OGŁOSZENIE WZYWAJĄCE DO ZAPISYWANIA SIĘ
NA AKCJE SERII B, AKCJE SERII C ORAZ AKCJE SERII D
SPÓŁKI PO D FIRMĄ WI NNICA ZBRODZICE S. A.
Z SIEDZIBĄ W MI EJSCOWO ŚCI Z BRODZICE
Spółka pod firmą Winnica Zbrodzice S.A. z siedzibą w miejscowości Zbrodzice (KRS
0000852377; zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”), działając na podstawie art. 440 § 1 w zw.
z art. 434 § 2 pkt 1-7 i 9 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych
niniejszym wzywa do zapisywania się na nowe akcje Spółki serii B, serii C oraz serii D, a także
przedstawia wymagane prawem informacje:
Emitent:

Numer i data Monitora
Sądowego i
Gospodarczego, w
którym ogłoszono statut
Emitenta:
Podstawa prawna
emisji akcji:

Tryb emisji akcji:

Podstawowe informacje
o emisji akcji:

Spółka pod firmą Winnica Zbrodzice S.A. z siedzibą w
miejscowości Zbrodzice (adres: Zbrodzice 82, 28-100
Zbrodzice) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000852377, posiadająca
numer NIP 6551980612 oraz numer REGON 386648414, o
kapitale zakładowym w wysokości 400.000,00 zł, opłaconym w
całości.
Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 24 sierpnia 2020 r., nr
164 (6054), str. 22.

Emisja nowych akcji Spółki serii B, serii C oraz serii D jest
prowadzona na podstawie:
1) art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 w zw. z art. 430 § 1 ustawy z dnia 15
września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych;
2) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w
całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Emisja nowych akcji Spółki serii B, serii C oraz serii D jest
prowadzona w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431
§ 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych.
W wyniku emisji akcji Spółki serii B, serii C oraz serii D kapitał
zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 400.000,00 zł
(czterysta tysięcy złotych) do kwoty od 401.000,00 zł (czterysta
jeden tysięcy złotych) do 457.148,00 zł (czterysta pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), tj. o kwotę od
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) do 57.148,00 zł (pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), w zależności od
ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest:
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Cena emisyjna akcji:

Minimalny próg
emisji akcji:

Prawo poboru
dotychczasowych
akcjonariuszy:

Termin do zapisywania
się na akcje:

1) od 1.000 (jeden tysiąc) do 18.022 (osiemnaście tysięcy
dwadzieścia dwa) niezdematerializowanych akcji zwykłych
imiennych, serii B, o numerach od 1 do 18022, o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości
nominalnej od 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) do
18.022,00 zł (osiemnaście tysięcy dwadzieścia dwa złote;
zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii B”);
2) od 1 (jeden) do 25.610 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset
dziesięć)
niezdematerializowanych
akcji
zwykłych
imiennych, serii C, o numerach od 1 do 25610, o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości
nominalnej od 1,00 zł (jeden złoty) do 25.610,00 zł
(dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych;
zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii C”);
3) od 1 (jeden) do 13.516 (trzynaście tysięcy pięćset
szesnaście) niezdematerializowanych akcji zwykłych
imiennych, serii D, o numerach od 1 do 13516, o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości
nominalnej od 1,00 zł (jeden złoty) do 13.516,00 zł
(trzynaście tysięcy pięćset szesnaście złotych; zwanych
dalej łącznie „Akcjami Serii D”).
Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii B wynosi 46,61 zł
(czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy).
Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii C wynosi 49,20 zł
(czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia groszy).
Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D wynosi 51,79 zł
(pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy).
Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie
subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 1.000 (jeden
tysiąc) Akcji Serii B.
Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa
poboru Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości
na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z
pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa
poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.
Termin do zapisywania się na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz
Akcje Serii D trwa od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia, w którym
zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie Akcje Serii B,
Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, nie później jednak niż do dnia
24 listopada 2020 r. z tym zastrzeżeniem, że:
1) termin do zapisywania się na Akcje Serii B, Akcje Serii C
oraz Akcje Serii D może zostać skrócony, ale nie może być
krótszy niż 1 (jeden) miesiąc od dnia 24 sierpnia 2020 r.;
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Zapisy na akcje:

2) termin do zapisywania się na Akcje Serii C rozpoczyna się
nie wcześniej niż w dniu, w którym zostaną skutecznie
subskrybowane wszystkie Akcje Serii B;
3) termin do zapisywania się na Akcje Serii D rozpoczyna się
nie wcześniej niż w dniu, w którym zostaną skutecznie
subskrybowane wszystkie Akcje Serii C.
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje
Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie
Spółka. W celu skutecznego złożenia Spółce zapisu na Akcje
Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D należy doręczyć Spółce
prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na akcje
oraz dokonać opłacenia akcji w określonym powyżej terminie
do zapisywania się na akcje. Złożenie zapisu na Akcje Serii B,
Akcje Serii C oraz Akcje Serii D albo ich opłacenie po upływie
określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje
powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii B,
Akcje Serii C oraz Akcje Serii D.
Zapisy na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są
przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga
wypełnienia i własnoręcznego podpisania formularza
przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 2 (dwóch)
egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla
subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz zapisu na akcje
sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na
adres Spółki, tj. (Zbrodzice 82, 28-100 Zbrodzice). Zapis na
akcje w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza
udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na
akcje sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać
doręczony na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki,
tj. nobile@winnica-zbrodzice.pl.

Wpłaty na akcje:

Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na
Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D znajdują się na
stronie internetowej akcjawinnica.pl.
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje
Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie
Spółka. W celu należytego opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C
oraz Akcji Serii D należy dokonać przelewu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w wysokości
odpowiadającej iloczynowi ilości akcji danej serii wskazanej w
wypełnionym formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej
1 (jednej) akcji danej serii, w określonym powyżej terminie do
zapisywania się na akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii B,
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Akcji Serii C oraz Akcji Serii D uważa się dzień uznania
rachunku bankowego Spółki. Opłacenie Akcji Serii B, Akcji
Serii C oraz Akcji Serii D po upływie określonego powyżej
terminu do zapisywania się na akcje powoduje bezskuteczność
złożonego zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje
Serii D.

Okres związania
zapisem na akcje:

Przydział akcji:

Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii B,
Akcji Serii C oraz Akcji Serii D znajduje się na stronie
internetowej akcjawinnica.pl.
Osoby dokonujące zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz
Akcje Serii D są związane złożonym zapisem od chwili jego
złożenia Spółce. Zapis na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz
Akcje Serii D ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci
przestają być związani złożonym zapisem na Akcje Serii B,
Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, jeżeli podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu
rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany
Statutu Spółki lub w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia
dokonania przydziału akcji.
Przydział Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpi
w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia określonego
powyżej terminu do zapisywania się na akcje. Przydział akcji
nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji
Spółka może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania
zapisów na akcje. Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w
terminie 1 (jednego) tygodnia od dnia dokonania przydziału
akcji.

Zbrodzice, dnia 24 sierpnia 2020 r.

_________________________
Jacek Tarkowski
Prezes Zarządu
Winnica Zbrodzice S.A.
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DOKUMENT INFO RMACYJNY O OF ERCI E PUBLI CZNEJ
AKCJI SERII B, AKCJI SERII C ORAZ AKCJI SERII D
SPÓŁKI PO D FIRMĄ WI NNICA ZBRODZICE S. A.
Z SIEDZIBĄ W MI EJSCOWO ŚCI Z BRODZICE
Spółka pod firmą Winnica Zbrodzice S.A. z siedzibą miejscowości Zbrodzice (KRS
0000852377; zwana dalej „Spółką” lub „Emitentem”), działając na podstawie art. 37a ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym
udostępnia do publicznej wiadomości dokument zawierający informacje o ofercie publicznej
nowych akcji Spółki serii B, serii C oraz serii D, w rozumieniu art. 2 lit. d w zw. z art. 1 ust. 3
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
Dyrektywy 2003/71/WE, która nie jest objęta obowiązkiem sporządzenia prospektu
emisyjnego ani memorandum informacyjnego.
PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,
W TYM INFORMACJE FINANSOWE:
Emitent:

Numer i data Monitora
Sądowego i
Gospodarczego, w
którym ogłoszono
statut Emitenta:
Dane kontaktowe
Emitenta:
Data powstania
Emitenta
Podstawowa
działalność Emitenta
Zarząd Emitenta
Rada Nadzorcza

Spółka pod firmą Winnica Zbrodzice S.A. z siedzibą w
miejscowości Zbrodzice (adres: Zbrodzice 82, 28-100 Zbrodzice)
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000852377, posiadająca numer NIP
6551980612 oraz numer REGON 386648414, o kapitale
zakładowym w wysokości 400.000,00 zł, opłaconym w całości.
Monitor Sądowy i Gospodarczy z dnia 24 sierpnia 2020 r., nr 164
(6054), str. 22.

1) Jacek Tarkowski, tel.: 510 995 775 / +48 12 352 15 10; e-mail:
nobile@winnica-zbrodzice.pl;
2) strona internetowa: www.winnica-zbrodzice.pl.
Spółka powstała w dniu 8 lipca 2020 r. Spółka została wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w
dniu 30 lipca 2020 r.
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
1) Prezes Zarządu Jacek Tarkowski.
1)
2)
3)
4)

Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Sączek;
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Kamecki;
Członek Rady Nadzorczej Jarosław Kuźniar;
Członek Rady Nadzorczej Marek Trząski.
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Akcjonariat Emitenta
przed Emisją

Akcjonariat Emitenta
po Emisji

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,00 zł (czterysta tysięcy
złotych i dzieli się na 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych
serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Obecnie akcjonariat Spółki przedstawia się następująco:
1) spółka pod firmą Infinity Management sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie (adres: ul. Królowej Jadwigi 165, 30-212 Kraków)
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008997,
posiadająca numer NIP 6262648426 oraz numer REGON
277521129, o kapitale zakładowym w wysokości 40.800,00 zł
– 148.000 (sto czterdzieści osiem tysięcy) akcji Spółki,
uprawniających do 148.000 (sto czterdzieści osiem tysięcy)
głosów
na
Walnym
Zgromadzeniu
Spółki
oraz
reprezentujących 37,00% (trzydzieści siedem procent
kapitału zakładowego Spółki;
2) Jacek Tarkowski – 248.000 (dwieście czterdzieści osiem
tysięcy) akcji Spółki, uprawniających do 248.000 (dwieście
czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
oraz reprezentujących 62,00% (sześćdziesiąt dwa procent)
kapitału zakładowego Spółki;
3) Jean-Francois Lucien Rebout – 4.000 (cztery tysiące) akcji
Spółki, uprawniających do 4.000 (cztery tysiące) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 1,00%
(jeden procent) kapitału zakładowego Spółki.
Zakładając, że w ramach niniejszej oferty publicznej zostaną
skutecznie subskrybowane i należycie opłacone wszystkie nowe
akcje Spółki serii B, serii C oraz serii D, kapitał zakładowy Spółki
będzie wynosił 457.148,00 zł (czterysta pięćdziesiąt siedem
tysięcy sto czterdzieści osiem złotych) i będzie dzielił się na
457.148 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści
osiem) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 1,00 zł
(jeden złoty) każda, w tym:
1) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych, serii A, o łącznej
wartości nominalnej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych);
2) 18.022 (osiemnaście tysięcy dwadzieścia dwa) akcji
imiennych, serii B, o łącznej wartości nominalnej 18.022,00 zł
(osiemnaście tysięcy dwadzieścia dwa złotych);
3) 25.610 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji
imiennych, serii C, o łącznej wartości nominalnej 25.610,00 zł
(dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych);
4) 13.516 (trzynaście tysięcy pięćset szesnaście) akcji
imiennych, serii D, o łącznej wartości nominalnej 13.516,00 zł
(trzynaście tysięcy pięćset szesnaście złotych).
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W takim przypadku akcjonariat Spółki będzie przedstawiał się
następująco:
1) spółka pod firmą Infinity Management sp. z o.o. z siedzibą w
Krakowie (adres: ul. Królowej Jadwigi 165, 30-212 Kraków)
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla KrakowaŚródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008997,
posiadająca numer NIP 6262648426 oraz numer REGON
277521129, o kapitale zakładowym w wysokości 40.800,00 zł
– 148.000 (sto czterdzieści osiem tysięcy) akcji Spółki,
uprawniających do 148.000 (sto czterdzieści osiem tysięcy)
głosów
na
Walnym
Zgromadzeniu
Spółki
oraz
reprezentujących 32,37% (trzydzieści dwa i trzydzieści
siedem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki;
2) Jacek Tarkowski – 248.000 (dwieście czterdzieści osiem
tysięcy) akcji Spółki, uprawniających do 248.000 (dwieście
czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
oraz reprezentujących 54,25% (pięćdziesiąt cztery i
dwadzieścia pięć setnych procent) kapitału zakładowego
Spółki;
3) Jean-Francois Lucien Rebout – 4.000 (cztery tysiące) akcji
Spółki, uprawniających do 4.000 (cztery tysiące) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 0,88%
(osiemdziesiąt
siedem
setnych
procent)
kapitału
zakładowego Spółki;
4) akcjonariusze nowych akcji Spółki serii B – 18.022
(osiemnaście tysięcy dwadzieścia dwa) akcji Spółki,
uprawniających do 18.022 (osiemnaście tysięcy dwadzieścia
dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
reprezentujących 3,94% (trzy i dziewięćdziesiąt cztery
setnych procent) kapitału zakładowego Spółki;
5) akcjonariusze nowych akcji Spółki serii C – 25.610
(dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dziesięć) akcji Spółki,
uprawniających do 25.610 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset
dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
reprezentujących 5,60% (pięć i sześćdziesiąt setnych
procent) kapitału zakładowego Spółki;
6) akcjonariusze nowych akcji Spółki serii D – 13.516 (trzynaście
tysięcy pięćset szesnaście) akcji Spółki, uprawniających do
13.516 (trzynaście tysięcy pięćset szesnaście) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz reprezentujących 2,96%
(dwa i dziewięćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału
zakładowego Spółki.
Informacje finansowe: Spółka powstała w dniu 8 lipca 2020 r. a jej pierwszy rok obrotowy
kończy się w dniu 31 grudnia 2021 r., w związku z czym Spółka
nie zakończyła jeszcze żadnego roku obrotowego i nie
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sporządziła sprawozdania finansowego za żaden zakończony rok
obrotowy.
Majątek Spółki składa się m.in. z 8.000 (osiem tysięcy) udziałów
spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. z siedzibą w
miejscowości Zbrodzice (adres: Zbrodzice 82, 28-100 Zbrodzice),
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000382464, posiadającej numer NIP
6551964027 oraz numer REGON 260464293, o kapitale
zakładowym w wysokości 400.000,00 zł, o wartości nominalnej
50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości
nominalnej w wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych),
uprawniających do 8.000 (osiem tysięcy) głosów na
Zgromadzeniu Wspólników Spółki oraz stanowiących 100% (sto
procent) kapitału zakładowego Spółki.
Informacje finansowe dotyczące spółki pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zbrodzice za 2019
r.:
1) wartość aktywów i pasywów spółki pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi
46.110,67 zł (czterdzieści sześć tysięcy sto dziesięć złotych i
sześćdziesiąt siedem groszy);
2) strata spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. za rok
obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31
grudnia 2019 r. wynosi 26.017,92 zł (dwadzieścia sześć
tysięcy siedemnaście złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze).
Informacje finansowe dotyczące spółki pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zbrodzice za
pierwszy kwartał 2020 r.:
1) wartość aktywów i pasywów spółki pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. na dzień 31 marca 2020 r. wynosi
44.275,86 zł (czterdzieści cztery tysiące dwieście
siedemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy);
2) strata spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. za okres
trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.
wynosi 64.064,75 zł (sześćdziesiąt cztery tysiące
sześćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt pięć groszy).
Informacje finansowe dotyczące spółki pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zbrodzice za drugi
kwartał 2020 r.:
1) wartość aktywów i pasywów spółki pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi
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2)

71.470,17 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta
siedemdziesiąt złotych i siedemnaście groszy);
strata spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. za okres
trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020
r. wynosi 84.327,22 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta
dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze).

W załączeniu do niniejszego dokumentu informacyjnego znajdują
się sprawozdania finansowe spółki pod firmą Winnica Zbrodzice
sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zbrodzice na dzień 31
grudnia 2019 r., 31 marca 2020 r. oraz 30 czerwca 2020 r.
INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH
ORAZ O WARUNKACH I ZASADACH ICH OFERTY:
Podstawa prawna
emisji akcji:

Tryb emisji akcji:

Podstawowe
informacje
o emisji akcji:

Emisja nowych akcji Spółki serii B, serii C oraz serii D jest
prowadzona na podstawie:
1) art. 431 § 1 i § 2 pkt 3 w zw. z art. 430 § 1 ustawy z dnia 15
września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych;
2) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany
Statutu Spółki.
Emisja nowych akcji Spółki serii B, serii C oraz serii D jest
prowadzona w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §
2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek
handlowych.
W wyniku emisji akcji Spółki serii B, serii C oraz serii D kapitał
zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 400.000,00 zł
(czterysta tysięcy złotych) do kwoty od 401.000,00 zł (czterysta
jeden tysięcy złotych) do 457.148,00 zł (czterysta pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), tj. o kwotę od
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) do 57.148,00 zł (pięćdziesiąt
siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych), w zależności od
ilości objętych akcji. Przedmiotem emisji jest:
1) od 1.000 (jeden tysiąc) do 18.022 (osiemnaście tysięcy
dwadzieścia dwa) niezdematerializowanych akcji zwykłych
imiennych, serii B, o numerach od 1 do 18022, o wartości
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości
nominalnej od 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) do 18.022,00
zł (osiemnaście tysięcy dwadzieścia dwa złote; zwanych dalej
łącznie „Akcjami Serii B”);
2) od 1 (jeden) do 25.610 (dwadzieścia pięć tysięcy sześćset
dziesięć) niezdematerializowanych akcji zwykłych imiennych,
serii C, o numerach od 1 do 25610, o wartości nominalnej 1,00
zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej od 1,00
zł (jeden złoty) do 25.610,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy
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Cena emisyjna akcji:

Minimalny próg
emisji akcji:

Prawo poboru
dotychczasowych
akcjonariuszy:

Termin do
zapisywania się na
akcje:

Zapisy na akcje:

sześćset dziesięć złotych; zwanych dalej łącznie „Akcjami
Serii C”);
3) od 1 (jeden) do 13.516 (trzynaście tysięcy pięćset szesnaście)
niezdematerializowanych akcji zwykłych imiennych, serii D, o
numerach od 1 do 13516, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej od 1,00 zł (jeden
złoty) do 13.516,00 zł (trzynaście tysięcy pięćset szesnaście
złotych; zwanych dalej łącznie „Akcjami Serii D”).
Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii B wynosi 46,61 zł
(czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy).
Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii C wynosi 49,20 zł
(czterdzieści dziewięć złotych i dwadzieścia groszy).
Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji Serii D wynosi 51,79 zł
(pięćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy).
Uznaje się, że emisja nowych akcji oraz podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki doszły do skutku, jeżeli zostanie
subskrybowane i należycie opłacone co najmniej 1.000 (jeden
tysiąc) Akcji Serii B.
Dotychczasowi akcjonariusze Spółki zostali pozbawieni prawa
poboru Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D w całości na
podstawie
uchwały nr 3
Nadzwyczajnego
Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości
oraz zmiany Statutu Spółki.
Termin do zapisywania się na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz
Akcje Serii D trwa od dnia 24 sierpnia 2020 r. do dnia, w którym
zostaną skutecznie subskrybowane wszystkie Akcje Serii B,
Akcje Serii C oraz Akcje Serii D, nie później jednak niż do dnia 24
listopada 2020 r. z tym zastrzeżeniem, że:
1) termin do zapisywania się na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz
Akcje Serii D może zostać skrócony, ale nie może być krótszy
niż 1 (jeden) miesiąc od dnia 24 sierpnia 2020 r.;
2) termin do zapisywania się na Akcje Serii C rozpoczyna się nie
wcześniej niż w dniu, w którym zostaną skutecznie
subskrybowane wszystkie Akcje Serii B;
3) termin do zapisywania się na Akcje Serii D rozpoczyna się nie
wcześniej niż w dniu, w którym zostaną skutecznie
subskrybowane wszystkie Akcje Serii C.
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na Akcje
Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie
Spółka. W celu skutecznego złożenia Spółce zapisu na Akcje
Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D należy doręczyć Spółce
prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zapisu na akcje
oraz dokonać opłacenia akcji w określonym powyżej terminie do
zapisywania się na akcje. Złożenie zapisu na Akcje Serii B, Akcje
Serii C oraz Akcje Serii D albo ich opłacenie po upływie
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określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje
powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii B,
Akcje Serii C oraz Akcje Serii D.
Zapisy na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D są
przyjmowane przez Spółkę w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej. Zapis na akcje w formie pisemnej wymaga
wypełnienia
i
własnoręcznego
podpisania
formularza
przygotowanego przez Spółkę co najmniej w 2 (dwóch)
egzemplarzach, z których 1 (jeden) przeznaczony jest dla
subskrybenta, a 1 (jeden) dla Spółki. Formularz zapisu na akcje
sporządzony w formie pisemnej powinien zostać doręczony na
adres Spółki, tj. (Zbrodzice 82, 28-100 Zbrodzice). Zapis na akcje
w formie elektronicznej wymaga wypełnienia formularza
udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym. Formularz zapisu na akcje
sporządzony w formie elektronicznej powinien zostać doręczony
na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Spółki, tj.
nobile@winnica-zbrodzice.pl.

Wpłaty na akcje:

Okres związania
zapisem na akcje:

Szczegółowe informacje oraz instrukcja złożenia zapisu na Akcje
Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D znajdują się na stronie
internetowej akcjawinnica.pl.
Podmiotem upoważnionym do przyjmowania wpłat na Akcje Serii
B, Akcje Serii C oraz Akcje Serii D jest tylko i wyłącznie Spółka.
W celu należytego opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji
Serii D należy dokonać przelewu środków pieniężnych na
rachunek bankowy Spółki, w wysokości odpowiadającej
iloczynowi ilości akcji danej serii wskazanej w wypełnionym
formularzu zapisu na akcje oraz cenie emisyjnej 1 (jednej) akcji
danej serii, w określonym powyżej terminie do zapisywania się na
akcje. Przez dzień opłacenia Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji
Serii D uważa się dzień uznania rachunku bankowego Spółki.
Opłacenie Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D po upływie
określonego powyżej terminu do zapisywania się na akcje
powoduje bezskuteczność złożonego zapisu na Akcje Serii B,
Akcje Serii C oraz Akcje Serii D.
Szczegółowe informacje oraz instrukcja opłacenia Akcji Serii B,
Akcji Serii C oraz Akcji Serii D znajduje się na stronie internetowej
akcjawinnica.pl.
Osoby dokonujące zapisu na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz
Akcje Serii D są związane złożonym zapisem od chwili jego
złożenia Spółce. Zapis na Akcje Serii B, Akcje Serii C oraz Akcje
Serii D ma charakter nieodwoływalny. Subskrybenci przestają
być związani złożonym zapisem na Akcje Serii B, Akcje Serii C
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oraz Akcje Serii D, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego
Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6
(sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20
sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki lub w
terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia dokonania przydziału akcji.
Przydział akcji:
Przydział Akcji Serii B, Akcji Serii C oraz Akcji Serii D nastąpi w
terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia określonego
powyżej terminu do zapisywania się na akcje. Przydział akcji
nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału akcji Spółka
może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania zapisów na akcje.
Ogłoszenie o przydziale akcji nastąpi w terminie 1 (jednego)
tygodnia od dnia dokonania przydziału akcji.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYM SPOSOBIE WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH:
Cele inwestycyjne:
Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na:
1) Rozwój bazy noclegowej – zakup 6 apartamentów od spółki
pod firmą WLW Development spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k z siedzibą w Wieliczce (KRS:
0000560565) z którą Spółka podpisała list intencyjny w dniu
27 lipca 2020 r.. Szacowany koszt zakupu 6 apartamentów
wynosi: 2.400.000,00 zł (dwa miliony czterysta tysięcy
złotych) i stanowi 85% (osiemdziesiąt pięć procent) kapitału
zamierzonego do pozyskania w ramach przeprowadzonej
kampanii crowdfundingowej;
2) Inwestycje w winnicę i technologię – szacowana wartość
poszerzenia winnicy o szczep Leon Millot, nową stronę
internetową, sklep online oraz projekt nowych etykiet dla win
wynosi 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) i stanowi 10%
(dziesięć procent) kapitału zamierzonego do pozyskania w
ramach przeprowadzonej kampanii crowdfundingowej;
3) Zakup instalacji wiat solarnych – o powierzchni 30 m.kw i
mocy do 10 kWh. Szacowany koszt zakupu wiat solarnych o
parametrach
wskazanych
powyżej
renomowanego
producenta „SunRoof” wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy
złotych) i stanowi 5% (pięć procent) kapitału zamierzonego do
pozyskania
w
ramach
przeprowadzonej
kampanii
crowdfundingowej.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O ISTOTNYCH CZYNNIKACH RYZYKA:
Czynniki ryzyka
związane z
działalnością
Emitenta

Ryzyko utraty kluczowych współpracowników
Zarówno winna turystyka, jak i produkcja wina to ciągle nowe
branże w Polsce. Istnieje ryzyko, że współpracownicy tworzący z
nami biznes mogą przejść do innej firmy jako osoby o dużym
doświadczeniu. Emitent aby przeciwdziałać temu oferuje
kluczowym pracownikom udział w zyskach, a także prowadzi
program opcji na akcje.
Ryzyko związane z jednoosobowym zarządem Spółki
Zgodnie z Polskim prawem w każdym poszczególnym wypadku
Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Sączek może
zastąpić Prezesa Zarządu lub oddelegować innego członka Rady
Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa. Założyciel nie wyklucza
rozszerzenia zarządu w przyszłości o przedstawicieli przyszłych
inwestorów.
Ryzyko ograniczenia turystyki
Drugi kwartał 2020 roku pokazał, że lockdown, czyli coś co
wydawało się niemożliwe jednak zostało wdrożone przez rządy.
To wpłynęło na działanie przedsiębiorstwa spółki pod firmą
Winnica Zbrodzice sp. z o.o. Dlatego spółka pod firma Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. planuje dalszą dywersyfikację źródeł
przychodu i zwiększenie udziału handlu online. Nowe źródła
przychodu to m.in. szersza współpraca sieciami handlowymi w
zakresie sprzedaży win, a także planowane zwiększenie
sprzedaży kosmetyków.
Ryzyko sezonowości sprzedaży
Emitent oraz spółka pod firma Winnica Zbrodzice sp. z o.o. nie
definiują tego jako wysoki czynnik ryzyka. Winnica spółki pod
firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. działa cały rok. Szczególne
natężenie ruchu jest od marca do grudnia. Podobnie w sprzedaży
win występują tylko dwa słabsze miesiące (styczeń i luty), dlatego
Emitent oraz spółka pod firma Winnica Zbrodzice sp. z o.o. nie
widzą tutaj większych zagrożeń dla dwóch głównych obszarów
swojej działalności, jeśli nie wystąpią siły wyższe.
Ryzyka związane z polityką gospodarczą w Polsce
Zmiany czynników wpływających na sytuację gospodarcze w
Polsce ma znaczący wpływ na wyniki finansowe osiągane przez
Emitenta oraz spółkę pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o.
Ewentualne negatywne zmiany tempa wzrostu produktów
krajowych brutto, spadek nakładów na konsumpcję lub nakładów
inwestycyjnych oraz innych wskaźników o pokrewnym
charakterze może niekorzystnie wpłynąć na sytuację finansową
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Emitenta oraz spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. W
sytuacji niekorzystnej zmiany koniunktury gospodarczej w
Polsce, ze względu na czynniki wewnętrzne, jak również
zewnętrzne, może nastąpić zmiana wyników i sytuacji finansowej
Emitenta oraz spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o., co
może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez Emitenta
oraz spółkę pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. Celem
ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje
sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem
dostosowując strategię Emitenta do występujących zmian.
Planuje dywersyfikację odbiorców oraz produktów tak aby
uniezależnić się od regionalnych wahań koniunktury.
Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawnych i ich
interpretacją
Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje mogą stanowić
znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta oraz spółki pod
firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. Częste nowelizacje przepisów
prawa, oraz ich niejednolita interpretacja wpływają znacząco na
poziom ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, w
szczególności w zakresie prawa podatkowego, prawa
handlowego, prawa celnego, prawa prowadzenia działalności
gospodarczej, uregulowań dotyczących ochrony własności
intelektualnej oraz przepisów prawa pracy lub przepisów
dotyczących rynku kapitałowego. Każda zmiana przepisów prawa
może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta oraz spółki
pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o, w tym na zmniejszenie
dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej,
a tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta
oraz spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. Zarząd
Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i
sposobie ich interpretacji, poziomie prac sejmowych, jak również
orzecznictwa dotyczącego branży będącej obszarem działań
Emitenta oraz spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o.
Jednocześnie Emitent zauważa, że zmiany wysokości akcyzy na
wino nie odbywają się często. Ostatnia zmiana 10% wzrostu
przełożyła się minimalnie na wzrost kosztów, gdyż wysokość
akcyzy w cenie wina premium to zaledwie 3%. W szczególnych
wypadkach spółka pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o ze
względu na posiadany skład celny może nabyć większą ilość wina
i opłacić niższa akcyzę.
Ryzyko związane z niekorzystną zmianą przepisów
podatkowych
System podatkowy w Polsce charakteryzuje się niestabilnością
oraz nieprzejrzystością, spowodowaną zmianami przepisów i
niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego. Przepisy
regulujące
zasady
opodatkowania,
wysoki
stopień
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sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne
przepisy sankcyjne mogą powodować niepewność w zakresie
ostatecznych efektów podatkowych podejmowanych przez
Emitenta oraz spółkę pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o.
decyzji biznesowych. Istnieje ryzyko zmian przepisów
podatkowych, które mogą spowodować wzrost efektywnych
obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie
wyników finansowych Emitenta oraz spółki pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje
zmiany kluczowych z punktu widzenia Emitenta oraz spółki pod
firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o przepisów podatkowych i
sposobu ich interpretacji, starając się z odpowiednim
wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta oraz spółki
pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o do występujących zmian.
Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i
innych kosztów działalności
Przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów
Emitenta oraz spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. mogą
wzrosnąć koszty operacyjne oraz inne koszty działalności. Do
czynników mogących mieć wpływ na wzrost kosztów
operacyjnych oraz innych kosztów zaliczyć można:
1) inflację;
2) wzrost podatków i innych opłat publicznoprawnych;
3) zmiany w przepisach prawa (w tym zmiany dotyczące
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
dotyczących swobody działalności gospodarczej oraz
Państwowej Inspekcji Sanitarnej), lub w polityce rządowej,
które zwiększają koszty utrzymania zgodności z takimi
przepisami lub polityką;
4) wzrost kosztów finansowania działalności gospodarczej.
Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny
wpływ na działalność i sytuację finansową Emitenta lub jego
grupy kapitałowej.
Ryzyko związane z konkurencją
Prowadzenie działalności przez Emitenta oraz spółkę pod firmą
Winnica Zbrodzice sp. z o.o. na rynku charakteryzującym się
średnim współczynnikiem konkurencyjności jednak ze względu
na ich obecność oraz rozwój podmiotów gospodarczych w tej
branży. Zmienność preferencji konsumenta oraz działania
konkurentów mających na celu pozyskanie klientów występujące
na rynku, na którym działa spółka pod firmą Winnica Zbrodzice
sp. z o.o. może sprawić, że nie będzie on w stanie skutecznie
konkurować z innymi podmiotami lub sprostać nowym
oczekiwaniom klienta i rynku. Zarząd Emitenta regularnie śledzi
zmiany w branży w której spółka pod firmą Winnica Zbrodzice sp.
z o.o. prowadzi działalność, monitorując tym samym działalność
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obecnych podmiotów, jak również podmiotów rozpoczynających
działalność w danej branży, reagując tym samym w sposób
elastyczny aby zwiększyć rozpoznawalność marki Emitenta oraz
spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o.
Ryzyko
niepozyskania
stosownych
zezwoleń
na
prowadzenie działalności
Działalność spółki pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o. w
branży uzależnione jest od posiadania stosownych zezwoleń
związanych z prowadzoną działalnością, tj. m.in. koncesji
hurtowej i detalicznej na sprzedaż alkoholu, oraz wpisie do
rejestru Sanepidu i Urzędu Celnego. Na dzień sporządzenia
niniejszego dokumentu informacyjnego, spółka pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. posiada stosowne zezwolenia i nie
odnotowała istotnych trudności w ich pozyskaniu, jednak w
przyszłości mogą wystąpić problemy z uzyskaniem takich
dokumentów, w wyniku chociażby zmiany regulacji prawnych z
tym związanych, co mogłoby przyczynić się do pogorszenia się
wyników finansowych.
Ryzyko związane z wypłatą dywidendy w przyszłości
Możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości oraz jej wysokość
będzie zależeć od szeregu czynników, w tym: dostępnej do
podziału kwoty zysku i kapitałów rezerwowych (tj. osiągania przez
spółkę dodatnich wyników finansowych w przyszłości), wydatków
i planów inwestycyjnych, zysków generowanych w danym
okresie, rentowności czy stopnia zadłużenia Emitenta. Ponadto,
zgodnie z kodeksem spółek handlowych, dywidenda jest
wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy Walne Zgromadzenie
podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału
pomiędzy akcjonariuszy. Zarząd nie jest zobowiązany do
proponowania Walnemu Zgromadzeniu podjęcia takiej uchwały
za dany rok obrotowy. Nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje
przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę
dywidendy, Zarząd nie może zagwarantować, że Zwyczajne
Walne
Zgromadzenie
podejmie
odpowiednią
uchwałę
umożliwiającą wypłatę dywidendy.
Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji nowych
akcji Spółki
Istnieje ryzyko, że emisja nie dojdzie do skutku w wyniku
nieuzyskania minimalnej kwoty, gwarantującej powodzenie
emisji, ustalonej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
Spółki. W takiej sytuacji środki zostaną zwrócone Inwestorom.
Pogoda i siła wyższa
Wielkość produkcji wina zależy od pogody i braku klęsk
żywiołowych lub wystąpienia siły wyższej jak gradobicie lub
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przymrozki. Spółka pod firmą Winnica Zbrodzice sp. z o.o.
każdego roku ubezpiecza się o tego ryzyka jednak wpływa to w
znaczący sposób na wynik sprzedaży wina.
Ryzyko związane z brakiem historii finansowej Emitenta i
krótką historią działalności
Spółka powstała w dniu 8 lipca 2020 r. i została wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu
30 lipca 2020 r. Tym samym Spółka prowadzi działalność
gospodarczą dopiero od kilku miesięcy. W konsekwencji czego
istnieje ryzyko niepowodzenia projektu oraz strategii rozwoju
przedsiębiorstwa Spółki. Ponadto ze względu na brak historii
finansowej Spółki weryfikacja jej majątku oraz sytuacji finansowej
przez Inwestorów jest znacznie utrudniona.

Czynniki ryzyka
związane z
inwestowaniem
społecznościowym
(crowdfunding) –
ryzyka, które mogą
dotyczyć również
działalności Emitenta

Ryzyko związane z utratą płynności finansowej
Spółka w wyniku wystąpienia niekorzystnej sytuacji ekonomicznej
może utracić płynność finansową, co może wiązać się z
nieosiągnięciem zakładanych wyników finansowych i zmusić
zarząd Spółki do zmiany strategii działań operacyjnych. Zarząd w
sposób ciągły nadzoruje sytuację finansową i operacyjną Spółki i
stara się minimalizować ryzyko wystąpienia utraty płynności
finansowej.
Inwestowanie w podmioty poszukujące finansowania na
platformach crowdfundingowych może być bardzo zyskowne, ale
jak każda inwestycja wiąże się także z ryzykiem. Jeżeli
zdecydujesz się zainwestować w podmiot, który przedstawia
informacje o projekcie w przestrzeni udostępnionej przez
Beesfund S.A. na Platformie Crowdfundingowej (strona
internetowa www.beesfund.com), musisz zdawać sobie sprawę z
pięciu ważnych ryzyk i je zaakceptować:
Utrata całości lub części kapitału
Inwestując w projekt znacznie bardziej prawdopodobne jest, że
utracisz zainwestowane środki, niż uzyskasz zwrot z inwestycji
lub ponadprzeciętny zysk. Nie powinieneś w ten sposób
inwestować więcej kapitału, niż jesteś w stanie stracić bez utraty
standardu życia.
Brak płynności
Prawie wszystkie projekty przedstawiane w przestrzeni
udostępnionej
przez
Beesfund
S.A.
na
Platformie
Crowdfundingowej charakteryzują się bardzo niską płynnością.
Jest bardzo mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek
wtórny dla akcji. Prawdopodobnie nie będziesz w stanie sprzedać
swoich akcji do czasu, gdy firma zacznie być notowana na
Giełdzie Papierów Wartościowych, bądź rynku New Connect w
Warszawie lub kupi ją inny podmiot. Nawet jeśli spółka będzie
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kupowana przez inny podmiot, Twoja inwestycja może nadal
charakteryzować się bardzo niską płynnością. Nawet w
przypadku udanego biznesu płynność lub sprzedaż akcji może
być mało prawdopodobna przez wiele lat od momentu dokonania
inwestycji. W przypadku firm, dla których dostępne są możliwości
rynku wtórnego, znalezienie nabywcy lub sprzedawcy może być
trudne, a inwestorzy nie powinni zakładać, że wcześniejsze
wyjście będzie dostępne tylko dlatego, że istnieje rynek wtórny.
Rzadkość dywidend
Większość podmiotów poszukujących finansowania rzadko
wypłaca dywidendy. Oznacza to, że jeśli inwestujesz w biznes
przedstawiony w przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A.
na Platformie Crowdfundingowej, prawdopodobnie nie zobaczysz
zwrotu kapitału ani zysku, dopóki nie będziesz mógł sprzedać
swoich akcji. Nawet w przypadku udanego biznesu jest to mało
prawdopodobne przez wiele lat od momentu dokonania
inwestycji. Powyższe ryzyko nie jest ryzykiem ogólnym, ale
również ryzykiem związanym z działalnością Emitenta.
Rozwodnienie akcji
Wszelkie inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane w
przestrzeni udostępnionej przez Beesfund S.A. na Platformie
Crowdfundingowej mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że
jeśli spółka pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie,
wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas
nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w
kapitale i głosach danej spółki. Te nowe akcje mogą również mieć
pewne preferencyjne prawa do dywidend, wpływów ze sprzedaży
i innych spraw, a korzystanie z tych praw może działać na Twoją
niekorzyść. Twoja inwestycja może również ulec rozwodnieniu w
wyniku przyznania opcji (lub podobnych praw do nabycia akcji)
pracownikom, usługodawcom lub niektórym innym osobom, z
którymi prowadzona jest działalność firmy.
Dywersyfikacja ryzyka
Inwestycje dokonywane w podmioty przedstawiane w przestrzeni
udostępnionej
przez
Beesfund
S.A.
na
Platformie
Crowdfundingowej powinny być dokonywane tylko w ramach
dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że powinieneś
inwestować tylko
niewielką
część
swojego
kapitału
inwestycyjnego w pojedynczą spółkę. Większość kapitału
powinna być inwestowana w bezpieczniejsze, bardziej płynne
aktywa. Oznacza to również, że powinieneś rozłożyć swoje
inwestycje pomiędzy wiele firm, zamiast inwestować dużą kwotę
w tylko jedną spółkę.
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INNE ISTOTNE INFORMACJE:
Zmiany Dokumentu
Informacyjnego
Informacja o
przetwarzaniu danych
osobowych

Załączniki

Ewentualne zmiany niniejszego Dokumentu Informacyjnego będą
zamieszczane w miejscu jego publikacji.
Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przez Spółkę
w związku z prowadzoną ofertą publiczną Akcji Serii B, Akcji Serii
C oraz Akcji Serii D zostały określone szczegółowo w Polityce
Prywatności znajdującej się na stronie internetowej pod adresem
akcjawinnica.pl.
1) skan aktu notarialnego zawierającego aktualną treść statutu
Spółki;
2) informacja pobrana ze strony internetowej Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadająca
odpisowi aktualnemu Spółki z rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego;
3) skan aktu notarialnego zawierającego uchwałę nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20
sierpnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki wraz z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz zmiany
Statutu Spółki;
4) bilans oraz rachunek zysków i strat spółki pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. za rok 2019 r.;
5) bilans oraz rachunek zysków i strat spółki pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. za pierwszy kwartał 2020 r.;
6) bilans oraz rachunek zysków i strat spółki pod firmą Winnica
Zbrodzice sp. z o.o. za drugi kwartał 2020 r.

Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności
informacje zawarte w niniejszym dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem
faktycznym. Ponadto Emitent oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte
w niniejszym dokumencie.
Zbrodzice, dnia 24 sierpnia 2020 r.

________________________
Jacek Tarkowski
Prezes Zarządu
Winnica Zbrodzice S.A.
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AKT NOTARIALNY
Dnia ósmego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (08.07.2020), przed
notariusz Żywią Lipińską, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy

Adama lt/ickiewicza numer 22lokal2, w siedzibie tej Kancelarii, stawił się

Jacek Hubeń Tarkowski, używĄący imienia Jacek, syn Jerzego i Eleonory,
żonaty, według oświadczeniazamieszkały w Krakowie, przy ulicy Trynitarskiej
nr 4 m. 7, kod 31-061, posiadający

PESEL 73041103434, dowód osobisty AUK

628523 z terminem wazności do dnia 05 grudnia 2021 roku,

który oświadczył,żedziała przy niniejszym akcie notaria!nym:

1) w imieniu własnym, oraz------2) w imieniu i na rzecz spółki pod firmą lnfinity

Management spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: ulica
Królowej Jadwigi numer 165, 30-212 Kraków), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Xl Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego,

pod numerem KRS

0000008997,

posiadającej numer NlP 6262648426 oraz numer REGON 277521129, o
kapitale zakładowym w wysokości50.400,00

ż, jako pełnomocnik spółki

pod firmą lnfinity Management spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na podstawie
pełnomocnictwa udokumentowanego, okazanym w wypisie aktem
notarialnym sporządzonym dnia

08 lipca 2020 roku, przed

Magdaleną

Dzierbą, notariusz w Warszawie, za nr Rep.A 6939l2a2a,
a także w imieniu i na rzecz:------------

3) Jean-Francois Lucien Rebout, obywatela Francji, urodzonego w dniu

07

pażdziernika 1947 roku

zamieszkałego we Francji,

,*

w

miejscowości Bourges (Francja),
miejscowości Saint-Priest (69800), pod

w

adresem 22 Boulevard Francois Reymond, legitymującego się paszpońem

francuskim

o

numerze 11CT91534,

października 2021 roku,

z

terminem ważnoścido dnia 10

jako pełnomocn!k Jean-Francois
1

Lucien

Rebout, na podstawie pełnomocnictwa na którym podpis mocodawcy
poświadczył,w dniu 19 czenvca 2020 roku, Módóric Brac de la Perriere,
notariusz w Lyonie, przy czym dokument ten zaopatrzony jest w klauzulę

Apostille nr 4120, nadaną dnia 23 czerwca 2020 roku, przez Prokuratora

Generalnego Sądu Apelacyjnego

w

5)

Lyonie, dokument został okazany

łącznie z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym dnia 8 lipca 2a20

roku,

za nr rep.

1812020, przez Katarzynę Nałęcz-Udrycką tłumacza

przysięgłego języka francuskiego

-

6)

kopia tego pełnomocnictwa zostaje

załączona do niniejszego aktu.

TożsamośćStawającego notariusz stwierdziła na podstawie dowodu
osobistego powołanego przy jego nazwisku. Uprawnienie Stawającego do
reprezentowania społki pod firmą lnfinity ltłanagement spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą

w

7)l

Krakowie notariusz ustaliła na podstawie

powołanego wyżel oryginalnego egzemplarza pełnomocnictwa, Natomiast
uprawnienie Stawającego

do

reprezentowania Jean-Francois Lucien Rebout

notariusz ustaliła na podstawie powołanego wyzej oryginalnego egzemplarza
pełnomocnictwa.---

oświad

1) ma pełną zdolnośćdo czynnościprawnych, tzn. nie jest całkowicie ani

2)

--------

Winnie
brzmlel

dane ujawnione w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie i nie zachodzą
okolicznościskutkujące uniewaźnieniem jego dowodu osobistego, wymienione
w treściart. 50 ustawy zdnia 06 sierpnia2010 roku o dowodach osobistych;

3) został pouczony przez czyniącą notariusz
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
kwietnia 2016 roku oraz ustawy

z

o

informacyjną

--:

stosownych przepisach

i Rady (UE)

20161679

z

dnia 27

dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych

osobowych, notariusz zwróciła nadto uwagę Stawającego

na

klauzulę

dla Klienta kancelarii notarialnej, znajdującą się w

loka

kancelarii,

4)

pod fin
Krakov

Stawający oświadczył i zapewnił, że
częściowo ubezwłasnowolniony;

Stawaj

reprezentowana przez niego spółka pod firmą lnfinity ltilanagement spółka
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie nie została postawiona
w stan likwidacji oraz nie toczy się względem niej postępowanie upadłościowe,
2

1,

ł
ln,!

Kr
fin

ir

lkr
1}

w przedmiocie ogłoszenia upadłości,nie zostało wobec

ldawcy

postępowanie

erriere,

wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne ani nie został źożonywniosek o

lau

niej

wszczęciepostępowaniarestrukturyzacyjnego;.:---

zulę

5)

lkazany

udzielone mu pełnomocnictwo do reprezentowania spółki pod firmą lnfinity
Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

)a 202a

nie wygasło ani nie zostało odwołane, a jego treśćnie uległa zmianie;

,u

ratora

6)

umacza

czynnościprawnych, żn. nie jest całkowicie ani częściowo
ubezwłasnowolniony; -------7) udzielone mu pełnomocnictwo do reprezentowania Jean-Francois Lucien

zostaje

ln

do

Rebout nie wygasło ani nie zostało odwołane, a jego treśćnie uległa zmianie.---

dowodu

;eo

reprezentowany przez niego Jean-Francois Lucien Rebout ma pełną zdolnoŚĆ

do

AKT zAwlĄzANlA sPoŁKl AKcYJNEJ

iczoną

cdstawie
latomiast

Rebout
Bm

plarza

1.

Stawający Jacek Tarkowski, działĄąc w imieniu własnym, w imieniu i na rzecz społki

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
na rzecz Jean-Francois Lucien Rebout, niniejszym

pod firmą lnfinity Management spółka

Krakowie oraz

w imieniu i

oświadcza,że wyraża zgodę na zawiązanie

wicie ani

zawiązuje spółkę akcyjną pod firmą

Winnica Zbrodzice spółka akcyjna, zwaną dalej ,,Spółką", orazwyraża zgodę na
brzmienie Statutu Spółki, określone ponizejw niniejszym akcie notarialnym, ------------

zachodzą
1mienione

i

'

2.

i na rzecz społki pod firmą
Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w

Stawający Jacek Tarkowski, działając w imieniu

istych, ----

lnfinity

rzepisach

Krakowie niniejszym oświadcza, ze reprezentowana przez niego spółka pod

z dnia

27

lie danych
klauzulę

w

lokalu

firmą lnfinity Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Krakowie obejmuje 148.000 (sto czterdzieści osiem tysięcy)
akcj i Spółki w ten sposób, że:

'

\!, zamian

za wniesienie do Spółki wkładu niepienięznego w

postaci

vlłasności2.960 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) udziałow spółki
rt społka

pod firmą Winnica Zbrodzice społka z ograniczoną odpowiedzialnością z

lostawiona

siedzibą w miejscowości Zbrodzice (adres: Zbrodzice numer 82, 28-100

rdłościowe,
3

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
Zbrodzice), wpisanej

l

0000382464, posiadającej numer NlP 6551964027 oraz numer REGON
260464293, o kapitale zakładovvym w wysokości 400.000,00 zł, o wańości

zł (pięćdziesiąt złotych) kazdy oraz łącznej wartości
w wysokości 148.000,00 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy

nominalnej 50,00
nominalnej

?

I

złotych), uprawniających do 2.960 (dwa tysiące dziewięćset szeŚĆdziesiąt)
głosów na Zgromadzeniu Wspólnikow oraz stanowiących 37o/o (trzydzie

siedem procent) kapitału zakładowego, o wańości godziwej 52;00
*
(pięćdziesiąt dwa złote) kazdy oraz łącznej wańości godziwej w wysokości
153.92o,o0 zł (sto pięćdziesiąttrzy tysiące dziewięćset dwadzieŚcia złotych)
według stanu na dzień 31 marca 2020 r,, reprezentowana przez niego

spółka pod firmą lnfinity lt/lanagement spółka

z

rt-

l

r
I

q

7

,l:

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie obejmuje 148,000 (sto
czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych imiennych Spółki serii A, o
numerach od 1 do 148.000, o wańości nominalnej 1,00 ż (eden złoty\

Lt

każda oraz łącznej wańości nominalnej w wysokości 148.000,00 zł (sto

Fl

czterdzieści osiem tysięcy złotych);

2)

ż

akcje Spółki, o których mowa w punkcie 1) powyzej, zostaną pokryte przez
ograniczoną
spółkę pod firmą lnfinity Management spółka

z

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w całościprzed dniem złożenia
wniosku o wpis Spółki do rejestru przedsiębiorcow Krajowego Rejestru

Sądowego, poprzez zawarcie stosownej umowy przeniesienia własnoŚci
udziałów spółki pod firmą Winnica Zbrodzice spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Zbrodzic;e pomiędzy sPÓłką
pod firmą lnfinity Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnoŚcią z

siedzibą w Krakowie oraz Spółką, przy Gzym częśćwańości godziwej
wkładu niepienięznego (własnościudziałów), o którym mowa w punkcie 1)
powyżej, w wysokości148.000,00 zł (sto czterdzieści osiem tysięcy złotych)

zostanie zaliczona na poczet kapitału zakładowego Spółki, zaŚ pozostała
częśćwartości godziwej wkładu niepienięznego (własnościudziałów), o
którym mowa w punkcie 1) powyzej, w wysokości5.920,00 zł (pięć tysięcy
4

S

Stru

dziewięćset dwadzieścia złotych) zostanie zaliczona na poczet kapitału

lział

zapasowego Spółki.

(RS

2

i na rzecz spółki pod firmą
Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w

Stawający Jacek Tarkowski, działĄąc w imieniu

)oN

lnfinity

osci

Krakowie, niniejszym na podstawie art. 314w zw. z ań.

:osci

pkt 2 Kodeksu społek handlowych oświadcza, że reprezentowana przez niego

iięcy

spółka pod firmą lnfinity Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

siąt)

,z siedzibą w Krakowie zapoznała się ze sprawozdaniem założycieliSpółki oraz

;;H

^

9.pĘ biegłego rewidenta na

312 1 oraz31Z'

t

temat wańościgodziwej aktywów będących

airc'O\r,iot"rn wkładów niepienięznych do Spółki (własnościopisanych w
,;.rś
!. li
:ffniejqżym akcie notarialnym udziałów społki pod firmą Winnica Zbrodzice
It
:iZF

z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości
'ŻŚrodzice), ustalonej na dzień przypadający nie wcześniej niż 6 (sześć)
miesięcy pzed dniem wniesienia tych wkładów niepienięznych do Społki.

ŚbONb
': -/

3.
1

Stawający Jacek Tarkowski, działając w imieniu

i

na rzecz Jean-Francois

Lucien Rebout niniejszym oświadcza, ze reprezentowany przez niego JeanFrancois Lucien Rebout obejmuje 4.000 (cztery tysiące) akcji Spółki w ten
Sposob, Że

przez

1) w zamian za wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w

postaci

CZoną

własności80 (osiemdziesiąt) udziałów spółki pod firmą Winnica Zbrodzice

)zenia

spółka

)jestru
sn

ości

z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości
Zbrodzice (adres: Zbrodzice numer 82, 28-100 Zbrodzice), wpisanej do
rejestru przedsiębiorcow krajowego Rejestru sądowego, prowadzonego

X

iczoną

przez Sąd Rejonowy w Kielcach,

społką

Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000382464, posiadającej numer

lscią z
>dziwej

NlP 6551964027 oraz numer REGON 260464293, o kapitale zakładovvym
w wysokości 400,000,00 zł, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt

kcie

złotych) każdy oraz łącznej wańościnominalnej w wysokości 4.000,00 zł

1)

Wydział Gospodarczy Krajowego

80 (osiemdziesiąt) głosów na

:łotych)

t,cztery tysiące złotych), uprawniających do

została

Zgromadzeniu Wspólników oraz stanowiących 1% (jeden procent) kapitału

łow), o

zakładowego, o wańości godziwej 52,00 zł (pięćdziesiąt dwa złote) każdy

tysięcy

oraz łącznej wańości godziwej w wysokości4.160,00 zł (cztery tysiące sto
sześćdziesiątzłotych) według stanu na dzień 31 marca 2020 r., obejmuje
5

4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych Spółki serii A, o

od 148.001 do 152.000, o wańości nominalnej 1,00 zł (eden żory)
oraz łącznej wańościnominalnej w wysokości4.000,00 zł (cztery tysi
złotych);

2)

akcje Spółki, o których mowa w punkcie 1) powyzej, zostaną pokryte
reprezentowanego pvez niego Jean-Francois Lucien Rebout w

przed dniem złożenla wniosku o wpis Spółki do rejestru przedsiębio

Krajowego Rejestru Sądowego, popfzez zawarcie stosownej
przeniesienia własnościudziałow społki pod firmą Winnica Zbrodzice
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości
pomiędzy Jean-Francois Lucien Rebout oraz Spółką, przy czym

z

wańościgodziwej wkładu niepienięznego (własnościudziałów), o
mowa w punkcie 'l) powyzej, w wysokości4.000,00 ż (cztery
złotych) zostanie zaliczona na poczet kapitału zakładowego Spółki,

pozostała częśćwańości godziwej wkładu niepienięznego
udziałów), o którym mowa w punkcie 1) powyzej, w wysokości 160,00

(sto sześćdziesiątzłotych) zostanie zaliczona na
zapasowego społki.

2.

Stawający Jacek Tarkowski, działĄąc w imieniu

i

poczet

na rzecz Jean-F

Lucien Rebout, niniejszym na podstawie ań. 314w zw, z art.

312

1 oraz 31

1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że reprezentowany
niego Jean-Francois Lucien Rebout zapoznał się ze sprawozdaniem

Społki oraz opinią biegłego rewidenta na temat wańości godziwej

będących przedmiotem wkładów niepienięznych do Spółki
opisanych w niniejszym akcie notarialnym udziałów spółki pod firmą Winn
Zbrodzice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w m
Zbrodzice), ustalonej na dzień przypadający nie wcześniejniż 6
miesięcy przed dniem wniesienia tych wkładów niepienięznych do Spółki
4.
1

Stawający Jacek Tarkowski, działając w imieniu własnym nin
oświadcza, że obeimuje 248.000 (dwieście czterdzieści osiem Ęsięcy)
Spółki w ten sposób, ze.

1) w zamian za wniesienie do Spółki wkładu niepienięznego w

p

własności4.960 (cztery tysiące dziewięóset sześćdziesiąt)udziałów s
b

rach

pod firmą Winnica Zbrodzice społka z ograniczoną odpowiedzialnością z

azda

siedzibą w miejscowości Zbrodzice (adres: Zbrodzice numer 82, 28-100

siące

Zbrodzice), wpisanej

)

do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Kielcach, X

Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS
0000382464, posiadającej numer NlP 6551964027 oraz numer REGON

?rzez
lłości

260464293, o kapitale zakładowym w wysokości 400,000,00 zł, o wartości

nominalnej 50,00
połka

zł (pięćdziesiąt złotych) kazdy oraz

łącznej wańości

nominalnej w wysokości 248,000,00 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy

:

torym

złotych), uprawniających do 4.960 (cztery tysiące dziewięćset
sześcdziesiąt) głosów na Zgromadzeniu Wspólnikow oraz stanowiących
62% (sześćdziesiątdwa procent) kapitału zakładowego, o wańości

lsiące

godziwej 52,00

i, zaś

godziwej w wysokości 257,920,00 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy

ńzice
.|

cZęSc

]

,l

S

n

dziewięćset dwadzieścia złotych) według stanu na dzień 31 marca 2020

ości

p

r,,

obejmuje 248.000 (dwieście czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych

}.00 zł
l

zł (pięćdziesiąt dwa złote) każdy oraz łącznej wańości

imiennych Spółki serii A, o numerach od 152.001 do 400.000, o wartości

itału

nominalnej 1,00 zł (eden złoty) każda oraz łącznej wartości nominalnej w
wysokości248.000,00 zł (dwieście czterdzieści osiem tysięcy złotych);

::1",ą

2)

akcje spółki, o ktorych mowa w punkcie 1) powyzej, zostaną pokryte przez

prze{

Stawającego Jacka Tarkowskiego w całościprzed dniem złożeniawniosku

lzvcie{

o wpis Spółki do Ęestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
poprzez zawarcie stosownej umowy przeniesienia własnościudziałów

trywou4

lsnoścl

społki pod firmą Winnica Zbrodzice spółka z

ograniczoną

Vinnic{

odpowiedzialnościąz siedzibą

owoŚcI

Stawającym Jackiem Tarkowskim oraz Spółką, przy czym częśćwańości

[sześć}

godziwej wkładu niepienięznego (własnościudziałów),

w

miejscowości Zbrodzice pomiędzy

o którym mowa

w

punkcie 1) powyzej, w wysokości 248,000,00 zł (dwieście czterdzieści
osiem tysięcy złotych) zostanie zaliczona na poczet kapitału zakładowego
ejszym

Społki, zaśpozostała częśćwartościgodziwej wkładu niepienięznego

/\ akcji

(własnościudziałów), o którym mowa w punkcie 1) powyzej, w wysokości
9.920,00

posta

zł (dztewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych) zostanie

zaliczona na poczet kapitału zapasowego Społki

V

7

2.

Stawający Jacek Tarkowski, działĄąc w imieniu własnym, ninie
podstawie art,314 w zw.

zart,312

1 oraz StZ1 5 1 pkt 2 Kodeksu

handlowych oświadcza,że zapoznał się ze sprawozdaniem założyc

oraz opinią biegłego rewidenta na temat wartościgodziwej aktywów
przedmiotem wkładów niepienięznych

do Spółki (własnościop

niniejszym akcie notarialnym udziałów spółki pod firmą Winnica

spółka

z

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Zbrodzice), ustalonej

w

miej

na dzień przypadający nie wcześniejniż 6

miesięcy przed dniem wniesienia tych wkładów niepienięznych do Spółki.
.J

1'

5.

1,

Stawający Jacek Tarkowski, działĄąc w imieniu własnym, w imieniu
spółki pod firmą lnfinity Management spółka

i

z ograniczoną odpowiedzia

z siedzibą w Krakowie oraz w imieniu i na rzecz Jean-Francois Lucien
niniejszym oświadcza,ze dokonuje wyboru członków pierwszych o

Spółki i powołuje następujące osoby.

1)

do Zarządu: Jacek Hubeń Tarkowski (PESEL 73041103434) jako
Zarządu;

2)

do czteroosobowej Rady Nadzorczej:

a)

Tomasz Andrzej Sączek (PESEL 76092112691) jako Przewodn
Rady Nadzorczej;

b) Piotr Jarosław Kamecki (PESEL
W iceprzewod n

c)

70062006256)

lczący Rady Nadz orczej:

Jarosław Marek Kuźniar (PESEL 78012912914) jako Członek
Nadzorczej:

d)

Marek Henryk Trząski (PESEL 53091408697) jako Członek
Nadzorczej

2.

Stawający Jacek Tarkowski, działając w imieniu własnym, w imieniu i na
spółki pod firmą lnfinity lt/anagement spółka

z ograniczoną odpowiedzialn

z siedzibą w Krakowie oraz w imieniu i na rzecz Jean-Francois Lucien Re
niniejszym oświadcza, że przyimuje treśćstatutu Spółki
brzmieniu:

w następuj

:lli

ffi\rcr;I
ffi\ffi
@[8i

,,STATUT

SP

OŁKI AKCYJ
B

Łłffi

N

EJ

ffiaz

B

ZgncfiTE
fi Lflpra,|

a

k

Art.1

ki
;h

:

W

:

**

:

::::a

ż S: ołki órzmi: Winnica Zbrodzice społka akcyjna
Społkijest miejscowośó Zbrodzice (gmina Busko-Zdrój).------

F
Art.2,

;ci

ć}

Ł

CziałalnościSpołki jest:

/-\

\ż,

_;b

:
ią
lut,

oW

ą.

-:,,
;rE

ja. 34,A

----

- Sprzedaz hurtowa napojow alkoholowych;
_' 55 90.Z - Pozostałe zakwaterowanie;
'
=l. ] 56 10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
,,

:

] =..] 68,20.Z

Wynajem

i

zarządzanie nieruchomościami własnymi lub

:: e-zavlionymi;

: - ] a8 32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;- =,- 7a,22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
=

;

:

.l

3,J

arczeJ a zarządzania

Art.3

'

, e:.,ał zakładowy Spółki wynosi 400.000 zł i dzieli
# 3^nych ser|i A o wartościnominalnej 1złkażda

-

, e::ał zakładowy został pokryty w całościprzed zarejestrowaniem Spółki w
": 3S:rZe przedsiębiorcÓW KRS

się na 400,000

akcji

Art.4

, z-zad składa się od 1 do 3 osób.
- :a:a Nadzorcza składa się od 3 do 7 osób.
: łaja Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta

:

s

c la\Ą/ozdan

,,'u/alne

do badania rocznego

ia finansowego społki

Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej

oraz jest uprawnione do ustalenia składu tych organów ztym zastrzeżeniem, ze
9

członkowie pienłszych organów Społki zostali powołani w akcie
Spółki

5.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Busku-Zdroju, Kie
albo warszawie.

Art.5

1.
2.

Rokiem obrotowym Społki jest rok kalendarzowy
Pieru,uszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 ,12.2021

Art. 6

Założyclelami Spółki są: spółka pod firmą lnfinity Management sp. z o,o, z s
Krakowie (KRS 0000008997), Jean-Francois Lucien Rebout oraz Jacek Tarkows

n

6.

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi spółka pod firmą Winnica
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Zbrodzice
0000 382464, N l P 655 1964027)

,tl

7.

Notariusz pouczyła o treściarL, 92a ustawy Prawo o notariacie, w szczególn

że elektroniczny wypis niniejszego protokołu zostanie umieszczony w Centra
Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym

t,

Krajową Radę Notarialną
8.

Wypisy niniejszego aktu notarialnego należy wydawać Spółce w dowolnej ilości.
9.

@:1,,,

Jako podstawę pobrania podatku od czynnościcywilnoprawnych przyjęto
396.940,- zł, po jej zaokrągleniu do pełnych złotych na podstawie ań.

-

63

1

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity DzU, z 2019 r. poz. 900 ze zmianami),

to kwota powstała w wyniku odliczenia od podstawy opodatkowania, czyli
kapitału zakładowego Spółki w wysokości400.000,- złotych, zgodnie z ań. 6
ustawy

z

dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych

jednolity Dz.U. z 2019 r, poz. 1519 ze zmianami):
10

u
(

,,,,

:anla

|

cach

.,

-::,:::3- a wraz

podatkiem

od towarów

i

usług, pobranego przez

-:,.:,_::a z3 sporządzenie aktu notarialnego aktu założycielskiego spółki
;, : - =, ł,,az ze statutem spółki akcyjnej w kwocie 2.460,-zł (dwa tysiące
*,,

_.::

-i:3 szeŚÓd ziesiąt) złotych;

::,:-, sa:3ilej związanej z wpisem spółki akcyjnej do
- ":

,

z

rejestru przedsiębiorców

=;: Rejestru Sądowego w kwocie 500,- zł (pięćset złotych);
_:";:, :a zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia
: ,: s: społki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
_

,

"

! ; : ],,, 3] o

\|y'

kwocle 1 00,- zł (sto złotych)
10.

zibą
lski."

l(

3,

Szego aktu notarialnego WynoSZą

-:;:3K od czynności cywilnoprawnych, według stawki 0,5o/o od kwoty
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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 24.08.2020 godz. 11:41:59
Numer KRS: 0000852377
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

30.07.2020

Ostatni wpis

Numer wpisu

3

Sygnatura akt

KI.X NS-REJ.KRS/7118/20/129/REGON

Oznaczenie sądu

------

Data dokonania wpisu

30.07.2020

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej

SPÓŁKA AKCYJNA

2.Numer REGON/NIP

REGON: 386648414, NIP: 6551980612

3.Firma, pod którą spółka działa

WINNICA ZBRODZICE 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. ŚWIĘTOKRZYSKIE, powiat BUSKI, gmina BUSKO-ZDRÓJ, miejsc. ZBRODZICE

2.Adres

ul. ---, nr 82, lok. ---, miejsc. ZBRODZICE, kod 28-100, poczta BUSKO-ZDRÓJ, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

NOBILE@WINNICA-ZBRODZICE.PL

4.Adres strony internetowej

WWW.WINNICA-ZBRODZICE.PL

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
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1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie
statutu

1

08.07.2020 R., REP. A 6958/2020, NOTARIUSZ ŻYWIA LIPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W
WARSZAWIE, UL. MICKIEWICZA 22 LOK. 2.

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 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki
1.Wysokość kapitału zakładowego

400 000,00 ZŁ

2.Wysokość kapitału docelowego

------

3.Liczba akcji wszystkich emisji

400000

4.Wartość nominalna akcji

1,00 ZŁ

5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego

400 000,00 ZŁ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego

------

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

1

400 000,00 ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji
1

1.Nazwa serii akcji

SERIA A

2.Liczba akcji w danej serii

400000

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

AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
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Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

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

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

TARKOWSKI

2.Imiona

JACEK HUBERT

3.Numer PESEL/REGON

73041103434

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

2

3

1.Nazwisko

SĄCZEK

2.Imiona

TOMASZ ANDRZEJ

3.Numer PESEL

76092112691

1.Nazwisko

KAMECKI

2.Imiona

PIOTR JAROSŁAW

3.Numer PESEL

70062006256

1.Nazwisko

KUŹNIAR
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4

2.Imiona

JAROSŁAW MAREK

3.Numer PESEL

78012912914

1.Nazwisko

TRZĄSKI

2.Imiona

MAREK HENRYK

3.Numer PESEL

53091408697

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1

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

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1

46, 34, A, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2

55, 90, Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

3

56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

4

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

5

68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

6

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

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

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

31.12.2021
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Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo
w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
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Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 24.08.2020
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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Winnica Zbrodzice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zbrodzice 82, 28-100 Busko-Zdrój
Tel.: , NIP: 6551964027
nazwa banku,
numer rachunku

Bilans
Sprawozdanie na dzień 2019-12-31
Pozycja

Wartość na dzień
01/01/2019
79 805,67

Wartość na dzień
31/12/2019
46 110,67

10 000,00

5 184,02

0,00

0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2. Wartość firmy

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

10 000,00

5 000,00

10 000,00

5 000,00

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

10 000,00

5 000,00

AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

d) środki transportu

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

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

0,00

0,00

3. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

e) inne środki trwałe

0,00

0,00

1. Nieruchomości

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

a) w jednostkach powiązanych

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

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

c) w pozostałych jednostkach

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

0,00

184,02

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

184,02

69 805,67

40 926,65

23 799,12

25 661,87

1. Materiały

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

3. Produkty gotowe
4. Towary

0,00

0,00

23 799,12

25 661,87

5. Zaliczki na dostawy i usługi

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

8 377,50

5 439,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław

wydruk z dnia

2020-02-26
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Sprawozdanie na dzień 2019-12-31
Pozycja

Wartość na dzień
01/01/2019

Wartość na dzień
31/12/2019
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
c) inne

0,00

0,00

8 377,50

5 439,31

1 278,54

867,31

1 278,54

867,31

0,00

0,00

5 573,40

4 572,00

699,00

0,00

826,56

0,00

37 160,37

8 832,62

37 160,37

8 832,62

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

2 202,92

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

2 202,92

37 160,37

6 629,70

36 828,82

6 483,93

331,55

145,77

0,00

0,00

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
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

468,68

992,85

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

D. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

Aktywa razem

79 805,67

46 110,67

PASYWA

79 805,67

46 110,67

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

16 970,52

-9 047,40

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

0,00

0,00

- na udziały (akcje) własne

0,00

0,00

-360 705,63

-383 029,48

-22 323,85

-26 017,92

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. 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:

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

0,00

0,00

62 835,15

55 158,07

0,00

0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

- długoterminowa

0,00

0,00

- krótkoterminowa

0,00

0,00

3. Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

0,00

0,00

0,00

928,68

0,00

0,00

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
System finansowo-księgowy Rewizor GT, InsERT S.A. Wrocław
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Pozycja

Wartość na dzień
01/01/2019

Wartość na dzień
31/12/2019

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

0,00

0,00

3. Wobec pozostałych jednostek

0,00

928,68

a) kredyty i pożyczki

0,00

928,68

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

d) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

e) inne

0,00

0,00

62 835,15

54 229,39

0,00

0,00

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

62 835,15

54 229,39

34 150,08

14 527,96

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

23 641,30

32 001,70

23 641,30

32 001,70

b) inne
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

0,00

0,00

71,92

593,56

0,00

0,00

3 110,41

3 890,59

1 808,10

1 955,88

53,34

1 259,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

0,00

0,00

79 805,67

46 110,67

f) zobowiązania wekslowe
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
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Winnica Zbrodzice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zbrodzice 82, 28-100 Busko-Zdrój
Tel.: , NIP: 6551964027
nazwa banku,
numer rachunku

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
Sprawozdanie za okres 2019-01-01 - 2019-12-31
Pozycja
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

Wartość na dzień
31/12/2018
122 294,09

Wartość na dzień
31/12/2019
182 204,75

0,00

0,00

11 700,53

6 303,19

0,00

0,00

0,00

0,00

110 593,56

175 901,56

142 941,91

208 818,20

2 500,00

5 000,00

II. Zużycie materiałów i energii

20 794,07

24 457,80

III. Usługi obce

36 329,56

40 426,63

8 782,79

1 802,08

590,00

185,00

28 418,02

38 463,47

6 017,48

7 877,41

0,00

0,00

I. Amortyzacja

IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
- emerytalne

0,00

0,00

6 824,10

12 373,66

33 275,89

78 417,15

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-20 647,82

-26 613,45

D. Pozostałe przychody operacyjne

3 423,84

1 436,48

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

3 423,84

1 436,48

1 528,90

375,10

0,00

0,00

VII. Podróże służbowe
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

IV. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

1 528,90

375,10

-18 752,88

-25 552,07

528,24

111,62

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

0,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
G. Przychody finansowe

- 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

0,00

0,00

17,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511,17

111,62

H. Koszty finansowe

4 099,21

577,47

I. Odsetki, w tym:

3 887,11

556,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
V. Inne

- 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) z działalności gospodarczej (F+G-H)
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Pozycja

Wartość na dzień
31/12/2018
-22 323,85

Wartość na dzień
31/12/2019
-26 017,92

K. Podatek dochodowy

0,00

0,00

L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

-22 323,85

-26 017,92

J. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

M. Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Winnica Zbrodzice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zbrodzice 82, 28-100 Busko-Zdrój
Tel.: , NIP: 6551964027
nazwa banku,
numer rachunku

Bilans
Sprawozdanie na dzień 2020-03-31
Pozycja

Wartość na dzień
01/01/2020
46 110,67

Wartość na dzień
31/03/2020
44 275,86

5 184,02

3 922,22

0,00

0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2. Wartość firmy

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

5 000,00

3 749,99

5 000,00

3 749,99

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

5 000,00

3 749,99

AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

d) środki transportu

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

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

0,00

0,00

3. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

e) inne środki trwałe

0,00

0,00

1. Nieruchomości

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

a) w jednostkach powiązanych

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

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

c) w pozostałych jednostkach

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

184,02

172,23

0,00

0,00

184,02

172,23

40 926,65

40 353,64

25 661,87

21 859,91

1. Materiały

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

3. Produkty gotowe
4. Towary

0,00

0,00

25 661,87

21 859,91

5. Zaliczki na dostawy i usługi

0,00

0,00

II. Należności krótkoterminowe

5 439,31

14 273,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
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Pozycja

Wartość na dzień
01/01/2020

Wartość na dzień
31/03/2020
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
c) inne

0,00

0,00

5 439,31

14 273,85

867,31

623,85

867,31

623,85

0,00

0,00

4 572,00

13 650,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 832,62

3 006,48

8 832,62

3 006,48

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

2 202,92

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

2 202,92

0,00

6 629,70

3 006,48

6 483,93

2 946,21

145,77

60,27

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

992,85

1 213,40

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

D. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

Aktywa razem

46 110,67

44 275,86

PASYWA

46 110,67

44 275,86

-9 047,40

-73 112,15

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

0,00

0,00

- na udziały (akcje) własne

0,00

0,00

-383 029,48

-409 047,40

-26 017,92

-64 064,75

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. 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:

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

0,00

0,00

55 158,07

117 388,01

0,00

0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

- długoterminowa

0,00

0,00

- krótkoterminowa

0,00

0,00

3. Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

0,00

0,00

928,68

63 118,68

0,00

0,00

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
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2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek

Wartość na dzień
01/01/2020

Wartość na dzień
31/03/2020
0,00

0,00

928,68

63 118,68

928,68

63 118,68

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

d) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

e) inne

0,00

0,00

54 229,39

54 241,70

0,00

0,00

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) kredyty i pożyczki

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

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

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

54 229,39

54 241,70

14 527,96

14 136,68

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

32 001,70

31 280,96

32 001,70

31 280,96

b) inne
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
4. Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

593,56

411,93

0,00

0,00

3 890,59

4 968,50

1 955,88

2 520,07

1 259,70

923,56

0,00

0,00

0,00

27,63

1. Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

27,63

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

0,00

27,63

46 110,67

44 275,86
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Zbrodzice 82, 28-100 Busko-Zdrój
Tel.: , NIP: 6551964027
nazwa banku,
numer rachunku

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
Sprawozdanie za okres 2020-01-01 - 2020-03-31
Pozycja
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

Wartość na dzień
31/12/2019
182 204,75

Wartość na dzień
31/03/2020
10 804,61

0,00

0,00

6 303,19

206,94

0,00

0,00

0,00

0,00

175 901,56

10 597,67

208 818,20

74 859,98

5 000,00

1 250,01

II. Zużycie materiałów i energii

24 457,80

3 544,45

III. Usługi obce

40 426,63

45 313,16

1 802,08

4 311,04

185,00

59,00

38 463,47

10 350,00

7 877,41

2 119,71

0,00

0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

12 373,66

4 032,06

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

78 417,15

3 939,55

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-26 613,45

-64 055,37

D. Pozostałe przychody operacyjne

IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
- emerytalne

1 436,48

827,61

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

1 436,48

827,61

IV. Inne przychody operacyjne

375,10

831,91

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne

III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

375,10

831,91

-25 552,07

-64 059,67

111,62

24,75

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

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

G. Przychody finansowe

- 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

111,62

24,75

H. Koszty finansowe

577,47

29,83

I. Odsetki, w tym:

556,01

5,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Inne

- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

21,46

24,32

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

-26 017,92

-64 064,75

J. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-26 017,92

-64 064,75

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
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Wartość na dzień
31/12/2019

Wartość na dzień
31/03/2020

K. Podatek dochodowy

0,00

L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

-26 017,92

-64 064,75

M. Zysk (strata) netto (I-J-K)
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Winnica Zbrodzice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zbrodzice 82, 28-100 Busko-Zdrój
Tel.: , NIP: 6551964027
nazwa banku,
numer rachunku

Bilans
Sprawozdanie na dzień 2020-06-30
Pozycja

Wartość na dzień
01/01/2020
46 110,67

Wartość na dzień
30/06/2020
71 470,17

5 184,02

2 660,42

0,00

0,00

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

2. Wartość firmy

0,00

0,00

3. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

5 000,00

2 499,98

5 000,00

2 499,98

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

0,00

0,00

c) urządzenia techniczne i maszyny

0,00

0,00

5 000,00

2 499,98

AKTYWA
A. Aktywa trwałe
I. Wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe
1. Środki trwałe

d) środki transportu

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

1. Od jednostek powiązanych

0,00

0,00

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

0,00

0,00

3. Od pozostałych jednostek

0,00

0,00

IV. Inwestycje długoterminowe

e) inne środki trwałe

0,00

0,00

1. Nieruchomości

0,00

0,00

2. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

3. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

a) w jednostkach powiązanych

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

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

c) w pozostałych jednostkach

4. Inne inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

184,02

160,44

0,00

0,00

184,02

160,44

40 926,65

68 809,75

25 661,87

19 287,82

1. Materiały

0,00

0,00

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy

3. Produkty gotowe
4. Towary

0,00

0,00

25 661,87

19 283,06

5. Zaliczki na dostawy i usługi

0,00

4,76

II. Należności krótkoterminowe

5 439,31

5 782,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
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Wartość na dzień
01/01/2020

Wartość na dzień
30/06/2020
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

b) inne
3. Należności od pozostałych jednostek
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych
c) inne

0,00

0,00

5 439,31

5 782,16

867,31

936,00

867,31

936,00

0,00

0,00

4 572,00

4 846,16

0,00

0,00

0,00

0,00

8 832,62

42 398,41

8 832,62

42 398,41

0,00

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

d) dochodzone na drodze sądowej
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

2 202,92

0,00

- udziały lub akcje

0,00

0,00

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne

2 202,92

0,00

6 629,70

42 398,41

6 483,93

42 398,41

145,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

992,85

1 341,36

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

0,00

0,00

D. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

Aktywa razem

46 110,67

71 470,17

PASYWA

46 110,67

71 470,17

-9 047,40

-93 374,62

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

0,00

0,00

- na udziały (akcje) własne

0,00

0,00

-383 029,48

-409 047,40

-26 017,92

-84 327,22

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. 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:

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

0,00

0,00

55 158,07

164 844,79

0,00

0,00

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

- długoterminowa

0,00

0,00

- krótkoterminowa

0,00

0,00

3. Pozostałe rezerwy

0,00

0,00

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

0,00

0,00

928,68

77 318,68

0,00

0,00

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe
1. Wobec jednostek powiązanych
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2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
3. Wobec pozostałych jednostek

Wartość na dzień
01/01/2020

Wartość na dzień
30/06/2020
0,00

0,00

928,68

77 318,68

928,68

77 318,68

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

d) zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

e) inne

0,00

0,00

54 229,39

87 526,11

0,00

0,00

0,00

0,00

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) kredyty i pożyczki

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

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

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

0,00

0,00

54 229,39

87 526,11

14 527,96

52 294,07

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

c) inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

32 001,70

27 579,86

32 001,70

27 579,86

b) inne
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi

0,00

0,00

593,56

1 212,30

0,00

0,00

3 890,59

2 765,55

1 955,88

1 831,61

1 259,70

1 842,72

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

- długoterminowe

0,00

0,00

- krótkoterminowe

0,00

0,00

46 110,67

71 470,17

f) zobowiązania wekslowe
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

Pasywa razem
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Winnica Zbrodzice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zbrodzice 82, 28-100 Busko-Zdrój
Tel.: , NIP: 6551964027
nazwa banku,
numer rachunku

Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
Sprawozdanie za okres 2020-01-01 - 2020-06-30
Pozycja
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

Wartość na dzień
31/12/2019
182 204,75

Wartość na dzień
30/06/2020
25 368,24

0,00

0,00

6 303,19

206,94

0,00

0,00

0,00

0,00

175 901,56

25 161,30

208 818,20

113 340,56

5 000,00

2 500,02

II. Zużycie materiałów i energii

24 457,80

8 947,64

III. Usługi obce

40 426,63

60 852,10

1 802,08

4 646,04

185,00

59,00

38 463,47

20 744,69

7 877,41

4 001,63

0,00

0,00

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

12 373,66

6 121,03

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

78 417,15

5 527,41

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-26 613,45

-87 972,32

D. Pozostałe przychody operacyjne

IV. Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:
- emerytalne

1 436,48

5 195,97

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Dotacje

0,00

0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

1 436,48

5 195,97

IV. Inne przychody operacyjne

375,10

1 523,55

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne

III. Inne koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

375,10

1 523,55

-25 552,07

-84 299,90

111,62

24,75

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

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

G. Przychody finansowe

- 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

111,62

24,75

H. Koszty finansowe

577,47

52,07

I. Odsetki, w tym:

556,01

27,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V. Inne

- dla jednostek powiązanych
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

21,46

24,32

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)

-26 017,92

-84 327,22

J. Zysk (strata) brutto (F+G-H)

-26 017,92

-84 327,22

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
IV. Inne
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Wartość na dzień
31/12/2019

Wartość na dzień
30/06/2020

K. Podatek dochodowy

0,00

L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

-26 017,92

-84 327,22

M. Zysk (strata) netto (I-J-K)
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