wycenia się według
wartości godziwej. Rzeczowe aktywa trwałe i
wartości niematerialne i prawne: Wartości
niematerialne i prawne wyceniane są według cen
nabycia lub kosztów wytworzenia lub według
wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, oraz o odpisy z
tytułu trwałej utraty wartości. Inwestycje: Inwestycje
długoterminowe wycenia się według ceny nabycia.
Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny
nabycia. Udzielone pożyczki wskazuje się w kwocie
wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady
ostrożnej wyceny. Zapasy: Zapasy są wyceniane
według rzeczywistych cen nabycia nie wyższych
jednak od
cen sprzedaży netto. Należności: Należności wycenia
się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty,
łącznie z doliczonymi odsetkami za zwłokę w zapłacie
należności i wykazuje w wartości netto (tj.
pomniejszone o dokonane odpisy aktualizujące).
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń
społecznych oraz pozostałe należności są
wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty na
podstawie przepisów, umów lub innych
dokumentów. Aktywa pieniężne: Środki pieniężne są
wyceniane w wartości nominalnej. Rozliczenia
międzyokresowe: Do czynnych rozliczeń
międzyokresowych zaliczane są koszty dotyczące
późniejszych okresów niż ten, w
Metoda porównawcza
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7D. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone
zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określonymi
w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) i
wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi. Sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania
działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

8. Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki
Nazwa pozycji

Informacja

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Informujemy, że sprawozdanie finansowe zostało
przygotowane zgodnie z dokumentami księgowymi i
wyjaśnieniami, które zostały dostarczone do biura
księgowego. W spółce nie był wymagany i nie został
przeprowadzony audyt.

Druk: Sage 50c 2019.2
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrachunkowy
Aktywa razem

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok
obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrachunkowy

150 407,77

140 450,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

0,00

2. Wartość firmy

0,00

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

0,00

0,00

0,00

A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

C. urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

0,00

D. środki transportu

0,00

0,00

0,00

E. inne środki trwałe

0,00

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

3. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

0,00

1. Nieruchomości

0,00

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

A. w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

0,00

1. – udziały lub akcje

0,00

0,00

0,00

2. – inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

3. – udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. – udziały lub akcje

0,00

0,00

0,00

2. – inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

3. – udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. – udziały lub akcje

0,00

0,00

0,00

2. – inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

3. – udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

4. – inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

C. w pozostałych jednostkach

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00
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B. Aktywa obrotowe

150 407,77

140 450,74

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Materiały

0,00

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

0,00

4. Towary

0,00

0,00

0,00

5. Zaliczki na dostawy i usługi

0,00

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

124 729,30

87 746,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. – do 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

2. – powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Zapasy

1. Należności od jednostek powiązanych
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

B. inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

0,00

0,00

1. – do 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

2. – powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

B. inne

0,00

0,00

0,00

124 729,30

87 746,57

0,00

124 729,30

87 746,57

0,00

124 729,30

87 746,57

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

C. inne

0,00

0,00

0,00

D. dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

0,00

25 343,48

52 408,33

0,00

25 343,48

52 408,33

0,00

0,00

0,00

0,00

1. – udziały lub akcje

0,00

0,00

0,00

2. – inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

3. – udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

3. Należności od pozostałych jednostek
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
1. – do 12 miesięcy
2. – powyżej 12 miesięcy

III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
A. w jednostkach powiązanych

B. w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

0,00

1. – udziały lub akcje

0,00

0,00

0,00

2. – inne papiery wartościowe

0,00

0,00

0,00

3. – udzielone pożyczki

0,00

0,00

0,00

4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

25 343,48

52 408,33

0,00

C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach

25 343,48

52 408,33

0,00

2. – inne środki pieniężne

0,00

0,00

0,00

3. – inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

334,99

295,84

0,00

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

0,00

D. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe
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Pasywa razem

150 407,77

140 450,74

0,00

35 205,00

38 216,30

0,00

72 000,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

0,00

0,00

0,00

2. – na udziały (akcje) własne

0,00

0,00

0,00

-33 783,70

-38 902,42

0,00

-3 011,30

5 118,72

0,00

0,00

0,00

0,00

115 202,77

102 234,44

0,00

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VI. Zysk (strata) netto
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

0,00

1. – długoterminowa

0,00

0,00

0,00

2. – krótkoterminowa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. – długoterminowe

0,00

0,00

0,00

2. – krótkoterminowe

0,00

0,00

0,00

II. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

0,00

1. Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

3. Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

0,00

A. kredyty i pożyczki

0,00

0,00

0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

C. inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

0,00

D. zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

0,00

E. inne

0,00

0,00

0,00

114 312,77

101 490,90

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Pozostałe rezerwy

III. Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0,00

0,00

0,00

1. – do 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

2. – powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. inne
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

0,00

0,00

0,00

1. – do 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

2. – powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 312,77

101 490,90

0,00

A. kredyty i pożyczki

0,00

0,00

0,00

B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

0,00

B. inne
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
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C. inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

0,00

102 364,52

57 664,36

0,00

102 364,52

57 664,36

0,00

0,00

0,00

0,00

E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

0,00

0,00

0,00

F. zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

0,00

10 648,25

36 445,88

0,00

0,00

4 380,66

0,00

1 300,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

890,00

743,54

0,00

0,00

0,00

0,00

890,00

743,54

0,00

1. – długoterminowe

0,00

0,00

0,00

2. – krótkoterminowe

890,00

743,54

0,00

D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
1. – do 12 miesięcy
2. – powyżej 12 miesięcy

G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
H. z tytułu wynagrodzeń
I. inne
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
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Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Kwota na dzień kończący
poprzedni rok
obrachunkowy

Przekształcone dane
porównawcze za
poprzedni rok
obrachunkowy

287 748,85

189 599,13

0,00

0,00

0,00

0,00

287 748,85

189 599,13

0,00

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

0,00

0,00

0,00

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

0,00

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

0,00

255 219,99

186 062,11

0,00

J. – od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja

0,00

0,00

0,00

II. Zużycie materiałów i energii

19 090,21

10 833,27

0,00

III. Usługi obce

66 915,59

80 241,02

0,00

2 597,10

1 233,33

0,00

0,00

0,00

0,00

44 051,94

60 085,91

0,00

941,94

680,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 623,21

32 988,58

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)

32 528,86

3 537,02

0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

2 110,22

21 138,21

0,00

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

0,00

2 110,22

21 138,21

0,00

IV. Podatki i opłaty, w tym:
1. – podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
1. – emerytalne
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne

32 070,50

19 556,51

0,00

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

0,00

32 070,50

19 556,51

0,00

2 568,58

5 118,72

0,00

0,00

0,00

0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

0,00

0,00

A. Od jednostek powiązanych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
G. Przychody finansowe

1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
B. Od jednostek pozostałych, w tym:
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
II. Odsetki, w tym:
J. – od jednostek powiązanych
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
J. – w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

V. Inne

0,00

0,00

0,00

H. Koszty finansowe

3 474,88

0,00

0,00

I. Odsetki, w tym:

3 474,88

0,00

0,00

0,28

0,00

0,00

J. – dla jednostek powiązanych
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II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

0,00

0,00

0,00

IV. Inne

0,00

0,00

0,00

-906,30

5 118,72

0,00

2 105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-3 011,30

5 118,72

0,00

J. – w jednostkach powiązanych

I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)
J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)
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Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto
ROK BIEŻĄCY
Wartość łączna
A. Zysk (strata) brutto za dany rok

ROK POPRZEDNI

z zysków
kapitałowych

z innych źródeł
przychodów

-906,30

Wartość łączna

z zysków
kapitałowych

z innych źródeł
przychodów

0,00

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 opodatkowania w roku bieżącym, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D. Przychody podlegające opodatkowania w roku bieżącym, ujęte w księgach
rachunkowych lat ubiegłych w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 070,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 506,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 634,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice
pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla
celów podatkowych), w tym:
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:
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
K. Podatek dochodowy
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Załączniki
Aby dodać nowy załącznik wybierz funkcję "Dodaj załączniki..."
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