
"FRESHCRAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sprawozdanie finansowe za okres

od 01.01.2018 do 31.12.2018



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: "FRESHCRAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Siedziba: BOHATERÓW PORYTOWEGO WZGÓRZA 17/A, 23-300 JANÓW LUBELSKI

Kody PKD określające podstawową działalność spółki:

4631Z

Numer identyfikujący podmiot:

KRS: 0000420844

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony
Nie dotyczy

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Sprawozdanie finansowe sporządzane za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej
Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności 
gospodarczej przez jednostkę.
Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: Spółka 
posiada znaczne zobowiązania generujące znaczne koszty finansowe.  Brak możliwości 
wygenerowania dochodu w wysokości gwarantujacej szybkie pokrycie straty.

6. Informacje o połączeniu spółek
Nie dotyczy

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa 

pozostawia jednostce prawo wyboru:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z 
ustawą o rachunkowości.
W roku obrotowym nie dokonano zmian przyjętych zasad Polityki Rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Metody wyceny:
W jednostce brak aktywów trwałych
Aktywa obrotowe
1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:
a) zapasy :
- materiały - w cenach nabycia,  
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy 
zastosowaniu zasady  „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO. 
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału
b) należności, roszczenia i zobowiązania
- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty,
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Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości 
nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z 
dnia poprzedzającego dokonanie operacji.
c) środki pieniężne
- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w 
walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu 
średniego NBP z dnia poprzedzającego operację.
Kredyty i pożyczki
Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości 
nominalnej.
Różnice kursowe
Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych 
aktywów i pasywów rozlicza się następująco:
▪ dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
▪ ujemne – do kosztów operacji finansowych.
Kapitały własne w wartości nominalnej,
Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Sposób ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy 
Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy 
zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.
Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:
▪ wynik działalności operacyjnej 
▪ wynik na operacjach finansowych,
▪ obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób 
prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu 
odroczonego podatku dochodowego.
Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze 
sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego 
wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, 
rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz 
zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych 
produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w 
kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych 
od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, 
towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.
Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z 
operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, 
papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za 
zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży 
papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków 
bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności 
odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone 
dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

Sposób sporządzenia sprawozdania finansowego

. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania      
finansowego:
1. Sprawozdanie  – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową 
określoną w zał. nr 1 do Uor i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 Uor;
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. 
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
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3. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo 
prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz 
zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. Zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po 
uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane 
odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały 
uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy
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Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień 
kończący 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

BILANS

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego 
gruntu)

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c) urządzenia techniczne i maszyny

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

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

3. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a. w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

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

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

c. w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje
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- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

B. AKTYWA OBROTOWE 3 636 458,80 7 248 868,38

I. Zapasy 2 221 141,10 5 758 257,21

1. Materiały 72 529,50 72 529,50

2. Półprodukty i produkty w toku

3. Produkty gotowe

4. Towary 1 554 592,55 5 086 946,76

5. Zaliczki na dostawy i usługi 594 019,05 598 780,95

II. Należności krótkoterminowe 1 321 224,97 1 376 423,87

1. Należności od jednostek powiązanych 450 353,62 40 000,00

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

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne 450 353,62 40 000,00

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

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

- do 12 miesięcy 160 690,07 157 866,69

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Należności od pozostałych jednostek 870 871,35 1 336 423,87

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 829 329,45 1 151 876,46

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

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

41 541,90 184 547,41

c) inne

d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 12 376,50 32 471,07

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 376,50 32 471,07

a) w jednostkach powiązanych

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach

- udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe

c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12 376,50 32 471,07
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- środki pieniężne w kasie i na rachunkach 12 376,50 32 471,07

- inne środki pieniężne

- inne aktywa pieniężne

2. Inne inwestycje krótkoterminowe

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 81 716,23 81 716,23

C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) 
PODSTAWOWY

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE

AKTYWA RAZEM 3 636 458,80 7 248 868,38
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BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień 
kończący 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota na dzień 
kończący 
poprzedni rok 
obrotowy

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY -1 488 978,77 -943 822,57

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 100 000,00 100 000,00

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

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki

- na udziały (akcje) własne

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 043 822,57 -1 043 822,57

VI. Zysk (strata) netto -545 156,20

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

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 5 125 437,57 8 192 690,95

I. Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe 4 101 768,05 3 631 768,05

1. Wobec jednostek powiązanych

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

3. Wobec pozostałych jednostek 4 101 768,05 3 631 768,05

a) kredyty i pożyczki 4 101 768,05 3 631 768,05

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) zobowiązania wekslowe

e) inne

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 023 669,52 4 560 922,90

1.Wobec jednostek powiązanych 86 943,35

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w 
tym:
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- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne 86 943,35

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka 

posiada zaangażowanie w kapitale

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

3. Wobec pozostałych jednostek 1 023 669,52 4 473 979,55

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 023 173,66 4 473 483,69

- do 12 miesięcy 1 023 173,66 4 473 483,69

- 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

495,86 495,86

h) z tytułu wynagrodzeń

i) inne

4. Fundusze specjalne

IV. Rozliczenia międzyokresowe

1. Ujemna wartość firmy

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

- długoterminowe

- krótkoterminowe

PASYWA RAZEM 3 636 458,80 7 248 868,38
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Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota za 
poprzedni rok 
obrotowy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 

tym:

317 532,62 2 505 465,30

- 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 317 532,62 2 505 465,30

B. Koszty działalności operacyjnej 450 279,72

I. Amortyzacja

II. Zużycie materiałów i energii 590,00

III. Usługi obce 139 060,35 31 649,71

IV. Podatki i opłaty, w tym: 174,00

- podatek akcyzowy

V. Wynagrodzenia

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:

- emerytalne

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 2 525,82

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 308 519,55 2 398 362,58

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) -132 747,10 74 863,01

D. Pozostałe przychody operacyjne 0,98 1,34

I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Dotacje

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

IV. Inne przychody operacyjne 0,98 1,34

E. Pozostałe koszty operacyjne 911,39 1,82

I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne 911,39 1,82

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) -133 657,51 74 862,53

G. Przychody finansowe 386,05

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

a) od jednostek powiązanych, w tym:

- w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

b) od jednostek pozostałych, w tym:
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- w których jednostka posiada zaangażowanie w 

kapitale

II. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiązanych

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

- w jednostkach powiązanych

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

V. Inne 386,05

H. Koszty finansowe 411 884,74 489 560,03

I. Odsetki, w tym: 288 408,85 372 041,53

- dla jednostek powiązanych

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

- w jednostkach powiązanych

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych

IV. Inne 123 475,89 117 518,50

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) -545 156,20 -414 697,50

J. Podatek dochodowy

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 

(zwiększenia straty)

L. Zysk (strata) netto (I-J-K) -545 156,20 -414 697,50
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KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za 
bieżący rok 
obrotowy

Kwota za 
poprzedni rok 
obrotowy

A. Zysk (strata) brutto za dany rok -545 156,20 -414 697,50

J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym

K. Podatek dochodowy
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Dane w PLN

INFORMACJA DODATKOWA

Spółka powstała w roku 2012 z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000 zł.  
Spółkę zawiązały 2 osoby fizyczne – obywatele Polski, mieszkający w Polsce. 
FRESHCRAFT  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zarejestrowana  
w dniu 15.05.2012 r.  pod numerem KRS 0000420844  w Sądzie Rejonowym 
Lublin Wschód z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego. 
Spółka posiada numer w systemie REGON:    061414910.    NIP: 8621640591
Na koniec roku sprawozdawczego kapitał zakładowy spółki wynosił 100.000 zł.  a 
udziały posiadali:
Janusz Żak     - Prezes Zarządu     - 50   udziałów  o łącznej wartości 50.000 zł.
Kamil Zugaj   - Członek Zarządu - 50   udziałów  o łącznej wartości 50.000 zł.
Sprawozdanie finansowe spółki sporządzono przy założeniu kontynuowania 
działalności.
Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
PKD: 4631
Spółka nie posiada własnych budynków/budowli. Towary należące do spółki 
przechowywane są w magazynach obcych.

1. Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.
2. Jednostka nie posiada inwestycji długoterminowych.
3. Jednostka nie zawarła w roku sprawozdawczym żadnej umowy leasingowej.
4. W  roku sprawozdawczym spółka nie zatrudniała pracowników.

"FRESHCRAFT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 
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