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Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w zgodzie z praktyką stosowaną przez jednostki działające w Polsce,
w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami
wykonawczymi.
Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami
rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.
Przychody i koszty:
Przychody i koszty są rozpoznawane według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od
daty otrzymania lub dokonania płatności.
Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w wariancie
porównawczym.
Przychody ze sprzedaży
Za przychody i zyski Spółka uznaje uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie
zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału
własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w sposób inny, niż wniesienie wkładów przez
udziałowców lub właścicieli. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ujmuje się w rachunku
zysków i strat, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z praw własności do produktów, towarów
i materiałów przekazano nabywcy. Przychody ze sprzedaży usług o okresie realizacji krótszym niż 6 miesięcy
rozpoznawane są w momencie zakończenia wykonania usługi. Przez koszty i straty jednostka
rozumie uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie
określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości
zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru,
Na wynik finansowy netto składają się:
- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych ( pośrednio związanych z działalnością operacyjną jednostki),
- wynik operacji finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i
płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów
Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.
Wartości niematerialne i prawne
Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych jest przez jednostkę
weryfikowana, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach odpisów
amortyzacyjnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnych i
prawnych do używania. Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich
nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarza metodą liniową w następującym okresie:
Koszty zakończonych prac rozwojowych -10 lat
Koncesje, patenty, licencje i znaki towarowe - 5 lat
Wartość firmy - 5 lat
Oprogramowanie - 2 lata
Inne - 5 lat
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W pozycji tej ujęte zostały rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej
użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby
jednostki.
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów,
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.
Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie
obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu,
przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania, w tym również koszt obsługi
zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe,
pomniejszony o przychody z tego tytułu. Wartość początkowa środków trwałych
podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę,
rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję).
Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie
wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania.
Przykładowe stawki amortyzacyjne są następujące:
Budynki - 1,50-2,50%
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2,50%
Urządzenia techniczne i maszyny - 30%
Środki transportu - 20%
W przypadku wystąpienia przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środków trwałych
stosowne odpisy aktualizujące pomniejszają wartość bilansową środków trwałych.
Odpisy aktualizujące spowodowane trwałą utratą wartości obciążają pozostałe koszty
operacyjne, a w odniesieniu do środków trwałych, których wycena została zaktualizowana,
zmniejszają odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny różnice spowodowane aktualizacją
wyceny.
Ewentualną nadwyżkę odpisu aktualizującego, nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się
do pozostałych kosztów operacyjnych. Inwestycje obejmują aktywa nabyte w
celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów,
uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych
pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te
nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz
zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści.
Akcje i udziały jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się
według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu
sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę
wartości.
Należności wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej
wyceny. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich
zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zaliczanego odpowiednio do pozostałych
kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której
dotyczy odpis aktualizujący.
Zobowiązania ujmuje się w księgach rachunkowych w kwocie wymagającej zapłaty. Należności
i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wykazuje się na dzień dokonania operacji według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ustalonego dla danej waluty na ten dzień
chyba, że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został
inny kurs.
Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank
Polski
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Na rezerwy składają się zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i część
odroczoną.
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami
podatkowymi. Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę
pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i na początek
okresu sprawozdawczego.
Rezerwę i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji
rozliczanych z kapitałem własnym, odnosi się na kapitał własny.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty
przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi
różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia,
Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich
różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku
dochodowego w przyszłości. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku
dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w
roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego nie są kompensowane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym.
Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w
walutach obcych z wyjątkiem inwestycji długoterminowych oraz powstałe w związku z zapłatą
należności i zobowiązań w walutach obcych, jak również przy sprzedaży walut, zalicza się
odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych, a w uzasadnionych przypadkach - do
kosztu wytworzenia produktów lub ceny nabycia towarów, a także ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i
prawnych.
Do wyceny pozycji bilansu, rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych, przyjęto
następujące kursy (w zł):
31.12.2018 PLN/EUR 4,3000; 31.12.2017 PLN/EUR 4,1709;
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Instrumenty finansowe ujmowane są oraz wyceniane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod
wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Zasady wyceny i
ujawniania aktywów finansowych opisane w poniższej nocie nie dotyczą instrumentów
finansowych wyłączonych z Rozporządzenia w tym w szczególności udziałów i akcji w
jednostkach podporządkowanych, praw i zobowiązań wynikających z umów leasingowych i
ubezpieczeniowych, należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz instrumentów
finansowych wyemitowanych przez Spółkę stanowiących jej instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe dzieli się na:
• aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,
• pożyczki udzielone i należności własne,
• aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
• aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.
Zobowiązania finansowe dzieli się na:
• zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
• pozostałe zobowiązania finansowe.
Aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie
nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian
innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej
kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości
godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez Spółkę koszty transakcji.
Aktywa finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych na rynku regulowanym wprowadza
się do ksiąg rachunkowych w dniu ich zawarcia.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś zyski i straty z
wyceny ujmowane są w rachunku zysków i strat. W przypadku oprocentowanych instrumentów
dłużnych zaliczonych do tej kategorii część odsetkowa ustalona przy zastosowaniu metody
efektywnej stopy procentowej jest odnoszona bezpośrednio do rachunku zysków i strat.
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym w szczególności instrumenty
pochodne o ujemnej wartości godziwej, które nie zostały wyznaczone jako instrumenty
zabezpieczające, wykazywane są w wartości godziwej, zaś zyski i straty wynikające z ich
wyceny ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
Pozostałe zobowiązania finansowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy
zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
Wszystkie zobowiązania finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia
kontraktu.
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HYDROPRESS SPÓŁKA
EUROPEJSKA
31.12.2018
zł

2018

2017

2018

2017

2 986 872,13

2 968 372,13

2 478 039,23

180 376,64

0,00

0,00

4 504 310,02

2 256 429,51

7 006 720,25

7 006 720,25

0,00

0,00

115 109,87

0,00

0,00

0,00

115 109,87

0,00

-9 082 773,12

-8 856 800,16

-65 327,79

-225 972,96

569 889,90

2 905 092,36

7 074,39

10 311,67

7 074,39

10 311,67

0,00

0,00

0,00

0,00

477 385,13

406 965,89

477 385,13

406 965,89

0,00

0,00

0,00

0,00

2 986 872,13

2 968 372,13

2 986 872,13

2 968 372,13

2 986 872,13

2 968 372,13

2 986 872,13

2 968 372,13
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0,00

0,00

0,00

0,00

56 430,38

2 353 814,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56 430,38

2 353 814,80

50 591,38

130 435,60

50 591,38

130 435,60

5 839,00

2 223 379,20

29 000,00

134 000,00

29 000,00

134 000,00

29 000,00

134 000,00

0,00

0,00

61 057,00

117 096,87

0,00

0,00

53 661,21

16 896,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 661,21

16 896,00

0,00

0,00
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53 661,21

16 896,00

7 395,79

200,87

7 395,79

200,87

7 047,85

0,00

7 047,85

0,00

0,00

0,00

347,94

200,87

347,94

200,87

0,00

100 000,00

3 047 929,13

3 085 469,00
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3 047 929,13

3 085 469,00

HYDROPRESS SPÓŁKA
EUROPEJSKA

01.01.2018 - 31.12.2018
zł

2018

2017

74 454,72

104 466,72

70 478,92
3 975,80

71 584,72
32 882,00

-74 454,72

-104 466,72

5 340,28

0,00

5 340,28
0,00

0,00
3 784,98

0,00

3 784,98

-69 114,44

-108 251,70

20 948,93

47 835,02

5 948,93
5 948,93

25 874,71
25 874,71

15 000,00
20 399,56
20 399,56
20 399,24
0,00

21 960,31
179 139,01
4 540,52
4 540,52
279,86

0,00
0,00

50 600,04
123 718,59

-68 565,07
-3 237,28

-239 555,69
-13 582,73

-65 327,79

-225 972,96
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HYDROPRESS SPÓŁKA
EUROPEJSKA

01.01.2018 - 31.12.2018
zł

2018

2017

180 376,64

406 349,60

180 376,64

406 349,60

2 256 429,51

2 256 429,51

2 247 880,51

0,00

2 247 880,51

0,00

2 247 880,51

0,00

4 504 310,02

2 256 429,51

7 006 720,25

7 006 720,25

7 006 720,25

7 006 720,25
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emisji akcji /AGIO

0,00

0,00

115 109,87

0,00

115 109,87

0,00

115 109,87

0,00

115 109,87

0,00

-8 856 800,16

-6 168 834,77

-8 856 800,16

-6 168 834,77

-8 856 800,16

-6 168 834,77

-225 972,96

-2 687 965,39

225 972,96

2 687 965,39

-9 082 773,12

-8 856 800,16

-9 082 773,12

-8 856 800,16

-65 327,79

-225 972,96

65 327,79

225 972,96

2 478 039,23

180 376,64

2 478 039,23

180 376,64
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HYDROPRESS SPÓŁKA
EUROPEJSKA

01.01.2018 - 31.12.2018
zł

2018
-2 395 419,20
-65 327,79
-2 395 419,20

2017
134 359,00
-225 972,96
134 359,00

0,00
-26 348,49

-21 960,31
-21 334,19

-3 237,28

-13 582,73

-36 765,21
-2 323 834,42
-5 000,00
-233,80
-2 460 746,99
49 383,68
67 883,68

-9 109,18
14 154,97
5 000,00
181 190,44
-91 613,96
63 000,00
67 500,00

67 883,68
67 883,68
0,00

67 500,00
67 500,00
0,00

0,00

0,00

18 500,00

4 500,00

18 500,00
18 500,00
0,00

4 500,00
4 500,00
0,00

49 383,68
2 411 510,38
2 443 910,38

63 000,00
26 900,00
29 100,00

2 362 990,38
80 920,00

0,00
29 100,00

32 400,00

2 200,00

32 400,00

2 200,00

2 411 510,38
147,07

26 900,00
-1 713,96

200,87
347,94

1 914,83
200,87
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"Dodatkowe informacje i objaśnienia" sporządzane według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (ze względu na ich
specyfikę) generalnie nie mają nadanej jako całości postaci ustrukturyzowanej. Tę część sprawozdania jednostka
sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na
przycisk umieszczony poniżej. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają także
dołączenia opisu do informacji dodatkowej, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Wyłącznie jeden punkt "Dodatkowych informacji i objaśnień", dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto ma nadaną ustrukturyzowaną
formę. Druk "Rozliczenia różnicy (…)" w wersji uproszczonej jest dostępny poniżej. Z kolei wersja rozszerzona tego druku
jest dostępna jako dodatkowy załącznik. Można go dodać klikając znak "+" w lewej kolumnie programu.

zł

-68 565,07

-239 555,69

15 277,68

0,00

0,00

21 960,31

5 897,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 785,18

59 399,24

0,00

0,00

203 318,63

149 000,00

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

38 777,08

0,00

0,00

0,00

0,00

-174 341,36

0,00

0,00

0,00
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1.

Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych
31.12.2018
Udziały lub akcje
Udzielone pożyczki

2 986 872,13
2 986 872,13

31.12.2017
2 968 372,13
2 968 372,13

Pożyczka
udzielona
do Akcelerator
Biznesu Sp. z o.o., przejęta po połączeniu z spółką Planthouse
Wykaz spółek
stowarzyszonych
i zależnych

Nazwa Spółki / Siedziba

% posiadanych
udziałów/%
ogólnej liczby
głosów pośrednio i
bezpośrednio w
organie
stanowiącym

wartość
udziałów

Zysk/(Strata)
netto za rok
obrotowy

Kapitał własny

Akcelerator Biznesu Sp. z o.o. w
likwidacji, Warszawa

76,66%

-

(127 478,83)

(2 173 126,22)

H2O Incubator Sp. z o.o. (dawniej:
Aerfinance Ventures Sp. z o.o.),
Warszawa

75,91%

52 299,30

328 170,85

9 680 843,64

Hydropress Parts Sp. z o.o.,
Warszawa

83,83%

-

44 229,48

75 826,29

Hydropress Sp. z o.o., Warszawa

100,00%

2 934 570,83

(408 959,40)

(5 885 089,14)

Auto-Spa CZ s.r.o., Praga
(Czechy)

100,00%

-

723 237,90

(734 781,60)

Hydropress Operations Sp. z o.o.,
Warszawa

83,50%

-

2 954,06

251 369,60

Seoway Sp. z o.o., Warszawa

26,80%

-

(145 124,72)

148 998,57

W dniu 01.10.2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Akcelerator Biznesu sp. z o. o. w likwidacji
podjęło uchwałę w sprawie zamknięcia likwidacji Spółki. Spółka w dniu 16 maja 2019 została wykreślona z
rejestru przedsiębiorców KRS.
W dniu 31.08.2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował zmianę nazwy z Aerfinance Ventures
sp. z o. o. na H2O Incubator sp. z o. o.
W dniu 30.11.2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował podwyższenie kapitału Spółki H2O
Incubator sp. z o. o. do kwoty 68 500 PLN, w której Hydropress Spółka Europejska posiada 104 udziały o
łącznej wartości 52 000 PLN. Pozostałe 33 udziały o wartości 16 500 PLN posiada osoba fizyczna.
W dniu 07.06.2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował Innowacyjne Myjnie Hydropress sp. z
o. o., w której 1 400 udziałów o łącznej wartości 140 000 PLN objęło Hydropress Operations sp. z o. o., 600
udziałów o łącznej wartości 60 000 PLN objęło H2O Incubator sp. z o. o., a 10 udziałów o wartości 1 000
PLN objął podmiot zewnętrzny.
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W dniu 08.10.2018 oraz 16.10.2018 nastąpiła sprzedaż wszystkich udziałów w Spółce Innowacyjne Myjnie
Hydropress sp. z o.o. do podmiotu zewnętrznego, połączenie z nim i wykreślenie Spółki z rejestru
przedsiębiorców KRS nastąpiło w dniu 14.02.2019 r.
W dniu 20.03.2018 r. Spółka Mała Infrastruktura Energetyczna sp. z o. o. w likwidacji została wykreślona z
rejestru przedsiębiorców KRS. Uprawomocnienie wykreślenia nastąpiło w dniu 17.04.2018 r.
W dniu 08.03.2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował zmianę nazwy podmiotu z
Zabawkomat sp. z o. o. na Hydropress Operations sp. z o. o. oraz zmianę struktury kapitałowej. 2 067
udziałów o łącznej wartości 103 350 PLN obejmuje H2O Incubator sp. z o.o., a 2 068 udziałów o łącznej
wartości 103 400 PLN obejmuje Hydropress Spółka Europejska.
W dniu 27.04.2018r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy zarejestrował zmianę struktury udziałowców dla
podmiotu Hydropress sp. z o.o.. Całość udziałów w liczbie 8 417 udziałów o łącznej wartości 841 700 PLN
obejmuje Hydropress Spółka Europejska.
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2.

Należności krótkoterminowe od jednostek pozostałych z tytułu podatków, dotacji, ceł,
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

podatek VAT

3.

31.12.2018

31.12.2017

53 661,21
53 661,21

16 896,00
16 896,00

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych
31.12.2018
Udzielone pożyczki

4.

7 047,85
7 047,85

-

Aerfinance
Venturesi inne
Sp. zaktywa
o.o., zgodnie
z umową pożyczki z dnia 01 marca 2010 r. Odsetki są
Środki pieniężne
pieniężne
31.12.2018
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach

5.

31.12.2017

347,94
347,94

31.12.2017
200,87
200,87

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
31.12.2018
Usługa opracowań dokumentacji w części objętej dotacją
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6.

Kapitał własny

6. 1 Struktura własności kapitału zakładowego
Wartość
Ilość akcji nominalna akcji

Akcjonariusz
Monaco Invest Sp. z o.o.
Adam Załucki
Marek Szczukowski
Tomasz Poznański
Dariusz Ilski
Pozostali

5 895 193
2 793 796
1 483 262
1 483 262
1 088 646
5 806 298

Razem

18 550 457

1 431 435,19
678 372,68
360 156,73
360 156,73
264 338,45
1 409 850,24
4 504 310,02

Udział %
31,78%
15,06%
8,00%
8,00%
5,87%
31,30%
100,00%

W dniu 20 marca 2018 zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego w wysokości 8
882 937 akcji tj. o kwotę 532 976,22 EUR.
W dniu 29 stycznia 2019 r. zawarto transakcję sprzedaży akcji Spółki Hydropress SE, Monaco Invest
Sp. z o.o. sprzedała na rzecz Pana Bartłomieja Herodeckiego 4.522.615 akcji.
W dniu 30 stycznia 2019 r. zawarto transakcję sprzedaży akcji Spółki Hydropress SE, Monaco Invest
Sp. z o.o. sprzedała na rzecz Pana Bartłomieja Herodeckiego 1.372.578 akcji. Tym samym Spółka
Monaco Invest sprzedała wszystkie posiadane przez siebie akcje na rzecz Pana Bartłomieja
Herodeckiego.
6. 2 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Rada Administrująca proponuje aby stratę netto w wysokości 65 327,79 zł, poniesioną w okresie od
01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r., pokryć zyskami wypracowanymi w przyszłości.

7.

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych
Długoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych składają się z:
31.12.2018
Otrzymane pożyczki

477 385,13
477 385,13

31.12.2017
406 965,89
406 965,89

Aerfinance Ventures Sp. z o.o., Warszawa, zgodnie z umową ramową pożyczki z dnia 01 stycznia
2018 r. Odsetki są kalkulowane na podstawie stopy odsetkowej wynoszącej 5 % p.a. i tak jak raty
kapitałowe spłacone zostaną do dnia 31.12.2024 r. Na dzień bilansowy wartość zobowiązania
wynosiła 456.985,89 złotych z tytułu pożyczki oraz 20.399,24 z tytułu odsetek.
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8.

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług
Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek pozostałych składają się z:

Pozostałe

O okresie spłaty:
Do 12 miesięcy
Powyżej 12 miesięcy

31.12.2018

31.12.2017

50 591,38
50 591,38

130 435,60
130 435,60

31.12.2018

31.12.2017

50 591,38
50 591,38

130 435,60
130 435,60

Wszystkie zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług są
wymagalne do 12 miesięcy od dnia bilansowego.

9.

Inne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe

Rezerwa na opracowania dokumentacji związanej z emisją
Rezerwa na koszty audytu
Rezerwa na koszty sprawozdania finansowego

10.

31.12.2018

31.12.2017

25 000,00
4 000,00
29 000,00

105 000,00
25 000,00
4 000,00
134 000,00

01.01.2018
-31.12.2018

01.01.2017
-31.12.2017

Struktura przychodów ze sprzedaży

Struktura terytorialna
Przychody ze sprzedaży produktów
Kraj
Eksport
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów
Kraj
Eksport
Struktura rzeczowa
Przychody ze sprzedaży produktów
Przychody z tytułu świadczenia usług
Przychody ze sprzedaży towarów
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11.

Przychody odsetkowe
(w tym wynikające z dłużnych instrumentów finansowych oraz pożyczek udzielonych
i należności własnych)
w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
Odsetki
zrealizowane

do 3 miesięcy

od 3 do
12 miesięcy

powyżej
12 miesięcy

Pożyczki udzielone
i należności własne

51,08

5 897,85

-

-

Razem

51,08

5 897,85

-

-

Razem
5 948,93
5 948,93

w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
Odsetki
zrealizowane

12.

do 3 miesięcy

od 3 do
12 miesięcy

powyżej
12 miesięcy

Pożyczki udzielone
i należności własne

25 874,71

-

-

-

Razem

25 874,71

-

-

-

Razem
25 874,71
25 874,71

Koszty odsetkowe
(w tym wynikające z zaciągniętych zobowiązań finansowych)
w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności

Pozostałe
krótkoterminowe
zobowiązania
finansowe
Razem

Odsetki
zrealizowane

do 3 miesięcy

od 3 do
12 miesięcy

powyżej
12 miesięcy

(0,32)

(20 399,24)

-

-

(0,32)

(20 399,24)

-

-

Razem

(20 399,56)
(20 399,56)

w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności
Odsetki
zrealizowane
Pozostałe
krótkoterminowe
zobowiązania
finansowe
Razem

do 3 miesięcy

od 3 do
12 miesięcy

powyżej
12 miesięcy

(4 540,52)

-

-

-

(4 540,52)

-

-

-
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13.

Podatek dochodowy od osób prawnych

13. 1 Struktura podatku dochodowego od osób prawnych
01.01.2018
-31.12.2018

01.01.2017
-31.12.2017

(3 237,28)
(3 237,28)

(13 582,73)
(13 582,73)

01.01.2018
-31.12.2018
z innych źródeł

01.01.2017
-31.12.2017

(68 565,07)

(239 555,69)

29 000,00
20 399,24
49 399,24

3 785,18
149 000,00
54 318,63
207 103,81

149 000,00

24 000,00

-

149 000,00

24 000,00

-

-

117 189,27
117 189,27

-

15 000,00
5 897,85
277,68
6 175,53

21 960,31
21 960,31
38 777,08
(38 777,08)
-

Podatek dochodowy bieżący
Dodatkowe zobowiązania podatkowe za lata
Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego

13. 2 Wyliczenie podatku dochodowego od osób prawnych

z dochodów
kapitałowych
-

Zysk/(Strata) brutto
I. Wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu
Pozostałe NKUP
Rezerwa na koszty
Odsetki naliczone od otrzymanych pożyczek
Koszty aktualizacji wartości aktywów
Razem

-

II. Kwoty, które zmniejszają podstawę opodatkowania
Koszty okresu poprzedniego podatkowo
zrealizowane w roku obecnym
Razem
III. Kwoty, które zwiększają podstawę opodatkowania
Odsetki zrealizowane w 2017
Razem
IV. Przychody, nie będące przychodami podatkowymi
Rozwiazanie rezerwy na koszty
Odsetki naliczone od otrzymanych pożyczek
Pozostałe NKUP
Razem
Dochód do opodatkowania
Strata z lat ubiegłych
Podstawa opodatkowania

-

(174 341,36)
(174 341,36)

Podatek dochodowy

-

-

Władze podatkowe mogą przeprowadzić kontrole ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych w
ciągu 5 lat od zakończenia roku, w którym złożono deklaracje podatkowe i obciążyć Spółkę
dodatkowym wymiarem podatku wraz z karami i odsetkami. W opinii Rady Administracyjnej nie
istnieją okoliczności wskazujące na możliwość powstania istotnych zobowiązań z tego tytułu.
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13. 3 Odroczony podatek dochodowy
31.12.2018

31.12.2017

Ujemne różnice przejściowe:
rezerwy na koszty
•
Odpis aktualizujący aktywa
•

29 000,00
146 860,89

149 000,00
146 860,89

Ujemne różnice przejściowe razem

175 860,89

295 860,89

•

Strata podatkowa 2015 (ogółem)
Rozliczona część straty podatkowej
Strata podatkowa 2015 do rozliczenia

35 020,52
35 020,52

70 041,03
(35 020,52)
35 020,52

•

Strata podatkowa 2016 (ogółem)

55 389,73

59 146,30

-

(3 756,57)

55 389,73

55 389,73

264 751,61

90 410,25

83 716,37

73 391,52

(83 716,37)

(73 391,52)

-

-

Dodatnie różnice przejściowe:
Odsetki naliczone od udzielonych pożyczek
•
Niezrealizowane dodatnie różnice kursowe
•

37 233,64

32 311,63

-

21 960,31

Dodatnie różnice przejściowe razem

37 233,64

54 271,94

7 074,39

10 311,67

Kompensata

-

-

Wykazane w bilansie aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego

-

-

Wykazana w bilansie rezerwa na odroczony podatek dochodowy

7 074,39

10 311,67

Zmiana bilansowa netto aktywa/rezerwy z tyt. pod. odroczonego

3 237,28

13 582,73

-

-

3 237,28

13 582,73

Straty podatkowe do rozliczenia w kolejnych okresach:
•

Rozliczona część straty podatkowej
•

Strata podatkowa 2016 do rozliczenia

Suma strat podatkowych do
rozliczenia w kolejnych okresach
Wartość brutto aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Odpis aktualizujący
Wartość netto aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Wartość rezerwy na odroczony podatek

Wartość podatku odroczonego ujętego w kapitałach w okresie
Zmiana podatku odroczonego ujętego w rachunku zysków i strat
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14.

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

01.01.2018
-31.12.2018

01.01.2017
-31.12.2017

(2 297 384,42)
(2 297 384,42)

2 352 145,49
(2 222 990,52)
(115 000,00)
14 154,97

01.01.2018
-31.12.2018

01.01.2017
-31.12.2017

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

(5 000,00)

objęte dotacją rozliczenia międzyokresowe

-

10 000,00
100 000,00

(5 000,00)

(105 000,00)
5 000,00

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
Zobowiązanie z z tytułu emisji akcji objętej za wkład niepieniężny
Rezerwy na zobowiązania

15.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

objęte dotacją rezerwy na zobowiązania

16.

Informacje o charakterze
nieuwzględnionych w bilansie

i

celu

gospodarczym

zawartych

przez

Spółkę

umów

Nie dotyczy.

17.

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę na innych warunkach niż rynkowe
ze stronami powiązanymi
Wszystkie transakcje zawarte przez spółka są oparte na cenach rynkowych.

18.

Zatrudnienie
Spółka nie zatrudniała pracowników w roku finansowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.

19.

Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w
skład organów zarządzających
Wynagrodzenia członków Rady Administrującej, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wyniosły w
roku obrotowym 0,00 zł (2017 - 0,00 zł)
Spółka nie udzielała pożyczek i innych świadczeń członkom Rady Administrującej.

20.

Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
Nie wystapiły.
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21.

Zdarzenia po dniu bilansowym nie ujęte w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym do dnia podpisania sprawozdania finansowego nie miały miejsca istotne
zdarzenia wpływające na sytuację majątkową i finansową Spółki.

22.

Transakcje z jednostkami powiązanymi
31.12.2018

31.12.2017

5 948,93

25 874,71

20 399,24

4 540,52

7 047,85

-

477 385,13

406 965,89

Przychody w okresie:

Koszty w okresie:

Pożyczki od Spółek powiązanych na dzień bilansowy

Zobowiązania wobec Spółek powiązanych na dzień bilansowy:

23.

Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, zawierające dane na najwyższym i najniższym szeblu
Spółki jako jednostki zależnej zostanie sporządzone przez Hydropress SE, Warszawa. Powyższe dane
będą dostępne w siedzibie spółki jak również na stronie internetowej spółki oraz zostaną
opublikowane w raporcie giełdowym.

24.

Działalność zaniechana
Spółka nie zaniechała prowadzenia żadnej działalności w trakcie roku finansowego.

25.

Informacje o instrumentach finansowych
Charakterystyka instrumentów finansowych

Portfel

Wartość
bilansowa w zł

Charakterystyka (ilość)

Pożyczki udzielone
i należności własne
Środki pieniężne

środki na rachunkach bankowych

Pozostałe
zobowiązania
finansowe

pożyczka otrzymana

10

Warunki i terminy wpływające na
przyszłe przepływy pieniężne

-

-

patrz nota 1.1

347,94

-

-

477 385,13

-

patrz nota 7

Hydropress SE
Dodatkowe informacje i objaśnienia
(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w PLN)

26.

Informacje na temat ryzyka stopy procentowej
Na dzień bilansowy portfel dłużnych instrumentów finansowych ma następującą strukturę:

Instrumenty finansowe:

31.12.2018

31.12.2017

wartość
bilansowa

wartość
bilansowa

- o stalej stopie procentowej
Aktywa finansowe

7 047,85

-

477 385,13

134 664,43

Zobowiązania finansowe

Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała instrumentów finansowych, dla których termin wykupu
przypada wcześniej od terminu pierwotnie określonego w umowie. W umowach pożyczek zawarte
zostały stałe stopy procentowe.
27.

Informacje na temat ryzyka kredytowego
Maksymalne narażenie Spółki na ryzyko kredytowe odpowiada wartości bilansowej następujących
aktywów finansowych:
31.12.2018
wartość
bilansowa

Aktywa finansowe:

Należności własne i pożyczki udzielone
Środki pieniężne

31.12.2017
wartość
bilansowa

7 047,85

-

347,94

200,87

7 395,79

200,87

Na dzień bilansowy nie występowała znacząca koncentracja ryzyka kredytowego związanego z
przedstawionymi powyżej aktywami finansowymi.
28.

Wynagrodzenie Biegłego Rewidenta prowadzącego badanie sprawozdania finansowego za 2018
wynosi 10 000 zł, odpowiednio za 2017 wyniosło 10 000 zł.
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29.

Zobowiązania warunkowe
Spółka posiada podpisany weksel jako zabezpieczenie umowy o dofinansowanie w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - Go4Stock
Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych,
fizycznych, czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają częstym zmianom, wskutek czego
niejednokrotnie brak jest odniesienia do utrwalonych regulacji bądź precedensów prawnych.
Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do
interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między
organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne
czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania
istotnych kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone
wraz z odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest wyższe niż istniejące
zwykle w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym.

30.

Ustanowione na majątku Grupy Kapitałowej zabezpieczenia majątkowe
01.01.2018
-31.12.2018

Kredyt hipoteczny w Alior Bank na nieruchomość w Miszewku,
ul. Słoneczna 43 - hipoteka kaucyjna

1 000 000,00

2 850 000,00

-

350 000,00

1 000 000,00

2 850 000,00

Zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych (towarach
handlowych i materiałach do produkcji)

31.

01.01.2017
-31.12.2017

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
01.01.2018
-31.12.2018
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:
- poniesione w roku
- planowane na rok następny
w tym na ochronę środowiska:
- poniesione w roku
- planowane na rok następny

-

-

-

-

Bartłomiej Herodecki
Prezes Rady Administrującej

Karina Hesler-Orzechowska
Członek Rady Administrującej

Rafał Tomkowicz
Członek Rady Administrującej

Maciej Wawrzyniak
Członek Rady Administrującej

Mateusz Szewczyk
Członek Rady Administrującej

Krzysztof Kóska
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
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